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108.
На основу члана 46. став 1. тачка 5) и става 6.
Закона о локалним изборима („Службени гласник
Републике Србије“ број 129/2007 и 54/2011),
Скупштина општине Уб, 28. септембар 2012.
године, доноси

2. Против ове одлуке може се изјавити жалба
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 020–75/2012–01

Одлука
о утврђивања престанка мандата одборника у
Скупштини општине Уб
1. Утврђује се да је мандат одборника Скупштини општине Уб:
1) Љубисаву Буковчићу, пољопривреднику из
Врела, престао због подношења оставке – члан 46.
став 1. тачка 1) и став 2. Закона о локалним изборима.
2) Слободану Мартићу, дипломираном инжењеру пољопривреде из Совљака, престао због подношења оставке – члан 46. став 1. тачка 1) и став 2.
Закона о локалним изборима.
2. Против овое одлуке може се изјавити жалба
Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 020–74/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

109.
На основу члана 56. став 6. Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике Србије“
број 129/2007 и 54/2011),
Скупштина општине Уб, 28. септембар 2012.
године, доноси
Одлука
о потврђивању мандата одборника у
Скупштини општине Уб
1. Потврђују се мандати одборника у Скупштини општине Уб изабраним на изборима одржаним 6. маја 2012. године, и то:
1) Љубисаву Балиновцу, рођеном 1972. године, термоенергетском техничару из Памбуковице
2) Зорану Ковачевићу, рођеном 1970. године,
механичару из Новака
изабраним за одборнике Скупштине општине
Уб, са Изборне листе број 6. Демократска странка
Србије – Војислав Коштуница, првом следећем кандидату на изборној листи коме није додељен мандат
– по редоследу на листи, на изборима одржаним 6.
маја 2012. године

Бесплатан примерак

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

110.
На основу члана 35. и 46. Закона о планирању
и изградњи (“Службени гласник РС”, број 72/09,
81/09-исправка, 64/10-одлука УС и 24/11), члана 20.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС”, број 129/2007), Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд –
Јужни Јадран, деоница Београд – Пожега (“Службени гласник РС”, број 37/06 и 31/10) и Просторног
плана општине Уб (“Службени гласник општине
Уб”, број 13/12),
Скупштина општине Уб, 28. септембар 2012.
године, доноси
Одлука
о формирању производно - пословне зоне “Уб”
на територији општине Уб
Члан 1.
Формира се производно - пословна зона “УБ”
на територији општине Уб, дефинисана Просторним
планом подручја посебне намене инфраструктурног
коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Београд
– Пожега (“Службени гласник РС”, број 37/06 и
31/10) и Просторним планом општине Уб (“Службени гласник општине Уб”, број 13/12), према којима
је планирано формирање производно-пословне зоне
регионалног карактера у зони утицаја коридора
аутопута Београд – Јужни Јадран (Е-763) и планиране петље “Уб” (км 39+200).
Производно – пословна зона “УБ” обухвата
површину од око 100 ha, заједно са коридорима планираних саобраћајница, који омогућавају доступност и квалитетније саобраћајно повезивање предметног подручја.
Развој производно – пословне зоне је усмерен
ка индустријским парковима, складишним капацитетима, еколошки “чистим” погонима мањих и средњих капацитета, комерцијално- саобраћајним услугама и логистичким центрима.
Подручје производно – пословне зоне приказано је шематски на графичком приказу, који је саставни део ове одлуке.
Члан 2.
У циљу праћења и усклађивања свих активности на реализацији производно-пословне зоне, фор-
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мираће се радни тим, а одлуку о формирању радног
тима донеће Општинско веће општине Уб.
Члан 3.
У циљу процене и анализе тржишта, као и модела за инфраструктурно опремање производно –
пословне зоне, израдиће се Студија изводљивости,
као неопходан документ за аплицирање код различитих фондова.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Уб“.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 023-11/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

111.
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09исправка, 64/10-одлука УС и 24/11), мишљења са
седнице Комисије за планове СО Уб, одржане
28.08.2012. године и члана.33. Статута општине Уб
(„Службени гласник општине Уб“, број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 28. септембар 2012.
године, доноси
Одлука
о изради Плана детаљне регулације
производно – пословне зоне „Уб“
на територији општине Уб
Члан 1.
Доношењем ове Одлуке приступа се изради
Плана детаљне регулације производно – пословне
зоне „УБ“ на територији општине Уб - (у даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Циљ израде и доношења Плана детаљне регулације је стварање законског и планског основа за
просторно уређење предметног подручја, у складу
са планским документом ширег подручја.
Члан 3.
Прелиминарна граница планског подручја
приказана је шематски на графичком приказу, који
је саставни део ове одлуке и обухвата подручје површине око 100 ha, у оквиру КО Стубленица и КО
Паљуви.
Коначна граница планског подручја биће дефинисана приликом припреме и стручне контроле
концепта плана, а изузетно и нацрта плана.
Члан 4.
На основу чланова 29, 30, 31 и 32. Закона о
планирању и изградњи, План детаљне регулације садржаће: правила уређења (концепцију уређења карактеристичних грађевинских зона или карактеристичних целина одређених планом према морфолошким, планским, историјско-амбијенталним, обликовним и другим карактеристикама; урбанистичке и
друге услове за уређење и изградњу површина и
објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге
инфраструктуре, као и услове за њихово прикључење; степен комуналне опремљености грађевинског

28. септембар 2012. године

земљишта по целинама или зонама из планског документа, који је потребан за издавање локацијске и
грађевинске дозволе; опште и посебне услове и мере
заштите природног и културног наслеђа, животне
средине и живота и здравља људи; посебне услове
којима се површине и објекти јавне намене чине
приступачним особама са инвалидитетом, у складу
са стандардима приступачности; попис објеката за
које се пре обнове или реконструкције морају израдити конзерваторски или други услови за предузимање мера техничке заштите и других радова, у
складу са посебним законом; мере енергетске ефикасности изградње; друге елементе значајне за спровођење планског документа), правила грађења (врсту и намену објеката који се могу градити у појединачним зонама под условима утврђеним планским
документом, односно врсту и намену објеката чија
је изградња забрањена у тим зонама; услове за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске
парцеле, као и минималну и максималну површину
грађевинске парцеле; положај објеката у односу на
регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле; највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености грађевинске парцеле; највећу дозвољену
висину или спратност објеката; услове за изградњу
других објеката на истој грађевинској парцели;
услове и начин обезбеђивања приступа парцели и
простора за паркирање возила) и графички део.
Члан 5.
Рок за израду Плана детаљне регулације из
члана 1. ове Одлуке износи: 120 дана за фазу концепта плана и 60 дана за фазу нацрта плана, без
спровођења законске процедуре.
Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне регулације
обезбеђују је из буџета Општине Уб.
Члан 7.
Носилац израде Плана детаљне регулације је
Општинска управа општине Уб – Одељење за имовинско – правне послове, урбанизам и стамбено –
комуналне послове, а обрађивач Плана детаљне регулације је АРХИПЛАН Д.О.О. за планирање, пројектовање и консалтинг из Аранђеловца.
Члан 8.
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“, број 135/04 и 88/10), обављен је поступак и одлучено је да је потребна израда стратешке процене
утицаја на животну средину.
Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид, након обављене стручне контроле од стране Комисије за планове. Подаци о начину
излагања на јавни увид биће објављени у средствима јавног информисања.
Оглашавање јавног увида и трајање обавиће се
у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину.
Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Уб“.
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Општина Уб
Скупштина општине
Број: 350-206/2012–04

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ
Председник Скупштине
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О д лу к а
о изради Плана детаљне регулације
за регулацију дела Улице Дринских дивизија

складу са посебним законом; мере енергетске ефикасности изградње; друге елементе значајне за спровођење планског документа), правила грађења (врсту и намену објеката који се могу градити у појединачним зонама под условима утврђеним планским
документом, односно врсту и намену објеката чија
је изградња забрањена у тим зонама; услове за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске
парцеле, као и минималну и максималну површину
грађевинске парцеле; положај објеката у односу на
регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле; највећи дозвољени индекс заузетости или изграђености грађевинске парцеле; највећу дозвољену
висину или спратност објеката; услове за изградњу
других објеката на истој грађевинској парцели;
услове и начин обезбеђивања приступа парцели и
простора за паркирање возила) и графички део.

Члан 1.
Доношењем ове Одлуке приступа се изради
Плана детаљне регулације за регулацију дела улице
Дринских дивизија - (у даљем тексту: План детаљне
регулације).

Члан 5.
Рок за израду Плана детаљне регулације из
члана 1. ове Одлуке износи: 60 дана за фазу концепта плана и 30 дана за фазу нацрта плана, без спровођења законске процедуре.

Члан 2.
Основни циљ израде и доношења Плана детаљне регулације је стварање законског и планског
основа за просторно уређење предметног подручја,
у складу са планским документом ширег подручја.
Непосредан циљ израде Плана детаљне регулације је прецизније дефинисање регулационог појаса дела улице Дринских дивизија, са одређивањем
границе између грађевинског земљишта јавних намена и грађевинског земљишта осталих намена.

Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне регулације
обезбеђују је из буџета Општине Уб.

Драган Јелић, с.р.

112.
На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09исправка, 64/10-одлука УС и 24/11), мишљења са
седнице Комисије за планове СО Уб, одржане
28.08.2012. године и члана.33. Статута општине Уб
(„Службени гласник општине Уб“, број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 28. септембар 2012.
године, доноси

Члан 3.
Прелиминарна граница планског подручја
приказана је шематски на графичком приказу, који
је саставни део ове одлуке и обухвата подручје улице Дринских дивизија, од раскрснице са улицом
Свете Поповић до реке Уб.
Коначна граница планског подручја биће дефинисана приликом припреме и стручне контроле
концепта плана, а изузетно и нацрта плана.
Члан 4.
На основу чланова 29, 30, 31 и 32. Закона о
планирању и изградњи, План детаљне регулације садржаће: правила уређења (концепцију уређења карактеристичних грађевинских зона или карактеристичних целина одређених планом према морфолошким, планским, историјско-амбијенталним, обликовним и другим карактеристикама; урбанистичке и
друге услове за уређење и изградњу површина и
објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге
инфраструктуре, као и услове за њихово прикључење; степен комуналне опремљености грађевинског
земљишта по целинама или зонама из планског документа, који је потребан за издавање локацијске и
грађевинске дозволе; опште и посебне услове и мере
заштите природног и културног наслеђа, животне
средине и живота и здравља људи; посебне услове
којима се површине и објекти јавне намене чине
приступачним особама са инвалидитетом, у складу
са стандардима приступачности; попис објеката за
које се пре обнове или реконструкције морају израдити конзерваторски или други услови за предузимање мера техничке заштите и других радова, у

Члан 7.
Носилац израде Плана детаљне регулације је
Општинска управа општине Уб – Одељење за имовинско – правне послове, урбанизам и стамбено –
комуналне послове, а обрађивач Плана детаљне регулације је ЈП “Дирекција за уређење и изградњу” Уб.
Члан 8.
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“, број 135/04 и 88/10), обављен је поступак и одлучено да није потребна израда стратешке процене
утицаја на животну средину.
Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид, након обављене стручне контроле од стране Комисије за планове. Подаци о начину
излагања на јавни увид биће објављени у средствима јавног информисања.
Оглашавање јавног увида и трајање обавиће се
у складу са Законом о планирању и изградњи.
Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Уб“.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 350-207/2012–04

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

113.
На основу члана 46. а у вези члана 27. Закона
о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",
број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11), члана
20. Закона о локалној самоуправи 129/07) и члана
33. Статута општине Уб ("Службени гласник општинеУб", број 12/2008),
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Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
године, доноси
Од лу ка
о изради Плана детаљне регулације
"Мургаш - Ново насеље" у општини Уб

О објављивању и спровођењу јавног увида
стараће се служба општинске управе надлежна за
послове урбанизма.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном листу општине Уб.

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
"Мургаш - Ново насеље" у општини Уб (у даљем
тексту: План).
Члан 2.
Циљ израде Плана је планска разрада Плана
генералне регулације "Уб 2025" ("Службени гласник
општине Уб", број 16/2012). У Смерницама за спровођење Плана генералне регулације "Уб 2025" предвиђена је израда Плана детаљне регулације "Мургаш-ново насеље" у року од годину дана од дана доношења.
Члан 3.
Повод за израду Плана је комунално и грађевинско уређење подручја Плана, односно обезбеђење планске основе за изградњу јавних, стамбених,
економских и пратећих објеката који се предвиђени
у склопу реализације програма расељавања домаћинстава из насеља Радљево.
Члан 4.
Оквирном границом Плана биће обухваћен
део КО Мургаш површине око 49ha.
Коначна граница Плана утврдиће се концептом, односно нацртом Плана.
Графички приказ оквирне границе Плана
претставља саставни део ове Одлуке.

28. септембар 2012. године

Општина Уб
Скупштина општине
Број: 350-208/2012–04

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

114.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута
општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012. године, доноси
Закључак
о прихватању Извештаја о раду и пословању
Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб
за 2011. годину
1. Прихвата се Извештај о раду и пословању
Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб за 2011.
годину, који је усвојио Управни одбор предузећа,
под бројем 509/2012, на седници одржаној 20. јуна
2012. године.
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 352-31/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

115.
Члан 5.
Средства за израду Плана обезбеђује ЈП "Дирекција за изградњу Уб" изУба.
Стручни обрађивач Плана је Институт за архитектуру и урбанизам Србије из Београда.

На основу члана 26. став 1. тачка 8) Статута
Општине Уб (“Службени гласник Општине Уб” број
6/2002 и 3/2003)
Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
године, доноси

Члан 6.
За потребе израде Плана приступа се изради
Стратешке процене утицаја Плана на животну средину.
Одлука о приступању израде Стратешке процене утицаја Плана на животну средину заснована је
на мишљењу стручне службе општинске управе
надлежне за послове заштите животне средине и
процене да реализација планираних садржаја може
имати значајнији утицај на животну средину.

Одлука
о усвајању Финансијског извештаја
са напоменама
Комуналног јавног предузећа
“Ђунис” из Уба за 2011. годину

Члан 7.
Рок за израду Плана је 120 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
О изради Плана стараће се служба општинске
управе надлежана за послове урбанизма.
Члан 8.
Пре подношења предлога Плана Скупштини
општине Уб за доношење, План подлеже стручној
контроли од стране Комисије за планове општине
Уб и излаже се на јавни увид у трајању од 30 (тридесет) дана од дана оглашавања.

1. Усваја се Финансијски извештај са напоменама Комуналног јавног предузећа “Ђунис” из Уба
за 2011. годину.
2. Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 40-212/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

116.
На основу члана 2. став 3. тачка 7), члана 4.
Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике Србије'' број 88/2011), члана 20.
став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007) и
члана 12. став 1. тачка) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008)
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Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
године, доноси
Одлука
о изменама и допунама
Одлуке о јавним паркиралиштима
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима (''Службени гласник општине Уб'', број 4/2004, 12/2008 и
12/2010) у даљем тексту одлука, члан 11. мења се и
гласи:
''Члан 11.
Општински орган управе надлежан за послове
саобраћаја дужан је да на општим, а предузеће које
управља паркиралиштима, на посебним паркиралиштима, зависно од њихових капацитета, одреди и
посебно обележи паркинг места за возила одређених
категорија лица: инвалида, тешко покретних и других лица, која тако одређена места могу бесплатно
користити, у складу са општим условима паркирања.
Возило којим се превозе инвалиди може бити
путничко возило које располаже посебним атестираним уређајима и командама којим управља инвалидно лице, или пак возило којим управља друго лице
када се у њему превози инвалидно лице.
Категорије инвалида и других лица, као и
услове и поступак за издавање решења за коришћење паркинг места из става 1. овог члана прописује
својим актом Општинско веће општине Уб, на предлог општинског органа управе надлежног за послове
инвалидске заштите.
Решење о праву на бесплатно коришћење посебно обележених праркинг места доноси општински орган управе надлежан за послове инвалидске
заштите.
На основу решења из претходног става овог
члана предузеће издаје посебну налепницу која
истовремено има својство паркинг карте.“
Члан 2.
Члан 13. одлуке мења се и гласи:
''Члан 13.
Возила хитне медисцинске помоћи, полиције,
војске Србије, ватрогасних возила када у току интервентних акција користе паркиралиште не плаћају
услугу паркирања.“
Члан 3.
Члан 18. став 1 одлуке мења се и гласи:
''Члан 18.
Корисник плаћа услугу коришћења општег
паркиралишта унапред куповином паркинг карте
или електронским путем. Паркинг карта се може купити као сатна или као дневна карта у складу са чланом 20. ове одлуке. Изузетно од овог става, корисник може платити услугу паркирања накнадно, по
налогу за плаћање, на начин и под условима прописаним чланом 20а. ове одлуке.''
Члан 4.
Члан 20. одлуке мења се и гласи:
''Члан 20.
На општим паркиралиштима , наплата паркирања се врши по започетом сату или дневном трајању, плаћањем сатне или дневне карте.

28. септембар 2012. године

Сатна паркинг карта важи за сваки започети
сат према утврђеном времену коришћења.
Дневна паркинг карта важи од тренутка издавања до истека времена у првом следећем дану у коме се врши наплата паркирања.
У зонираном подручју сатна односно дневна
паркинг карта важи искључиво у оквиру одређене
зоне.
Корисник општег паркиралишта се може
определити да услугу паркирања користи по започетом сату или у дневном трајању, куповином и истицањем важеће сатне или дневне карте односно плаћањем услуге електронким путем.
Корисник који је паркирао возило а није се
определио за коришћење услуге паркирања на начин из става 5. овог члана, користи паркинг место
под условима који важе за паркирање у дневном
трајању и истом се издаје налог за плаћање дневне
карте.
Корисник који користи услугу паркирања по
започетом сату на начин из става 1. овог члана, истеком времена коришћења паркиралишта у зонираном подручју, може наставити коришћење паркин
места под условима и на начин из става 6. овог члана.''
Члан 5.
После члана 20. одлуке, додаје се поднаслов
„Контрола коришћења општих паркиралишта“ и нови члан 20а који гласе:
''Контрола коришћења општих паркиралишта
Члан 20.
Налог за плаћање дневне паркинг карте издаје
овлашћени контролор и уручује га кориснику.
Када контролор није у могућности да уручи
налог кориснику, причвршћује га на вoзилу, на
предњем ветробранском стаклу.
Достављањем налога за плаћање дневне карте
на начин из става 2. овг члана сматра се уредним и
доцније оштећење или уништење налога нема утицај на ваљаност достављања и не одлаже плаћање
дневне паркинг карте.
Сматра се да је корисник паркиралишта поступио по примљеном налогу ако је платио дневну
паркинг карту у року од осам дана од дана издавања, на начин назначен у налогу.
Ако корисник паркиралишта не плати дневну
карту, у року из става 4. овог члана, дужан је осим
износа цене дневне карте, у наредних осам дана,
платити и стварне трошкове предузећа и законску
затезну камату, на шта ће у налогу бити упозорен.
Ако корисник паркиралишта не поступи у
складу са ставом 5. овог члана, предузеће ће покренути поступак наплате потраживања.''
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 352-32/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.
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117.
На основу члана 33. став 1. тачка 12) Статута
Општине Уб (“Службени гласник Општине Уб” број
12/2008)
Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
године, доноси
Решење
о давању сагласности
на Одлуку Управног одбора
Комуналног јавног предузећа “Ђунис” Уб
о ценама комуналних услуга
коришћења паркиралишта
на територији насељеног места Уб
1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Комуналног јавног предузећа “Ђунис” Уб о ценама комуналних услуга коришћења паркиралишта
на територији насељеног места Уб, број 870 од 12.
септембра 2012. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Уб".
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 352-33/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

118.
На основу члана 33. став 1. тачка 12) Статута
Општине Уб (“Службени гласник Општине Уб” број
12/2008)
Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
године, доноси
Решење
о давању сагласности
на Одлуку Управног одбора
Комуналног јавног предузећа “Ђунис” Уб
о ценама комуналних услуга погребне услуге
на територији насељеног места Уб
1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Комуналног јавног предузећа “Ђунис” Уб о ценама комуналних услуга погребне услуге на територији насељеног места Уб, број 589 од 6. јула 2012.
године.
2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Уб".
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 352-34/2012–01

Председник Скупштине

28. септембар 2012. године

409-02/2012 од 17. августа 2012. године, о измени
тарифа - накнада за услуге које врши ЈП “Дирекција
за уређење и изградњу” Уб.
2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Уб".
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 020–76/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

120.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута
општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
године, доноси
Закључак
о прихватању Извештаја о раду
Фонда за рурални развој
општине Уб за 2011. годину
1. Прихвата се Извештај о раду Фонда за рурални развој општине Уб за 2011. годину, који је
усвојио Управни одбор Фонда на седници одржаној
7. августа 2012. године
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 320-22/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

121.
На основу члана чл. 1. став 1. и члана 4. став
3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС",
број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана
33. тачка 9) Статута општине Уб (''Службени
гласник општине Уб'' број 12/2008)
Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
године, доноси
ОДЛУКА
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ,
ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ И
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЈП „EНЕРГО-УБ“

Драган Јелић, с.р.

119.
На основу члана 33. став 1. тачка 12) Статута
Општине Уб (“Службени гласник Општине Уб” број
12/2008)
Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
године, доноси

I ОСНОВНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Оснива се Јавно предузеће за производњу и
дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине ЈП „Енерго-Уб“.
(у даљем тексту: Јавно предузеће)
II НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА

Решење
о давању сагласности
на одлуку Управног одбора
ЈП “Дирекција за уређење и изградњу” Уб
о измени тарифа - накнада за услуге које врши
ЈП “Дирекција за уређење и изградњу” Уб
1. Даје се сагласност на одлуку Управног одбора ЈП “Дирекција за уређење и изградњу” Уб, број

Члан 2.
Оснивач Jавног предузећа из члана 1. ове Одлуке је Општина Уб, Уб, улица 3.октобра бр.4, матични број 07188927 (у даљем тексту: Оснивач).
Члан 3.
Јавно предузеће се оснива и послује ради:
- обезбеђивања трајног обављања делатности;
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- развоја и унапређивања обављања делатности;
-обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог
развоја;
- стицања добити;
- остваривања другог законом утврђеног интереса.
Јавно предузеће послује у складу са Законом,
добрим пословним обичајима и овом Одлуком.
У пословању Јавно предузеће иступа у своје
име и за свој рачун, а за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 4.
Пословно име Јавног предузећа је:
Јавно предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине „Енерго-Уб“.
Скраћено пословно име Јавног предузећа је:
ЈП „Енерго-Уб“.
Члан 5.
Седиште Јавног предузећа је у Убу, улица
Краља Петра  ослободиоца број 60A/5.
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Јавно предузеће може обављати и све друге
делатности које нису законом забрањене независно
од тога да ли су одређене оснивачким актом.
Члан 8.
Јавно предузеће ће спроводити и све активности које се односе на:
- обезбеђивање услова за унапређење енергетске ефикасности у обављању енергетске делатности
и потрошњи енергије, производњу енергије из обновљивих извора енергије и коришћење нових извора
енергије на подручју општине Уб;
- унапређење заштите животне средине у
области енергетске делатности и уопште, на подручју општине Уб.
Члан 9.
Јавно предузеће може променити делатност на
начин утврђен овом одлуком и статутом.
VI ЗАСТУПАЊЕ
Члан 10.
Јавно предузеће у пословима унутрашњег и
спољнотроговинског промета заступа директор без
ограничења.
Директор је овлашћен да закључује уговоре и
обавља друге правне радње из оквира делатности
Јавног предузећа и заступа Јавно предузеће пред судовима и другим органима.

IV ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 6.
Јавно предузеће има печат и штамбиљ.
Директор Јавног предузећа одлуком утврђује
садржину, облик, величину и број печата и штамбиља, као и начин коришћења, чувања и руковања печатима и штамбиљима.
V ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 7.
Претежна делатност Јавног предузећа је:
- 3530
Снабдевање паром и климатизација.
Поред претежне делатности Јавно предузеће
обавља и следеће делатности:
- 4322
Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 4329
Остали инсталациони радови у
грађевинарству
- 4339
Остали завршни радови
- 4399
Остали непоменути специфични
грађевински радови
- 4311
Рушење објеката
- 4312
Припремна градилишта
- 4313
Испитивање терена бушењем и
сондирањем
- 4221
Изградња цевовода
- 4950
Цевоводни транспорт
- 7022
Консултантске активности у вези
с пословањем и осталим управљањем
- 7112
Инжењерске делатности и техничко саветовање
- 7120
Техничко испитивање и анализе
- 3320 Монтажа индустријских машина и
опреме

Члан 11.
Директор Јавног предузећа може у оквиру
својих овлашћења дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање Јавног предузећа .
Члан 12.
Директор Јавног предузећа може дати одређеном лицу прокуру. Прокура садржи овлашћење за
закључивање правних послова и предузимање других радњи у вези са делатношћу Јавног предузећа у
складу са Законом.
VII ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
ОСНИВАЧА ПРЕМА ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ И
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРЕМА ОСНИВАЧУ
Члан 13.
Оснивач обезбеђује организовано и трајно
обављање и развој делатности Јавног предузећа, а
нарочито:
1. материјалне, техничке и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање објеката и за
обезбеђивање техничког и технолошког јединства
система;
2. опште услове за трајно и континуирано обављање делатности;
3. потребан обим и квалитет услуга у зависности од потреба и материјалних могућности корисника услуга, материјалних могућности оснивача, као и
од могућности за развој делатности;
4. остваривање надзора и контроле у обављању делатности.
Члан 14.
Јавно предузеће у коришћењу и располагању
имовином поступа у складу са овом Одлуком, акти-
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ма Оснивача и прописима којима се уређује коришћење и расплагање средствима у јавној својини.
Имовину јавног предузећа чине право својине
на покретним и непокретним стварима, новчана
средства и хартије од вредности и друга имовинска
права, укључујући и право коришћења добара у јавној својини, односно добара од општег интереса.
Промена власништва капитала који је општинска својина у Јавном предузећу може се вршити највише до 49% од његове укупне вредности капитала, у складу са законом.
Јавно предузеће не може отуђити непокретности, постројења, уређаје и опрему који су непосредно везани за обављање делатности.

Изузетно, губитак се може покрити и смањењем основног капитала у складу са Законом.

Члан 15.
Јавно предузеће организује свој рад и пословање на начин којим се обезбеђује:
1. трајност, односно континуитет у обављању
делатности;
2. обим и врста услуга, којима се постиже потребан ниво у задовољавању потреба корисника;
3.одговарајући квалитет услуга, у складу са
законом и стандардима за ту делатност:
4. развој и унапређивање квалитета и асортимана услуга, као и унапређивање организације рада,
ефикасности и других услова пружања услуга;
5. ред првенства у снабдевању производима и
у пружању услуга у случају више силе;
мере заштите и обезбеђење објеката, уређаја и инсталација;
6. стална функционална способност објеката,
одржавањем објеката, постројења и опреме који служе за обављање делатности.

Члан 22.
Оснивач ће до дана подношења регистрационе
пријаве за упис оснивања Јавног предузећа уплатити
на привремени рачун новчани улог из члана 20. ове
Одлуке.

Члан 16.
Ако дође до поремећаја или прекида у пружању услуга услед више силе или других разлога који
се нису могли предвидети, односно спречити, Оснивач и Јавно предузеће предузимају без одлагања мере на отклањању узрока поремећаја, у складу са законом.
Остваривање права на штрајк и обављање делатности за случај штрајка врши се у складу са законом и актом оснивача.
Члан 17.
Средства за обављање и развој делатности
обезбеђују се из прихода од обављања делатности и
из других средстава у складу са законом.
VIII УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА
И РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ И
СНОШЕЊЕ РИЗИКА
Члан 18.
Одлуку о расподели добити доноси Управни
одбор Јавног предузећа уз сагласност Скупштине
општине Уб.
Одлуком из става 1. овог члана део средстава
по основу добити усмерава се оснивачу и уплаћује
се на рачун прописан за уплату јавних прихода.
Члан 19.
Уколико Јавно предузеће пословну годину заврши са губитком, губитак ће се покрити из средстава резерви.

IX ИЗНОС ОСНОВНОГ КАПИТАЛА,
ВРСТА И ВРЕДНОСТ УЛОГА
Члан 20.
Укупан уписан основни капитал Јавног предузећа чини улог Оснивача у новцу који износи
50.000,00 динара.
Члан 21.
На основу улога из чл. 20. ове Одлуке, Оснивач стиче 100% удео у Јавном предузећу.

X ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 23.
Органи Јавног предузећа јесу:
1. Управни одбор, као орган управљања;
2. Директор, као орган пословођења;
3. Надзорни орган, као орган надзора.
Управни одбор и директор Јавног предузећа
чине управу Јавног предузећа.
Члан 24.
Управни одбор има председника и 4 члана.
Два члана Управног одбора чине представници запослених које предложи већински синдикат.
Председника и чланове Управног одбора Јавног предузећа именује и разрешава Скупштина општине Уб на време од 4 године.
Председник Управног одбора може да има заменика кога Скупштина општине Уб одређује актом
о именовању Управног одбора.
Члан 25.
Актом о именовању председника и чланова
Управног одбора јавног предузећа може се одредити
да председник Управног одбора остварује у јавном
предузећу права и обавезе из радног односа.
Чланови Управног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у управном одбору, у
складу са законом.
Члан 26.
Директора предузећа именује и разрешава
Скупштина општине Уб, на време од 4 године.
Оснивач може до именовања директора јавног
предузећа да именује вршиоца дужности директора.
Вршилац дужности директора може обављати
ту функцију најдуже једну годину.
Члан 27.
Надзорни орган предузећа има председника и
2 члана.
Једну трећину чланова Надзорног органа чине представници запослених које предложи већински синдикат.
Председника и чланове надзорног органа јавног предузећа именује и разрешава Скупштина општине Уб на време од 4 године.
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Председник и чланови Надзорног органа имају право на одговарајућу накнаду. Висина накнаде
утврђује се одлуком Управног одбора јавног предузећа, у складу са законом.
Члан 28.
Управни одбор:
1. утврђује пословну политику;
2. доноси дугорочни и средњорочни план рада
и развоја и годишњи програм пословања:
3. доноси Статут;
4. одлучује о смањењу и повећању основног
капитала;
5. одлучује о оснивању зависног друштва капитала;
6. усваја извештаје о пословању предузећа и
годишњи обрачун;
7. одлучује о расподели добити;
8. доноси инвестиционе програме и програме
и критеријуме за инвестициона улагања;
9. одлучује о издавању, продаји и куповини
акција, као и продаји удела у јавном предузећу или
куповини удела у другом предузећу, односно привредном друштву;
10. одлучује о промени делатности;
11. доноси правила о раду дистрибутивног
система;
12. доноси одлуке о цени услуга;
13.предлаже Оснивачу предузимање мера за
обезбеђење нормалног функционисања Јавног предузећа;
14. обавља и друге послове у складу са законом, овом Одлуком и Статутом.
Члан 29.
Директор предузећа:
1. представља и заступа предузеће;
2. организује и руководи процесом рада и води пословање предузећа;
3. одговара за законитост рада предузећа;
4. предлаже програм рада и план развоја и
предузима мере за њихово спровођење;
5. подноси финансијске извештаје, извештаје
о пословању и годишњи обрачун;
6. извршава одлуке управног одбора;
7. врши и друге послове одређене законом,
овом одлуком и статутом.
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2. разрешење органа које именује и именовање привремених органа предузећа, односно привредног друштва;
3. ограничења права појединих делова предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима;
4. ограничење у погледу права располагања
појединим средствима у државној својини;
5. друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса.
Члан 32.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у
предузећу Скупштина општине Уб даје сагласност
на:
1. Статут;
2. дугорочни и средњорочни план рада и развоја и годишњи програм пословања;
3. давање гаранција, авала, јемстава, залога и
других средстава обезбеђења за послове који нису
из оквира делатности од општег интереса;
4. одлуку о ценама;
5. правила о раду дистрибутивног система;
6. располагање (прибављање и отуђење) имовином предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса;
7. акт о општим условима за испоруку услуга;
8. улагање капитала;
9. статусне промене;
10. акт о процени вредности капитала у јавној
својини и исказивању тог капитала у акцијама, као и
на програм и одлуку о својинској трансформацији
Под имовином веће вредности сматра се имовина чије вредност је троструко већа од вредности
која је законом или другим прописом утврђена као
горња граница јавне набавке мале вредности.
XII ОПШТИ АКТИ
Члан 33.
Општи акти јавног предузећа су Статут и други општи акти у складу са законом и Статутом.
Статутом предузећа уређују се врсте општих
аката и поступак њиховог доношења.
XIII ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 30.
Надзорни одбор:
1. надзире пословање јавног предузећа;
2. прегледа годишњи извештај, годишњи обрачун и предлог за расподелу добити.
Надзорни одбор најмање једанпут годишње
подноси оснивачу извештај о извршеном надзору.
Извештај из става 2. овог члана надзорни одбор истовремено доставља Управном одбору.
XI ОВЛАШЋЕЊА ОСНИВАЧА
Члан 31.
У случају поремећаја у пословању Јавног
предузећа оснивач може предузети мере којима ће
обезбедити услове за несметано функционисање
предузећа, а нарочито:
1. промену унутрашње организације јавног
предузећа;

Члан 34.
Јавно предузеће је дужно да у обављању делатности обезбеђује услове за заштиту и унапређење
животне средине и да спречава узроке и отклања последице које угрожавају животну средину.
Начин обезбеђења услова из ст.1. уређује се
актима Јавног предузећа.
Члан 35.
Трошкове оснивања Јавног предузећа сноси
Оснивач.
XIV ПРИВРЕМЕНИ ОРГАНИ
Члан 36.
За вршиоца дужности директора предузећа
именује се Љиљана Ристовић, дипломирани инжењер машинства из Уба.
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Члан 37.
Послове органа управљања предузећа, до именовања Управног одбора, обављаће Привремени
Управни одбор, у саставу:
1) Ратко Милутиновић, из Стубленице, за
председника;
2) Слободан Јеленић, из Уба, за замнеика
председника;
3) Божидар Срећковић, из Брезовице, за члана.
Члан 38.
Привремени упоравни одбор, у року од 30 дана од дана именовања:
1) доноси Статута предузећа;
2) доноси програма рада предузећа;
3) на предлог вршиоца дужности директора
утврђује предлог акта о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака.
Органи општине Уб о актима из става 1. овог
члана одлучиће у року од 60 дана од дана достављања.
Акта из става 1. овог члана донета су даном
доношења одлуке надлежног органа општине Уб о
давању сагласности.
Члан 39..
Послове надзора предузећа, до именовања
Надзорног одбора, обављаће Привремени надзорни
одбор, у саставу:
1) Душко Живановић, из Бргула, за председника;
2) Гордана Сиљановић, из Уба, за члана.
XV РОК ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА,
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Члан 40.
Скупштина општине Уб именоваће директора
у року од 60 дана од дана давања сагласности на
Статут установе.
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47/2011) и члана 33. Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб ” број 12/2008)
Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
године, доноси
Одлука
о измени Одлуке о локалним
комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама
(''Службени гласник општине Уб'' број 21/2009,
1/2010 – исправка и 13/2011) у даљем тексту одлука,
у ''Тарифи локалних комуналих такси'', у тарифном
броју број 5 став 1. тачка 1.
текст ''по 1 м2 заузете површине, месечно по
зонама:''
мења се и гласи: ''по 1 м2 заузете површине,
днево по зонама:''
Члан 2.
Овом одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 352-35/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

123.
На основу члан 4. став 3. и 4 и члана 32 ста в
2. Закона о комуналним делатностима (''Службени
гласник Републике Србије'' број 88/2011) и члана 33.
тачка 7) Статута општине Уб (''Службени гласник
општине Уб'' број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
године, доноси
Одлука
о измени Одлуке о комуналној инспекцији

Члан 41.
Скупштина општине Уб именоваће Управни
одбор и Надзорни одбор у року од 60 дана од дана
уписа предузећа у регистар привредних субјеката.

Члан 1.
У Одлуци о комуналној инспекцији (''Службени гласник општине Уб'' број 3/2007 члан 17. мења
се и гласи:

Члан 42.
У случају пропуштања рока из члана 38, 40. и
41. ове одлуке од стране Скуштине општине Уб,
привремени органи из члана 36, 37 и 39. ове одлуке
настављају са радом до именовања органа са пуним
мандатим.

''Члан 17.
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. Не пружи потребне податке или не достави
тражене податке или онемогући комуналног инспектора у вршењу инспекцијске контроле (члан 4.);
2. Не поступи по извршном решењу или налогу на записник комуналног инспектора или не изврши потребне радње у остављеном року (члан 10. и
14.).
За прекршаје наведене у ставу 1. члана, казниће се и:
1) одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 25.000 до 50.000 динара;
2) предузетник новчаном казном од 50.000 до
500.000 динара.
3) физичко лице новчаном казном од 20.000
до 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места:
1) правном лицу у износу од 20.000 динара;

XVI ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 43.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 023–12/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

122.
На основу чл. 6. став1. тачка 3. и члана 11.став
1. Закона о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије'' број 62/2006 и
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2) одговорном лицу у правном лицу 5.000 динара;
3) предузетнику у износу од 10.000 динара;
4) физичком лицу у износу од 5.000 динара.''
Члан 2.
После члана 17. одлуке додаје се нови члан
17а који гласи:
''Члан 17а
За прекршаје из члана 17. ове одлуке за које је
овом одлуком предвиђено изрицање мандатне казне,
комунални инспектор изриче и наплаћује на месту
извршења прекршаја новчану казну учиниоцу кога
затекне у вршењу прекршаја.
О наплаћеној новчаној казни издаје се потврда
у којој се означава који је прекршај учињен и колика
је новчана казна изречена и наплаћена.
Ако новчана казна из овог члана не буде наплаћена на лицу места комунални инспектор одмах
ће учиниоцу прекршаја уручити позив - налог да
исту плати на рачун прописан за уплату јавних прихода у року од осам дана од дана издавања налога за
плаћање, заједно са обавештењем да ће у случају да
новчана казна не буде уплаћена у остављеном року,
против њега покренути прекршајни поступак.''
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 352-36/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

124.
На основу члан 2. став 3. тачка 1) и члана 4
став 3. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике Србије'' број 88/2011) и
члана 33. тачка 7) Статута општине Уб (''Службени
гласник општине Уб'' број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
године, доноси
Одлука
о изменама Одлуке о вододову и канализацији
Члан 1.
У Одлуци о водоводу и канализацији (''Службени гласник општине Уб'' број 8/2007), у даљем
тексту одлука, члан 113. мења се игласи:
''Члан 113.
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице -давалац
услуга, ако:
1) прикључи новоизграђени јавни водовод и
канализацију супротно условима утврђеним у члану
6. став 2. и 3. ове одлуке;
2) поступи противно члану 16. ове одлуке;
3) поступи противно члану 19. ове одлуке;
4) не поступи по затеву корисника воде из
члана 37. став 1. и 2. ове одлуке;
5) не врши баждарење водомера у роковима
прописаним Законом (члан 38.);
6) не утврђује количину испоручене воде проценом у складу са чланом 42. ове одлуке;
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7) ускрати испоруку воде кориснику супротно
члану 54. ове одлуке;
8) не врши испоруку воде у смислу члана 59.
ове одлуке;
9) не предузме одмах мере на отклањању поремећаја, односно прекида у испоруци и дистрибуцији воде (члан 60. став 1.);
10) не изда обавештење корисницима воде
преко средстава јавног информисања о разлозима
прекида, односно поремећаја у испоруци, односно
дистрибуцији воде (члан 60. став 2.);
11) не изда обавештење корисницима воде о
планираном прекиду у испоруци воде или то обавештење не изда у прописаном року (члан 61.);
12) не врши снабдевање водом по реду првенства у смислу члана 62. став 2. ове одлуке;
13) не обавести одмах надлежни орган о поремећају, односно прекиду воде (члан 64. став 1.);
14) не придржава се прописаних мера штедње
(члан 65. став 2.);
15) у случају штрајка не обезбеди минимум
процеса рада (члан 66. став 1. ове одлуке);
16) не придржава се одредби из члана 78. ове
одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од
25.000 до 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места:
1) правном лицу у износу од 20.000 динара;
2) одговорном лицуу правном лицу у износу
од 5.000 динара.
Члан 2.
Члан 114. одлуке мења се и гласи:
''Члан 114.
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај извођач радова, правно
лице корисник услуга, ако:
1) изгради јавни водовод и канализацију супротно утврђеним прописима, стандардима и техничким нормативима из члана 6. ове одлуке;
2) поступи противно члану 7. ове одлуке;
3) поступи противно члану 17. ове одлуке;
4) поступи противно члану 35. ове одлуке;
5) угради споредни водомер противно члану
36. став 2. и 3.ове одлуке;
6) врши монтажу, поправку и замену неисправних водомера и водомера којима је истекао рок
(члан 38. став 1.);
7) отвара и затвара вентил испред водомера
(члан 39.);
8) постави водомер супротно члану 40. ове одлуке;
9) поступи противно члану 41. ове одлуке;
10) уколико онемогући очитавање водомера
(члан 43. );
11) не одјави коришћење воде у складу са чланом 51, 52. и 53. ове одлуке;
12) користи воду из јавних хидраната без одобрења даваоца услуга (члан 57. став 1.);
13) не придржава се прописаних мера штедње
(члан 65. став 2.);
14) поступи противно члану 72. ове одлуке;
15) на линији прикључка не изгради таложник, односно уређај за прихват материја – уља, масти и сл. (члан 84. став 3. и 4.);
16) поступи противно члану 89. ове одлуке;
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17) садржај септичких јама испушта супротно
члану 92. став 1. ове одлуке;
18) поступи противно члану 94. ове одлуке;
19) у канализацију испушта воде и материје из
члана 95. ове оллуке;
20) у канализацију испушта запаљиве и експлозивне материје из члана 96. ове одлуке;
21) у канализацију испушта токсичне, опасне
и штетне материје у концентрацијама већим од максимално допуштених из члана 97. ове одлуке;
22) у канализацију испушта отпадне воде у којима се могу очекивати патогени микроорганизми,
узрочници разних инфективних обољења, а да претходно није исте дезинфиковао, члан 98. став 1. ове
одлуке;
23) у канализацију испушта радиоактивне воде и материје из члана 98. став 2. ове одлуке;
24) не врши сталне анализе састава употребљених вода (члан 99. став 1.);
25) поступи противно члану 99. став 4. ове одлуке;
26) поступи противно члану 111. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице извођача радова, одговоно лице у
правном лицу новчаном казном од 25.000 до 50.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
и предузетник, новчаном казном од 50.000 до
500.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места :
1) извођачу радова, правном лицу кориснику
услуга у износу од 20.000 динара
2) одговорном лицу извођача радова, одговорном лицу у правном лицу у износу од 5.000 динара;
3) предузетнику у износу од 10.000 динара.''
.
Члан 3.
Члан 115. одлуке мења се и гласи:
Члан 115.
Новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара
казниће се за прекршај корисник услуга физичко лице ако:
1) поступи противно члану 7. ове одлуке;
2) поступи противно члану 17. ове одлуке;
3) поступи противно члану 35. ове одлуке;
4) угради споредни водомер противно члану
36. став 2. и 3.ове одлуке;
5) сам врши монтажу, поправку и замену неисправних водомера и водомера којима је истекао рок
(члан 38. став 1.);
6) отвара и затвара вентил испред водомера
(члан 39.);
7) постави водомер супротно члану 40. ове одлуке;
8) поступи противно члану 41. ове одлуке;
9) уколико онемогући очитавање водомера
(члан 43.);
10) не одјави коришћење воде у складу са чланом 51, 52. и 53. ове одлуке;
11) користи воду из јавних хидраната без одобрења даваоца услуга (члан 57. став 1.);
12) не придржава се прописаних мера штедње
(члан 65. став 2.);
13) поступи противно члану 72. ове одлуке;
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14) на линији прикључка не изгради таложник, односно уређај за прихват материја – уља, масти и сл. (члан 84. став 3. и 4.);
15) поступи противно члану 89. ове одлуке;
16) поступи противно члану 94. ове одлуке;
17) у канализацију испушта воде и материје из
члана 95. ове одлуке;
18) у канализацију испушта запаљиве и експлозивне материје из члана 96. ове одлуке;
19) у канализацију испушта токсичне, опасне
и штетне материје у концентрацијама већим од максимално допуштених из члана 97. ове одлуке;
20) поступи противно члану 111. ове одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна физичком лицу кориснику
услуга на лицу места у износу од 5.000 динара.''
Члан 4.
Члан 116. одлуке мења се и гласи:
''Члан 116.
За прекршаје из члана 113, 114. и 115. ове одлуке за које је овом одлуком предвиђено изрицање
мандатне казне, комунални инспектор изриче и наплаћује на месту извршења прекршаја новчану казну учиниоцу кога затекне у вршењу прекршаја.
О наплаћеној новчаној казни издаје се потврда
у којој се означава који је прекршај учињен и колика
је новчана казна изречена и наплаћена.
Ако новчана казна из овог члана не буде наплаћена на лицу места комунални инспектор одмах
ће учиниоцу прекршаја уручити позив - налог да
исту плати на рачун прописан за уплату јавних прихода у року од осам дана од дана издавања налога за
плаћање, заједно са обавештењем да ће у случају да
новчана казна не буде уплаћена у остављеном року,
против њега покренути прекршајни поступак.''
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 352-37/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

125.
На основу члан 2. став 3. тачка 9) и члана 4
став 3. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике Србије'' број 88/2011) и
члана 33. тачка 7) Статута општине Уб (''Службени
гласник општине Уб'' број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
године, доноси
Одлука
о изменама Одлуке о пијацама
Члан 1.
У Одлуци о пијацама (''Службени гласник општине Уб'' број 6/2007), у даљем тексту одлука, члан
30. мења се игласи:
''Члан 30.
Новчаном казном у износу од 100.000 до
1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице које управља пијацом, ако:
1. не пропише пијачни ред (члан 5. ове одлуке);
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2. не истакне пијачни ред (члан 6. став 1. ове
одлуке);
3. не обезбеди одржавање реда на пијаци
(члан 7. ове одлуке);
4. одређивање и наплату пијачне таксе врши
супротно члану 8. ове одлуке;
5. не извршава обавезе утврђене у члану 10.
ове одлуке;
6. не одржава објекте у уредном и исправном
стању (члан 15. став 1. ове одлуке);
7. не поступи по налогу надлежног органа
(члан 15. став 2. ове одлуке);
8. не обезбеди да пијачни простор буде ограђен, уређен и поплочан чврстим материјалом који се
лако чисти и пере (.(члан 16. став 2. ове одлуке);
9. не одреди простор за постављање пијачних
објеката, за продају из возила и за паркирање возила
која се излажу продаји.(члан 16. став 2. ове одлуке);
10. не опреми пијацу у складу са чланом 17.
ове одлуке;
11. не обезбеди једну сточну вагу за меру од
најмање 1.000 кг. (члан 18. став 2. ове одлуке)
12. ако поступи супротно члану 19. став 2. ове
одлуке;
13. ако стални, привремени и покретни пијачни објекат, као и пијачни простор да на коришћење
без уговора (члан 20. став 1. ове одлуке);
14. одређивање и наплату накнаде за коришћење објеката, опреме и простора на пијаци врши супротно члану 21. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу које управља пијацом новчаном казном у износу од 25.000 до 50.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места:
1) правном лицу које управља пијацом у износу од 20.000 динара
2)одговорном лицу у правном лицу које управља пијацом у износу од 5.000 динара.''
Члан 2.
Члан 31. одлуке мења се и гласи:
''Члан 31.
Новчаном казном у износу од 20.000 до
50.000 динара казниће се за прекршај запослени у
правном лицу које управља пијацом, ако:
1. не носи службено одело (члан 7. став 2. ове
одлуке);
2. наплати пијачну таксу у већем износу од износа утврђеног актом Лица које управља пијацом
(члан 8. став 1. ове одлуке);
3. не изда потврду о плаћеној пијачној такси
(члан 8. став 4. ове одлуке);
4. нема писано овлашћење за вршење послова
наплате пијачне таксе и друге послове око управљања пијацом (члан 8. став 8. ове одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна запосленом у правном лицу
које управља пијацом на лицу места у износу од
5.000 динара.''
Члан 3.
Члан 32. одлуке мења се и гласи:
''Члан 32.
Новчаном казном у износу од 100.000 до
1.000.000 динара казниће се за прекршај правно ли-

28. септембар 2012. године

це корисник сталног, привременог и покретног пијачног објекта, опрема и пијачног простора, ако:
1. се не придржава прописаног пијачног реда
(члан 6. став 2. ове одлуке);
2. поступи супротно одредбама из члана 9. ове
одлуке;
3. постави привремени пијачни објекат без
претходно прибављене сагласности Лица које управља пијацом (члан 13. став 4. ове одлуке);
4. постави пијачни објекат који не испуњава
услове или не одржава објекат у уредном и исправном стању (члан 15. став 1. ове одлуке);
5. не поступи по налогу надлежног органа
(члан 15. став 2. ове одлуке).
6. ако пијачни објекат и пијачни простор користи без закљученог уговора (члан 20. став 1. ове одлуке);
7. ако пијачни објекат и пијачни простор користи супротно члану 22. ове одлуке;
8. поступи супротно члану 23. ове одлуке;
9. поступи супротно члану 25. ове одлуке;
10. поступи супротно члану 26. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу корисника сталног,
привременог и покретног пијачног објекта, опрема и
пијачног простора новчаном казном у износу од
25.000 до 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник корисник сталног, привременог и покретног пијачног објекта, опрема и пијачног простора новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места:
1) правном лицу у износу од 20.000 динара,
2) одговорном лицу у правном лицу у износу
од 5.000 динара;
3) предузетнику у износу од 10.000 динара.''
Члан 4.
Члан 33. одлуке мења се и гласи:
''Члан 33.
Новчаном казном у износу од 20.000 до
50.000 динара казниће се за прекршај продавац – запослени код правног лица односно предузетника корисника сталног, привременог и покретног пијачног
објекта, опрема и пијачног простора, ако:
1. се не придржава прописаног пијачног реда
(члан 6. став 2. ове одлуке);
2. поступи супротно одредбама из члана 9. ове
одлуке;
3. поступи супротно члану 22. став 1. ове одлуке;
4. поступи супротно члану 23. ове одлуке;
5. поступи супротно члану 25. ове одлуке;
6. поступи супротно члану 26. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна продавцу - запосленом код
правног лица односно предузетника на лицу места у
износу од 5.000 динара.''
Члан 5.
Члан 34. одлуке мења се и гласи:
''Члан 34.
Новчаном казном у износу од 20.000 до
50.000 динара казниће се за прекршај продавац –
физичко лице корисник сталног, привременог и по-
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кретног пијачног објекта, опрема и пијачног простора, ако:
1. се не придржава прописаног пијачног реда
(члан 6. став 2. ове одлуке);
2. поступи супротно одредбама из члана 9. ове
одлуке;
3. постави привремени пијачни објекат без
претходно прибављене сагласности Лица које управља пијацом (члан 13. став 4. ове одлуке);
4. ако пијачни објекат и пијачни простор користи без закљученог уговора (члан 20. став 1. ове одлуке);
5. поступи супротно члану 22. став 1. ове одлуке;
6. поступи супротно члану 23. ове одлуке;
7. поступи супротно члану 25. ове одлуке;
8. поступи супротно члану 26. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна продавцу – физичком лицу
на лицу места у износу од 5.000 динара.''
Члан 6.
Члан 35. одлуке мења се и гласи:
''Члан 35.
За прекршаје из члана 30, 31, 32, 33. и 34. ове
одлуке за које је овом одлуком предвиђено изрицање мандатне казне, комунални инспектор изриче и
наплаћује на месту извршења прекршаја новчану казну учиниоцу кога затекне у вршењу прекршаја.
О наплаћеној новчаној казни издаје се потврда
у којој се означава који је прекршај учињен и колика
је новчана казна изречена и наплаћена.
Ако новчана казна из овог члана не буде наплаћена на лицу места комунални инспектор одмах
ће учиниоцу прекршаја уручити позив - налог да
исту плати на рачун прописан за уплату јавних прихода у року од осам дана од дана издавања налога за
плаћање, заједно са обавештењем да ће у случају да
новчана казна не буде уплаћена у остављеном року,
против њега покренути прекршајни поступак.''
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 352-38/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

126.
На основу члан 2. став 3. и члана 4 став 3. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике Србије'' број 88/2011) и члана 33.
тачка 7) Статута општине Уб (''Службени гласник
општине Уб'' број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
године, доноси
Одлука
о изменама и допунама
Одлуке о коришћењу и заштити
комуналних објеката и зелених површина
Члан 1.
У Одлуци о о коришћењу и заштити комуналних објеката и зелених површина (''Службени гласник Међуопштинске регионалне заједнице'' број
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4/86), у даљем тексту одлука, члан 16. мења се игласи:
''Члан 16.
Новчаном казном од 10.000 до 50.000 - динара
казниће се за прекршај правно лице:
1.
Ако не одржава комуналне објекте (члан 7.
став 1.),
2.
Ако не одржава зелене површине (члан 8. став
3.),
3.
Ако користи комуналне објекте и зелену
површину без одобрења и противно условима из
одобрења (члан 10. став 1. тачка . 1,2,3. и 4. и члан
10. став 3.),
4. Ако на било који начин уништи, оштети или
загади комунални објекат и зелену површину и
објекте на истом (члан 11. тачка 1. и члан 12. тачка
1.),
5. Ако користи улицу, трг, кеј, мост и др. За
смештај и држање огревног материјала, робе, амбалаже, уређаја и опреме, нерегистрованих и хаварисаних возила и др. (члан 11. тачка 2.),
6. Ако користи улицу, трг, мост и др. За држање и храњење крушне и ситне стоке и других домаћих животиња (члан 11. тачка 3.),
7. Ако користи комунални објекат (улицу, кеј,
мост) и зелену површину за обављање занатских и
других делатности (члан 11. тачка 4. и члана 12. тачка 2.),
8. Ако лепи огласе, плакате, објаве, рекламе и
други пропагандни материјал на комуналним објектима и дрворедима (члан 11. тачка 5. и члан 12. тачка 3.),
9. Ако користи зелену површину за смештај и
држање огревног и грађевинског материјала, , робе,
амбалаже, уређаја и опреме, нерегистрованих и хаварисаних возила и др. (члан 12. тачка 4.),
10. Ако врши паркирање моторних, запрежних
и других возила на зеленим површинама (члана 12.
тачка 5.),
11. Ако држи, храни, напаса крупну и ситну
стоку и друге домаће животиње на зеленим површинама (члан 12. став 1. тачка 6.),
12. Ако прелази моторним, запрежним и другим возилима преко зелених површина (члан 12.
тачка 7.),
13. Ако без одобрења изводи радове на објектима којима се оштећују њихове површине (члан 13.
став 1.),
14. Ако у року од 48 часова не поднесе захтев
за добијање одобрења (члан 13. став 2.),
15. Ако оштећени објекат не доведе у првобитно стање у року из одобрења (члан 13. став 3.),
16. Ако у одређеном року оштећени објекат не
доведе у првобитно стање (члан 13. став 4. и члан
15. став 2.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
и:
1) одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 25.000 до 50.000 динара;
2) предузетник у износу од 50.000 до 500.000
динара.
3) физичко лице у износу од 20.000 до 50.000
динара
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места:
1) правном лицу у износу од 20.000 динара
2)одговорном лицу у правном лицу у износу
од 5.000 динара
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3) предузетнику у износу од 10.000 динара.
4) физичком лицу у износу од 5.000.''
Члан 2.
Члан 17. одлуке брише се.
Члан 3.
Члан 18. одлуке мења се и гласи:
''Члан 18.
Новчаном казном од 5.000 – динара на лицу
места казниће се физичко лице:
1. Ако на зеленим површинама игра фудбал
или друге спортске игре (члан 12. тачка 8.
2. Ако гази травњак, кида грање, лишће и плодове дрвећа и цвећа, неовлашћено скупља шишарке,
маховине и лековито биље, коси траву и врши радњу којом се нарушава природни или изграђени амбијент ових објеката (члан 12. тачка 9.).''
Члан 4.
После члана 18. одлуке додаје се нови члан
18а који гласи:
''Члан 18а
За прекршаје из члана 16. и 18. ове одлуке за
које је овом одлуком предвиђено изрицање мандатне казне, комунални инспектор изриче и наплаћује
на месту извршења прекршаја новчану казну учиниоцу кога затекне у вршењу прекршаја.
О наплаћеној новчаној казни издаје се потврда
у којој се означава који је прекршај учињен и колика
је новчана казна изречена и наплаћена.
Ако новчана казна из овог члана не буде наплаћена на лицу места комунални инспектор одмах
ће учиниоцу прекршаја уручити позив - налог да
исту плати на рачун прописан за уплату јавних прихода у року од осам дана од дана издавања налога за
плаћање, заједно са обавештењем да ће у случају да
новчана казна не буде уплаћена у остављеном року,
против њега покренути прекршајни поступак.''
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 352-39/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

127.
На основу члан 2. став 3. и члана 4 став 3. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике Србије'' број 88/2011) и члана 33.
тачка 7) Статута општине Уб (''Службени гласник
општине Уб'' број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
године, доноси
Одлука
о изменама и допунама
Одлуке о одржавању комуналне хигијене
на територији општине Уб
Члан 1.
У Одлуци о одржавању комуналне хигијене на
територији општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 5/2002), у даљем тексту одлука, члан 89.
мења се игласи:

28. септембар 2012. године

''Члан 89.
Nov~anom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazni}e se za prekr{aj pravno lice kome je povereno odr`avawe ~isto}e;
1. ako ne vr{i ~i{}ewe, prawe i polivawe ulica i
trgova prema zakqu~enom ugovoru, ~i{}ewe ne vr{i u
odre|enom vremenu, sakupqeno sme}e sa po~i{}enih
javnih povr{ina ne iznosi do odre|enog vremena, ili korpe na javnim povr{inama ne isprazni do odre|enog vremena (~lan 8. i 10);
2. ako ne izvr{i ~i{}ewe i odr`avawe parkova,
grobqa i drugih javnih povr{ina prema zakqu~enom
ugovoru (~lan 10);
3. ako ne vr{i redovno ~i{}ewe i prawe pijaca
(~lan 10. i 24);
4. ako za izno{ewe otpadnih materija koristi vozila koja ne ispuwavaju propisane uslove, izno{ewe vr{i
van odre|enog vremena, ili pri izno{ewu iste prosipa
(~lan 39. i 40);
5. ako izno{ewe ku}nog sme}a ne vr{i u odre|enim rokovima (~lan 32);
6. ako sme}e i otpadne vode i materije deponuje
van gradske deponije ili odre|enog mesta, ili deponuje
protivno propisanim uslovima (~lan 39);
7. ako po zavr{enom istovaru otpadnih materija,
pre gara`irawa ili parkirawa ne izvr{i prawe i dezinfekciju prevoznih sredstava (~lan 40);
8. ako u roku od 24 ~asa po prijemu naloga uplate
ne iznose sme}e koje se ne smatra ku}nim sme}em i otpadne vode (~lan 33);
9. javnu kanalizaciju ne odr`ava u ispravnom stawu (~lan 23);
10. ne postavi korpe za otpatke na javnim povr{inama prema zakqu~enom ugovoru, postavi ih bez saglasnosti, ne postavi dovoqan broj korpi za otpatke na pijaci, svakodnevno ih ne prazni ili korpe ne odr`ava u ispravnom stawu (~lan 8. i 10);
11. ako u stambenim zgradama kolektivnog stanovawa u roku od 12. ~asova od ~asa prijavqivawa ne
otkloni kvar i izvr{i ~i{}ewe, prawe i dezinfekciju zajedni~kih prostorija i javnih povr{ina kad usled kvara
na instalacijama do|e do izlivawa otpadnih voda i fekalija u zajedni~ke prostorije ili na javne povr{ine (~lan
54);
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
и:
1) одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 25.000 до 50.000 динара;
2) предузетника у износу од 50.000 до 500.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места:
1) правном лицу у износу од 20.000 динара
2)одговорном лицу у правном лицу у износу
од 5.000 динара
3) предузетнику у износу од 5.000 динара.''
Члан 2.
Члан 90. одлуке брише се
Члан 3.
Члан 91. одлуке мења се и гласи:
''Члан 91
Nov~anom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazni}e se za prekr{aj pravno lice, ako:
1. za prevoz rastresitog materijala koristi vozila iz
kojih se materijal rasipa (~lan 2);

Број 27 – страна 16

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ

2. otpadne vode ispu{ta u reku ili javnu kanalizacionu mre`u bez odobrewa, ili dezinfekciju otpadnih voda ne vr{i na propisan na~in (~lan 17);
3. fasadu zgrade ne odr`ava u ispravnom i ~istom
stawu, ili je ne oboji bojom koju odredi nadle`ni organ
uprave (~lan 30);
4. na gradili{tu ne odr`ava ~isto}u, ugro`ava ~isto}u ulice i susednih dvori{ta, ne postavi ogradu ili ne
obezbedi sanitarne ure|aje (~lan 56);
5. vodne objekte ne odr`ava u ispravnom higijensko-tehni~kom stawu (~lan 72);
6. ne pribavi odobrewe za lokaciju vodnog objekta pre izgradwe (~lan 73);
7. u blizini vodnog objekta gradi objekte koji mogu zagraditi vodu za pi}e ili sadi drve}e sa dubokim korenom (~lan 75);
8. dvori{te, poslovni prostor ili neizgra|enu povr{inu ne ~isti i ne odr`ava u ~istom stawu (~lan 10, 11 i
35);
9. otpatke i sme}e ne sakupqa na propisan na~in,
ne obezbedi posu|e za sme}e ili ove ne fiksira (~lan 11);
10. za sakupqawe otpadnih voda ne obezbedi propisane ure|aje, otpadne vode prosipa ili ispu{ta van istih
ili iz ure|aja za sakupqawe otpadne vode ispu{ta na javne i druge povr{ine (~lan 47);
11. zapo~ne izgradwu ili upotrebu objekta za skupqawe otpadnih voda ili nu`nika bez odobrewa (~lan
47);
12. ne obezbedi nu`nik gra|evinski i higijenski ispravan ili ga ne odr`ava u ispravnom i higijenskom stawu (~lan 49);
13. ne odr`ava ~isto}u na prostoru za pristajawe
vozila i u prostorijama objekta (~lan 64);
14. pusti u saobra}aj ne~ist autobus ili ga u hitnim slu~ajevima ne o~isti (~lan 65);
15. dvori{ta i prostorije javnih kupatila, bioskopa
i drugih sala za javne priredbe ne odr`ava u ~istom stawu, ne ~isti na propisan na~in ili ih ne zagreva na propisan na~in (~lan 10. i 70);
16. u~ini koju radwu iz ~lana 38;
17. u odre|enom vremenu ne ukloni istovareni
materijal ili predmete sa ulica ili trotoara, ili mesto istovara ne o~isti (~lan 22);
18. na bilo koji na~in ugro`ava ~isto}u javnih povr{ina;
19. dr`i doma}e `ivotiwe i pernatu `ivinu protivno
propisanim uslovima, ili ih pu{ta po dvori{tu, neizgra|enim i javnim povr{inama (~lan 76. i 77);
20. dr`i doma}e `ivotiwe u {kolskim dvori{tima
ili ih iste uvodi, pu{ta (~lan 63);
21. ako podi`e nove objekte za dr`awe sto~ne hrane ili postoje}e koristi u te svrhe (~lan 79);
22. U zimskom periodu ne ukloni sneg i led na
propisan na~in (~lan 15 i 16);
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
и:
1) одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 25.000 до 50.000 динара;
2) предузетник у износу од 50.000 до 500.000
динара.
3) физичко лице у износу од 20.000 до 50.000
динара
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места:
1) правном лицу у износу од 20.000 динара
2)одговорном лицу у правном лицу у износу
од 5.000 динара
3) предузетнику у износу од 10.000 динара.

28. септембар 2012. године

4) физичком лицу у износу од 5.000.''
Члан 4.
Члан 92. одлуке мења се и гласи:
''Члан 92
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај школска или предшколска уставнова, ако:
1. ne obezbedi redovno ~i{}ewe i odr`avawe dvori{ta i prostorija, higijensko sakupqawe sme}a i otpadnih voda i blagovremeno i higijenski izno{ewe otpadnih
materija (~lan 59);
2. ne obezbedi higijenske nu`nike ili iste obezbedi
ali sa nedovoqnim brojem kabina (~lan 60);
3. ne obezbedi higijensko snabdevawe vodom za
pi}e (~lan 62);
4. ne obezbedi ure|aje za prawe ruku (~lan 61.);
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
и odgovorno lice u {kolskoj ili pred{kolskoj ustanovi
новчаном казном у износу од 25.000 до 50.000
динара
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места:
1) {kolskoj ili pred{kolskoj ustanovi у износу од
20.000 динара
2)одговорном лицу у износу од 5.000 динара.''
Члан 5.
Члан 93. одлуке мења се и гласи:
''Члан 93
Nov~anom kaznom od 100.000 до 1.000.000 dinara kazni}e se za prekr{aj pravno lice, ako:
1. просипа ili ispu{ta otpadne vode na javne ili
druge povr{ine (~lan 17. ta~ka 2);
2. pere vozila na javnim povr{inama (~lan 17.
ta~ka 4);
3. stvara ne~isto}u na javnim povr{inama (~lan
17. ta~ka 1. i 3);
4. ulazi na ulice u Ubu ili izlazi na asvaltni put sa
sporednih puteva, a da prethodno ne o~isti od blata to~kove vozila (~lan 18);
5. spaquje sme}e u dvori{tu ili ga izbacuje van
dvori{ta ili u kante ubacuje `ar (~lan 17. ta~ka 1),
6. seosko dvori{te ne odr`ava u ~istom stawu,
sve}e ne iznosi redovno ili ga izbacuje na puteve ili druge javne povr{ine (~lan 81);
7. ne izgradi higijenski nu`nik ili ga ne odr`ava u
~istom stawu (~lan 82);
8. ne obezbedi higijensko sakupqawe sto~nog |ubreta, ili stoku i `ivinu pu{ta na mesta gde je to zabraweno (~lan 83);
9. ako stambenu, stambeno poslovnu zgradu ne
prikqu~i na javnu kanalizacionu mre`u (~lan 47);
10. ako neuredno odr`ava i ~isti objekte za sakupqawe otpadnih voda i fekalija (~lan 51);
11. ako ne ukloni poqski nu`nik u roku koji odredi nadle`na komunalna ispekcija (~lan 84);
12. ako gradi nu`nike i druge objekte za sakupqawe otpadnih voda i fekalija suprotno propisanoj zabrani
(~lan 47. i 49);
13. ako neuredno odr`ava i ~isti objekte za sakupqawe otpadnih voda i fekalija ili ako objekte za sakupqawe otpadnih voda i fekalija neuredno dezinfikuje
(~lan 51);
14. ako reklamne listi}e, objave i sli~ne natpise
rastura na povr{ini javnog saobra}aja bez odobrewa samoupravne interesne zajednice (~lan 12);
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15. ako podi`e objekte za dr`awe sto~ne hrane ili
postoje}e koristi (~lan 79).
16. ako u~ini bilo koju radwu u suprotnosti sa
~lana. 78.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
и:
1) одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 25.000 до 50.000 динара;
2) предузетник у износу од 50.000 до 500.000
динара.
3) физичко лице у износу од 20.000 до 50.000
динара
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места:
1) правном лицу у износу од 20.000 динара
2)одговорном лицу у правном лицу у износу
од 5.000 динара
3) предузетнику у износу од 10.000 динара.
4) физичком лицу у износу од 5.000.''

28. септембар 2012. године

О наплаћеној новчаној казни издаје се потврда
у којој се означава који је прекршај учињен и колика
је новчана казна изречена и наплаћена.
Ако новчана казна из овог члана не буде наплаћена на лицу места комунални инспектор одмах
ће учиниоцу прекршаја уручити позив - налог да
исту плати на рачун прописан за уплату јавних прихода у року од осам дана од дана издавања налога за
плаћање, заједно са обавештењем да ће у случају да
новчана казна не буде уплаћена у остављеном року,
против њега покренути прекршајни поступак.''
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 352-40/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

128.
Члан 6.
На основу члан 2. став 3. тачка 6) и члана 4
Члан 94. одлуке мења се и гласи:
став 3. Закона о комуналним делатностима (''Слу''Члан 94
жбени гласник Републике Србије'' број 88/2011) и
Нov~anom kaznom od 25.000 -50.000 dinara kaчлана 33. тачка 7) Статута општине Уб (''Службени
zni}e se za prekr{aj одговорно лице у правном лицу,
гласник општине Уб'' број 12/2008),
нov~anom kaznom od 50.000 -500.000 dinara kazni}e
Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
se za prekr{aj предузетник и нov~anom kaznom od
године, доноси
20.000 -50.000 dinara kazni}e se za prekr{aj fizi~ko lice, ако:
Одлука
1. u zimskom periodu ne uklawa sneg i led na
о изменама и допунама
propisan na~in (~lan 13. i 14);
Одлуке
о сахрањивању и гробљима
2. baca sme}e i druge otpatke van korpi na javnim povr{inama (~lan 17);
Члан 1.
3. prosipa i o{te}uje korpe, pquje ili na drugi naУ Одлуци о сахрањивању и гробљима (''Слу~in stvara ne~isto}u na povr{inama javnog saobra}aja
жбени гласник општине Уб'' број 7/95), у даљем тек(~lan 17);
сту одлука, члан 35. мења се игласи:
4. zadr`ava i parkira zapre`no vozilo ili hrani stoku van odre|enog mesta (~lan 17);
''Члан 35.
5. ako pere motorna i druga vozila na povr{inama
Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 диjavnog saobra}aja (~lan 17);
нара казниће се за прекршај предузеће, односно за6. ne~isti trotoare na na~in propisan ovom Odluједница, у даљем тексту правно лице:
kom (~lan 8.);
1.
ако не обавља комуналну делатност из чла7. redovno ne odr`ava ~isto}u ispred dvori{ta ili
на 4. ове одлуке,
poslovnih prostorija (~lan 10);
2. ако поступи супротно одредбама члана 7.
8. nu`ni~ke kabine ne ~isti, ne pere ili ne izvr{i
став 3. и члана 21. став 1, као и члана 24. став 2. ове
dezinfekciju (~lan 17. i 27);
одлуке,
9. baca otpatke na pijaci i van korpi na pija~nom
3. ако не изврши сахрањивање умрлог лица
prostoru (~lan 27);
(члан
8.
став 2),
10. u posude za ku}no sme}e stavqa otpatke dru4. ако не одржава гробље у употреби (члан 5.
ge vrste, posude za sme}e ostavqa otvorene, baca sme}e
став 1),
van posuda, izdvaja i vadi sme}e iz posuda, u posude
5. ако гробна места нису нумерисана (члан 16.
prosipa otpadne vode (~lan 38);
став 3).
11. u autobusu ne obezbedi kese za povra}awe
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
(~lan 65);
и одговорно лице у правном лицу новчаном казном
Nov~ane kazne iz prethodnog stava izri~u i naод 25.000 до 50.000 динара.
pla}uju na licu mesta ovla{}eni radnici nadle`nog orga.
За прекршај из става 1. овог члана може се наna Op{tine.
платити новчана казна на лицу места:
1) правном лицу у износу од 20.000 динара
Члан 7.
2)одговорном лицу у правном лицу у износу
После члана 94. одлуке додаје се нови члан
од 5.000 динара''
94а који гласи:
''Члан 94а.
За прекршаје из члана 89, 91, 92, 93. и 94. ове
одлуке за које је овом одлуком предвиђено изрицање мандатне казне, комунални инспектор изриче и
наплаћује на месту извршења прекршаја новчану казну учиниоцу кога затекне у вршењу прекршаја.

Члан 2.
Члан 36. одлуке мења се и гласи:
''Члан 36.
Новчаном казном од 20.000 до 50.000 динара
казниће се за прекршај физичко лице:
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1. ако врши покопавање посмртних остатака
умрлог ван гробља које је у употреби (члан 2. став 2.
и 3. и члан 7. став 1.),
2. ако покопавање посмртних остатака изврши
без одобрења за коришћење гробног места (члан 18.
став 1),
3. ако поступи супротно одредбама члана. 17,
27, 28, 29. и 30. ове одлуке,
4. ако поступи супротно одредбама члана 9.
став 4.
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места физичком лицу у износу од 5.000 динара.''
Члан 3.
После члана 36. одлуке додаје се нови члан
36а. који гласи:
''Члан 36а.
За прекршаје из члана 35. и 36. ове одлуке за
које је овом одлуком предвиђено изрицање мандатне казне, комунални инспектор изриче и наплаћује
на месту извршења прекршаја новчану казну учиниоцу кога затекне у вршењу прекршаја.
О наплаћеној новчаној казни издаје се потврда
у којој се означава који је прекршај учињен и колика
је новчана казна изречена и наплаћена.
Ако новчана казна из овог члана не буде наплаћена на лицу места комунални инспектор одмах
ће учиниоцу прекршаја уручити позив - налог да
исту плати на рачун прописан за уплату јавних прихода у року од осам дана од дана издавања налога за
плаћање, заједно са обавештењем да ће у случају да
новчана казна не буде уплаћена у остављеном року,
против њега покренути прекршајни поступак.''
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 352-41/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

129.
На основу члан 32. 16) Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник Републике Србије''
број 129/2007) и члана 33. тачка 21) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
године, доноси
Одлука
о изменама и допунама
Одлуке о радном времену у области
трговине, угоститељства и занатства
на територији општине Уб
Члан 1.
У Одлуци о радном времену у области
трговине, угоститељства и занатства на територији
општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број
9/2002, 7/2003, 6/2004 и 11/2007), у даљем тексту одлука, члан 17. мења се игласи:
''Члан 17.

28. септембар 2012. године

Новчаном казном у износу од 100.000 до
1.000.000 казниће се за прекршај правно лице, ако:
1. не одреди радно време у складу са одредбама Одлуке;
2. се не придржава прописаног радног времена;
3. не истакне утврђено радно време на улазним вратима;
4. инспектору онемогући вршење инспекцијског надзора;
5. ако не поднесе пријаву о организовању забаве надлежном органу Општине (члан 11 Одлуке);
6. ако поступи супротно забрани из члана 12.
Одлуке;
7. ако поступи противно забрани из члана 13.
Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
и:
1) одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 25.000 до 50.000 динара;
2) предузетник у износу од 50.000 до 500.000
динара;
3) физичко лице, запослени код правног лица
или предузетника, у износу од 20.000 до 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места:
1) правном лицу у износу од 20.000 динара;
2)одговорном лицу у правном лицу у износу
од 5.000 динара;
3) предузетнику у износу од 10.000 динара;
4) физичком лицу, запосленом код правног
лица или предузетника, у износу од 5.000.''
Члан 2.
После члана 17. одлуке додаје се нови члан
17а који гласи:
''Члан 17а.
За прекршаје из члана 17. ове одлуке за које је
овом одлуком предвиђено изрицање мандатне казне,
комунални инспектор изриче и наплаћује на месту
извршења прекршаја новчану казну учиниоцу кога
затекне у вршењу прекршаја.
О наплаћеној новчаној казни издаје се потврда
у којој се означава који је прекршај учињен и колика
је новчана казна изречена и наплаћена.
Ако новчана казна из овог члана не буде наплаћена на лицу места комунални инспектор одмах
ће учиниоцу прекршаја уручити позив - налог да
исту плати на рачун прописан за уплату јавних прихода у року од осам дана од дана издавања налога за
плаћање, заједно са обавештењем да ће у случају да
новчана казна не буде уплаћена у остављеном року,
против њега покренути прекршајни поступак.''
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број:352-42/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

130.
На основу члан 2. став 3. и члана 4 став 3. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике Србије'' број 88/2011) и члана 33.
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тачка 7) Статута општине Уб (''Службени гласник
општине Уб'' број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
године, доноси
Одлука
о изменама и допунама
Одлуке о држању домаћих животиња
Члан 1.
У Одлуци о држању домаћих животиња (''Службени гласник општине Уб'' број 2/2004), у даљем
тексту одлука, члан 31. мења се и гласи:
''^lan 31.
Nov~anom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazni}e se za prekr{aj pravno lice ako:
1. ne obele`i zelene povr{ine za pu{tawe pasa
(~lan 13.);
2. postupi protivno odredbama iz ~l. 18-22. ove
odluke.
Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se odgovorno lice u pravnom licu, nov~anom kaznom u iznosu od 25.000 do 50.000.
Члан 2.
Члан 32. одлуке мења се и гласи:
''^lan 32.
Nov~anom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara kazni}e se za prekr{aj pravno lice ako:
1. dr`i `ivotiwu protivno ~lanu 3. ove odluke;
2. dr`i vrstu pasa iz ~lana 4. ove odluke.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
и:
1) одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 25.000 до 50.000 динара;
2) предузетник у износу од 50.000 до 500.000
динара.
3) физичко лице у износу од 20.000 до 50.000
динара
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места:
1) правном лицу у износу од 20.000 динара
2)одговорном лицу у правном лицу у износу
од 5.000 динара
3) предузетнику у износу од 10.000 динара.
4) физичком лицу у износу од 5.000.''
Члан 3.
Члан 33. одлуке мења се и гласи:
''^lan 33.
Nov~anom kaznom od 20.000 до 50.000 dinara
kazni}e se za prekr{aj fizi~ko lice ako:
1. pse i ma~ke dr`i protivno uslovima iz ~lana 6.
stav 1. i 2. ove odluke;
2. ne izvr{i upis psa i registraciju (~lan 6. stav 3);
3. dr`i vi{e pasa i ma~aka protivno ~lanu 7. stav
1. i ~lanu 9. stav 1. ove odluke;
4. dr`i podmladak pasa i ma~aka du`e od 3 meseca starosti protivno ~lanu 7. stav 2. ove odluke;
5. u zajedni~kom stanu i zajedni~kom dvori{tu
porodi~ne stambene zgrade dr`i pse i ma~ke bez saglasnosti sustanara, odnosno korisnika zajedni~kog dvori{ta (~lan 8. i ~lan 10);
6. u dvori{tu porodi~ne stambene zgrade psa dr`i
protivno uslovima iz ~lana 9. ove odluke;
7. pas pri izvo|ewu ili kretawu upla{i, obori, ujede
ili na drugi na~in povredi tre}e lice;
8. izvodi psa bez kratkog povodnika (~lan 12);

28. септембар 2012. године

9. izvodi psa bez za{titne korpe na wu{ci (~lan
12);
10. pu{ta psa da se slobodno kre}e protivno odredbama ~lana 13. ove odluke;
11. ne o~isti javne povr{ine koje pas zagadi prilikom izvo|ewa (~lan 14. stav 1);
12. ne o~isti i ne opere, a po potrebi i ne dezinfikuje zajedni~ko stepeni{te ili druge zajedni~ke prostorije koje `ivotiwa uprqa (~lan 14. stav 2);
13. hu{ka jednu `ivotiwu na drugu;
14. {i{a psa u parkovima i na drugim javnim povr{inama;
15. ne postupi po odredbama ~l. 15, 16. i 17. ove
odluke;
16. dr`i golubove protivno ~lanu 23. ove odluke;
17. dr`i golubove protivno ~lanu 24. ove odluke;
18. dr`i golubove u zajedni~kom dvori{tu porodi~ne stambene zgrade bez saglasnosti korisnika zajedni~kog dvori{ta (~lan 25);
19. dr`i p~ele protivno ~lanu 26. ove odluke;
20. postupi protivno merama zabrane iz ~lana 27.
stav 1. ta~ka 1-10. ove odluke.
За прекшај из става 1. овог члана може се физичком лицу наплатити новчана казна на лицу места
у изуносу од 5.000 динара.''
Члан 4.
Члан 34. одлике брише се.
Члан 5.
После члана 33. додаје се нови члан 34. који
гласи:
Члан 34а.
За прекршаје из члана 31, 32. и 33. ове одлуке
за које је овом одлуком предвиђено изрицање мандатне казне, комунални инспектор изриче и наплаћује на месту извршења прекршаја новчану казну
учиниоцу кога затекне у вршењу прекршаја.
О наплаћеној новчаној казни издаје се потврда
у којој се означава који је прекршај учињен и колика
је новчана казна изречена и наплаћена.
Ако новчана казна из овог члана не буде наплаћена на лицу места комунални инспектор одмах
ће учиниоцу прекршаја уручити позив - налог да
исту плати на рачун прописан за уплату јавних прихода у року од осам дана од дана издавања налога за
плаћање, заједно са обавештењем да ће у случају да
новчана казна не буде уплаћена у остављеном року,
против њега покренути прекршајни поступак.''
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 352-43/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

131.
На основу члана 5. став 3. и 4. Закона о јавним
путевима (''Службени гласник републике србије''
број 101/2005, 123/2007 и 101/2011), члана 20. тачка
12) и члана 30. тачка 7) Закона о локалној самоуправи Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007) и члана 33. тачка 5) Статута
општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008),
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Скупштина општине Уб,28. септембра2012.
године, доноси
Одлука
о изменама и допунама Одлуке о путевима
Члан 1.
У Одлуци о путевима (“Службени гласник општине Уб”, број 5/2002 и 11/2007) члан 45. мења се
и гласи:
''Члан 45.
Nov~anom kaznom od 100.000 do 100.000 dinara kazni}e se za prekr{aj pravno lice:
1. ako izgradwu i rekonstrukciju javnog puta u
nadle`nosti Op{tine ili nekategorisanog puta investitora
bez odgovaraju}e tehni~ke dokumentacije (~lan 13);
2. ako otpo~ne izgradwu, odnosno rekonstrukciju
javnog ili nekategorisanog puta bez odobrewa nadle`nog organa Op{tine ili o po~etku radova ne obavesti
nadle`nu saobra}ajnu inspekciju najmawe 15 dana a
javnost 30 dana pre po~etka izvo|ewa radova (~lan 14.
stav 1.);
3. ako dozvoli upotrebu puta ili putnog objekta
pre tehni~kog pregleda (~lan 15);
4. ako postupi suprotno izve{taju organa (komisije) koji je izvr{io tehni~ki pregled (~lan 16. i ~lan 17.
stav 2);
5. ako pri rekonstrukciji putne mre`e bitno odstupi od odobrene tehni~ke dokumentacije (~lan 18.);
6. ako ukr{tawe puteva i raskrsnica u naseqenom
mestu vr{i suprotno ~lanu 19.;
7. ako po bilo kom osnovu postupa suprotno ~lanu 25.;
8. ako ne postavi na novoizgra|enoj ulici ili lokalnom putu, kao i na nekategorisanom putu sa savremenim kolovoznim zastorom saobra}ajnu signalizaciju,
(~lan 28. stav 1.);
9 ako postavqawe saobra}ajne signalizacije vr{i
suprotno ~lanu 28. stav 2. ili ne vodi propisanu evidenciju ulica i lokalnih puteva, putnih objekata i saobra}ajne signalizacije (~lan 28. stav 3.);
10. ako investira radove koji se obavqaju suprotno ~lanu 29.;
11. ako postupi suprotno ~lanu 30.;
12. ako ne odr`ava delove regionalnog i magistralnog puta koji prolazi kroz naseqeno mesto (~lan
31.).
Новчаном казном од 5.000 до 25.000 динара
казниће се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 5.000 до 250.000 казниће
се за прекршај из става 1 овог члана и предузетник.
Новчаном казном од 5.000 до 25.000 динара
казниће се за прекршај из става 1. овог члана и физичко лице”.
За прекршај из става 1. овог члана може се
наплатити новчана казна на лицу места правном
лицу 10.000 динара, а одговорном лицу у правном
лицу у износу 2.500 динара.
За прекршај из става 1. овог члана може се
наплатити новчана казна на лицу места
предузетнику у износу од 2.500 динара.
За прекршај из става 1. овог члана може се
наплатити новчана казна физичком лицу на лицу
места у износу од 1.000 динара.
Члан 2.
Члан 46. одлуке мења се и гласи:

28. септембар 2012. године

^lan 46.
“Новчаном казном у износу од 100.000 до
1.000.000 казниће се за прекршај правно лице:
1.ако започне изградњу, односно реконструкцију пре прибављеног одобрења
над лежног органа или радове обавља не придржавајући се одобрене техничке документације (члан 14.);
2.ако поступа супротно члану 21. став 2.;
3. ако послове одржавања улица, локалних путева и некатегорисаних путева , путног појаса и путних објеката значајних за безбедност саобраћаја не
обавља у складу са чланом 24.
4. ако раскопава јавни пут у надлежности Општине или некатегорисани пут супротно одредбама
члана 25. став 1. и став 2.;
5. ако по било ком основу поступа супротно
члану 26.;
6. ако се сопственик земљишта прикључи на
локални и некатегорисани пут без одобрења и не
обезбеди правилан прикључак (члан 27. став. 1. и 2);
7. ако постављање нових саобраћајних знакова, светлосних сигналних уређаја и ознака на коловозу на јавном путу у надлежности Општине и некатегорисаном путу поставља супротно одредбама
члана 28.;
8. ако не изврши решење саобраћајног инспектора.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
и:
1) одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 25.000 до 50.000 динара;
2) предузетник у износу од 50.000 до 500.000
динара.
3) физичко лице у износу од 20.000 до 50.000
динара
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места:
1) правном лицу у износу од 20.000 динара
2)одговорном лицу у правном лицу у износу
од 5.000 динара
3) предузетнику у износу од 10.000 динара.
4) физичком лицу у износу од 5.000.''
Члан 3.
Члан 47. одлуке мења се и гласи:
^lan 47.
“Новчаном казном у износу од 100.000 до
1.000.000 казниће се за прекршај правно лице:
1. ако подиже стамбене објекте, бунаре, резервоаре и септичке јаме супротно одредбама члана
29.;
2. ако радове на одржавању улица, локалних
путева и некатегорисаних путева обавља супротно
одредби члана 30. став 1.;
3. ако не одржава коловоз дела магистралног
или регионалног пута у складу са одредбама члана
31. став 1.;
4. ако поставља водовод, канализацију, електричне, телефонске и телеграфске водове и слично.
објекте супротно одредбама чана 32. тј. без одобрења за њихово постављање издатог од надлежног органа Општине;
5. ако не опреми моторно возило, возило на
моторни погон и запрежно возило на начин прописан одредбама члана 33.;
6. ако поступи супротно одредбама члана 34.;
7. ако по било ком основу поступи супротно
одредбама члана 36.;
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8. ако по било ком основу поступи супротно
одредбама члана 37.;
9. ако грађевински и други материјал који не
служи одржавању јавних путева у надлежности Општине и некатегорисаних путева оставља на одстојању мањем од прописаног у члану 38. став 1., или
отвара рудник, каменолом, кречану, циглану, подиже далековод, стубну трафо станицу, индустријски
објекат и непокретно културно добро на одстојању
мањем од прописаног у члану 38.;
10. ако подиже ограде и дрвеће поред јавног пута у надлежности Општине или некатегорисаног пута супротно одредбама члана 39.;
11. ако поред јавног пута у надлежности Општине или некатегорисаног пута не подигне и не
оџава заштитну ограду у складу са одредбама члана
40.;
12. ако канале и паркове поред јавног пута у
надлежности Општине или некатегорисаног пута не
одржава у складу са одредбама члана 41.;
13. ако не изврши решење саобраћајног инспектора.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
и:
1) одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у износу од 25.000 до 50.000 динара;
2) предузетник у износу од 50.000 до 500.000
динара.
3) физичко лице у износу од 20.000 до 50.000
динара
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места:
1) правном лицу у износу од 20.000 динара
2)одговорном лицу у правном лицу у износу
од 5.000 динара
3) предузетнику у износу од 10.000 динара.
4) физичком лицу у износу од 5.000.''
Члан 4.
Члан 47а одлуке мења се и гласи:
''Члан 47а
За прекршаје из члана 45, 46. и 47. ове одлуке
за које је овом одлуком предвиђено изрицање мандатне казне, комунални инспектор изриче и наплаћује на месту извршења прекршаја новчану казну
учиниоцу кога затекне у вршењу прекршаја.
О наплаћеној новчаној казни издаје се потврда
у којој се означава који је прекршај учињен и колика
је новчана казна изречена и наплаћена.
Ако новчана казна из овог члана не буде наплаћена на лицу места комунални инспектор одмах
ће учиниоцу прекршаја уручити позив - налог да
исту плати на рачун прописан за уплату јавних прихода у року од осам дана од дана издавања налога за
плаћање, заједно са обавештењем да ће у случају да
новчана казна не буде уплаћена у остављеном року,
против њега покренути прекршајни поступак.''
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 344–29/2012–01

132.

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

28. септембар 2012. године

На основу члана 146. Закона о планирању и
изградњи (”Службени гласник Републике Србије”
број 72/2009, 81/2009 и 24/2011) члана 32. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Србије број 129/2007) и члана 33. тачка 7.
Статута Општине Уб (“Службени гласник Општине
Уб број 12/2008)
Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
године, доноси
Од л у к a
о изменама и допунама
Одлуке о привременом постављању и уклањању
монтажних и других објеката
на јавним површинама
на територији општине Уб
Члан 1.
У Одлуци о привременом постављању и уклањању монтажних и других објеката на јавним површинама на територији општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 16/2010) члан 49. мења се и
гласи:
''Члан 49.
Ако заузима јавну површину без одобрења,
казниће се за прекршај правно лице новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара.
За прекршаје наведене у ставу 1. члана, казниће се и:
1) одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 25.000 до 50.000 динара;
2) предузетник новчаном казном од 50.000 до
500.000 динара.
3) физичко лице новчаном казном од 20.000 до
50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места:
1) правном лицу у износу од 20.000 динара;
2) одговорном лицу у правном лицу 5.000 динара;
3) предузетнику у износу од 10.000 динара;
4) физичком лицу у износу од 5.000 динара.''
Члан 2.
Члан 50. одлуке мења се и гласи:
''Члан 50.
Ако објекат, односно уређај није постављен на
јавној површини у складу са одобрењем или се објекат, односно уређај не користи у складу са одобрењем, казниће се за прекршај правно лице новчаном
казном од 100.000 до 1.000.000 динара.
За прекршаје наведене у ставу 1. члана, казниће се и:
1) одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 25.000 до 50.000 динара;
2) предузетник новчаном казном од 50.000 до
500.000 динара.
3) физичко лице новчаном казном од 20.000 до
50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места:
1) правном лицу у износу од 20.000 динара;
2) одговорном лицу у правном лицу 5.000 динара;
3) предузетнику у износу од 10.000 динара;
4) физичком лицу у износу од 5.000 динара.''
Члан 3.
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Чланови 51. и 52. одлуке бришу се
Члан 4.
После чалана 50. одлуке додаје се нови члан
51. који гласи:
''Члан 51.
За прекршаје из члана 49. и 50. ове одлуке за
које је овом одлуком предвиђено изрицање мандатне казне, комунални инспектор изриче и наплаћује
на месту извршења прекршаја новчану казну учиниоцу кога затекне у вршењу прекршаја.
О наплаћеној новчаној казни издаје се потврда
у којој се означава који је прекршај учињен и колика
је новчана казна изречена и наплаћена.
Ако новчана казна из овог члана не буде наплаћена на лицу места комунални инспектор одмах
ће учиниоцу прекршаја уручити позив - налог да
исту плати на рачун прописан за уплату јавних прихода у року од осам дана од дана издавања налога за
плаћање, заједно са обавештењем да ће у случају да
новчана казна не буде уплаћена у остављеном року,
против њега покренути прекршајни поступак.''
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 352-44/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

133.
На основу члана 7. и 36. Закона о превозу у
друмском саобраћају (“Службени гласник Републике Србије”, број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и
31/2011), члана 20. тачка 13) и члана 32. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
РС”, број 129/2007), члана 2. тачка 14) и члана 33.
тачка 7) Статута општине Уб (''Службени гласник
општине Уб'' број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
године, доноси
Oдлукa
о изменма и допунама
Одлуке о ауто-такси превозу
Члан 1.
У Одлуци о ауто-такси превозу (''Службени
гласник општине Уб'' број 15/2009), у даљем тексту
одлука, члан 34 мења се и гласи:
''Члан 34.
Новчаном казном у износу од 100.000 до
1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице:
1. ако обавља такси превоз путника, а није регистровано за обављање ове делатности (члан 8.
став 1. тачка 1. ове олуке);
2. ако запосли радника који не испуњава услове из члана 7. став 1. тачка 1. и 7. ове oдлуке;
3. ако у такси возилу нема важећи ценовник
или је важећи ценовник постављен тако да није видљив за путнике (члан 9. став 1. тачка 6. ове
oдлуке);
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4. ако у такси возилу не поседује идентификациони картон и ако исти није постављен на видном
месту (члан 9. став 1. тачка 7. ове oдлуке);
5. ако такси возило није регистровано на територији општине Уб (члан 9. став 1. тачка 1. ове
oдлуке);
6. ако такси возила не испуњавају услове из
члана 9. став 1. тачка 8., 9., 10. и 11. ове oдлуке;
7. ако такси возила нису једнообразно обојена
(члан 9. став 2. ове oдлуке);
8. ако поступи супротно члану 33. ове oдлуке;
9. ако обавља такси превоз на територији општине Уб, а нема пословно седиште на територији
општине Уб (члан 8. став 1. тачка 3. ове oдлуке);
10. ако обавља такси превоз, а нема важећи
акт којим се утврђује да ли возило испуњава прописане услове за обављање такси превоза (члан 8. став
1. тачка 6. ове oдлуке);
11. ако не поступи у складу чланом 14, 15, 16.
став 1. и 2. ове oдлуке;
12. ако не поступи у складу са чланом 18, 19,
20, 21., 22. став 2. и 3. ове oдлуке;
13. ако поступи супротно члану 25. ове
oдлуке;
14. ако не изврши решење саобраћајног инспектора.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
и одговорно лице у правном лицу новчаном казном
25.000 до 50.000.''
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места:
1) правном лицу у износу од 20.000 динара;
2) одговорном лицу у правном лицу 5.000 динара.''
Члан 2.
Члан 35. одлуке брише се.
Члан 3.
Члан 36. одлуке мења се и гласи:
''Члан 36.
Новчаном казном у износу од 50.000 до
500.000 казниће се за прекршај предузетник:
1. ако обавља ауто-такси превоз путника, а није регистрован за обављање ове делатности (члан 3.
ове oдлуке);
2. ако обавља делатност супротно одредбама
члана 7. ове oдлуке;
3. ако возило којим обавља такси превоз не
испуњава услове из члана 9. став 1.тачка 1., 6., 7., 8.
, 10. и 11. ове oдлуке;
4. није у свом возилу док се оно налази на такси стајалишту (члан 31. став 2. ове odлуке);
5. лично или преко посредника нуди такси
превоз ван такси стајалишта (члан 19. ове Одлуке);
6. одбије да превезе путника (члан 14. ове
oдлуке);
7. не укључи таксиметар по уласку путника у
такси возило (члан 17. став 2. ове oдлуке);
8. не обави такси превоз путем који одреди
путник, односно најкраћим путем (члан 18. ове
oдлуке);
9. ако обавља такси превоз, а нема важећи акт
којим се утврђује да ли возило испуњава прописане
услове за обављање такси превоза (члан 7. став 1.
тачка 4. ове oдлуке);
10. ако не поступи у складу са чланом 15., и
16. став 1. и 2.. ове oдлуке;
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11. ако не поступи у складу са чланом 19, 20,
21. став 2. и 3. ове oдлуке,
12. ако поступи супротно члану 33. ове
oдлуке;
13. ако поступи супротно члану 25. ове
oдлуке;
14. ако не изврши решење саобраћајног инспектора.
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места и предузетнику у износу од 10.000 динара
За прекршаје наведене у у ставу 1. овог члана
казниће се и физичко лице новчаном казном од
20.000 до 50.000. динара.
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места и физичком
лицу у износу од 5.000 динара
Члан 4
Члан 37. одлуке брише се.
Члан 5
После члана 36. доје се нови члан 37. који гласи:
''Члан 37.
За прекршаје из члана 34. и 36. ове одлуке за
које је овом одлуком предвиђено изрицање мандатне казне, комунални инспектор изриче и наплаћује
на месту извршења прекршаја новчану казну учиниоцу кога затекне у вршењу прекршаја.
О наплаћеној новчаној казни издаје се потврда
у којој се означава који је прекршај учињен и колика
је новчана казна изречена и наплаћена.
Ако новчана казна из овог члана не буде наплаћена
на лицу места комунални инспектор одмах ће учиниоцу прекршаја уручити позив - налог да исту плати на рачун прописан за уплату јавних прихода у року од осам дана од дана издавања налога за плаћање,
заједно са обавештењем да ће у случају да новчана
казна не буде уплаћена у остављеном року, против
њега покренути прекршајни поступак.''
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 344-30/2012–01

Председник Скупштине

28. септембар 2012. године

Закључак
о прихватању Извештаја о извршењу
буџета општине Уб
за првих шест месеци 2012. године
1. Прихвата се Извештај о извршењу буџета
општине Уб за првих шест месеци 2012. године
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 06-58-6/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

135.
На основу члана 53. став 2. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања (»Службени
гласник Републике Србије број 72/2009 и 52/2011),
члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије” број
129/2007) и члана 33. став 1. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
године, доноси
Решење
о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора
Гимназије “Бранислав Петронијевић” у Убу
1. У решењу о именовању чланова Школског
одбора Гимназије ''Бранислав Петронијевић'' у Убу
(''Службени гласник општине Уб'' број 24/2012) у
тачки 1, став 1) Представници запослених, алинеје
2,
брише се ''Мирослав Ђунисијевић, из Уба''
и уписује ''Милка Михаиловић из Уба, дипломирани психолог''
2. У решењу тачка 1. став 2) Представници
родитеља, алинеја 1,
брише се ''Љиљана Минић, из Уба''
и уписује ''Нада Балиновац, из Уба''
3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.

Драган Јелић, с.р.

134.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута
општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 28. септембра 2012.
године, доноси

Општина Уб
Скупштина општине
Број: 61-12/2012–01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

САДРЖАЈ
108.
109.
110.
111.

Одлука о утврђивања престанка мандата одборника у Скупштини општине Уб
Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Уб
Одлука о формирању производно – пословне зоне ''УБ'' на територији општине Уб
Одлука о изради Плана детаљне регулације производно – пословне зоне „УБ“ на територији општине Уб
112. Одлука о изради Плана детаљне регулације за регулацију дела Улице Дринске дивизије
113. Одлука о изради Плана детаљне регулације ''Мургаш – Ново насеље''
114. Закључка о прихватању Извештај о раду и пословању Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб
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1
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3
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135.
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за 2011. годину
Одлуке о усвајању Финансијског извештаја са напоменама Комуналног јавног предузећа “Ђунис” из Уба за 2011. годину
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима
Решења о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Комуналног јавног предузећа “Ђунис” Уб о ценама комуналних услуга коришћења паркиралишта на територији насељеног места
Уб
Решења о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Комуналног јавног предузећа “Ђунис” Уб о ценама комуналних услуга погребне услуге на територији насељеног места Уб
Решење о давању сагласности на одлуку Управног одбора ЈП “Дирекција за уређење и изградњу” Уб о измени тарифа - накнада за услуге које врши ЈП “Дирекција за уређење и изградњу”
Уб
Закључак о прихватању Извештај о раду Фонда за рурални развој општине Уб за 2011. годину
Одлуке о оснивању Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине ЈП ''ЕНЕРГО-УБ''
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
Одлика о измени Одлуке о комуналној инспекцији општине Уб
Одлука о изменама Одлуке о водоводу и канализацији
Одлука о изменама Одлуке о пијацама
Одлука о изменама и допунама Одлуке о коришћењу и заштити комуналних објеката и зелених
површина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржавању комуналне хигијене на територији општине
Уб
Одлука о изменама и допунама Одлуке о сахрањивању и гробљима
Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену у области трговине, угоститељства и
занатства на територији општине Уб
Одлука о изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња
Одлука о изменама и допунама Одлуке о путевима
Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременом постављању и уклањању монтажних и
других објеката на јавним површинама на територији општине Уб
Одлука о измени Одлуке о ауто-такси превозу
Закључак о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Уб за првих шест месеци 2012.
године
Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије “Бранислав Петронијевић” у Убу

Издавач: Скупштина општине Уб
За издавача, уредио број и одговра за тачан садржај објављених аката,
Секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић
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