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Бесплатан примерак

9.

7.
На основу члана 76, 77, 78. и 185. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама
локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број
21/2016, 113/2017, 113/2017-I –други закон и 95/2018) и
члана 40. тачка 18) Статута општине Уб (''Службени
гласник општине Уб'', број 4/2019),
Скупштина општине Уб, 26. марта 2021. године,
доноси

На основу члана 6. и члана 60. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Службеном гласнику РС'', број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016 – други закон
и 95/2018 – други закон) и члана члана 40. тачка 6)
Статута општине Уб ("Службени гласник општине Уб ",
број 4/2019),
Скупштина општине Уб, 26. марта 2021. године,
доноси

Измене Кадровског плана за 2021. годину
општине Уб

Одлукa о измени
Одлуке о начину измирења доспелог дуга
по основу накнаде за коришћење
грађевинског земљишта

1. У Кадровском плану за 2021. годину општине Уб
(''Службени гласник општине Уб''', број 46) у делу
''Планирани број запослених према радним местима и
звањима'' под редним бројем 4. Општинска управа
општине Уб; 4.2. на неодређено време; службеници; 4.2.3.
млађи саветник уместо ''2'' треба да стоји ''3''
и
намештеници под редним бројем 4.2.10. друга врста
радних места уместо ''1'' треба да стоји ''0''.
2.Укупан планирани број функционера, запослених у
кабинету председника општине Уб, службеника на
положају, службеника на извршилачким радним местима
и намештеника у 2021. години Кадровским планом за
2021, годину општине Уб остаје неизмењен.
3. Ове Измене Кадровског плана објавити у
''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 119-1/2021-01

Члан 1.
У Одлуци о начину измирења доспелог дуга по
основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта
(''Службени гласник општине Уб'' број 20/2018 и 4/2020)
мења се члан 5. и гласи:
''Члан 5.
Дужник може измирити глави дуг до краја 2021.
године.
Измирењем главног дуга у року, дужнику се отписује камата у целини.''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине Уб“.
ОпштинаУб
Скупштина општине
Број: 418-33/2021-01

Председница Скупштине

Председница Скупштине
Ивана Николић, с.р.

Ивана Николић, с.р.
10.

8.

На основу члана 40. тачка 44) Статута општине
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 4/2019),
Скупштина општине Уб, 26. марта 2021. године, доноси
Закључак
о прихватању Извештаја о раду
Општинске управе општине Уб за 2020. годину

1. Прихвата се Извештај о раду Општинске управе
општине Уб за 2020. годину.
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 06-10-1/2021-01

Председница Скупштине
Ивана Николић, с.р.

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона
о комуналним делатностима ("Службени гласник РС",
број 88/11, 46/2014-Одлука УС РС, 104/2016 и 95/2018),
члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други
закон, 101/2016 - други закон и 47/2018)и члана 15. став
1. тачка 2) и члана 40. тачка 6) Статута Општине Уб
("Службени гласник Општине Уб“, број 4/2019 ),
Скупштина Општине Уб, 26. марта 2020. године,
доноси
Одлука о допуни Одлуке о погребној делатности
Члан 1.
У Одлуци о погребној делатности (''Службени
гласник општине Уб, број 25/2019) после члана 3. додаје
се нови члан 3а који гласи:
''Члан 3а
Вршилац комуналне делатности дужан је да једном
годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о
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квалитету обављања делатности из члана 2. ове одлуке, у
трајању најмање 15 дана.
Позив за изјашњавање из става 1. овог члана
објављује се на званичној интернет страници општине Уб
и вршиоца комуналне делатности, а доставља се
средствима јавног информисања ради саопштења.
Вршилац комуналне делатности дужан је да у року
од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става 1.
овог члана достави Општинској управи извештај о
резултатима изјашњавања корисника о квалитету
обављања делатности из члана 2. ове одлуке.
Уколико су резултати изјашњавања корисника такви
да већина корисника није задовољна обављањем
делатности из члана 2. ове одлуке, Општинска управа
преиспитује рад вршиоца комуналне делатности,
сачињава анализу са предлогом мера за отклањање
недостатака наведених у изјашњавању корисника и
доставља је Општинском већу.
Општинско веће, након разматрања анализе и
предложених мера из става 4. овог члана, доноси акт
којим налаже вршиоцу комуналне делатности да отклони
недостатке који су наведени у изјашњавању корисника, у
року који не може бити дужи од 60 дана.
Вршилац комуналне делатности дужан је да обезбеди
корисницима законом прописане услове који омогућавају
брз и ефикасан контакт у вези квалитета и коришћења ове
комуналне делатности.
Корисници могу континуирано у току године
достављати питања, примедбе и предлоге преко интернет
странице вршиоца комуналне делатности, а исто је дужно
да на достављена питања, примедбе и предлоге одговори
у року од 2 дана.''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Уб.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 352-13/2021-01

Председница Скупштине
Ивана Николић, с.р.

11.
На основу члана 54. став 2. Закона о добробити
животиња ("Службени гласник РС", број 41/2009), члана
32. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон,
101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 40. тачка 6)
Статута Општине Уб ("Службени гласник Општине Уб“,
број 4/2019 ),
Скупштина Општине Уб, 26. марта 2021. године,
доноси
Одлука
о држању домаћих животиња и кућних љубимаца
на територији општине Уб
Основне одредбе
Члан 1.
Овом oдлукoм одређују се места и простори у којима
се могу држати домаће животиње и кућни љубимци у
некомерцијалне сврхе, место и начин извођења кућних
љубимаца, а нарочито паса и мачака на јавне површине,
на територији општине Уб, у даљем тексту општина).
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Члан 2.
Домаћим животињама у смислу ове одлуке, сматрају
се животиње које је човек одомаћио и чији опстанак
зависи од непосредне бриге човека, и то: копитари, папкари, перната живина, кунићи и голубови.
Члан 3.
Кућни љубимци, у смислу одредаба ове одлуке су
животиње које се држе ради дружења и то су: пси и мачке,
птице, мали глодари, тераријумске, акваријумске и друге
животиње које се гаје или држе за дружење, рекреацију,
заштиту и помоћ човеку.
Држање егзотичних и дивљих животиња као кућних
љубимаца, регулисано је законом којим се уређује
добробит животиња.
Пас који се држи као кућни љубимац, а који може
представљати опасност за околину (опасан пас), мора се
држати на прописани начин од стране надлежног
државног органа.
Члан 4.
Власник, односно држалац домаће животиње и
кућног љубимца, у смислу одредаба ове одлуке јесте
правно или физичко лице, односно предузетник, које има
право чувања, држања, узгоја, репродукције, превоза,
коришћења и продаје животиње и које је одговорно за
живот, заштиту здравља и добробити животиња.
Члан 5.
Власник, односно држалац животиње је дужан да:
1) према животињи поступа са пажњом доброг
домаћина и да обезбеди услове за држање и негу
животиња који одговарају врсти, раси, полу, старости, као
и
физичким,
биолошким
и
производним
специфичностима и особинама у понашању и
здравственом стању животиње;
2) благовремено обезбеди помоћ ветеринара ако је
животиња оболела, при порођају животиње, као и
збрињавање болесне, повређене и изнемогле животиње.
Власник, односно држалац животиње одговоран је за
живот, здравље и добробит животиње и мора да
предузима све неопходне мере како би обезбедио да се
животињи не наноси непотребан бол, патња, страх и
стрес, односно повреда.
Држање домаћих животиња
Члан 6.
У насељеном месту Уб, у делу који је уређен актом
планирања, донетим у складу са одредбама закона који
уређује материју планирања и изградње, забрањено је
држање домаћих животиња из члана 2. ове одлуке.
Одредбе става 1. овог члана, у насељеног места Уб,
не односе се на држање домаћих животиња на
пољопривредном поседу или економском дворишту
газдинства.
У осталим насељеним местима општине Уб и
њиховим насељима дозвољено је држање домаћих
животиња на пољопривредном поседу или економском
дворишту газдинства.
Држање кућних љубимаца
Члан 7.
Власник, односно држалац, кућног љубимца држи на
поседу који је његова приватна својина.
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Власник, односно држалац, кућног љубимца може
држати и на поседу који није његова приватна својина или
на поседу који је у заједничкој својини, само на основу
писане сагласности другог власника односно свих лица
који су власници поседа у заједничкој својини.
Извођење кућних љубимаца на површине јавне
намене и површине у јавном коришћењу
Члан 8.
Површина јавне намене и површине у јавном
коришћењу (у даљем тексту: јавне површине), у смислу
одредаба ове одлуке су: јавне саобраћајне површине, јавне
зелене површине, површине око објекта јавне намене и
неизграђено грађевинско земљиште намењено за уређење
или изградњу објеката јавне намене или јавних површина
и површине које планским документом нису одређене као
површине јавне намене, а доступне су већем броју
грађана, као што су изграђене и уређене саобраћајне и
зелене површине унутар и између блокова зграда, између
зграда, унутар отворених тржних центара, пасажи и
слично.
Члан 9.
Нa јавне површине могу се изводити пси који су
вакцинисани против беснила и трајно обележени у складу
са законом којим се уређује ветеринарство.
Нa јавне површине могу се изводити мачке које су
вакцинисане против беснила у складу са законом којим се
уређује ветеринарство.
Члан 10.
Држалац животиње, као и лице које изводи пса на
јавну површину, дужан је да пса изводи на поводнику.
Држалац животиње, као и лице које изводи пса,
сноси пуну одговорност за његово понашање на јавној
површини.
Члан 11.
Опасног пса на јавну површину могу изводити само
пунолетна лица, и то на поводнику и са заштитном
корпом на њушци.
Приликом извођења опасног пса на јавне површине,
држалац пса, као и лице које га изводи дужан је да са
собом носи потврду за пса, издату у складу са посебним
прописом.
Члан 12.
Пас се може пуштати са поводника да се слободно
креће само у парку и на другој јавној зеленој површини и
то:
- у времену од 22.00 сата до 09.00 сати следећег дана,
у периоду летњег рачунања времена, односно, у времену
од 20.00 сати до 10.00 сати следећег дана, у периоду
зимског рачунања времена;
- у непосредној близини школа, временски периоди
из алинеје 1. става 1. овог члана, ограничавају се до 6.30
сати следећег дана, без обзира на период рачунања
времена, осим за време школског распуста и нерадних
дана.
Одредба става 1. овог члана не односи се на опасне
псе.
Забрањено је пуштати пса са поводника да се
слободно креће у делу парка и друге јавне зелене
површине, у којем се налази уређено дечје игралиште, као
и у делу под цветним засадом.

26. март 2021. године

Јавно комунално предузеће, које обавља комуналну
делатности уређења и одржавања јавних зелених
површина (у даљем тексту: предузеће), може одредити
јавну зелену површину на којој је забрањено извођење
паса.
Предузеће је дужно да у парку и другој јавној зеленој
површини постави видне ознаке, на којима је назначено у
ком временском периоду и у којим деловима је забрањено
слободно кретање паса, односно на којим јавним зеленим
површинама је забрањено извођење паса.
Члан 13.
У парку и на другој јавној зеленој површини, може се
одредити површина за неограничено слободно кретање
паса (у даљем тексту: "парк за псе").
Предузеће одређује и уређује парк за псе, по
претходно прибављеној сагласности Општинске управе
општине Уб.
Члан 14.
Забрањено је, у парку за псе:
- уводити кује у терању и болесне псе;
коришћење
ових
површине
од
стране
професионалних тренера паса за обављање обуке паса;
- уношење стаклене амбалаже;
- уношење и остављање хране;
- шишање и четкање паса.
На улазу у парк за псе, забране из става 1. овог члана
морају бити видно истакнуте, о чему се стара предузеће.
Забрањено је шишање и четкање паса на јавним
површинама.
Опасни пси се могу уводити у парк за псе и пуштати
са поводника да се слободно крећу, са заштитном корпом
на њушци.
Члан 15.
Уколико пас или мачка, приликом извођења, на било
који начин испрља јавну површину, држалац животиње,
односно лице које изводи пса или мачку, обавезан је да
испрљану површину без одлагања очисти.
О постављању и одржавању опреме за одлагање
фекалија паса и мачака у парку, стара се предузеће.
Члан 16.
Забрањено је уводити псе и мачке у:
1) објекте које користе органи државне управе и
локалне самоуправе;
2) објекте и просторије за здравствену заштиту
грађана;
3) објекте и просторије у којима се обавља васпитнообразовна делатност и обезбеђује смештај, боравак и
исхрана деце, ученика и студената;
4) објекте за производњу, контролу и промет лекова;
5) објекте за производњу, смештај и промет
животних намирница;
6) верске објекте.
Власници, односно корисници осталих објеката у
јавном коришћењу, истичу на видном месту обавештење о
слободном увођењу, односно забрани увођења паса и
мачака у објекат.
Члан 17.
Забрањено је изводити на јавне површине и ван
простора у коме бораве, егзотичне и дивље животиње које
се држе као кућни љубимци, осим приликом промене
места боравка и одвођења код ветеринара, и то у
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одговарајућим транспортерима, прилагођеним врсти и
величини животиње.
Надзор
Члан 18.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши
Општинска управа општине Уб.
Послове инспекцијског надзора над применом ове
одлуке врши организациона јединица Општинске управе
општине Уб надлежна за послове комуналне инспекције.
Држалац животиње дужан је да комуналном
инспектору омогући неометано вршење послова, омогући
приступ објектима и животињама, стави на увид сва
потребна документа и у остављеном року достави
потребне податке и поступи по налогу.
Члан 19.
Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу
инспекцијског надзора:
- нареди извршавање утврђених обавеза и
предузимање мера за отклањање недостатака;
- да наложи уклањање, односно измештање
животиње када се они држе противно одлуци (а не
постоји могућност да се њихово држање усклади са
одлуком) или држалац не отклони решењем инспектора
утврђене недостатке;
- да предузме друге мере у складу са законом и
прописима општине (издаје прекршајни налог у складу са
одредбама ове одлуке, подноси захтев за покретање
прекршајног поступка и друго).
Казнене одредбе
Члан 20.
Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. држи домаће животиње супротно члану 6. став 1
ове одлуке,
2. држи домаће животиње супротно члану 6. ставу 2.
и 3. ове одлуке,
3. држи кућне љубимце супротно члану 7. став 2 ове
одлуке,
За прекршаје из става 1 овог члана, комунални
инспектор издаје прекршајни налог у складу са законом.
Члан 21.
Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара,
казниће се за прекршај јавно комунално предузеће, ако:
1. у парку и на јавној зеленој површини не постави
видне ознаке на којима је назначено у којим деловима и у
ком временском периоду је дозвољено слободно кретање
паса, односно на којим јавним зеленим површинама није
дозвољено извођење паса (члан 12. став 5. ове одлуке).
2. на улазу у парк за псе не постави видне ознаке са
забранама из члана 14. ове одлуке..
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и
одговорно лице у јавном комуналном предузећу,
новчаном казном од 25.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана, комунални
инспектор издаје прекршајни налог у складу са законом.
Члан 22.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако:
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1. изводи пса на јавну површину без поводника (члан
10. ове одлуке),
2. његовог опасног пса на јавне површине изводи
лице које није пунолетно, ако изводи опасног пса без
поводника, заштитне корпе на њушци и потврде за псе
(члан 11. ове одлуке),
3. пушта пса са поводника да се слободно креће у
парку и на другој јавној зеленој површини супротно
одредбама члан 12. став 1. и 3. ове одлуке,
4. поступа супротно забрани из члана 14. став 1.
алинеја 3, 4. и 5 ове одлуке.
5. поступа супротно забрани из члана 14. став 3. и 4.
ове одлуке,
6. испрљану површину не очисти без одлагања (члан
15. став 1. ове одлуке),
7. уводи псе и мачке у објекте из члана 16. става 1.
ове одлуке,
8. поступа супротно забрани из члана 17. Ове одлуке,
9. не онемогући комуналном инспектору вршење
послова, односно приступ објектима и животињама, не
стави на увид сва потребна документа и у остављеном
року не достави потребне податке и не поступи по налогу
(члан 18. став 3. ове одлуке).
За прекршаје из става 1. овог члана, комунални
инспектор издаје прекршајни налог у складу са законом.
Завршне одредбе
Члан 23.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о држању домаћих животиња (''Службен држању
домаћих животиња и кућних љубимаца на територији
општине Уб и гласник општине Уб'' број 2/2004, 27/2012,
37/2012 и 11/2018-друга одлука)
Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Уб.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 352-14/2021-01

Председница Скупштине
Ивана Николић, с.р.

12.
На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 – други закон и 101/2016 – други закон),
члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и
95/2018) и члана 40. тачка 6) Статута општине Уб
(„Службени гласник општине Уб“, број 4/2019)
Скупштина општине Уб, 26. марта 2021. године,
донoси
Одлука
о редовном и инвестиционом одржавању базена,
спортских терена и објеката
на територији општине Уб
I Основне одредбе
Члан 1.
Овом одлуком се Комуналном јавном предузећу
„Ђунис“ Уб, у даљем тексту Предузеће, Улица Вељка
Влаховића број 6, МБ: 07098499, ПИБ: 101347777,
поверава на управљање, редовно и инвестиционо
одржавање (у грађевинском и функционалном смислу):
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1. отворених базена у Убу, улица Омладинских
бригада бб, које чине
Aqua park „Уб“ са једним
отвореним базеном олимпијских димензија и четири мања
базена (од којих три припадају категирији мини aqua
park) са припадајућим објектима, опремом
и
припадајућим земљиштем;
2. Спортско рекреативног центра „Школарац“ у Убу,
у чијем саставу су:
- спортски терени: два фудбалска терена; атлетска
стаза; mini pitch teren; игралиште за децу; терен за
одбојку; два кошаркашка терена; рукометни терен;
зграда свлачионице; тениски терени;
- вишенаменски објекат – део објекта, приземље,
свлачионице за спортске клубове и део објекта, спрат,
музеј спорта;
- припадајућа опрема и припадајуће земљиште;
3. Спортске хале „Уб“, у Убу, са припадајућом
опремом и земљиштем;
4. део објекта Основне школе „Милан Муњас“ из Уба
- затворени базен, са припадајућом опремом и
земљиштем, који се налази на к.п. бр. 269/3 у КО Уб.
5. игралишта за децу на територији општине Уб.
Одлуком о промени оснивачког акта Комуналног
јавног предузећа „Ђунис“ Уб („Службени гласник
општине Уб“, број 16/2016), Предузећу је одређена
између осталих комуналних делатности и комунална
делатност са искључивим правом „одржавање јавних
зелених површина“, под шифром 81.30 и обухвата услуге
уређења и одржавања околине у које спадају и послови
уређења и одржавања зеленила и спортских терена и сл.
Одлуком о допуни оснивачког акта Комуналног
јавног предузећа „Ђунис“ Уб („Службени гласник
општине Уб“, број 20/2017), Предузећу је додата и нова
делатност „делатност спортских објеката“, под шифром
93.11 и обухвата рад отворених спортских објеката
(отворени, ограђени или покривени, са трибинама за
седење или без њих), пливачки базени.
Закључком
о вршењу делатности спортских
објеката, број 06-6-5/2021-01,
донетог од стране
Општинског већа општине Уб, дана 12. 02. 2021. године,
утврђено је да ће Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб
делатност
„93.11 – делатност спортских објеката“
вршити и на делу објекта Основне школе „Милан Муњас“
из Уба, и ти на објекту затвореног базена, који се налази
на к.п. бр. 269/3 у КО Уб.
Члан 2.
Предузеће је дужно да у оквиру годишњег Програма
пословања, доноси Програм
одржавања базена,
спортских терена и објеката наведeних у члану 1. ове
одлуке као и Програм одржавања јавних зелених
површина, базена, Спортско рекреативног центра
„Школарац“ и Спортске хале у Убу.
Садржина програма из става 1. овог члана, ближе је
регулисана чланом 8. и 20. ове одлуке.
Члан 3.
Планирана средства за реализацију активности
наведених у Програму из члана 2. ове одлуке обезбеђују
се из:
- буџета Општине Уб,
- прихода од услуга издавања/коришћења и других
пратећих услуга базена (отворени базени, Aqua park,
затворени базен); спортских терена и спортских објекта
(продаја термина);

26. март 2021. године

- прихода од услуга издавања пословног простора
Отворених базена и Спортско рекреативног центар
„Школарац“;
- наменских средстава других нивоа власти, и
- других извора, у складу са законом.
Средствима која се обезбеђују из прихода буџета
општине Уб, покривају се:
1. планиране набавке (робе, услуга и радова)
основних средстава (инвестиције, опреме, техничкопланске документације и сл.) базена, спортских терена и
објекта;
2. планирани трошкови за покриће нужних расхода и
то:
2.1. трошкови горива за потребе базена (отворених,
затвореног и Aqua park) , спортских терена и објеката;
2.2. трошкови струје за потребе базена (отворених,
затвореног и Aqua park), спортских терена и објеката;
2.3. трошкови пелета за потребе базена (отворених,
затвореног и Aqua park), спортских терена и објеката;
2.4. трошкови мазута за потребе Спортске хале у
Убу;
2.5. трошкови воде за пуњење базена (отворених,
затвореног и Aqua park);
2.6. трошкови услуга текућег одржавања базена
(отворених, затвореног и Aqua park), спортских терена и
објекта;
2.7. трошкови покривања услуга спасилаца и
тршкови физичко техничког обезбеђења за потребе
базена (отворених, затвореног и Aqua park);
2.8. трошкови покривања
услуга
одржавања
хигијене за потребе базена (отворених, затвореног и Aqua
park) , спортских терена и објеката.
Предузеће остале трошкове (трошкове амортизације;
трошкове зарада и осталих личних расхода, нематеријалне
трошкове и слично) покрива из прихода од услуга
издавања/ коришћења и других пратећих услуга базена,
спортских терена и објекта и других извора финансирања
у складу са Законом.
II Одржавање јавних зелених површина на базенима у Убу, Улици Омладинских бригада бб, Спортско
рекреативном центру „Школарац“ у Убу и Спортској
хали у Убу
Члан 4.
Делатност одржавања јавних зелених површина у
смислу ове одлуке, је уређење, текуће и инвестиционо
одржавање и санација зелених површина на базенима у
Убу, Улици Омладинских бригада бб, Спортско
рекреативном центру „Школарац“ у Убу и Спортској хали
у Убу.
Уређење јавних зелених површина у смислу ове
одлуке, обухвата планирање и подизање нових
и
одржавање и реконструкцију постојећих јавних зелених
површина.
Текуће одржавање јавних зелених површина
обухвата:
1. подизање травних површина, одржавање висине
траве до 5cm, редовно наводњавање, прехрањивање и др;
2. формирање ружичњака односно цветњака од
перана и сезонског цвећа уз обавезну смену сезонског
цвећа;
3. континуирано одржавање јавних зелених
површина;
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4. испуњавање жардињера предвиђеним биљним
материјалом, прехрањивање, заливање и замена осушеног
и оштећеног биљног материјала у жардињерама;
5. орезивање живе ограде и пузавица у складу са
естетским и функционалним захтевима околине;
6. нега садница;
7. друге неопходне радње ради заштите дрвећа,
декоративног жбуња и зеленила.
Инвестиционо одржавање и санација јавних зелених
површина у смислу ове одлуке, обухвата обнову и
реконструкцију постојећих јавних зелених површина.
Члан 5.
Јавне зелене површине из члана 4. ове одлуке по овој
одлуци су све зелене површине на базенима у Убу, Улици
Омладинских бригада, Спортско рекреативном центру
„Школарац“ у Убу и Спортској хали у Убу, на којима је
извршено озелењавање, садња садница, подизање
травњака, цветњака, ружичњака и другог зеленила, и на
којима су по правилу изграђене пешачке комуникације,
дечја игралишта и други елементи који служе употреби
тих површина, земљишта која су у складу са планском
документацијом намењена за подизање јавних зелених
површина, као и неуређене јавне зелене површине под
парложном травом.
Члан 6.
Одржавање јавних зелених површина из члана 4. ове
одлуке на Базенима у Убу улица Омладинских бригада бб;
Спортско рекреативног центру „Школарац“ у Убу, улица
Спортска број 1 и Спортској хали у Убу, обавља
Предузеће.
Предузеће је дужно да свој рад и пословање
организује тако да кроз реализацију Програма одржавања
јавних зелених површина, обезбеди прописани обим,
врсту и квалитет радова и услуга.
Предузеће је обавезно да у свом рачуноводству
одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за
обављање комуналне делатности одржавања јавних
зелених површина из члана 4. ове одлуке на Базенима у
Убу улица Омладиснких бригада бб; Спортско
рекреативног центру „Школарац“ у Убу, улица Спортска
број 1 и Спортској хали у Убу.
Члан 7.
Одржавање јавних зелених површина обавља се
према годишњем програму одржавања јавних зелених
површина (у даљем тексту: Програм).
Програм из става 1. овог члана доноси Предузеће,
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну
годину, и на исти је дужно да прибави сагласност
Скупштине општине Уб.
Члан 8.
Програм из члана 6. ове одлуке, мора да обезбеди
минималне технолошке стандарде из ове области и
нарочито садржи:
1. локације
и спецификацију јавних зелених
површина на Базенима у Убу улица Омладинских бригада
бб; Спортско рекреативног центру „Школарац“ у Убу,
улица Спортска број 1 и Спортској хали у Убу, које се
предвиђају за уређење, текуће и инвестиционо одржавање
и санацију;
2. врсту и обим радова по локацијама, у складу са
техничко технолошким стандардима;
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3. време, динамику, односно период обављања радова
по локацијама;
4. висину средстава потребних за реализацију
Програма по локацијама.
Члан 9.
Дрвеће које је Програмом предвиђено за орезивање,
може орезивати само Предузеће.
Члан 10.
Предузеће може без одобрења да сече стабла која су
болесна, сува, оштећена елементарном непогодом,
саобраћајним удесом или због безбедности људи и
саобраћаја.
Предузеће је дужно да уклони сува и оштећена
стабла заражена штеточинама и болестима уколико се не
могу спасити другим заштитним мерама.
Члан 11.
Стабла и гране са јавних зелених површина на
Базенима које сметају ваздушним водовима, орезује или
уклања само овлашћено предузеће односно предузеће које
врши дистрибуцију електричне енергије или пружа
телеком услуге.
Члан 12.
Предузеће је дужно да:
1. одржавање јавних зелених површина из члана 4.
ове одлуке на Базенима у Уб у улица Омладинских
бригада бб; Спортско рекреативног центру „Школарац“ у
Убу, улица Спортска број 1 и Спортској хали у Убу,
(уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију),
обавља према Програму и уговору;
2. на основу поднете и евидентиране пријаве, без
одлагања предузме све неопходне мере, ради отклањања
опасности ако дрво или друго зеленило представља
опасност по живот, здравље или имовину људи;
3. по налогу инспектора, јавне зелене површине
доведе у исправно стање када на њима настану оштећења
и промене, као последица прекршајне или друге радње.
Члан 13.
Предузеће је дужно да води посебну евиденцију
јавних зелених површина из члана 4. ове одлуке на
Базенима у Убу улица Омладинских бригада бб; Спортско
рекреативног центру „Школарац“ у Убу, улица Спортска
број 1 и Спортској хали у Убу, која садржи податке и
информације:
1. о зеленим површинама, њиховом квалитету и
квантитету;
2. о дрвећу, са одвојеним подацима за дрвеће дуж
саобраћајница и другим јавним површинама (њиховој
локацији, врсти и броју, старости, димензији, виталности
дрвећа и др.).
Предузеће је дужно да једном годишње до 1.
септембра, Председнику општине и Општинској управи Одељењу за имовинско - правне послове, урбанизам и
стамбено - комуналне послове, достави информацију о
стању јавних зелених површина (биљног материјала и
урбане опреме постављене на јавним зеленим
површинама).
Члан 14.
Јавне зелене површине из члана 4. ове одлуке на
Базенима у Убу улица Омладинских бригада бб; Спортско
рекреативног центру „Школарац“ у Убу, улица Спортска
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број 1 и Спортској хали у Убу, могу се користити само у
сврхе за које су намењене и према условима дефинисаним
урбанистичким плановима и овом одлуком.
Изузетно, ако је то у општем интересу, Општинска
управа општине Уб, може одобрити да се јавна зелена
површина користи за манифестације и друге догађаје и
скупове.

Члан 19.
Одржавање објеката из члана 17. ове одлуке, обавља
се према годишњем програму (у даљем тексту: Програм).
Програм из става 1. овог члана доноси Предузеће,
најкасније до 1. децембра текуће године за наредну
годину, и на исти је дужно да прибави сагласност
Скупштине општине.

Члан 15.
Одобрење из члана 14. мора садржати:
1. начин, обим, време и услове коришћења јавне
зелене површине;
2. висину накнаде за коришћење исте;
3. обавезу успостављања пређашњег стања на јавној
зеленој површини.

Члан 20.
Програм из члана 19. ове одлуке, мора да обезбеди
минималне технолошке стандарде из ове области и
нарочито садржи
1. попис са описом постојећих објеката и опреме;
2. радове, услуге и добра на текућем и
инвестиционом одржавању објеката и уређаја, спортскорекреационих површина и пратеће инфраструктуре;
3. начин организовања и извршавања послова у вези
безбедности објеката и уређаја и корисника oбјеката, као
и санитарно – хигијенске заштите корисника Отворених
базена;
4. планиране мере и активности за обезбеђење
минимално-техничких услова за објекте, опрему на
спортско-рекреативним површинама;
5. друге планиране активности у складу са
позитивним прописима;
6. износ неопходних новчаних средстава за
реализацију програма по наменама

Члан 16.
На јавним зеленим површинама из члана 4. ове
одлуке на Базенима у Убу улица Омладинских бригада
бб; Спортско рекреативног центру „Школарац“ у Убу,
улица Спортска број 1 и Спортској хали у Убу, забрањено
је:
1. оштећивати дрвеће и друге засаде;
2. скидати плодове и цветове са дрвећа, шибља и
цветних засада;
3. ненаменски користити травњак;
4. копати и износити земљу, камење, песак и друге
састојке земљишта;
5. скидати, уништавати или оштетити путоказе,
натписне плочице и сл.
6. ложити ватру или палити стабло или лишће;
7. урезивати слова или знакове на стаблима;
8. на други начин користити јавну зелену површину
супротно њеној намени.
III Управљање, текуће и инвестиционо одржавање и санација базена, спортских терена и објекта
Члан 17.
Управљање, текуће и инвестиционо одржавање и
санација базена, спортских терена и објекта у смислу ове
одлуке, обухвата планирање и подизање нових
и
одржавање и реконструкцију постојећих објеката у
оквиру комплекса базена у Убу, Улици Омладинских
бригада, Спортско рекреативног центра „Школарац“ у
Убу, спортске хале у Убу и Затвореног базена Основне
школе „Милан Муњас“ у Убу и игралишта за децу на
територији општине Уб.
Инвестиционо одржавање и санација у смислу ове
одлуке, обухвата подизање нових
и одржавање и
реконструкцију постојећих објеката наведених у
претходном ставу.
Члан 18.
Управљање, текуће и инвестиционо одржавање и
санацију објеката из члана 17. ове одлуке, обавља
Предузеће.
Предузеће је дужно да свој рад и пословање
организује тако да кроз реализацију Програма одржавања
објеката из члана 17. ове одлуке, обезбеди прописани
обим, врсту и квалитет добара, радова и услуга.
Предузеће је обавезно да у свом рачуноводству
одвојено исказује све приходе и расходе који су везани за
обављање делатности „делатност спортских објеката“, на
објектима из члана 17. ове одлуке.

Члан 21.
Предузеће је дужно да:
1. одржавање објеката из члана 17. ове одлуке,
(уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију),
обавља према Програму и уговору;
2. на основу поднете и евидентиране пријаве, без
одлагања предузме све неопходне мере, ради отклањања
опасности објекти и припадајућа опрема представља
опасност по живот, здравље или имовину људи;
3. по налогу инспектора, објекте и простор објеката
из члана 17. ове одлуке, доведе у исправно стање када на
њима настану оштећења и промене, као последица
прекршајне или друге радње.
Члан 22.
Објекти из члана 17. ове одлуке, могу се користити
само у сврхе за које су намењене и према условима
дефинисаним урбанистичким плановима и овом одлуком.
Изузетно, ако је то у општем интересу, Општинска
управа општине Уб, може одобрити да се објекти и
простор објеката из члана 17. ове одлуке, могу користи
за манифестације и друге догађаје и скупове.
Члан 23.
Одобрење из члана 22. мора садржати:
1. начин, обим, време и услове коришћења;
2. висину накнаде за коришћење исте;
3. обавезу успостављања пређашњег стања.
Члан 24.
Надзорни одбор Предузећа доноси Правилник о
кућном реду на објектима из члана 17. ове одлуке.
Надзорни одбор Предузећа доноси акт којим се
уређују радно време, ближи услови, начин коришћења и
одржавања објеката из члана 17. ове одлуке.
Надзорни одбор Предузећа доноси акт којим се
уређују услови и поступак давања у закуп (поступак
давања у закуп, одређивање закупнине, услови за
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закључење уговора о закупу и друга питања од значаја за
материју давања у закуп) простора објеката из члана 17.
ове одлуке.
Надзорни одбор Предузећа доноси акт којим се
уређују минимално технички и други услови за отварање
и почетак рада базена (отворених, затвореног и Aqua
park).
Члан 25.
Базени (отворени, затворени и Aqua park) су у
смислу ове одлуке, простор и објекти који омогућавају
грађанима пружање услуге рекреације, купања, спортских
активности на води, других спортских активности и
услуге продаје освежавајућих пића, сладоледа и јела.
Члан 26.
Предузеће је дужно да обезбеди одржавање
санитарно – хигијенских услова на базенима (отвореним,
затвореним и Aqua park) и у посебно обезбеђеним
просторијама за пресвлачење корисника базена, а
нарочито да:
- обезбеди редовну контролу хигијенски исправности
воде,
- свакодневно очисти и опере припадајући простор
наведених објеката, да редовно износи смеће које се
током дана прикупи у посудама за сакупљање смећа.
Члан 27.
Предузеће је дужно да
обезбеди одржавање
санитарно – хигијенских услова на другим спортским
теренима и објектима из ове одлуке (Спортско
рекреативном центру „Школарац“ у Убу и Спортској хали
у Убу), а нарочито да свакодневно очисти и опере
припадајући простор наведених објеката и да редовно
износи смеће које се током дана прикупи у посудама за
сакупљање смећа.
Члан 28.
Корисници базена (отворених , затворених и Aqua
park), Спортско рекреативног центра „Школарац“ у Убу и
Спортске хале у Убу, плаћају накнаду Предузећу, за
коришћење услуга утврђених важећом одлуком о ценама
услуга коришћења базена, спортских терена и објеката
које одржава Предузеће.
IV Спровођење и надзор над применом ове одлуке
Члан 29.
О спровођењу ове одлуке стара се Општинска управа
општине Уб и Предузеће.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове
одлуке, врши Општинска управа општине Уб.
V Казнене одредбе
Члан 30.
Новчаном казном од 20.000,00 динара до 100.000,00
динара, казниће се за прекршај Предузеће ако:
1. свој рад и пословање не организује тако да кроз
реализацију Програма одржавања Отворених базена и
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Спортско рекреативног центра Школарац у Убу и
Програма одржавања јавних зелених површина
Отворених базена и Спортско рекреативног центра
Школарац у Убу, обезбеди прописани обим, врсту и
квалитет радова и услуга ( члан 2.);
2. не уклони сува и оштећена стабла заражена
штеточинама и болестима уколико се не могу спасити
другим заштитним мерама (члан 10.);
3. не поступи у складу са чланом 12., 13., 18. став 3.,
чланом 21. и 26. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и
одговорно лице у Предузећу новчаном казном у износу од
5.000,00 до 15.000,00 динара.
Члан 31.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за
прекршај издавањем прекршајног налога, ако поступи
супротно одредби члана 16. ове одлуке и то физичко лице
у износу од 5.000,00 динара.
VI Прелазнa и завршнa одредбa
Члан 32.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи
Одлука о редовном инвестиционом одржавању отворених
базена и Спортско рекреативног центра „Школарац“ у
Убу, објављена у („Службени гласник општине Уб“, број
11/2018) од дана 23.12.2018. године.
Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Општине Уб“.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 352-15/2021-01

Председница Скупштине
Ивана Николић, с.р.

13.
На основу члана 40. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб”, број 4/2019),
Скупштина општине Уб, 26. марта 2021. године, доноси
Решење
о давању сагласности
Комуналном јавном предузећу ''Ђунис''
на Одлуку о ценама oсновних комуналних услуга
1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузећу
''Ђунис'' на Одлуку о допуни Одлуке о ценама oсновних
комуналних услуга, број 172/2021 коју је донео Надзорни
одбор предузећа, на седници одржаној дана 2. марта 2021.
године.
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 38-1/2021-01

Председница Скупштине
Ивана Николић, с.р.

14.
Надзорни одбор Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, на седници одржаној 02. марта 2021. године, на основу
члана 33. став 1. тачка 15) Статута Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, бр. 1279/2016, на који је Скупштина општине
Уб дала сагласност Решењем о давању сагласности на Статут Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, број 023-12/2016-
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01 дана 16. децембра 2016. године, („Службени гласник општине Уб“, број 28/2016), члана 45. став 1. тачка 15) Одлуке о
промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, („Службени гласник општине Уб“, број 21/2016,
20/2017 и 5/2018), члана 22. став 1. тачка 11) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана
24-28 Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) донео је:
Одлуку
о ценама oсновних комуналних услуга
1. Одређује се цена комуналне услуге коришћења воде за пиће из градског водовода обрачуната по 1 m3
утрошене воде, у висини датој у колони 4 „Нова цена“ табеларно приказано:
Р. бр.
1
1.
2.

Услуга

Стара цена Нова цена Индекс 4/3
2
3
5
4
Коришћење воде за пиће за домаћинства
46,00
1,00
46,00
Коришћење воде за пиће за привреду и остале
92,00
1.00
92,00

2. Одређује се цена комуналне услуге накнаде за одржавање водоводног прикључка, у висини датој у колони 4
„Нова цена“ табеларно приказано:
Р. бр.
1
1.
2.

Услуга
2
Oдржавање водоводног прикључка за
домаћинства
Одржавање водоводног прикључка за
привреду и остале

Стара цена Нова цена Индекс 4/3
3
5
4
53,00
1,00
53,00
76,00

1.00

76,00

3. Одређује се цена комуналне услуге коришћења градске канализације обрачуната по 1 м3 утрошене воде, у
висини датој у колони 4 „Нова цена“ табеларно приказано:
Р. бр.
1
1.
2.

Услуга
2
Коришћење канализације за домаћинства
Коришћење канализације за привреду и
остале

Стара цена Нова цена Индекс 4/3
3
5
4
11,00
1,00
11,00
33,00
1,00
33,00

4. Одређује се цена комуналне услуге изношења смећа обрачуната по 1 м2 површине, у висини датој у колони 5
„Нова цена“ табеларно приказано:
Р.бр.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Услуга
2.
Изношење смећа за домаћинстава
Изношење смећа за установе (непривреду)
Изношење смећа
За привредна друштва (привреда/предузећа)
Изношење смећа за предузетнике и трговину до
40 m2
Изношење смећа за предузетнике и трговину
од 41 до 100 m2
Изношење смећа за продавнице
(боја; беле тех.; гвожђа.; пољ. апот. и сл. до 40 m2
Изношење смећа за продавнице
(боја; беле тех.; гвожђа. и сл.од 41 до 100 m2
Изношење смећа за продавнице
(текстила; обуће; намештаја киосци и сл.
до 40 m2

Јединица Стара
Индекс
Нова
мере
цена
5/4
цена
3.
4.
6.
5.
m2
4,50
1,00
4,50
m2
7,50
1,00
7,50
m2

9,50

9,50

1,00

месечно

932,00

932,00

1,00

месечно

1.492,00

1.492,00

1,00

месечно

845,00

845,00

1,00

месечно

1.399,00

1.399,00

1,00

месечно

356,00

356,00

1,00

5. Одређују се цене комуналних услуга „управљање гробљима и сахрањивање“ и „ погребних услуга“, у
висини датој у колони 4 „Нова цена“ табеларно приказано:
Р.
бр.
1
1.
2.

Услуга
2
Ископ раке и сахрањивање у месту
Ископ раке и сахрањивање у другим

Стара цена

Индекс
4/3
3
5
4
6.500,00
1,00
6.500,00
8.000,00 плус 8.000,00
плус
Нова цена
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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приградским местима
Сахрана у постојећи гроб
Превоз покојника од стана до капеле у месту
Превоз покојника од стана до гробља у другим
местима општине Уб
Превоз настрадалог лица по налогу органа
МУП-а
Употреба капеле
Употреба капеле до 6 часова
Употреба капеле од 6 до 24 часа
Употреба сале за обред у оквиру капеле
Употреба сале до 6 часова
Употреба сале од 6 до 24 часа
Чекање на превоз покојника по часу (први сат
се не наплаћује)
Улазак у гробље другог погребног возила
Улазак у гробље ради подизања надгробних
споменика
Ексхумација (у насељеном месту Уб)
Припрема гробног места са постављањем
заштитне ограде
Дезинфекција околине
Ексхумација посмртних остатака
Дезинфекција посмртних остатака и сандука
Транспорт посмртних остатака
Ископ раке са затрпавањем гробног места
Ексхумација са преносом тела на гробља у
другим местима (ван насељеног места Уб)
Годишњи закуп и одржавање гробног места
Израда опсега за једно гробно место
Израда опсега за два гробна места
Израда опсега за три гробна места
Држање покојника у раскладној комори (24
часа)

26. март 2021. године

60,00 по км 70,00 дин. по km
8.190,00
8.190,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00 плус
1.800,00 плус
60,00 дин.по km 70,00 дин. по km
4.500,00 плус
4.500,00 плус
60,00 дин.по km 70,00 дин. по km

1,67
1,00
1,00
1,67
1,67

1.500,00
3.000,00

1.500,00
3.000,00

1,00
1,00

4.000,00
6.000,00

4.000,00
6.000,00

1,00
1,00

400,00
1.000,00

400,00
1.000,00

1,00
1,00

1.500,00
50.000,00

1.500,00
83.500,00

1,00
1,67

10.000,00
15.000,00
35.000,00
15.000,00
2.000,00
6.500,00
60.000,00 +60,00
дин. по km
800,00
18.000,00
24.000,00
30.000,00

152.000,00
900,00
18.000,00
24.000,00
30.000,00

2,53
1,125
1,00
1,00
1,00

2.500,00

6. Одређују се цене комуналних услуга службе јавних паркиралишта, у висини датој у колони 4 „Нова цена“
табеларно приказано:
Р. бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11,
12
13.

Услуга
2
Карта за 1 сат - I зона
(пап. карта или смс)
Карта за 1 сат - II зона
(пап. карта или смс)
Целодневна карта – II зона

Стара цена
3

Нова цена
4

Индекс 4/3
5

40,00

40,00

1,00

25,00

25,00

1,00

120,00
350,00

120,00
350,00

1,00
1,00

Месечна станарска карта – II зона
Месечна претплатна карта за физичка лица –
II зона
600,00
600,00
Месечна претплатна карта за правна лица – II
зона
1.000,00
1.000,00
Месечна универзална претплатна карта – I и
II зона
1.500,00
1.500,00
Дневна карта
960,00
960,00
„Одобрава се попуст од 50% цене „дневне карте“, уколико корисник јавних
паркиралишта , плати у року од 8 дана од дана издавања „дневне карте
Резервисано паркинг мeсто за I зону/физичка
лица/на месечном нивоу
0
6.000,00
Резервисано паркинг мeсто за I зону/правна
лица/ на месечном нивоу
0
7.000,00
Резервисано паркинг мeсто за II зону/физичка
лица/ на месечном нивоу
0
4.000,00
Резервисано паркинг мeсто за II зону/правна
лица/ на месечном нивоу
0
5.000,00
Карта за 1 сат – екстра зона
0

1,00
1,00
1,00
1,00

0
0
0
0
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(пап. карта или смс)

0

80,00

7. Одређују се цене комуналних услуга - одржавања јавне расвете, у висини датој у колони 5 „Нова цена“
табеларно приказано:
Р.
бр.
1
1.
2.
3.

Услуга
2
Рад хидрауличне дизалице са платформом
Транспорт хидрауличне дизалице возилом по
пређеном километру
Транспорт доставним возилом

Јединица Стара
Индекс 5/4
Нова
мере
цена
цена
3
4
6
5
h
4.200/h
1,44
6.050/h
km
km

60/km
60/km

70/km
70/km

1,16
1,16

Цене из ове Одлуке су дате без пдв-а, осим цена под тачком 6. ове Одлуке цене комуналне услуге одржавања
јавних паркиралишта које су утврђене са пдв-ом.
9.
Комунално јавно предузеће „Ђунис“ Уб ће вршити обрачун ПДВ-а крајњим корисницима у складу са законом.
10. Ову Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.
11. Ценовник основних комуналних услуга ће се примењивати по добијању сагласности од Оснивача,
Скупштине општине Уб.
12. Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о ценама основних комуналних услуга, број 944/2019 донета
од стрaне Надзорног одбора КЈП „Ђунис“ Уб дана 05. 09. 2019. године, на коју је Скупштина општине Уб дала
сагласност Решењем број 352-44/2019-01, дана 04. 10. 2019. године и Одлука о допуни одлуке о ценама основних
комуналних услуга, број 1244/2019 донета од стрaне Надзорног одбора КЈП „Ђунис“ Уб дана 12. 12. 2019. године,
на коју је Скупштина општине Уб дала сагласност Решењем број 38-3/2019-01, дана 23. 12. 2019. године.
13.Дозвољава се законском заступнику Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, да за потребе тржишног
наступања (учествовања) предузећа у поступцима јавних набавки, односно припремања понуда по Позивима за
доставу понуда у поступцима јавних набавки са предметом вршења услуга дефинисаних у овој Одлуци (Позивима
за доставу понуда других Наручилаца које није основала Скупштина општине Уб) коригује цене комуналних
услуга (повећа, односно смањи).
14. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 10) ове одлуке објавити у „Службеном гласнику Општине Уб“.
8.

Надзорни одбор
Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб
Број: 172/2021, 02. 03. 2021. године
Председник Надзорног одбора
Дејан Филиповић, с.р.
15.
На основу члана 40. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб”, број 4/2019),
Скупштина општине Уб, 26. марта 2021. године, доноси
Решење
о давању сагласности
Комуналном јавном предузећу ''Ђунис''
на Одлуку о ценама услуга
коришћења базена, спортских терена и објеката
које одржава КЈП „Ђунис“ Уб

1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузећу
''Ђунис'' на Одлукu о ценама услуга коришћења базена,
спортских терена и објеката које одржава КЈП „Ђунис“
Уб, број 161/2021 коју је донео Надзорни
одбор
предузећа, на седници одржаној дана 2. марта 2021.
године.
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 38-2/2021-01

Председница Скупштине
Ивана Николић, с.р.

16.
Надзорни одбор Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, на седници одржаној 02. марта 2021. године, на основу
члана 33. став 1. тачка 15) Статута Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, бр. 1279/2016, на који је Скупштина општине
Уб дала сагласност Решењем о давању сагласности на Статут Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, број 023-12/201601 дана 16. децембра 2016. године, („Службени гласник општине Уб“, број 28/2016), члана 45. став 1. тачка 15) Одлуке о
промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, („Службени гласник општине Уб“, број 21/2016,
20/2017 и 5/2018), члана 22. став 1. тачка 11) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана
24-28 Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), донео је:
Одлуку
о ценама услуга коришћења базена, спортских терена и објеката
које одржава КЈП „Ђунис“ Уб
1. Одређују се цене услуга коришћења Спортско рекреативног центра „Школарац“ у Убу , улица Спортска број 1,
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табеларно приказаних:
Ред.
Назив услуге
бр.
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

26. март 2021. године

Jединица Стара цена
мере
са пдв-ом у дин.
3
4

Нова цена
са пдв-ом
5

Коришћење мини – пич терена
din/h
1.000,00
Коришћење тениских терена
din/h
250,00
Коришћење тениских терена
месечно
7.000,00
Коришћење фудбалског терена са вештачком
травом
din/h
5.000,00
Коришћење фудбалског терена са вештачком
травом и упаљеним рефлекторима
din/h
6.000,00
Коришћење терена са тартан подлогом
din/h
1.000,00
У цене је урачунат порез на додату вредност у висини од 20%

Индекс
5/4
6

1.000,00
250,00
7.000,00

1,00
1,00
1,00

5.000,00

1,00

6.000,00
1.000,00

1,00
1,00

2. Одређују се цене услуга коришћења Базена (отворених базена и Aqua park „Уб“) у Убу, улица Омладинских
бригада бб, табеларно приказаних:
Нова цена Индекс
Ред.
Jединица Стара цена са
Назив услуге
са пдв-ом
5/4
бр.
мере
пдв-ом у дин.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.

2
Појединачна дневна карта
Појединачна полудневна карта
Појединачна недељна карта
Појединачна месечна карта
Појединачна сезонска карта за децу oд 7 до
18 година
Појединачна сезонска карта за одрасле
Деца млађа од 7 година *
* деца млађа од 7 година – у ову категорију
спадају деца која имају мање од 7 година
или тачно 7 година, ако дете има 7 година
и један дан не спада у ову категорију
Труднице
Инвалиди
Изнајмљивање лежаљке
Изнајмљивање балдахина

3
Дневно
(од 15 -19h)
Недељно
Месечно
купалишна
сезона
купалишна
сезона

4
150

5
300,00
200,00
1.800,00
3.000,00

6
2,00

3.000,00

5.000,00

1,66

3.500,00

7.000,00

2,00

дневно
бесплатно
дневно
бесплатно
дневно
бесплатно
дневно
150,00
150,00
дневно
700,00
1.000,00
Попусти
Онлајн продаја карата, попуст 10%
Групна посета више од 15 особа, попуст 20%
По основу уговора о коришћењу услуга привредног субјекта (хотели и сл,), попуст 20%
У цене је урачунат порез на додату вредност у висини од 20%

1,00
1,43

3. Одређују се цене услуга коришћења затвореног базена Основне школе ”Милан Муњас” Уб у Убу, улица ул. Вука
Караџића бр.25, табеларно приказаних:
Ред.
Jединица
Стара цена
Нова цена
Индекс
бр.
мере
Назив услуге
са пдв-ом у дин.
са пдв-ом
5/4
3
2
4
5
6
Термин
1.
Коришћење затвореног базена
(90 min)
/
150,00
Издавање термина пливачким клубовима
Термин
(90 min)
/
1.000,00
2.
Термини за физичка лица су у интервалима од 90 min

3.
4.

5.

Издавање термина регистрованим
Термин
спортским клубовима
(90 min)
3.000,00
Регистровани спортски клубови могу изнајмити термин викендом у унапред предвиђено време
намењено искључиво у те сврхе
Издавање термина за потребе видео записа, Термин
/
реклама и сл. снимања
(120 min)
10.000,00
Издавање термина за одржавање дечијих
Термин
/
рођендана
(120 min)
10.000,00
Одржавање прослава дечијих рођендана вршиће се искључиво викендом у послеподневним сатима.
Одржавање рослава дечијих рођендана – дец старости до 12 година уз обавезно присуство родитеља
као организатора.
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У цене је урачунат порез на додату вредност у висини од 20%
4. Одређују се цене услуга коришћења Спортске хале у Убу, табеларно приказаних:
Ред.
Jединица
Стара цена
Нова цена
бр.
мере
Назив услуге
са пдв-ом у дин.
са пдв-ом
1
3
2
4
5
1. Коришћење мале сале површине сса 70 m2
din/h
600,00
600,00
Коришћење мале сале површине сса 70 m2
дневно
40.000,00
40.000,00
2. Коришћење велике сале површине сса 900 m2
din/h
2.000,00
2.000,00
Коришћење велике сале површине сса 900 m2
(утакмица)
din/h
15.000,00
15.000,00
Коришћење велике сале површине сса 900 m2
(утакмица)
дневно
80.000,00
80.000,00
Коришћење велике сале површине сса 900 m2
(радничко спортске игре)
din/h
1.500,00
1.500,00
Коришћење велике сале површине сса 900 m2
(припреме и утакмице кампова)
din/h
3.000,00
3.000,00
3. Коришћење рекламног простора (банера, лед
екрана, тотема и сл.)
12 месеци
30.000,00
30.000,00
Закуп термина у ходнику или галерији
din/h
500,00
500,00
Коришћење простора за стони тенис
din/h
200,00
200,00
4.
Издавање „Caffe bar“
месечно
10.000,00
10.000,00
У цене је урачунат порез на додату вредност у висини од 20%

Индекс
5/4
6
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5.
Цене из ове Одлуке су дате са пдв-ом.
6. Саставни део ове Одлуке су критеријуми – услови коришћења базена, спортских терена и објеката које одржава КЈП
„Ђунис“ Уб
7.
Ову Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.
8.
Ценовник ће се примењивати по добијању сагласности од Оснивача, Скупштине општине Уб.
9.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о ценама издавања термина на Спортском рекреативном
центру „Школарац“ у Убу; картама за коришћње Градских базена у Убу и ценама издавања терминаи других
услуга Спортске хале у Убу, број 1231/2019, донете од стрaне Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа
„Ђунис“ Уб дана 12. 12. 2019. године, на коју је Скупштина општине Уб дала сагласност Решењем број 38-2/2019-01,
дана 23. 12. 2019. године.
1. Дозвољава се законском заступнику Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, да утврђене цене у овој одлуци може
кориговати (повећати односно смањити) за потребе тржишног наступања (учествовања) предузећа у поступцима
набавки ускладу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019).
2. Дозвољава се законском заступнику Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, да утврђене цене у овој одлуци може
кориговати (повећати односно смањити) за потребе спровођења поступка јавног надметања у складу са одредбама
Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16 и 113/17) и члана
42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС,
72/12, 7/14 – УС и 44/14) и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и
давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права,
као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", број 16/2018).
3.
Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 4) ове Одлуке објавити у „Службеном гласнику Општине Уб“.
Надзорни одбор
Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб
Број: 161/2021 од 02. 03. 2021. године
Председник Надзорног одбора
Дејан Филиповић, с.р.
17.
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број
15/2016 и 88/2019), члана 48. Одлуке о промени
оснивачког акта Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб
(''Службени гласник општине Уб'' број 21/2016, 20/2017,
5/2018 и 25/2019), члана 32. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Србије број
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и
47/18) и члана 40. тачка 12) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 4/2019),
Скупштина општине Уб, 26. марта 2021. године,
доноси

Решење
о именовању директора
Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб
1. Именује се Саша Милићевић, дипломирани
економиста из Уба, досадашњи директор Комуналног
јавног предузећа ''Ђунис'' Уб, на период од четири године,
за директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб, у
даљем тексту именовани.
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2. Именовани је дужан ступити на рад у року од
осам дана од дана објављивања овог решења у
''Службеном гласнику Републике Србије''.
3. Именовани заснива радни однос на одређено
време.
4. Зарада именованог има се утврдити уговором о
раду у складу са чланом 53. став 2. Одлуке о промени
оснивачког акта Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб
(''Службени гласник општине Уб'' број 21/2016, 20/2017,
5/2018 и 25/2019).
5. Ово решење је коначно.
6. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
Републике Србије'', ''Службеном гласнику општине Уб'' и
интернет страници органа општине Уб.
Образложење
Скупштина општине Уб донела је 25. децембра
2020. године Одлука о спровођењу јавног конкурса и
утврђивању текста огласа о јавном конкурсу за избор
директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб, и
исту објавила у ''Службеном гласнику општине Уб'' број
46/2020.
Оглас о јавном конкурсу објављен је 29. јануара
2021. године у ''Службеном гласнику Републике Србије''
број 6/2021.
Комисије за спровођење конкурса за избор
директора (''Службени гласник општине Уб'' број
46/2020), у складу са чланом 34, 40. и 41. Закона о јавним
предузећима, одредбама Уредбе о мерилима за именовање
директора јавних предузећа (''Службени гласник РС'' број
65/2016) и члана 54. и 55. Одлуке о промени оснивачког
акта
Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб и
одредбама Огласа о јавном конкурсу за именовање
директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб,
спровела је, на основу само једне пријаве поднете 19.
фебруара 2021. године, по цитираном јавном конкурсу,
изборни поступак, утврдила и доставила 15. марта 2021.
године, Записник о спроведеном изборном поступку за
избор директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб
са једним кандидатом, учесником конкурса, тако да је
исти (записник) истовремено и ранг листа за именовање
директора, са једним кандидатом:
1. Саша Милићевић, дипломирани економиста из
Уба, Вука Караџића 28, досадашњи директор Комуналног
јавног предузећа ''Ђунис'' Уб – оцењен просечном оценом
2,50 (од један до три).
Општинско веће општине Уб, на основу члана 41.
став 3. Закона о јавним предузећима доставило је, 17.
марта 2021. године, под бројем 06-9-5/2021-01,
Скупштини општине Уб предлог да се именује Саша
Милићевић, дипломирани економиста из Уба, Вука
Караџића 28, досадашњи директор Комуналног јавног
предузећа ''Ђунис'' Уб, на период од четири године, за
директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб.
Скупштина општине Уб прихвата предлог и
именује, на начин наведен у диспозитиву решења,

26. март 2021. године

именованог за директора Комуналног јавног предузећа
''Ђунис'' Уб.
Законом о јавним предузећима у члану 43. став 1. и
3. утврђено је да именовани кандидат ступа на рад у року
од од осам дана од дана објављивања овог решења у
''Службеном гласнику Републике Србије'' и да директор
јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.
Зараду именованог утврдиће Надзорни одбор
предузећа уговором о раду, а у складу са чланом 53. став
2. Одлуке о промени оснивачког акта Комуналног јавног
предузећа ''Ђунис'' Уб (''Службени гласник општине Уб''
број 21/2016, 20/2017, 5/2018 и 25/2019).
Закон о јавним предузећима у члану 41. став 4.
утврђује да је решење о именовању директора коначно, а
у члану 42. став 2. и 43. став 1. уређено је објављивање
решења о именовању директора у ''Службеном гласнику
Републике Србије'', ''Службеном гласнику општине Уб'' и
интернет страници органа општине Уб.
На основу напред наведеног решено је као у
диспозитиву.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 112-16/2021-01

Председница Скупштине
Ивана Николић, с.р.

18.
На основу 40. тачка 53) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 4/2019),
Скупштина општине Уб, 26. марта 2021. године, доноси
Закључак
о прихватању Извештаја о раду Установе културе
''Културни центар Уб'' за 2020. годину
1. Прихвата се Извештај о раду Установе културе
''Културни центар Уб'' за 2020. годину број 61-01/21 који
је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној
1. марта 2021. године.
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 06-10-2/2021-01

Председница Скупштине
Ивана Николић, с.р.

19.
На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и
47/2018) и члана 40. тачка 53) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 4/2019),
Скупштина општине Уб, 26. марта 2021. године, доноси
Закључак
о прихватању Извештаја о раду
Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба
за 2020. годину
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1. Прихвата се Извештај о раду Градске библиотеке
„Божидар Кнежевић" из Уба за 2020. годину, који је
усвојио Управни одбор библиотеке на седници одржаној
25. јануара 2021. године.
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 06-10-3/2021-01

Председница Скупштине
Ивана Николић, с.р.

Решење
о давању сагласности
на План и програм рада
Центра за социјални рад ''Уб'' из Уба за 2021. годину,
са Финансијским планом за 2021. годину
1. Даје се сагласност на План и програм рада Центра
за социјални рад ''Уб'' из Уба за 2021. годину, са
Финансијским планом за 2021. годину.
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.

20.
На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и
47/2018) и члана 40. тачка 53) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 4/2019),
Скупштина општине Уб, 26. марта 2021. године, доноси
Закључак
о прихватању Извештаја о раду
Центра за социјални рад ''Уб'' из Уба за 2020. годину
1. Прихвата се Извештај о раду Центра за
социјални рад ''Уб'' из Уба за 2020. годину за 2020. годину,
који је усвојио Управни одбор центра на седници
одржаној 11. фебруара 2021. године.
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 06-10-4/2021-01

Председница Скупштине
Ивана Николић, с.р.

21.
На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и
члана 40. тачка 53) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 4/2019),
Скупштина општине Уб, 26. марта 2021. године, доноси

26. март 2021. године

Општина Уб
Скупштина општине
Број: 560-7-/2021-01

Председница Скупштине
Ивана Николић, с.р.

22.
На основу члана 124. став 3. и 8. Закона о социјалној
заштити (''Службени гласник Републике Србије'' број
24/2011), члана 32. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007) и
члана 40. тачка 13) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), а по претходно добијеној
сагласности од стране
Министарства
за
рад,
запошљавање, борачка и социјална питања број 119-01258/2020-09 од 17. децембра 2020. године,
Скупштина општине Уб, 26. марта 2021. године, доноси
Решење
о именовању
директора Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу
1. Именује се Снежана Петровић, дипломирани социјални радник из Уба, за директора Центра за социјални
рад “Уб” у Убу.
2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 112-17/2021-01

Председница Скупштине
Ивана Николић, с.р.
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26. март 2021. године

Садржај

7.

Измене Кадровског плана за 2021. годину општине Уб

1

8.

Закључак о прихватању Извештаја о раду Општинске управе општине Уб за 2020. годину

1

9.

Одлука о измени Одлуке о начину измирења доспелог дуга по основу накнаде за коришћење
грађевинског земљишта

1

10.

Одлука о допуни Одлуке о погребној делатности

1

11.

Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији општине Уб

2

12.

Одлукa о редовном и инвестиционом одржавању базена, спортских терена и објеката на
територији општине Уб

4

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' Уб на Одлуку о ценама
oсновних комуналних услуга

8

14.

Одлука о ценама oсновних комуналних услуга

8

15.

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' Уб на Одлуку о ценама
услуга коришћења базена, спортских терена и објеката које одржава КЈП „Ђунис“ Уб

11

Одлука о ценама услуга коришћења базена, спортских терена и објеката које одржава КЈП
„Ђунис“ Уб

11

17.

Решење о именовању директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб

13

18.

Закључак о прихватању Извештаја о раду Установе културе ''Културни центар Уб'' за 2020. годину

14

19.

Закључак о прихватању Извештаја о раду Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за
2020. годину

14

20.

Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Уб'' из Уба за 2020. годину

15

21.

Решење о давању сагласности на План и програм рада Центра за социјални рад ''Уб'' из Уба за
2021. годину, са Финансијским планом за 2021. годину

15

Решење о именовању директора Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу

15

13.

16.

22.

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

