
 
 

 
  

На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (“Службени 

гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 

47/2018)и члана 60. тачка 1) Статута општине Уб (“Службени гласник општине 

Уб” број 4/2019), 

 Општинско веће општине Уб, 15. марта 2023. године, доноси  

 

 

Закључак 

о утврђивању предлога 

Закључка о прихватању Извештаја о раду 

Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба 

за 2022. годину 

 

I Утврђује се предлог Закључка о прихватању Извештаја о раду Градске 

библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2022. годину.  

 

II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити 

Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта 

 

III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине 

Уб одређује се представник установе. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-16-1/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 – 

други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закона. Одлуке УС РС - 81/2020) и 

члана 60. став 1. тачка 2) и 16) Статута општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 4/2019), 

 Општинско веће општине Уб,  15.  марта 2023. године, доноси 

 

Закључак 

о утврђивању предлога  

Р е ш е њ а 

о давању сагласности на Статут 

Градске библиотеке ''Божидар Кнежевић'' из Уба 

 

I Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на Статут Градске 

библиотеке ''Божидар Кнежевић'' из Уба. 

 

II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити 

Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта. 

 

III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине 

Уб одређује се представник установе. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-16-2/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 

111/2021 – други закона. Одлуке УС РС - 81/2020) и члана 60. став 1. тачка 2) и 16) Статута 

општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Општинско веће општине Уб, 15. марта 2023. године, доноси  

 

Закључак  

о давању одобрења Техничкој школи ''Уб'' 

за закључење уговора за реализацију јавне набавке - набавка електричне енергије 

за потребе установе, за 2023. годину 

 

 1. Даје се одобрење  
директору Техничкe школe ''Уб'' да може закључити уговор у тексту који је саставни 

део овог закључака, са  

ЈП ЕПС Београд, Балканска 13, 

ради реализације јавне набавке - набавка електричне енергије за потребе установе, за 

2023. годину, 

чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа број 06-10-5/2023-01 од 23. 

јануара 2023. године. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 2. Обавезује се  

Одељење за финансије да обезбеди средстава:  

1) у износу од 4.121.823,00 динара, за финансирање цене електричне енергије и трошка 

балансирања уговором из тачке 1. овог закључка преузете обавезе на терет средстава буџета 

општине за 2023. годину, раздео 5, програм 2004 Средње образовање, активност 0001 – 

Реализација делатности средњег образовања,  функција 920, позиција 92 и економска класи-

фикација 463 -  трансфери осталим нивоима власти. 

2) средства за трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију 

електричне енергије, акциза за утрошену електричну енергију, трошкове накнаде за 

унапређење енергетске ефикасности и накнаде за подстицај повлашћених произвођача, који 

ће бити саставни део рачуна за испоручену електричну енергију, на терет средстава буџета 

општине за 2023. годину, раздео 5, програм 2004 Средње образовање, активност 0001 – 

Реализација делатности средњег образовања,  функција 920, позиција 92 и економска класи-

фикација 463 -  трансфери осталим нивоима власти. 

 

3. О спровођењу  
овог закључка стараће се Техничка школа ''Уб'' и Општинска управа -  Одељење за фи-

нансије и Одељење за заштиту животне средине и делатности установа. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-16-3/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 

111/2021 – други закона. Одлуке УС РС - 81/2020) и члана 60. став 1. тачка 2) и 16) Статута 

општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Општинско веће општине Уб, 15. марта 2023. године, доноси  

 

Закључак  

о давању одобрења Техничкој школи ''Уб'' 

за закључење уговора за реализацију јавне набавке - набавка пелета за огрев за 

потребе установе, за 2023. годину 

 

 1. Даје се одобрење  
директору Техничкe школe ''Уб'' да може закључити уговор у тексту који је саставни 

део овог закључака, са  

СОЛЕ КОМЕРЦ ДОО, Београд – Добановци , Маршала Тита 225, 

ради реализације јавне набавке - набавка пелета за огрев за потребе установе, за 2023. 

годину, 

чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа број 06-10-5/2023-01 од 23. 

јануара 2023. године. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 2. Обавезује се  

Одељење за финансије да обезбеди средстава:  

1) у износу од 6.418.170,00 динара, за финансирање цене уговором из тачке 1. овог за-

кључка преузете обавезе на терет средстава буџета општине за 2023. годину, раздео 5, 

програм 2004 Средње образовање, активност 0001 – Реализација делатности средњег 

образовања,  функција 920, позиција 92 и економска класификација 463 -  трансфери осталим 

нивоима власти. 

 

3. О спровођењу  
овог закључка стараће се Техничка школа ''Уб'' и Општинска управа -  Одељење за фи-

нансије и Одељење за заштиту животне средине и делатности установа. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-16-4/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 

111/2021 – други закона. Одлуке УС РС - 81/2020) и члана 60. став 1. тачка 2) и 16) Статута 

општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Општинско веће општине Уб, 15. марта 2023. године, доноси  

 

Закључак  

о давању одобрења Предшколској установи ''Уб'' 

за закључење уговора  

за реализацију јавне набавке добара – електрична енергија 

 

 1. Даје се одобрење  
директору Предшколске установе ''Уб'' да може закључити уговор у тексту који је са-

ставни део овог закључака, са  

Јавно предузеће''ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ'' Београд, Балканска 13 

ради реализације јавне набавке добра – електрична енергија, 

чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа број 06-10-10/2023-01 од 23.  

јануара 2023. године. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Обавезује се  

Одељење за финансије да обезбеди средстава:  

1) у износу од 5.807.004,00 динара, за финансирање цене електричне енергије и трошка 

балансирања уговором из тачке 1. овог закључка преузете обавезе на терет средстава буџета 

општине Уб за 2023. годину, раздео 5, програм 2002 Предшколско васпитање, активност 

0002 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и  образовања,  функција 

911, позиција 108 и економска класификација 421 -  стални трошкови. 

2) средства за трошкове услуге приступа и коришћења система за дистрибуцију 

електричне енергије, акциза за утрошену електричну енергију, трошкове накнаде за 

унапређење енергетске ефикасности и накнаде за подстицај повлашћених произвођача, који 

ће бити саставни део рачуна за испоручену електричну енергију, на терет средстава буџета 

општине Уб за 2023. годину, раздео 5, програм 2002 Предшколско васпитање, активност 

0002 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и  образовања,  функција 

911, позиција 108 и економска класификација 421 -  стални трошкови. 

 

3. О спровођењу  
овог закључка стараће се Предшколска установа ''Уб'' и Општинска управа -  Одељење 

за финансије и Одељење за заштиту животне средине и делатности установа. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-16-5/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 – 

други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закона. Одлуке УС РС - 81/2020) и 

члана 60. став 1. тачка 2) и 16) Статута општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 4/2019), 

 Општинско веће општине Уб, 15. марта 2023. године, доноси  

 

 

Закључак 

о давању одобрења за закључење уговора  

за реализацију јавне набавке  

 – Камени материјал  

за одржавање макадамских коловозних конструкција 

 

 

1. Даје се одобрење  
председнику општине Уб, може закључити уговор, у тексту који je 

саставни део овог закључка, са: 

Грађевинско предузеће ''Нискоградња'' Уб, 
ради реализације јавне набавке  - Камени материјал за одржавање 

макадамских коловозних конструкција 
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа, број 06-10-

4/2023-01 од 23. јануара 2023. године. 

 

2. Обавезује се  

Општинска управа - Одељење за финансије да обезбеди потребна средства, 

за финансирање уговором из тачке 1. овог закључка преузете обавезе, у износу 

од 14.928.000 динара на терет средстава  буџета општине Уб за 2023. годину, 

раздео 5, функција 451, позиција 55/0, економска класификација 426 – 

материјал. 

 

3. О спровођењу  
овог закључка стараће се Општинска управа општине Уб. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-16-6/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу одредбе члана 146. Закона о планирању и изградњи, („Службени гласник РС“ број 

72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 

98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021), члана 

60. став 1. тачка 2) Статута општине Уб („Службени гласник РС“ број 4/2019),  

Општинско веће општине Уб, дана 15. марта 2023. године, доноси 

 

Програм o одређивању места и техничким условима  

за привремено постављање монтажних и других објеката  

на јавним површинама 

 

I – Опште одредбе 

 

Члан 1. 

Постављање привремених објеката на јавним површинама врши се сагласно Одлуци о привре-

меном постављању и уклањању монтажних и других објеката на јавним површинама на територији 

општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' 16/2010, 27/2012, 8/2017 и 32/2022). 

 

Члан 2. 

Програмом о одређивању места и техничким условима за привремено постављање монтажних и 

других објеката на јавним површинама (у даљем тексту: „Програм“) утврђују се локације – места и 

услови постављања, број објеката на локацији, површина, намена и тип објекта, као и други услови за 

постављање: 

1. Киоска и бараке, 

2. Билборда и других рекламних ознака, 

3. Тезги, 

4. Летњих башта, 

5. Слободностојећих и зидних витрина, 

6. Изложбених пултова, 

7. Тенди и перди, 

8. Објекта за извођење забавних програма, 

9. Расхладних уређаја, 

10. Апарата за кокице и друге печењарске производе, 

11. Пулта за излагање и продају књига, часописа и других публикација, 

12. Пулта за излагање и продају касета, CD – а и слично, 

13. Пулта за излагање и продају украсних предмета, 

14. Монтажних ограда, жардињера, кугли и слично,  

15. Споменика и спомен обележја, 

16. Балон хала спортске намене, 

17. Надстрешница за склањање људи у јавном превозу, 

18. Пловећих постројења на водном земљишту, 

19. Других објеката и уређаја. 

 

II – Локације и објекти 

 

Киоск 

 

Члан 3. 

Привремено постављање монтажно–демонтажног објекта – киоска / бараке, за обављање делат-

ности трговачких, занатско – услужних и других делатности, које не утичу штетно на животну среди-

ну, вршиће се на следећим локацијама: 

1. Локација (1) у Улици Свете Поповић, код аутобуске станице 

Број киоска: 2 

Тип киоска: мањи, шестоугаони или осмоугаони, бруто површине до 5 m² 

Намена: продаја штампе 

2. Локација (2) у Улици 1. маја 

Опис локације: кат. парцела број 333/1 КО Уб 

Број киоска: 1 



 
 

Тип киоска: мањи, шестоугаони или осмоугаони, бруто површине до 5 m² 

Намена: продаја штампе 

3. Локација (3) на углу Улица Краља Петра Првог Ослободиоца и Карађорђеве улице 

Број киоска: 2 

Тип киоска: мањи, шестоугаони или осмоугаони, бруто површине до 5 m² 

Намена: продаја штампе 

4. Локација (4) у Улици Добросава Симића (преко пута Дома здравља) 

Број киоска: 1 

Тип киоска: мањи, осмоугаони, бруто површине до 5 m² 

Намена: продаја штампе 

5. Локација (5) у Улици 1. маја, на уласку у паркинг преко пута ''комитета'',  

Тип киоска: мањи, правоугаони, бруто површине до 10 m² 

Број киоска: 1 

Намена: вишенаменски киоск 

6. Локација (6) у Улици Краља Петра Првог Ослободиоца (код ''Комерцијалне банке'') између 

паркинга и градског парка. 

Тип киоска: мањи, осмоугаони, бруто површине до 5 m² 

Број киоска: 1 

Намена: продаја штампе 

Овим Планом утврђено је постављање 8 привремених монтажних објеката – киоска на 6 лока-

ција. 

Намена киоска означена само као продаја штампе подразумева продају робе на мало: штампе, 

дуванских производа, безалкохолних  пића, кондиторских производа у фабричком паковању, папирне 

галантерије и књига, играчака, прибора за личну хигијену и слично. 

Постављање киоска врши се на основу услова надлежних предузећа и решења којим се 

одобрава привремено постављање монтажног објекта издатим од стране Општинске управе Уб. 

 

Билборд и друга рекламна ознака 

 

Члан 4. 

Привремено постављање билборда вршиће се на следећим локацијама: 

1. Локације у Улици Свете Поповића (путни правац ка Обреновцу и Београду), на страни улице 

до постојеће индустријске зоне, од Улице Димитрија Котуровића до границе Генералног плана. 

2. Локација у Улици Дринске дивизије код бензинске пумпе ''Кнез Петрол''.  

На наведеној локацији могуће је постављање билборда без конкурса и плаћања општинских 

такси и накнада, а ради промовисања и информисања о хуманитарним активностима непрофитних 

организација, органа Републике Србије и органа општине Уб 

3. Локација у Тамнавској улици (путни правац Уб – Бањани), обострано, до границе Плана 

генералне регулације. 

Постављање билборда се врши под следећим, основним условима: 

1. Билборд или већи, рекламни пано се може поставити ако је испуњен услов довољне ширине 

путног појаса, на микролокацији постављања билборда, 

2. Минимална ширина путног појаса износи 6,0m са увећањем за ширину билборда, која износи од 

3,0 – 5,0 m, 

3. Минимално заштитно растојање, од крајње тачке попречног профила пута до билборда износи 

5,0 m, 

4. Минимално растојање од билборда до границе парцеле пута износи 1,0 m, 

5. За постављање билборда у путном земљишту државног пута потребна је сагласност управљача 

пута. 

 

Члан 5. 

Мање рекламне ознаке се постављају, изван јавне површине на фасади објекта изузев мањих 

рекламних ознака, које се постављају на стубовима јавне расвете, уз сагласност Општинске управе 

Уб. 

Није дозвољено постављање рекламних ознака у оквиру тротоара уколико тротоар има ширину 

мању од 1,6 m.  

 



 
 

Летња башта 

 

Члан 6. 

Привремено постављање, на јавној површини, летње баште, односно отвореног монтажно – де-

монтажног објекта, вршиће се, у периоду од 15. марта до 15. новембра и то на следећим локацијама: 

1. Улица Вука Караџића - испред објеката на катастарским парцелама где је ширина тротоара 

већа од 3,0 m;  

2. Трг Ослобођења - испред објеката; обавезна је израда идејног решења за коришћење локације 

(забрањено је постављање монтажно–демонтажног подијумa, жардињера као и покривање башти тј. 

дозвољено је постављање столова, столица и сунцобрана).  

3. ''Занатски центар'' – на к.п. бр. 331/1 и 330/2 урадити идејно решење (обавезно оставити 

пешачку комуникацију ширине 2 метра у централном делу на релацији од некадашње фонтане до 

степеништа за општинско брдо, у складу са скицом из овог Плана); на к.п. бр. 331/10 и 331/24 

урадити идејно решење (обавезно оставити пешачку комуникацију ширине 1,6 метара поред свих 

објеката, у складу са скицом из овог Плана). 

4. неименованој улици код градског базена и градског стадиона - без заузећа паркинг простора 

и саобраћајнице. 

5. на к.п.бр.331/24 К.О. Уб (''занатски центар'') - по добијању сагласности КЈП ''Ђунис''. 

6. Улица Краља Петра Првог Ослободиоца - испред објеката на катастарским парцелама где је 

ширина тротоара већа од 3,0 m;  

 

Члан 7. 

Летња башта поставља се, под следећим условима: 

1. паралелно са објектом у чијој је функцији, и то само у ширини локала у коме се обавља 

угоститељска делатност (столове и столице поставити у ширини фасаде предметног локала); 

2. на простору (јавној површини), омеђеном, од лица овлашћеног од стране Општинске управе 

Уб, правоугаоним маркерима беле боје на сва четири угла простора на коме се  поставља башта; 

3. на простору, непосредно уз ивичњак, тако да између летње баште и регулационе линије буде 

минимално 1,2 m односно оптимално слободног простора за пролаз пешака на тротоару, који је про-

стор за пролаз пешака;  

4. летња башта може се поставити на монтажно – демонтажном подијуму, подигнутом 15 cm од 

коте тротоара ако се не поставља изнад подземних инсталација; 

5. летња башта може бити покривена надстрешницом - осим на оним локацијама где је то 

изричито забрањено, са браварском или дрвеном конструкцијом, висине до 2,5 m, рачунајући од 

равни на којој су постављени столови и столице; 

6. ако се дрво уличног дрвореда налази на простору на коме се може одобрити постављање 

летње баште, доносилац решења којим се одобрава постављање летње баште и одређују услови за 

постављање исте, наведеним решењем утврдиће и посебне услове постављања летње баште и мере 

заштите у односу на дрво уличног дрвореда. 

 

Члан 8. 

За постављање летње баште испред културног добра потребна је сагласност надлежног Завода 

за заштиту споменика културе. 

 

Члан 9. 

Летња башта не може се поставити у зони раскрснице, и места за паркирање тако да својом 

локацијом омета прегледност саобраћаја.  

Зону прегледности раскрснице, Општинска управа Уб утврђује у зависности од геометрије 

раскрснице.  

За постављање летње баште на месту за паркирање и у зони раскрснице подносилац захтева за 

постављање летње баште, прибавља претходно мишљење од општинске комисије за послове 

саобраћаја. 

 

Члан 10. 

Летња башта не може се поставити на јавним зеленим површинама и јавним површинама за 

кретање пешака, осим на локацијама из члана 6. одлуке. 

 



 
 

Члан 11. 

За постављање летње баште на локацијама из члана 6. одлуке, инвеститор је дужан да 

Општинској управи поднесе идејно решење. 

За нове локације летњих башти које нису дефинисане овим планом, инвеститор је дужан да 

понесе идејно решење на које ће Комисија за планове дати претходно мишљење. 

 Општинска управа, има дискреционо право, да идејно решење из става 1. и 2. овог члана 

решењем одбије ако процени да естетски изглед летње баште не одговара траженој локацији. 

 

Тезга 

 

Члан 12. 

Привремено постављање тезги, односно лако покретних објеката за излагање и продају робе, 

чија бруто површина не може бити већа од 2 m², која је израђена од дрвета, метала или пластике а 

расклапањем се претвара у хоризонталну и вертикалну површину за излагање робе, вршиће се на сле-

дећим локацијама: 

1. Локација у Улици 1. маја, на потезу од Улице Вука Караџића до Улице Ивана Миловановића, 

искључиво у дане одржавања  вашара и то у оквиру регулационог појаса саобраћајнице. 

2. Локација у Улици Краља Петра Првог Ослободиоца на потезу градског парка- за Нову 

годину, Божић, 8. март и Ускрс. 

На тезгама из става 1. овог члана забрањено је продавати робу чија је продаја на отвореном 

забрањена важећим санитарним прописима, или другим актима. 

 

Слободностојеће и зидне витрине и расхладни уређаји 

 

Члан 13. 

Привремено постављање слободностојеће и зидне витрине и расхладног уређаја вршиће се ис-

пред објеката трговине под следећим условима: 

1. Слободностојеће и зидне витрине (у даљем тексту: витрине) и расхладни уређаји се постављају 

непосредно уз објекат у коме се обавља делатност, тако да између витрине, односно расхлад-

ног уређаја и ивичњака остане минимално 1,2 m за пролаз пешака; 

2. Минимално растојање од 1,2 m подразумева слободну проходност тротоара, не урачунавајући 

део тротоара на коме се налази дрворед или друге препреке (стубови јавне расвете и слично); 

3. Витрина заузима максимално 1,0 m ширине тротоара; 

4. Није дозвољено излагање намирница у витринама које је супротно санитарним прописима. 

 

Члан 14. 

Расхладни уређаји се могу поставити у оквиру места постављања киоска датих  у члану 3. овог 

Програма.  

 

Тенда и перда 

 

Члан 15. 

Привремено постављање тенде (слободностојеће конструкције са одговарајућим застором са 

наменом за заштиту од сунца) се врши искључиво уз објекат који испуњава услове за постављање 

летње баште. 

 

Члан 16. 

Привремено постављање перде (конзолне конструкције са одговарајућим застором, изнад зид-

ног отвора, са наменом за заштиту од сунца) се врши у улицама са ширином тротоара мањом од 2,0 

m. 

Перда се поставља на висину изнад 3,0 m и може бити постављена по целој ширини објекта.  

 

Апарати за кокице и друге печењарске производе 

 

Члан 17. 

Привремено постављање апарата за кокице и друге печењарске производе се може вршити на 

следећим локацијама: 



 
 

1. Локација у Улици Вука Караџића - до градског парка, 

2. Локација у Улици Краља Петра Првог Ослободиоца – до градског парка, 

3. Локација Спортско-рекреативног центра '''Школарац''. 

 

Члан 18. 

Апарат је типски, лако покретни објекат за припрему и продају одговарајућих прехрамбених 

производа, чија бруто површина са кућиштем апарата не може бити већа од 2 m². 

 Продаја производа из објекта из става 1. овог члана се може обављати током целе године, у 

времену од 8.00 до 22.00 часа, а по истеку радног времена апарат се по правилу уклања са јавне повр-

шине. 

 Апарат може имати сунцобран у оквиру места постављања који се уклања заједно са апара-

том. 

 

Пулт за излагање и продају књига,  часописа и других публикација,  

пулт за излагање и продају касета и cd-а 

и пулт за излагање и продају украсних предмета 

 

Члан 19. 

Привремено постављање пулта за излагање и продају књига, часописа и других публикација, 

пулта за излагање и продају касета и CD – а и пулта за излагање и продају украсних предмета, врши-

ће се на следећим локацијама: 

1. Пулт за излагање и продају књига, часописа и других публикација, локација у Улици Краља 

Петра Првог Ослободиоца, испред градског парка. 

2. Пулт за излагање и продају касета и CD – а и пулт за излагање и продају украсних предмета, 

локација у Улици Вука Караџића на додиру са градским парком. 

 

Објекат за извођење забавних програма 

 

Члан 20. 

Привремено постављање објекта за извођење забавних програма вршиће се на локацији 

Спортско-рекреативног центра '''Школарац''. 

 

Жардињере 

 

Члан 21. 

Привремено постављање жардињера вршиће се искључиво у оквиру летњих башти, на просто-

ру који дели летњу башту од коловоза, тако да не ометају кретање пешака или саобраћаја у целини. 

 

Споменици и спомен обележја 

 

Члан 22. 

Споменици спомен обележја се постављају на основу Општинске одлуке о постављању истих. 

 

Балон хале спортске намене 

 

Члан 23. 

Привремено постављање монтажно–демонтажног објекта – балон хале спортске намене, може 

се вршити на отвореним спортско-рекреативних објектима у насељеном месту Уб и школским 

двориштима.  

Право на доделу локације за постављање балон хале стиче  се на јавном конкурсу, осим ако 

инвеститор који поставља балон халу није општина Уб или друго лице над којим општина Уб врши 

оснивачка права.  

Конкурс из става 2. овог члана расписује и спроводи Конкурсна комисија коју образује 

Председник општине. 

Текст конкурса објављује се у „Службеном гласнику општине Уб'' и на званичној интернет 

страници општине Уб и траје 15 (петнаест) дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Уб''. 



 
 

Услове конкурса, локације за које се конкурише, начин спровођења конкурса утврђује 

Председник општине на предлог Комисије из става 3. овог члана, посебним актом. 

По завршеном конкурсу Конкурсна комисија доноси одлуку о одређивању корисника и додели 

локација. 

Одлука Конкурсне комисије објављује се на начин као и сам конкурс. 

Учесник конкурса има право приговора Општинском већу општине Уб у року од 8 дана од 

објављивања одлуке Конкурсне комисије. 

Коначна одлука о одређивању корисника и додели локација доставља се Општинској управи 

општине Уб. 

На основу коначне одлуке о одређивању корисника и додели локације лице које је остварило 

право на доделу локације подноси захтев Општинској управи општине Уб  за издавање решења којим 

му се одобрава привремено постављање објекта из става 1. овог члана. 

 

Члан 24. 

Постављање  балон хала  врши се на основу услова надлежних предузећа и решења којим се 

одобрава постављање монтажног објекта издатим од стране Општинске управе Уб. 

Уз захтев за издавање решења из претходног става подноси се: 

1. Доказ о праву својине, односно праву закупа за  парцелу на коју се објекат поставља, 

односно коначну одлуку о одређивању корисника и додели локације, 

2. Главни пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој контроли 

3. Услови од надлежних предузећа за прикључке на постојећу инфраструктурну мрежу 

4. Доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта за локацију 3. 

 

Члан 25. 

Извођење радова на постављању балон хале може да изводи предузеђе или предузетник који 

задовољава услове за извођача радова на основу одредаба Закона о планирању и изградњи.   

Извођач радова је дужан да постави лице које ће бити одговорни извођач радова, а одговорни 

извођач радова може бити лице се одговарајућом лиценцом за извођење радова. 

 

Члан 26. 

У току извођења радова на монтажи балон хале инвеститор обезбеђује надзор стручних лица са 

лиценцом за пројектовање или извођење радова који се изводе. Надзор обухвата контролу да ли се 

радови изводе према главном пројекту који је саставни део решења којим се одобрава постављање 

монтажног објекта-балон хале спортске намене, контролу и проверу квалитета извођења свих врста 

радова, као и контролу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се 

уграђују, сарађују са пројектантом ради обезбеђења детаља за извођење радова и решавање других 

питања која се појаве у току извођења радова. 

 

Члан 27. 

Пре пуштања објекта у употребу инвеститор је дужан да обезбеди уверење о подобности 

објекта за употребу. 

Уверење из става 1 даје Комисија коју образује Општинска управа општине Уб а у којој могу 

учествовати  лица која имају лиценцу за пројектовање, односно извођење радова а која нису 

учествовала у изради главног пројекта, у вршењу надзора над извођењем радова и у  извођењу 

радова.  

Надстрешнице за склањање људи у јавном превозу 

 

Члан 28. 

Надстрешнице за склањање људи у јавном превозу постављају се тако да не угрожавају 

прегледност и безбедност саобраћаја.  

 

Пловећа постројења на водном земљишту 

 

Члан 29. 

Пловећи ресторани, односно сплавови викендица или сојеница на језеру у Паљувима може се 

вршити на основу одобрења општине Уб, надлежне водопривредне заједнице и „РБ Колубара“, према 



 
 

посебном идејном решењу или плану уређења који ће Општина Уб накнадно донети за језеро у 

Паљувима. 

III – Спровођење Програма 

 

Члан 30. 

Овај Програм доставља се на спровођење Општинској управи општине Уб. 

 

Члан 31. 

Право на доделу локације за постављање монтажних и других објекта на јавним површинама 

стиче се, под условима и на начин прописан Одлуком о привременом постављању и уклањању монта-

жних и других објеката на јавним површинама на територији општине Уб (''Службени гласник оп-

штине Уб'' број 16/2010, 27/2012, 8/2017 и 32/2022). 

 Рок за замену објекта предвиђеним типом је шездесет (60) дана од дана потписивања уговора 

о коришћењу локације. 

 Уколико инвеститор у датом року не постави одговарајући тип објекта, губи право на локаци-

ју и за исту се расписује нови конкурс. 

 

IV – Завршне одредбе 

 

Члан 32. 

Измена и допуна Програма  врши се, на исти начин и по истом поступку, који важи за његово 

доношење. 

 

Члан 33. 

 

Ступањем на снагу овог Програма, престаје да важи претходно важећи План o одређивању ме-

ста и техничким условима за привремено постављање монтажних и других објеката на јавним повр-

шинама (''Службени гласник општине Уб'' број 8/2018, 23/2019 и 28/2022). 

 

Члан 34. 

Овај Програм ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику оп-

штине Уб'' и примењиваће се наредних десет (10) година, од дана ступања на снагу. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-16-7/2023-01 Дарко Глишић 

 

 



 
 

 
На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 – 

други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закона. Одлуке УС РС - 81/2020) и 

члана 60. став 1. тачка 2) и 16) Статута општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 4/2019), 

 Општинско веће општине Уб, 15. марта 2023. године, доноси  

 

 

Закључак 

о давању одобрења Основној школи ''Душан Даниловић'' Радљево 

за закључење уговора за реализацију јавне набавке – набавка услуга – 

превоз деце полазника предшколског програма и ученика за 2023 годину  

 

 

1. Даје се одобрење  
директору Основне школе ''Душан Даниловић'' из Радљева, у даљем тексту 

корисник, да може закључити уговор, у тексту који је саставни део овог 

закључка, са  

ALADIN TOURS д.о.о. Уб, ради реализације јавне набавке  - набавка 

услуга – превоз деце полазника предшколског програма и ученика за 2023 

годину,  

чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа, број 06-10-8 

/2023-01 од 23. јануара 2023. године. 

 

2. Обавезује се  

Општинска управа - Одељење за финансије да обезбеди потребна средства, 

за финансирање уговором из тачке 1. овог закључка преузете обавезе, у износу 

од 5.940.000,006 динара на терет средстава  буџета општине Уб за 2023. годину, 

раздео 5, Програм 2003 Основно образовање, функција 921, позиција 90/0, 

економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, активност 

0001 – реализација делатности основног образовања. 

 

3. О спровођењу  
овог закључка стараће се корисник и Општинска управа – Одељење за фи-

нансије и Одељење за делатности установа и заштиту животне средине. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-16-8/2023-01 Дарко Глишић 
  

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


 
 

 
  

На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (“Службе-

ни гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 

закон и 47/2018) и члана 60. тачка 1) Статута општине Уб (“Службени гла-

сник општине Уб” број 4/2019), 

 Општинско веће општине Уб, 15. марта 2023. године, доноси  

 

 

Закључак 

о утврђивању предлога 

Одлукe о приступању изради Плана детаљне регулације  

подручја соларне електране “ORTUS SOLIS”  

у делу насеља Врело и Бањани, на територији општине Уб 
 

 

I Утврђује се предлог Одлуке о приступању изради Плана детаљне 

регулације подручја соларне електране “ORTUS SOLIS” у делу насеља 

Врело и Бањани, на територији општине Уб.  

 

II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити 

Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта 

 

III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини 

општине Уб одређује се обрађивач плана. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-16-9/2023-01 Дарко Глишић 
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