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Одлука о давању сагласности на Одлуку о одобрењу Финансијског извештаја КЈП "Ђунис" из Уба за 2012. годину 2 9 1 

Одлука о условном отпису камата И мировању пореског дуга 2 10 2 

Одлука о одређивању надлежног органа који доноси И управља средствима Програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике И политике руралног развоја у општини Уб 

2 11 2 

Одлука о утврћивању Годишњег програма заштите, уређења И коришћења пољопривредног земљишта општине Уб за 2013. 

годину 

2 12 2 

Програм мера за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за иyградњу инфраструктуралних објеката И других 

објеката у циљу побољшања услова живота за 2013. годину на територији опШтине Уб 

2 13 2 

Одлука о праву на регресирану исхрану И превоy ученика 2 14 3 

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа "Дирекција за уређење И изградњу" Уб 3 18 1 

Одлука о промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа "Ђунис" Уб 3 19 7 

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за производњу И дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност 

И заштиту животне средине "Енерго-Уб" Уб 

3 20 16 

Одлука о оснивању Туристичке организације опШтине Уб 3 21 22 

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу "Ђунис" на Одлуку о расподели добити 4 31 4 

Одлука о измени Статута општине Уб 6 38 1 

Одлука о успостављању сарадње (братимљењу) општине Уб са општином Зубин Поток 6 39 1 

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа "Ђунис" Уб 6 40 1 

Одлуке о давању сагласности на Статут Комуналног јавног предузећа "Ђунис" Уб 6 41 2 

Одлука о  допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, 

енергетску ефикасност и заштиту животне средине "Енерго /Уб" Уб 

6 43 2 

Одлука о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску 

ефикасност и заштиту животне средине "Енерго /Уб" Уб 

6 44 2 

Одлука о давању сагласности на Статут Јавног предузећа "Дирекција за уређење и изградњу" Уб 6 45 2 

Одлука о изменама И допунама Одлукео радном времену у области трговине, угоститељства и за натства на територији 

општине Уб 

6 50 3 

План детаљне регулације производно - пословне зоне "Уб" на територији општине Уб 9 55 1 

Одлука о месним заједницама 10 56 1 

Одлука о усвајању нацрта Аанекса уговора о организовањуЈавног предузећа за управљање И коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни "Колубара" Ваљево, Поп Лукина 6а као оснивачког акта 

10 59 9 

Одлука о ближим условима И начину остваривања права на родитељски додатак за прворођено И друго рођено дете 10 60 13 

Одлука о успостављању сарадње (братимљењу) општине Уб са општином Источно Ново Сарајево 10 61 13 

Одлука о оснивању "Регионалне стамбене агенције за социјално становање И развојне пројекте 10 62 13 

Одлука о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Дома здравља Уб 10 63 16 

Одлука о накнадама за рад чланова Управног одбора Дома здравља Уб 10 64 16 

Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, 

енергетску ефикасност и заштиту животне средине"Енерго-Уб" Уб 

10 65 16 

Одлука о спровођењу јавног конкурса И утврђивање текста огласа о јавном конкурсу за именовање директора јавних предузећа 10 66 16 

Одлука о одређивању назива улица у насељеном месту Уб 10 77 20 

Одлука о успостављању сарадње (братимљењу) општине Уб са општином Источни Стари Град 10 78 21 

Одлука о завршном рачуну буџета општине Уб за 2012. годину 10 79 21 

Одлука о утврђивању Локалног плана за борбу против корупције општине Уб 10 80 28 

Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница 12 82 1 

Одлука о образовању И именовању чланова Тима за пра'ење И реализацију Уговора о финансијској помоћи-спољне активности 

Европске уније - 2013/320-745 

12 83 1 

Одлука о утврђивању образаца за спровођење избора за чланове савета месних заједница 13 85 1 

План детаљне регулације "Мургаш - Ново насеље" у општини Уб 14 86 1 

Одлука о ребалансу буџета општине Уб за 2013. годину - прва измена 15 87 1 

Одлука о иyмени Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта 15 88 10 

Одлука о изради Плана детаљне регулације "Нова комерцијална зона" 15 95 12 

Одлука о изради Плана детаљне регулације "Совљак - Ново насеље" 15 96 13 

Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама 15 102 17 

Упутство бирачком одбору за спровођење поступка избора чланова савета месне заједнице 17 109 1 

Одлука о утврђивању престанка мандата одборника у Скупштини општине Уб 26 158 1 

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Уб 26 159 1 

Одлука о буџету општине Уб за 2014. годину 26 160 1 

Одлука о допуни Одлуке о мрежи основних школа општине Уб 26 171 13 

Одлука о изради Плана детаљне регулације ''Центар – Бргуле'' 26 172 13 

Одлука о радном времену Дома здравља ''Уб'' 26 173 14 

Одлука о задужењу општине Уб 26 174 15 

Декларација за општину Уб без генетички модификовних организама 26 175 16 

Одлука о избору чланова Комисије за споменике и називе делова насељених места, тргова и улица 26 176 17 

Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Уб 26 182 20 

Одлука о висини стопе амортизације за утвpђивaњe пореза на имовину 26 183 21 

Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Уб 26 184 21 

Локални акциони план за запошљавање општине Уб за 2014. годину 27 185 1 
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Стратегија социјалне заштите општине Уб за период 2014-2018 28 186 1 

Правилник o начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета општине Уб 29 187 1 

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање И коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо / 

Ровни "Колубара" на Програм пословање за 2013. годину 

2 3 1 

Решење о давању сагласности Градској библиотеци "Божидар Кнежевић" из Уба на План И програм рада за 2013. годину 2 5 1 

Решење о давању сагласности Центру за социјални рад "Уб" из Уба на План и програм рада за 2013. годину 2 7 1 

Решење о измени Решења о образовању И именовању чланова Комисије за планове 2 15 3 

Решење о измени Решења о  именовању чланова Школског одбора Гимназије "Бранислав Петронијевић" у Убу 2 16 3 

Решење о измени Решења о  именовању чланова Школског одбора Основне школе "Рајко Михаиловић" у Бањанима 2 17 4 

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу "Ђунис" из Уба на Прву измену И допуну Програма пословања 

Комуналног јавног предузећа "Ђунис" за 2013. годину 

4 22 1 

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу "Ђунис" Уб на Одлуку о ценама коришћења воде за пиће из 

градског водовода 

4 23 1 

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу "Ђунис" Уб на Одлуку о ценама комуналне услуге коришћења 

градске каналиyације 

4 25 1 

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу "Ђунис" Уб на Одлуку о ценама комуналне услуге изношења 

смећа 

4 27 2 

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу "Ђунис" Уб на Одлуку о ценама комуналних (погребних) услуга 4 29 3 

Решење о измени Решења о разрешењу Управног одбора И именовњу председника, заменика председника и чланова Управног 

одбора Дома здравља Уб 

4 33 4 

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини 

6 51 4 

Решење о измени Решења о именоваљу чланова Школског одбора Гимназије " Бранислав Петронијевић" у Убу 6 52 4 

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање И коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-

Ровни "Колубара" на одлуку о изменама и допунама Програма пословања за 2013. годину 

10 58 9 

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за именовање 10 68 18 

Решење о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа "Дирекција за уређење и 

изградњу" Уб 

10 69 18 

Решење о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа "Ђунис" Уб 10 70 18 

Решење о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећаза производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине"Енерго-Уб" Уб 

10 71 19 

Решење о разрешењиу И именовању чланова Општинске изборне комисије и њихових заменика 10 72 19 

Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе "Уб" у Убу 10 74 20 

Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе "Уб'' у Убу 10 75 20 

Решење о измени Решења о разрешењу Управног одбора И именовању председника, заменика председника И чланова Управног 

одбора Установе за културу и спорт "Културно-спортски центар Уб" 

10 76 20 

Решење о давању сагласности ЈП "Дирекција за уређење и изградњу" Уб на Прву измену и допуну Програма пословања за 2013. 

годину 

15 89 11 

Решење о давању сагласности КЈП "Ђунис" Уб на Другу измену и допуну Програма пословања КЈП "Ђунис" за 2013. годину 15 90 11 

Решење о давању сагласности ЈП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне 

средине "Енерго-Уб" на Прву измену И допуну Плана пословања за 2013. годину 

15 91 11 

Решење о давању сагласности Установи за културу и спорт "Културно-спортски центар Уб" на Другу измену и допуну 

Програма рада за 2013. годину 

15 92 12 

Решење о давању сагласности Градској библиотеци "Божидар Кнежевић" из Уба на Прву измену И допуну Плана И програма 

рада за 2013. годину 

15 93 12 

Решење о именовању директора ЈП "Дирекција за уређење и изградњу" Уб 15 97 14 

Решење о именовању директора КЈП "Ђунис" Уб 15 98 15 

Решење о именовању директора ЈП за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту 

животне средине "Енерго-Уб" 

15 99 16 

Решење о разрешењу директора Дома здравља "Уб", пре истека мандата 15 100 17 

Решење о давању сагласности Предшколској установи "Уб" за повећање броја деце у васпитним групама за васпитну 2013/2014 

годину 

15 101 17 

Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља "Уб" 15 103 17 

Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за чланова савета месних заједница 17 110 3 

Решење о одређивању броја гласачких листића за бирачка места за избор чланова савета месних заједница 17 111 5 

Решење о утврђивању накнада за рад чланова бирачких одбора 17 112 5 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Мургаш 18 118 1 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Руклада 18 119 1 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Шарбане 18 120 1 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Уб 18 121 2 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Бргуле 19 122 1 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Врховине 19 123 1 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Гвозденовић 19 124 2 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Звиздар 19 125 2 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Кршна Глава 19 126 2 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Тврдојевац 19 127 3 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Мургаш после избора одржаних 20. октобра 2013. 

године 

20 128 1 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Руклада после избора одржаних 20. октобра 2013. 

године 

20 129 1 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Шарбане после избора одржаних 20. октобра 2013. 

године 

20 130 2 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Уб после избора одржаних 20. октобра 2013. године 20 131 3 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Вукона 21 132 1 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Докмир 21 133 1 
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Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Калиновац 21 134 1 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Кожуар 21 135 2 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Памбуковица 21 136 2 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Таково 21 137 3 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Трлић 21 138 3 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Бргуле после избора одржаних 27. октобра 2013. 

године 

22 139 1 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Врховине после избора одржаних 27. октобра 2013. 

године 

22 140 2 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Гвозденовић после избора одржаних 27. октобра 

2013. године 

22 141 2 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Звиздар после избора одржаних 27. октобра 2013. 

године 

22 142 3 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Кршна Глава после избора одржаних 27. октобра 

2013. године 

22 143 4 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Тврдојевац после избора одржаних 27. октобра 2013. 

године 

22 144 5 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Вукона после избора одржаних 3. новембра 2013. 

године 

24 148 1 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Докмир после избора одржаних 3. новембра 2013. 

године 

24 149 1 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Калиновац после избора одржаних 3. новембра 2013. 

године 

24 150 2 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Кожуар после избора одржаних 3. новембра 2013. 

године 

24 151 3 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Памбуковица после избора одржаних 3. новембра 

2013. године 

24 152 4 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Таково после избора одржаних 3. новембра 2013. 

године 

24 153 4 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Трлић после избора одржаних 3. новембра 2013. 

године 

24 154 5 

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – 

Ровни ''Колубара'' на Програм пословања за 2014. годину 

26 161 11 

Решење о давању сагласности Jавном предузећу ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб на Програм пословања за 2014. годину 26 162 11 

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' на Програм пословања Комуналног јавног предузећа 

''Ђунис''' Уб за 2014. годину 

26 163 11 

Решење о давању сагласности Установи за културу и спорт ''Културно – спортски центар'' Уб на Програм рада за 2014. годину 26 164 11 

Решење о давању сагласности Фонду за рурални развој општине Уб на Програм и финансијски план коришћења средстава 

буџета Фонда за рурални развој општине Уб за 2014. годину 

26 165 12 

Решење о давању сагласности Градској библиотеци ''Божидар Кнежевић'' из Уба на План и програм рада за 2014. годину 26 166 12 

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и 

заштиту животне средине ЈП ''ЕНЕРГО – УБ'' на План пословања за  2014. годину 

26 167 12 

Решење о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' на Годишњи план рада за васпитну 2013/2014 годину 26 169 12 

Решење о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' на Правилник о раду Предшколске установе ''Уб'' 26 170 13 

Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Милан Муњас'' у Убу 26 177 17 

Решење  о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе ''Уб” у Убу 26 178 17 

Решење  о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе “Рајко Михаиловић” у Бањанима 26 179 17 

Решења о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' из Уба на Одлуку о ценама комуналних услуга 26 180 18 

Закључак о прихватању Извештаја о раду Градске библиотеке "Божидар Кнежевић" из Уба за 2012. годину 2 4 1 

Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад "Уб" у Убу за 2012. годину 2 6 1 

Закључак о прихватању Извештаја о раду буxетске инспекције опШтине Уб за 2012. годину 2 8 1 

Закључак о прихватању Извештаја о раду Фонда за рурални развој општине Уб за 2012. годину 4 32 4 

Закључак о расподели и додели дела средстава са поyиције 50 Одлуке о буџету општине Уб за 2013. годину (удружења) 5 34 1 

Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању Комуналног јавног предузећа "Ђунис" Уб 6 42 2 

Закључак о прихватању Извештаја о радуЈавног предузећа "Дирекција за уређење и изградњу" Уб за 2012. годину 6 46 3 

Закључак о прихватању Извештаја о раду Установе за културу и спорт "Културно/спортски центар Уб" за 2012. годину 6 47 3 

Закључак о прихватању Извештаја о раду Општинске управе општине Уб за 2012. годину 6 48 3 

Закључак о прихватању Извештаја о раду Општинског јавног правобранилаштва за 2012. годину 6 49 3 

Закључак о прихватању Извештаја о раду Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема Стубо-Ровни "Колубара" Ваљево за 2012 годину 

10 57 8 

Закључак о усвајању Извештаја о раду Комисије за враћање одузетог земљишта у 2012. години 10 73 20 

Закључак о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Уб за период 1. јануар - 30.јун 2013. године 15 94 12 

Закључак о начину И месту исплатенакнаде за рад у изборним органима и за изборне органе на спровођењу избора за чланова 

савета месних заједница 

17 113 6 

Закључак о одређивању боје гласачких листића И контролног листа за проверу исправности гласачких кутија за спровођење 

избора за чланова савета месних заједница 

17 114 6 

Закључак о одређивању штампарије за штампу образаца за спровођење избора за чланова савета месних заједница 17 115 6 

Закључак о одређивању лица за штампу гласачких листића за спровођење избора за чланова савета месних заједница 17 116 6 

Закључак о прихватању годишњег извештаја о раду Предшколске установе ''Уб'' из Уба за радну 2013/2013 годину 26 168 12 

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора - Јавног предузећа "Дирекција за уређење и изградњу" Уб, Комуналног јавног 

предузећа "Ђунис" Уб и Јавног предузећа "Енерго-Уб" Уб 

10 67 17 

Одлука о ценама комуналних услуга 26 181 18 

Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Уб И 

о начину извештавања о инвестирању средстава корисника буџета општине Уб 

7 53 1 

План о одређивању места и техничким условима за привремено постављање монтажних и других објеката на јавним 8 54 1 



Страна 5 Службени гласник општине Уб Регистар за 2013. годину 
 

 

површинама 

Закључак о доношењу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Уб за 

2013. годину 

11 81 1 

Одлука о образовању Савета за здравље 16 104 1 

Одлука о измени Одлуке о образовању И именовању чланова Тима за праћење И реализацију Уговора о финансијској помоћИ - 

спољне активности Европске уније - 2013/320-745 

16 105 1 

Решење о постављењу помоћника председника општине Уб 16 106 1 

Решење о измени РеШења о постављењу помоћника председника општине Уб 16 107 1 

Решење о одређивању радноправног статуса помоћника председника општине Уб 16 108 2 

Одлука о постављењу начелника Општинске управе општине Уб 22 146 6 

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарају'их непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. 

годину на територији општине Уб 

25 155 1 

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвеyника који воде пословне књиге у општини 

Уб 

25 156 1 

Одлука о исплати нов;ане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2013/2014. годину 25 157 2 

Решење о образовању и именовању Комисије за послове прибављања и оутђења непокретности непосредном погодбом, давања 

у закуп ствари у јавној својини И поступке јавног надметања И прикупљања писмених понуда 

22 145 5 

Закључак о начину И условима доделе опредељених средстава буџета опШтине Уб yа удружења у 2013. години 1 2 1 

Закључак о допуни Плана о одређивању места И техничким условима за привремено постављање монтажних И других објеката 

на јавним површинама 

12 84 2 

Одлуку о ценама комуналне услуге коришћења воде за пиће из градског водовода 4 24 1 

Одлуку о ценама комуналне услуге  коришћења градске каналиyације 4 26 2 

Одлуку о ценама комуналне услуге изношења смећа 4 28 2 

Одлуку о ценама комуналних (погребних) услуга 4 30 3 

Исправка Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа "Дирекција за уређење и изградњу" Уб 5 35 2 

Исправка Одлуке о промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа "Ђунис" Уб 5 36 2 

Исправка Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску 

ефикасност и заштиту животне средине "Енерго /Уб" Уб 

5 37 2 

Исправка 17 117   

Конкурс за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2013/14. годину 23 147 1 

 

 

 
Издавач: Скупштина општине Уб  

За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  

секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 
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