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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XVI – Број 12 Уб, 4. септембар 2015. године Бесплатан примерак 

 

39. 

На основу члана б. ст. 5. до 7 и члана 7а Закона о 

порезима на имовину (Службени гласник РС", број 

26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 

101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 УС, 47(2013 и 

68/2014), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона 

о порезима на имовину („Службени гласник РС", број 

47/2013) и чпана 53. Статута општине Уб (“Службени 

гласник општине Уб“ број 12/2008 и 6/2013),   

Општинско веће општине Уб, 4. септембра 2015. 

године, доноси  

 

Одлука 

о допуни  

Одлуке о утвpђивaњу просечних цена  

квадратног метра одговарајућих непокретности  

за утврђивање пореза на имовину  

за 2014. годину на териториjи општине Уб 
 

Члан 1. 

У члану 3. Одлуке о утврђивању просечних цена 

квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза за имовину за 2014. годину на 

територији општине Уб (''Службени гласник општине 

Уб'' број 25/2013)  после текста ''1. јануара 2014. године 

брише се тачка и уписује запета, и додаје следеећи текст: 

''осим за непокретности из члана 2. став 2. тачка 2. и 3. за 

које одлука ступа на снагу од 1. јануара 2016. године 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

 Општина Уб Председник Већа 

 Општинско веће  

 Број: 06-67-8/2015-01 Дарко Глишић, с.р. 

 

40. 

На основу члана 11. став 3. Одлуке о јавним 

паркиралиштима ("Службени гласник општине Уб", број 

4/2004, 12/2008, 12/2010 и 27/2012)  

Општинско веће општине Уб, 4. септембра 2015.  

године доноси 

 

Правилник  

о одређивању особа  

које могу остварити право на бесплатно коришћење 

обележених паркинг места  

на јавним општим паркиралиштима 

 

Члан 1. 

Правилником о одређивању особа које могу 

остварити право на бесплатно коришћење обележених 

паркинг места на јавним паркиралиштима (у даљем 

тексту: правилник) уређује се право на бесплатно 

коришћење обележених паркинг места на јавним општим 

паркиралиштима на територији општине Уб -. право на 

паркинг карту у форми налепнице као и услове и 

поступак за остваривање овог права. 

Овај правилник заснива се на начелима поштовања 

достојанства и самосталности особа са инвалидитетом 

кроз повећањe једнаких могућности приступа правима, 

услугама и ресурсима, недискриминацији и њиховом 

укључивању у све области друштвеног живота на 

равноправној основи. 

 

Члан 2. 

Особа са инвалидитетом, у смислу овог 

правилника, јесте лице са трајним последицама телесног 

и сензорног оштећења или болести, које се не могу 

отклонити лечењем или медицинском рехабилитацијом, 

које се суочава са социјалним и другим ограничењима од 

утицаја на кретање, или има смањене могућности да под 

равноправним условима користи обележена паркинг 

места на јавним општим паркиралиштима. 

Право утврђено овим правилником остварује особа 

која има утврђен статус особе са инвалидитетом: 

1) војни инвалид и цивилни инвалид рата од I до IV 

групе; 

2) лице коме је извршена категоризација, односно 

лице коме је утврђена инвалидност у складу са законом; 

3) лице коме је утврђена категорија инвалидности 

по прописима о пензијском и инвалидском осигурању. 

 

Члан 3. 

Право на бесплатно коришћење обележених 

паркинг места на јавним општим паркиралиштима на 

територији општине Уб - право на паркинг карту у 

форми налепнице могу остварити категорије особа са 

инвалидитетом под условом да су: 

1. војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I до 

IV групе (100%-80% инвалидитета), којима је признато 

право на ортопедски додатак, по основу ампутације или 

тешког оштећења функције екстремитета, као и због 

губитка односно смањења вида на оба ока од 90% до 

100%. 

2. особе са губитком доњих екстремитета најмање 

30% телесног оштећења; 

3. особе са губитком горњих екстремитета најмање 

60% телесног оштећења; 

4. особе са трајним оштећењем доњих 

екстремитета најмање 90%. 

Особе под тач. 1, 2, 3. и 4. достављају један од 

следећих докумената: 

- Решење надлежног органа о признатом својству 

војног и цивилног инвалида од I до IV групе (100%-80%) 

са признатим правом на ортопедски додатак; 

- Решење или уверење (издато у текућој години) 

комисије органа вештачења Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање о врсти и степену 

телесног оштећења или губитка екстремитета; 
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- Решење надлежног центра за социјални рад и 

налаз оцена и мишљење комисије органа вештачења о 

врсти и степену телесног оштећења. 

Право на бесплатно коришћење обележених 

паркинг места на јавним општим паркиралиштима на 

територији општине Уб - право на паркинг карту у 

форми налепнице,  поред лица из става 1. овог члана 

могу да остваре и особе са инвалидитетом уколико 

испуњавају следеће услове: 

а) трајно оштећење доњих екстремитета - 70%; 

б) обољење бубрега које захтева трајну 

хемодијализу; 

в) губитак вида на оба ока - 100%, односно 

смањење обостраног вида - 90% 

г) вишеструке сметње у развоју. 

Особе под а), б) и в) достављају један од следећих 

докумената: 

- Решење или уверење (издато у текућој години) 

комисије органа вештачења Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање о врсти и степену 

телесног оштећења; 

- Решење надлежног центра за социјални рад и 

налаз оцена и мишљење комисије органа вештачења о 

врсти и степену телесног оштећења. 

Особе под г) достављају један од следећих 

докумената: 

- решење или уверење (издато у текућој години) 

комисије органа вештачења Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање о врсти и степену 

телесног оштећења; 

- решење надлежног центра за социјални рад и 

налаз оцена и мишљење комисије органа вештачења о 

врсти и степену телесног оштећења; 

- решење о категоризацији; 

- правоснажна судска одлука о лишавању пословне 

способности; 

- решење органа старатељства о стављању под 

старатељство са наводима о степену и врсти сметњи у 

развоју; 

- одлука надлежног суда о продужењу родитељског 

права. 

 

Члан 4. 

Право на бесплатно коришћење обележених 

паркинг места на јавним општим паркиралиштима на 

територији општине Уб особа са инвалидитетом може да 

оствари под условом: 

а) да има пребивалиште на територији општине Уб 

(доказ: лична карта, односно пријава пребивалишта за 

малолетно дете); 

б) да је власник возила или корисник возила на 

основу уговора о лизингу (доказ: саобраћајна дозвола, 

односно уговор о лизингу). 

Уколико је власник возила члан уже породице 

корисника (родитељ, старатељ, хранитељ, брачни друг, 

ванбрачни партнер или дете), поред саобраћајне дозволе 

односно уговора о лизингу, потребно је доставити и 

другу документацију: 

- лична карта корисника и члана уже породице 

(морају бити на истој адреси пребивалишта) 

- извод из матичне књиге рођених /венчаних 

- изјава два сведока оверена у суду или у општини 

- решење надлежног центра за социјални рад о 

стављању под старатељство, односно смештаја у 

хранитељску породицу; 

в) да приложи саобраћајну дозволу са UB 

регистарским ознакама. 

 

Члан 5. 

О праву на бесплатно коришћење обележених 

паркинг места на јавним општим паркиралиштима на 

територији општине Уб, одлучује решењем Општинска 

управа општине Уб, организационха јединица надлежна 

за послове иналидске заштите, у даљем тексу управа, по 

захтеву странке, који се предаје непосредно управи са 

потребним доказима у оригиналу на увид, а фотокопије 

се задржавају, или шаље поштом са овереним 

фотокопијама доказа. 

Упрва одлучује решењем на основу достављене 

документације у року од 30 дана од дана подношења 

захтева. 

Управа води евиденцију о донетим решењима. 

 

Члан 6. 

На основу решења Управе, КЈП "Ђунис" Уб издаје 

паркинг карту у форми налепнице, за календарску 

годину. 

 

Члан 7. 

Право на обележено паркинг место на јавним 

општим паркиралиштима може да оствари особа са 

инвалидитетом само за једно возило. 

 

Члан 8. 

Право остварено овим правилником је лично право 

корисника и може да га користи само особа са 

инвалидитетом или пратилац, али само у присуству 

особе са инвалидитетом. 

 

Члан 9. 

Власник возила или корисник возила на основу 

уговора о лизингу, у обавези је да промену регистарских 

ознака возила пријави Управи одмах по настанку 

промене, а остале промене које су од утицаја на право на 

бесплатно коришћење обележених паркинг места на 

јавним општим паркиралиштима на територији општине 

Уб, најкасније у року од 15 дана од настале промене. 

 

Члан 10. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Уб". 

 

 Општина Уб Председник Већа 

 Општинско веће  

 Број: 06-67- 9/2015-01 Дарко Глишић, с.р. 

 

41. 

На основу члана 12. став 1. Пословника 

Општинског већа општине Уб (“Службени гласник оп-

штине Уб” број 13/2008 и 9/2009), 

Општинско веће општине Уб, 4. септембра 2015. 

године, доноси  

 

Одлука  

о оснивању  

Савета за безбедност општине Уб 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком оснива се Савет за безбедност 

општине Уб, као стално радно тело Општинског већа, у 

даљем тексту Савет. 
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Члан 2. 

 Савет: 

 1. идентификује и дефинише безбедносне 

проблеме у заједници; 

 2. предлаже Општинском већу приоритете у 

решавању безбедносних проблема; 

 3. разматра, усваја и предлаже Општинском већу 

програме, пројекате и иницијативе - превентивног 

карактера, за решавање безбедносних проблема; 

 4. по закључку Општинског већа, образуje једну 

или више  радних група које ће осмислити и применити 

програме, пројекате и иницијативе и вршити анализу и 

оцену примењеног; 

 5. предложити Општинском већу нацрт стратешког 

и акционих планова у материји безбедности; 

 6. саставља и доставља Општинском већу извештај 

о стању безбености; 

 7. обавља и друге послове по закључку 

Општинског већа. 

 

Члан 3. 

 Савет има председника, заменика председника и 

седам чланова Савета. 

 У Савет обавезно се именује, као члан, председник 

Комисије за кординацију послова безедности саобраћаја 

на путевима општине Уб. 

 Мандат Савета траје 4 године. 

 

Члан 4. 

 Општинско веће решењем именује чланове савета. 

 

Члан 5. 

 Чланство у Савету престаје: 

1. разрешењем; 

2. оставком; 

3. истеком мандата. 

Члан Савета може поднети оставку или бити разре-

шен и пре истека мандата 

 

Члан 6. 

 Председника Савета разрешава Општинско веће на 

предлог најмање 1/3 чланова Општинског већа, а чланове 

Савета разрешава Општинско веће на образложени пред-

лог председника Савета. 

 Истовремено са предлогом за разрешење овлашће-

ни предлагач подноси предлог за избор новог члана и 

председника Савета. Општинско веће, по правилу, исто-

времено доноси одлуку о разрешењу и избору чланова 

Савета. 

 Члану Савета који је разрешен престаје дужност 

даном разрешења. 

 

Члан 7. 

 У случају подношења оставке од стране председни-

ка или члана Савета, истом престаје функција даном одр-

жавања седнице Општинског већа на којој је констатова-

но да је оставка поднета, односно даном одржавања прве 

наредне седнице ако је оставку поднео између две седни-

це. 

 О поднетој оставци не отвара се претрес, нити се 

одлучује. 

 На седници, из става 1. овог члана, на предлог 

овлашћеног предлагача именује се нови члан, односно 

председник Савета. 

 

 

Члан 8. 

 Савет ради у седницама које  сазива председник 

Савета по потреби, а са претходно утврђеним дневним 

редом. 

 У одсутности председника Савета, седницу Савета 

сазива заменик председника Савета. 

 Седницом председава председник Савета, кога у 

случају одсутности замењује заменик председника 

Савета. 

 Савет може да ради када седници присуствује ве-

ћина од укупног броја чланова. 

 Савет одлучује већином гласова од броја присут-

них чланова. 

 На седници се води записник о току рада и доне-

тим актима. 

 Седнице Савета су затвореног типа. 

Савет је дужан да обезбеди јавност у раду преко 

саопштења средствима јавног информисања и 

објављивања истих на сајту општине Уб. 

 Седнице Савета одржавају се најмање једном у то-

ку 3 месеца. 

 

Члан 9. 

 За разматрања појединих питања из своје 

надлежности Савет може решењем образовати посебну 

радну групу, коју ће чинити лица из одређеног  стручног 

профила. 

 Радна група о свом раду по одређеном питању 

Савету доставља мишљење. 

 

Члан 10. 

 Чланови Савета и радне групе раде у Савету и 

радној групи у доброј вери и без накнаде. 

 

Члан 11. 

 Стручне и административно – техничке послове за 

потребе Савета, обавља  Општинска управа Уб - Одеље-

ње за општу управу и послове органа општине. 

 

Члан 12. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-67-10/2015-01 Дарко Глишић, с.р. 

 

42. 

На основу члана 4. Одлуке о оснивању Савета за 

безбедност општине Уб (“Службени гласник општине 

Уб” број 12/2015), 

Општинско веће општине Уб, 4. септембра 2015. 

године, доноси  

 

Р е ш е њ е   

о именовању чланова  

Савета за безбедност општине Уб 

 

 1. У Савета за безбедност општине Уб именују се: 

 

 1) за председника, Александар Вилотијевић, из 

Ваљева, начелник Полицијске станице Уб;  

 2) за заменика председника, Марко Ранковић, из 

Лајковца,  командир Полицијске испоставе; 
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 3) за члана, Милан Јеремић, из Уба, помоћник 

командира Полицијске испоставе; 

4) за члана, Драгомир Димитријевић, из Уба, судија 

Основног суда у Убу; 

5) за члана, Ђуро Стевић, из Уба, тужилачки 

сарадник у Основном јавном тужилаштву Уб;  

6) за члана, Владимир Марковић, из Уба, 

одговорно лице за безбедност и заштиту на раду у Дому 

здравља Уб; 

7) за члана, Снежана Петровић, из Уба, директор 

Центра за социјални рад у Убу;  

8) за члана, Живана Баратовић, из Уба, дирeктор 

Основне школе ''Милан Муњас'' Уб; 

9) за члана, Милош Поповић, из Уба, начелник 

Одељења за инспекцијске послове Општинске управе Уб. 

  

 2. Ово решење објавитио у ''Службеном гласнику 

општине Уб''. 

 

Општина Уб Председника Већа 

Општинско веће  

Број: 06-67-11/2015-01 Дарко Глишић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С а д ж а ј 
 

39. 

  

Одлука о измени Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Уб 

 

 

1 

40. Правилник о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених 

паркинг места на јавним општим паркиралиштима 

 

1 

41. Одлука о оснивању Савета за безбедност општине Уб 

 
2 

42. Решење  о именовању чланова Савета за безбедност општине Уб 

 
3 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Уб  

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


