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Одлука о изменама и допунама Одлуке одређивању општих паркиралишта и зона паркирања  
за јавна паркиралишта у насељеном месту Уб 2 2 1 
Одлука о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2017/2018.годину 2 3 2 
Одлукa о измени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб 5 13 2 
Одлукa о одређивању назива улица у насељеном месту Уб 5 16 2 
Одлука о завршном рачуну буџета општине Уб за 2017. годину 7 29 1 
Oдлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама 7 30 15 
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 7 31 16 
Одлука о мерама и начину за сузбијање коровске биљке амброзије (ambrosia artemisifolia) 7 32 16 
Одлука о братимљењу општине Уб са општином Мали Зворник 11 48 1 
Одлукa о минималној висини износа o текућем одржавању зграда, о минималној висини износа издвајања на 
име трошкова инвестиционог одржавања и висини износа накнаде у случају принудно постављеног 
професионалног управника 11 49 2 
Одлука о изменама и допунама Одлуке о новчаним наградама ученика, наставника и професора и новчаним 
накнадама студентима дела трошкова студирања 11 50 3 
Правилник о додели средстава односно одобрењу програма за задовољавање потреба грађана општине Уб у 
области спорта 11 51 3 
Одлука o редовном и инвестиционом одржавању Отворених базена и Спортско рекреативног центра 
„Школарац“ у Убу 11 52 7 
Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији oпштине Уб 11 53 11 
Одлука о првом ребалансу Одлуке о буџету Општине Уб за 2018. годину 12 67 9 
Одлука о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2018/2019. годину 17 95 1 
Одлука о буџету општине Уб за 2019. годину 19 97 1 
Одлука о утврђивању предлога Статута општине Уб 20 104 2 
Одлука о начину измирења доспелог дуга по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта 20 105 2 
Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији 
општине Уб 20 106 3 
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Уб 20 107 9 
Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Уб 20 108 12 
Одлука о братимљењу општине Уб са општином Босилеград 20 109 13 
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског 
хидросистема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм пословања за 2018. годину 5 8 1 
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског 
хидросистема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2018. 
годину 5 9 1 

Решење о давању сагласности Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба на План и програм рада за 2018. годину 5 11 1 
Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' Уб на Одлуку о промени седишта 
предузећа 5 12 1 
Решење о давању сагласности Комуналном јавног предузећа „Ђунис“ Уб на Прву измену и допуну Програма 
пословања за 2018. годину 5 14 2 
Решење о давању сагласности Регионалном центру за управљање отпадом ''Еко – Тамнава'' д.о.о. Уб на План 
и пословања за 2018. годину 5 15 2 
Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Школе за основно музичко образовање 
''Петар Стојановић''  у Убу 5 17 3 
Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Рајко Михаиловић'' у 
Бањанима 5 18 3 
Решење о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Комуналног јавног 
предузећа ''Ђунис'' Уб 5 19 3 
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Установе за културу и 
спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 5 20 3 
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе за културу и спорт ''Културно – 
спортски центар Уб'' 5 21 4 
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Решење о именовању председника, заменика председника  и чланова Управног одбора Дома здравља Уб 5 22 4 
Решење о именовању  председника  и чланова Надзорног одбора Дома здравља Уб 5 23 4 
Решење о именовању председника  и чланова Управног одбора Градске библиотеке “Божидар Кнежевић” у 
Убу 5 24 5 
Решење о именовању председника  и чланова Надзорног одбора Градске библиотеке “Божидар Кнежевић” у 
Убу 5 25 5 
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Центра за социјални 
рад “Уб” у Убу 5 26 5 
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад “Уб” у Убу 5 27 5 
Решење о именовању директорке Дома здравља Уб 7 33 17 
Решење о разрешењу директора Градске библиотеке “Божидар Кнежевић” из Уба 7 34 17 
Решење о именовању вршиоца дужности директора Градске библиотеке “Божидар Кнежевић” из Уба 7 35 17 
Решење о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' за упис већег броја деце у васпитне групе за 
васпитну 2018/2019. годину 7 36 17 
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског 
хидросистема Стубо – Ровни ''Колубара''на Измене и допуне Програма пословања за 2018. годину 11 46 1 
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског 
хидросистема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Измене и допуне Програма коришћења субвенција из буџета 
града Ваљева за 2018. годину 11 47 1 
Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' Уб на Одлуку о расподели добити 11 56 15 
Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' Уб на Одлуку о ценама основних 
комуналних услуга 11 57 15 
Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' Уб на Одлуку о ценама осталих 
комуналних услуга 11 59 18 
Решењe о давању сагласности Градској библиотеци „Божидар Кнежевић" из Уба на План и програм рада за 
2018. годину 11 62 24 
Решењe о давању сагласности на Статут Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба 11 63 24 
Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' на Одлуку о доношењу Друге измене 
и допуне Програма пословања за 2018. годину 12 68 24 
Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' Уб на Одлуку о кредитном 
дугорочном задужењу ради финансирања капиталних инвестиционих  расхода  
предвиђених Програмом пословања КЈП ''Ђунис'' Уб 12 69 25 
Решење о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' из Уба Годишњег плана рада за радну 2018/2019 
годину 12 72 26 
Решење о давању сагласности на Статут Предшколске установе ''Уб'' из Уба 12 73 26 
Решење о давању сагласности Установи за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' на Одлуку о 
усвајању Четврте измене Финансијског плана и Програма рада за 2018. годину 12 74 26 
Решење о давању сагласности Градској библиотеци ''Божидар Кнежевић''  из Уба на Одлуку о првој измени и 
допуни Плана и програма рада за 2018. годину 12 75 26 
Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе “Уб” у Убу 12 76 26 
Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' на Одлуку о доношењу Треће измене 
и допуне Програма пословања за 2018. годину 20 98 1 
Решење о давању сагласности КЈП ''Ђунис'' на Програм пословања за 2019. годину 20 99 1 
Решење о давању сагласности Установи за културу и спорт ''Култуно–спортски центар Уб'' на Програма рада 
за 2019. годину 20 100 1 
Решење о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' из Уба на на Финансијски план за 2019. годину 20 101 1 
Решењe о давању сагласности Градској библиотеци „Божидар Кнежевић" из Уба на План и програм рада за 
2019. годину 20 102 1 
Решење о давању сагласности Регионалном центру за управљање отпадом ''Еко-Тамнава'' д.о.о. Уб на 
Програм пословања за 2019. годину 20 103 2 
Решење о именовању директора Градске библиотеке “Божидар Кнежевић” из Уба 20 110 13 
Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе “Уб” у Убу 20 111 14 
Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије “Бранислав Петронијевић” у 
Убу 20 112 14 
Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Душан Даниловић'' у 
Радљеву 20 113 14 
Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Рајко Михаиловић'' у 
Бањанима 20 114 14 
Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2017. годину 5 10 1 
Закључак о давању позитивног мишљења за истовремено вршење две јавне функције 7 37 18 
Закључак о прихватању Извештаја о раду Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног 
вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни ''Колубара'' из Ваљева за 2017. годину 11 45 1 
Закључак о констатовању престанка мандата у Надорном одбору Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб 11 54 15 
Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању КЈП ''Ђунис'' Уб за 2017. годину 11 55 15 
Закључaк о прихватању Извештаја о раду Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2017. годину 11 61 24 
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Закључак о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Уб за период 1. јануар – 30. јун 2018. године 12 65 1 
Закључак о прихватању Годишњег извештаја о раду Предшколске установе ''Уб'' из Уба за радну 2017/2018 
годину 12 71 25 
Исправка 13 82 10 
Правилник о безбедности информационо - комуникационог система општине Уб 1 1 1 
Пословник о раду Жалбене комсије 3 4 1 
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом 
доприносе развоју  и презентацији културе у општини Уб 9 40 1 
Правилник о висини солидарне помоћи запосленима у органима општине Уб и Правобранилаштву општине 
Уб 10 42 1 
Правилник о коришћењу службених мобилних телефона Општинске управе општине Уб 10 43 1 
Исправка 10 44 3 
Извршење буџета за период  01.01.2018 – 30.06.2018 године 12 66 1 
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Уб за 
2018. годину 4 7 1 
План o одређивању места и техничким условима за привремено постављање монтажних и других објеката на 
јавним површинама 8 38 1 
Правилник о организацији  и  систематизацији радних места у Општинској управи и  Правобранилаштву 
општине Уб 8 39 5 
Решење измени Решења о образовању и именовању чланова Комисије за послове прибављања  и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступке јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда 10 41 1 
План зимског одржавања улица и путева у општини Уб 13 77 1 
Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у општини Уб 13 77 1 
Правилник о висини накнаде за рад и накнаде трошкова службеног лица на пословима склапања брака ван 
редовног радног времена 14 84 2 
Одлука о измени Одлуке о образовању и именовању чланова Жалбене комисије општине Уб 14 86 2 
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза 
на имовину за 2019. годину на територији општине Уб 15 88 1 
Одлука о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање у Општини Уб 16 92 1 
Одлука о формациjској структури, опремању и материјалној попуњености јединице цивилне заштите 
општине Уб 16 93 1 
Одлука о одобрењу Плана одбране општине Уб 16 94 4 
Правилник о висини солидарне помоћи запосленима у oрганима општине Уб и Правобранилаштву општине 
Уб 18 96 1 
Правилник о изменама Обједињеног правилника o организацији  и  систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Уб и Правобранилаштву општине Уб 20 116 15 
Закључак о одређивању накнаде за рад члановима Жалбене комисије општине Уб 3 5 2 
Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања и износа учешћа корисника у 
месечној економској цени у Предшколској установи ''Уб'' Уб за 2018. годину 4 6 1 
Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Уб 13 80 9 
Решење о престанку рада на положају начелника Општинске управе општине Уб 13 81 10 
Решење о измени Решења о именовању чланова Комисије за доделу новчаних накнада дела трошкова 
студирања 14 85 2 
Решење измени Решења о образовању и именовању чланова Комисије за послове прибављања  и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступке јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда 14 87 3 
Решење о престанку рада на положају правобраниоца општине Уб 15 89 1 
Решење о постављењу правобраниоца општине Уб 15 90 1 
Решење о образовању и именовања чланова Радне групе за реализацију Програма одржавања, уређења и 
изградње комуналне инфраструктуре општине Уб у 2019. години 16 91 1 
Закључак о одрђивању лица за организовање и извршење послова зимског одржавања улица и путева у 
општини Уб 13 79 9 
Закључак о давању позитивног мишљења за истовремено вршење две јавне функције 20 115 15 
Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора 6 28 1 
Одлукa о ценама основних комуналних услуга 11 58 16 
Одлуку о ценама осталих комуналних услуга 11 60 18 
Статут Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" Уб 11 64 25 
Одлука o кредитном дугорочном задужењу  Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб,  ради финансирања 
капиталних инвестиционих расхода предвиђених Програмом пословања КЈП „Ђунис“ Уб 12 70 25 
Конкурс за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2018/19. годину 14 83 1 

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


