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Р е г и с т а р 

објављених аката у  

‘‘Службеном гласнику општине Уб''  

у 2019. години 
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Одлука о утврђивања престанка мандата одборника у Скупштини општине Уб 3 3 1 

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Уб 3 4 1 

Одлука о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Уб за период 2019-

2023. година 

3 10 5 

Одлука о јавном превозу путника 3 7 2 

Одлука о  мрежи  јавне Предшколске установе ''Уб'' у  општини Уб 3 9 4 

Одлука о  мрежи  јавних основних школа општине Уб 3 8 4 

Одлука о месним заједницама на територији општине Уб 4 19 19 

Статут општине Уб 4 18 1 

Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница 5 20 1 

Одлука о изради Измене и допуне Плана генералне регулације „Уб 2025“ 10 40 19 

Одлука  о изради Измене и допуне Просторног плана општине Уб 10 39 18 

Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 110 

kV број 107/2 “Тамнава западно поље” – ТС “Ваљево 3” у ТС 110/35/10 kV “Уб” 

10 34 16 

Одлука о реализацији Одлуке о буџету општине Уб у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 

2019. годину 

10 33 15 

Одлука о завршном рачуну буџета општине Уб за 2018. годину 10 31 1 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Уб 10 32 15 

Одлука о  мрежи јавних основних школа општине Уб 10 44 20 

Правилник о изменама и допунама Обједињеног правилника o организацији  и  систематизацији 14 50 1 

Одлука о другом ребалансу Одлуке буџету општине Уб за 2019. годину 15 51 1 

Одлукa о матичним подручјима на територији општине Уб 16 56 3 

Oдлука о изменама Одлука о oдређивању максималног броја запослених на неодређено време у 

организационим облицима система општине Уб за 2017. годину 

16 53 1 

Кадровски план за 2019. годину општине Уб 16 54 1 

Одлука о видео надзору насељеног места  Уб 16 55 3 

Одлука о допуни Одлуке о праву на регресирану исхрану и регресиран превоз ученика 16 57 4 

Одлука одређивању општих паркиралишта и зона паркирања за јавна паркиралишта у насељеном месту Уб 18 86 1 

Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у 

општини Уб 

22 95 6 

Одлукa о исплати новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2019/2020. Годину 22 94 1 

Одлука о  буџету oпштине Уб за 2020. годину 24 98 1 

Одлука о измeни Одлуке о oдређивању максималног броја запослених на неодређено време 

у организационим облицима система општине Уб за 2017. годину 

25 99 1 

Кадровски план за 2020. годину општине Уб 25 100 1 

Одлука о управљању гробљима и сахрањивању 25 118 15 

Одлука о управљању комуналним отпадом 25 123 30 

Одлука о погребној делатности 25 117 14 

Одлука о одржавању јавних зелених површина 25 119 21 

Одлука о димничарским услугама 25 120 23 

Одлука о одржавању улица и путева 25 121 24 

Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и о комуналном реду 25 122 25 

Одлука о измeни Одлуке о избору чланова Комисије за споменике и називе делова насељених места, тргова и 

улица 

25 129 39 

Одлука о измени и допуни допуни Одлуке о промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' 

Уб 

25 126 35 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији општине 

Уб 

25 124 33 

Одлука о реализацији Одлуке о буџету општине Уб у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 

2020. годину 

25 101 3 
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Одлука о локалним комуналним таксама за територију општине Уб 25 116 12 

Одлука о боравишној такси 25 115 11 

Одлука о измени Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Уб 25 113 7 

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне 

књиге у општини Уб 

25 114 10 

Одлука о измени Одлуке о оснивању Центра за социјални рад ''Уб'' 25 128 38 

Одлука о измени Одлуке о мрежи јавних основних школа општине Уб 25 125 34 

Одлука о промени Одлуке о организовању Установе за културу ''Уб'' и Установе за спорт ''Спортски центар 

Уб'' у Установу за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' Уб 

25 127 35 

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације  за изградњу високонапонског вода за увођење постојећег ДВ 

110 kv бр. 107/2 “Тамнава западно поље” – ТС “Ваљево 3” у ТС 110/35/10 kv “Уб” 

26 132 1 

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

хидросистема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм пословања за 2019. годину 

3 5 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 2019. 

годину 

3 6 1 

Закључак о утврђивању предлога Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе ''Уб'' из Уба 3 14 15 

Решења о именовању вршиоца дужности директора Установе  за  културу и спорт ''Културно-спортски центар 

Уб'' 

3 18 16 

Решења о разрешењу директора Установе  за  културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 3 17 16 

Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању  Ценовника услуга Установе за културу и спорт 

''Културно-спортски центар Уб'' 

3 16 15 

Решење о давању сагласности Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба на План и програм рада са Финасијским 

планом за 2019. годину 

3 13 14 

Обим расхода корисника буџетских средстава у периоду 01.04.2019 - 30.06.2019. године 7 22 1 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Каленић 8 26 1 

Решење о утврђивању листе кандидата за избор чланова Савета Месне заједнице Лисо Поље 8 25 1 

Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за чланове савета месних заједница 8 24 1 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Каленић после избора одржаних 

12. маја 2019. године 

9 29 2 

Решење о утврђивању резултата избора за чланове Савета Месне заједнице Лисо Пље после избора одржаних 

12. маја 2019. године 

9 28 1 

Решење о давању сагласности Комуналном јавног предузећа „Ђунис“ Уб на Прву измену и допуну Програма 

пословања за 2019. годину 

10 41 19 

Решење о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' на Одлуку о Првој измени Финансијског плана за 

2019. годину 

10 35 17 

Решење о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' за упис већег броја деце у васпитне групе за 

васпитну 2019/2020. годину 

10 36 17 

Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Свети Сава'' у 

Памбуковици 

10 38 17 

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар 

Уб'' 

10 42 20 

Решење о именовању директора Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 10 43 20 

Одлука о првом ребалансу Одлуке о буџету општине Уб за 2019. годину 11 46 1 

Решење о давњу сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' на Одлуку о расподели добити 16 59 4 

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

комуналних услуга 

16 61 4 

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' Уб на Одлуку о ценама oсталих 

комуналних услуга 

16 63 7 

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' Уб на Одлуку о ценама одржавања 

Спортско рекреативног центра ''Школарац'' у Убу и Градских базена у Убу 

16 67 15 

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' Уб на Одлуку о ценама издавања 

термина на Спортско рекреативном центру ''Школарац'' у Убу и о ценама карата за коришћење Градских 

базена у Убу 

16 69 16 

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

одржавања фонтана у насељеном месту Уб 

16 71 18 

Решења о давању сагласности Комуналном јавног предузећа „Ђунис“ Уб на Одлуку о доношењу Друге  

измену и допуну Програма пословања за 2019. годину 

16 60 4 

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

одржавања путева и улица у надлежности општине Уб и услуге превоза каменог агрегата путева у 

надлежности општине Уб 

16 65 14 

Решење о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' из Уба на Годишњи план рада за радну 2019/2020 

годину 

16 74 19 
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Решење о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' на Одлуку о другој измени Финансијског плана за 

2019. годину 

16 75 19 

Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије “Бранислав Петронијевић” у Убу 16 80 20 

Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе “Уб” у Убу 16 81 21 

Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Душан Даниловић'' у 

Радљеву 

16 82 21 

Решење о давању сагласности Установи за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' на Одлуку о 

усвајању Пете измене Финансијског плана и Програма рада за 2019. годину 

16 77 19 

Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању  Прве измене и допуне Ценовника услуга Установе за 

културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 

16 78 19 

Решење о разрешењу и именовању чланова Општинске изборне комисије и њихових заменика 25 130 39 

Решењ е о давању сагласности Комуналном јавног предузећа „Ђунис“ Уб на Програм пословања за 2020. 

Годину 

25 102 3 

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' на Одлуку о ценама „Школарац“ у Убу, 

Градских базена у Убу и Спортске хале у Убу 

25 105 4 

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' на Одлуку о допуни Одлуке о ценама 

oсновних комуналних услуга 

25 103 4 

Решење о давању сагласности Регионалном центру за управљање отпадом ''Еко – Тамнава'' д.о.о. Уб на План 

пословања за 2020. годину 

25 112 7 

Решење о дав¬њу сагласности Предшколској установи ''Уб'' на Одлуку о  Финансијском плану за 2020. годину 

са пројекцијама за 2021. и 2022. годину 

25 107 6 

Ре¬ше¬ње о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије “Бранислав Петронијевић” у 

Убу 

25 131 40 

Решење о давању сагласности Градској библиотеци „Божидар Кнежевић" из Уба на Ценовник за 2020. Годину 25 110 6 

Решење о давању сагласности Градској библиотеци „Божидар Кнежевић" из Уба на План и програм рада за 

2020. Годину 

25 109 6 

Решење о давању сагласности Установи културе ''Култуни центар Уб'' на Програм рада за 2020. годину 25 108 6 

Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2018. годину 3 12 14 

Закључак о прихватању Извештаја о раду Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2018. годину 3 15 15 

Закључак о прихватању Извештаја о раду Општинске управе општине Уб за 2018. годину 10 37 17 

Закључак о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Уб за период 1. јануар – 30. јун 2019. године 16 52 1 

Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању КЈП ''Ђунис'' Уб за 2018. годину 16 58 4 

Закључак о прихватању Извештаја о раду Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' за 

2018. годину 

16 76 19 

Закључак о прихватању Годишњег извештаја о раду Предшколске установе ''Уб'' из Уба за радну 2018/2019 

годину 

16 73 18 

Закључак о давању позитивног мишљења за истовремено вршење две јавне функције 16 83 21 

Закључак о прихватању предлога Појединачног колективног уговора Предшколске установе ‘’Уб’’ 21 91 1 

Обим расхода корисника буџетских средстава у периоду 01.01.2019 - 31.03.2019. године 2 2 1 

Локални акциони план за побољшање положаја Рома у општини Уб за период 2019-2023. година 3 11 5 

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом 

доприносе развоју  и презентацији културе у општини Уб 

6 21 1 

Исправка Одлуке о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Уб 7 23 19 

Упутство бирачком одбору за спровођење поступка за изборе чланова савета месне заједнице 8 27 2 

Исправке 9 30 3 

Исправка 10 45 20 

Обим расхода корисника буџетских средстава у периоду 01.07.2019 - 30.09.2019. године 12 47 1 

Одлука о ценама издавања термина на Спортско рекреативном центру ''Школарац'' у Убу и о ценама карата за 

коришћење Градских базена у Убу 

16 70 17 

Одлука о ценама oсталих комуналних услуга 16 64 7 

Одлука о ценама одржавања Спортско рекреативног центра ''Школарац'' у Убу и Градских базена у Убу 16 68 16 

Одлука о ценама услуга зимског одржавања путева и улица у надлежности општине Уб и услуге превоза 

каменог агрегата путева у надлежности општине Уб 

16 66 14 

Одлука о ценама услуга одржавања фонтана у насељеном месту Уб 16 72 18 

Прва измене и допуне Ценовника услуга Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 16 79 20 

Одлука о ценама oсновних комуналних услуга 16 62 5 

Обим расхода корисника буџетских средстава у периоду 01.10.2019 - 31.12.2019. године 17 85 1 

Конкурс за доделу новчане накнаде студентима дела трошкова студирања за школску 2019/20. годину 19 87 1 

Појединачни колективни уговор за Предшколску установу ''Уб'' 21 92 1 

Правилник о измени Правилника о накнадама у поступку Комисије за вођење поступка и доношење решења 

по захтеву за враћање земљишта 

1 1 1 

Програм мера подршке за спровођење  пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Уб за 

2019. годину 

13 49 1 



Страна 5 Службени гласник општине Уб Регистар за 2019. годину 

 

 

Правилник о изменама и допунама Обједињеног правилника o организацији  и  систематизацији радних места 

у Општинској управи општине Уб 

13 48 5 

Одлука о утврђивању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 

општини Уб за 2019. годину 

20 90 8 

Одлука о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање у општини Уб 20 89 7 

План зимског одржавања улица и путева у општини Уб 20 88 1 

Одлука о утвpђивaњу просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2020. годину  

на териториjи општине Уб 

21 93 13 

Правилник о изменама и допунама Обједињеног правилника o организацији  и  систематизацији радних места 

у Општинској управи општине Уб и Правобранилаштву општине Уб 

23 96 1 

Решење о образовању и именовању чланова Радне групе за израду Локалног плана прилагођавања на 

измењене климатске услове  (План адаптације) 

16 84 21 

Закључак о Првој измени Плана o одређивању места и техничким условима за привремено постављање 

монтажних и других објеката на јавним површинама 

23 97 3 

Ценовник услуга Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 3 17 15 

Одлука о допуни  Одлуке о ценама oсновних комуналних услуга 25 104 4 

Одлука о ценама издавања термина „Школарац“ у Убу, Градских базена у Убу и Спортске хале у Убу 25 106 4 

Одлука о усвајању  Ценовника за 2020. годину 25 111 6 

 

 

 

 

 
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   


