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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XXI – Број 4 Уб, 2. март 2020. године Бесплатан примерак 

 

9. 

На основу члана 93. и 94. Закона о локалној самоу-

прави ((“Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - 

други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 11. 

и 40. Тачка 52) Статута општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 4/2019), а по претходно добијеној са-

гласности, број 015-05-00240/2019-24 од 25. децембра 

2020. године, од стране министарства надлежног за посло-

ве локалне самоуправе, 

 Скупштина општине Уб, 2. марта 2020. године, до-

носи  

  

Одлука о измени и допуни  

Одлуке о одређивању назива  

деловима насељених места, трговима и улицама,  

начину обележавања зграда и условима за постављање 

споменика 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о одређивању назива деловима насељених 

места, трговима и улицама, начину обележавања зграда и 

условима за постављање споменика (''Службени гласник 

општине Уб'' број 5/2003, 10/2013 и 5/5018) у даљем 

тексту одлука, у делу уређеним чланом 27. одлуке – 

Преглед назива тргова и улица у насељеном месту Уб:  

1) улица под редним бројем 106 мења назив и 

правац простирања и гласи: 

''УЛИЦА КОСАНЧИЋ ИВАНА – полази десно од 

улице Милоша Обилића и то између к.п.бр.700/7 и 1192 и 

простире к.п.бр. 1190/1 и завршава код улице  Милоша 

Обилића између к.п.бр. 1207/1 и 1208 све у КО Уб.'' 

2) после улице под редним бројем 142, 

додаје се нова улица под редним бројем 143. и одре-

ђује назив и правац простирања нове улице, и то:  

''УЛИЦА МИЛОША ВЕЛИКОГ - полази од 

раскрснице улица ЈНА и 8. марта,  од к.п. бр. 

1180/2,  

и простире преко к.п. бр. 1180/3, 1181/4, 1181/6, 

1177/2, 1178/2,  1172/4, 1170/8, 1169/29, 1167/5, 1158/5, 

1156/4, 1156/5, 1156/6, 1155/18, 1243/6, 1132 и 2/10 све у 

К.О. Мургаш,  

па наставља преко к.п.бр. 463/7, 463/2, 453/5, 450/15, 

450/22, 450/29, 450/34, 447/8,  415/2, 414/3, 450/46, 449/2, 

419/10, 447/4, 459/1,425/10, 421/2, 384/2, 383/3,379/2, 

375/5, 377/2, 375/9, 375/8 , 374/2, 458  све у К.О. Трњаци,  

па наставља преко кп. бр. 1949/2, 1948/2, 1972/2, 

1973/2, 1974/4, 1975/2, 1977/3, све у К.О.Стубленица  

и завшава са к.п. бр. 1978/1 у К.О.Стубленица, код 

постојеће Улице Милана Муњаса.'' 

  

Члан 2.  

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику општине Уб”. 

 

 Општина Уб Председник Скупштине 

 Скупштина општине  

 Број: 352-15/2020-01  Александар Дамњановић, с.р. 

 

10. 

На основу члана 6. тачка 3), члана 11. став 1. и 

члана 15. став 1. тачка 1), 3) и 10) Закона о финансирању 

локалне самоуправе ("Службеном гласнику РС", број 

62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016 - други закон 

и 95/2018 - други закон) и члана члана 40. тачка 33) 

Статута општине Уб ("Службени гласник општине Уб ", 

број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 2. марта 2020. године, 

доноси 

  

Одлукa о изменама и допунама  

Одлуке о локалним комуналним таксама за 

територију општине Уб 
  

Члан 1. 

У Одлуци о локалним комуналним таксама за 

територију општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' 

број 25/2019), у даљем тексту одлука, после члана 7. 

додаје се нови члан 7а којигласи: 

''Члан 7а 

''Комуналне таксе, утврђене овом одлуком, не 

плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од 

стране државних органа и организација, органа и 

организација и општине Уб.'' 

 

Члан 2. 

 Тарифни број 2. одлуке, мења се и гласи: 

 

''Тарифни број 2. 
  1. Износ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних 

возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у следећим износима: 

  

  
динара 

 

1) за теретна возила:   

– за камионе до 2 t носивости 1.750 

– за камионе од 2 t до 5 t носивости 2.330 
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– за камионе од 5 t до 12 t носивости 4.060 

– за камионе преко 12 t носивости 5.800 

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 580 

3) за путничка возила:   

– до 1.150 cm³ 580 

– преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ 1.150 

– преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³ 1.740 

– преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³ 2.330 

– преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³ 3.510 

– преко 3.000 cm³ 5.800 

4) за мотоцикле:   

– до 125 cm³ 466 

– преко 125 cm³ до 250 cm³ 690 

– преко 250 cm³ до 500 cm³ 1.150 

– преко 500 cm³ до 1.200 cm³ 1.410 

– преко 1.200 cm³ 1.740 

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту 50 

6) за прикључна возила – теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне 

приколице за превоз одређених врста терета: 
  

– 1 t носивости 470 

– од 1 t до 5 t носивости 810 

– од 5 t до 10 t носивости 1.100 

– од 10 t до 12 t носивости 1.520 

– носивости преко 12 t 2.330 

7) за вучна возила (тегљаче):   

– чија је снага мотора до 66 киловата 1.740 

– чија је снага мотора од 66 до 96 киловата 2.330 

– чија је снага мотора од 96 до 132 киловата 2.930 

– чија је снага мотора од 132 до 177 киловата 3.510 

– чија је снага мотора преко 177 киловата 4.660 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће 

забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 
1.150 

 

2. Износи локалне комуналне таксе из тачке 1. 

овог тарифног броја усклађују се са Усклађеним 

највишим износима локалне комуналне таксе за 

држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина, које утврђује и 

објављује Влада.  

3. Усклађене износе локалне комуналне таксе 

из тачке 1. овог  тарифног броја, на начин уређен тачкама 

2. овог тарифног броја, утврђује и објављује у 

''Службеном гласнику општине Уб'' Општинско веће 

општине Уб.    

4. Објављени усклађени највиши износи локалне 

комуналне таксе из тачке 3. овог тарифног 

броја примењују се од првог дана наредног месеца од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Уб." 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб. 

 

 Општина Уб Председник Скупштине 

 Скупштина општине  

 Број: 352-16/2020-01  Александар Дамњановић, с.р. 

 

11. 

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона 

о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", 

број 88/11, 46/2014-Одлука УС РС, 104/2016 и 95/2018), 

члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 

83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) 

и члан 15. став 1. тачка 2)  и члана 40. тачка 6)  Статута 

општине Уб ("Службени гласник оптине Уб“, број 

4/2019), 

Скупштина општине Уб, 2. марта 2020. године, 

доноси 
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Одлука 

о изменама и допунама  

Одлуке о пијацама 

  

Члан 1. 

У Одлуци о пијацама (''Службени гласник општине 

Уб'' број 6/2007, 27/2012 и 28/2016), у даљем тексту 

одлука,  назив одлуке мења се и гласи: ''Одлука о 

управљању пијацама''.  

 

Члан 2. 

У одлуци чланови 1. и 2. мењају се и гласе: 

 

''Члан 1.  

Овом одлуком уређују се услови и начин обављања 

комуналне делатности управљање пијацама на територији 

општине Уб, права и обавезе вршиоца комуналне 

делатности и корисника услугa, финансирање, начин 

обезбеђивања континуитета у вршењу комуналне 

делатности и обавезе у случају планираних и 

непланираних прекида у пружању комуналне услуге, 

надзор и друга питања од значаја за обављање ове 

комуналне делатности.  

 

Члан 2. 

Комунална делатност управљање пијацама, у 

смислу одредаба ове одлуке, је комунално опремање, 

одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног 

простора, укључујући и киоске и тезге на отвореном 

простору), давање у закуп тезги на пијацама и 

организација делатности на затвореним и отвореним 

просторима који су намењени за обављање промета 

пољопривредно-прехрамбених и других производа.'' 

 

Члан 3. 

После члана 2. одлуке, додају се нови чланови 2а, 

2б, 2в, 2г 2д, 2ђ, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2ј, 2к и 2л који гласе: 

 

''Члан 2а.  

Пијаца у смислу ове одлуке је простор одређен 

намењен и комунално опремљен за обављање промета 

пољопривредно-прехрамбених и других производа и 

вршење услуга у промету робе, чије се одржавање, 

опремање и коришћење врши у складу са овом одлуком. 

Пијаца из става 1. овог члана може бити: зелена, 

кванташка, сточна, робна и ауто-пијаца. 

У насељеном месту Уб у употреби су пијаце, 

познате по називу:  

- "Зелана пијаца",  

- "Сточна пијаца",  

У насељеном месту Уб и осталим насељеним 

местима општине Уб у употреби су и друге пијаце 

познате, по правилу, по називу насељеног места, којима 

управљају друга лица, у даљем тексту Лице које управља 

пијацом 

 

Члан 2б  

Делатност управљања пијацама из члан 2а. став 3. 

одлуке, обавља Комунално јавно предузеће ''Ђунис'' Уб, у 

даљем тексту Предузеће.  

Предузеће је дужно да испуњава услове у погледу 

минималне стручне оспособљености кадрова и 

минималног техничког капацитета потребних за 

обављање комуналне делатности управљања пијацама 

прописане Уредбом о начину и условима за отпочињање 

обављања комуналних делатности.  

 

Члан 2в.  

Управљање пијацама обавља се према Годишњем 

програму (у даљем тексту: Програм) који садржи:  

1. обим послова који се обављају у оквиру 

управљања пијацама, у складу са законом и подзаконским 

актима, са динамиком њихове реализације, 

2. начин организовања и извршавања послова 

управљања пијацама и 

3. износ потребних средстава за реализацију 

Програма. 

Програм доноси предузеће до 1. децембра текуће 

године за наредну годину, уз сагласност Скупштине 

општине Уб (у даљем тексту: Скупштина општине).''  

 

Члан 2г 

Предузеће је дужно да обезбеди: 

1. трајно и несметано коришћење пијаца 

корисницима пијаца под условима и на начин уређен 

законом, прописима и стандардима донесеним на основу 

закона, 

2. прописани или уговорени обим и квалитет 

управљања пијацама, који подразумева тачност у погледу 

рокова, сигурност корисника услуге у добијању услуга и 

здравствену и хигијенску исправност у складу са 

позитивним прописима, 

3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите 

комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за 

обављање управљања пијацама, 

4. развој и унапређење квалитета управљања 

пијцама, као и унапређење организације и ефикасности 

рада.  

 

Члан 2д 

Предузеће је дужно да једном годишње спроведе 

поступак изјашњавања корисника услуга о квалитету 

обављања делатности управљања пијацама, у трајању од 

најмање 15 дана.  

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана 

објављује се на званичној интернет страници општине Уб 

и Предузећа, а доставља се средствима јавног 

информисања ради саопштења.  

Предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана 

завршетка изјашњавања из става 1. овог члана достави 

Општинској управи извештај о резултатима изјашњавања 

корисника услуга о квалитету обављања делатности 

управљања пијацама.  

Уколико су резултати изјашњавања корисника 

услуга такви да већина корисника није задовољна 

пруженом комуналном услугом, Општинска управа 

преиспитује рад Предузећа, сачињава анализу са 

предлогом мера за отклањање недостатака наведених у 

изјашњавању корисника услуга и доставља је 

Општинском већу општине Уб (у даљем тексту: 

Општинско веће).  

Општинско веће, након разматрања анализе и 

предложених мера из става 4. овог члана, доноси акт 

којим налаже Предузећу, да отклони недостатке који су 

наведени у изјашњавању корисника услуга, у року који не 

може бити дужи од 90 дана.  

Предузеће је дужно да обезбеди корисницима 

услуга законом прописане услове који омогућавају брз и 

ефикасан контакт у вези квалитета и коришћења услуга.  

Корисници услуга, могу континуирано у току 

године достављати питања, примедбе и предлоге преко 

интернет странице Предузећа, а исто је дужно да на 
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достављена питања, примедбе и предлоге одговори у року 

од 8 дана.  

 

Члан 2ђ 

Средства за обављање и развој управљања пијацама 

из члана 2б одлуке обезбеђују се из: 

- прихода буџета општине Уб, 

- прихода од продаје комуналних услуга, 

- наменских средстава других нивоа власти и 

- других извора, у складу са законом. 

 

Члан 2е 

Корисник услуге дужан је да плати Предузећу цену 

услуге. 

Цене услуга коришћења пијаца утврђују се 

Ценовником, који доноси предузеће, на основу елемената 

за образовање цена прописаних законом којим је уређен 

начин обављања комуналних делатности, уз сагласност 

Скупштине општине. 

 

Члан 2ж  

Предузеће је дужно да свој рад и пословање 

организује тако да кроз реализацију Програма из члана 2в 

ове одлуке, обезбеди одговарајући обим, врсту и квалитет 

услуга.  

 

Члан 2з 

Предузеће је дужно да у средствима јавног 

информисања или на други погодан начин обавести 

кориснике услуга о планираним или очекиваним 

сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати 

у пружању комуналне услуге из члана 2. ове одлуке, 

најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих 

услуга.  

 

Члан 2и 

У случају наступања непланираних или 

неочекиваних поремећаја или прекида у пружању 

комуналне услуге из члана 2.ове одлуке, Предузеће је 

дужно да одмах о томе обавести Општинску управу и да 

истовремено предузме мере за отклањање узрока 

поремећаја.  

 

Члан 2ј 

По утврђивању поремећаја или прекида у пружању 

комуналне услуге из члана 2. ове одлуке, Општинска 

управа је дужна да утврди разлоге и евентуалну 

одговорност за поремећај, односно прекид вршења услуге 

из члана 2. ове одлуке, као и одговорност за учињену 

штету.  

 

Члан 2к 

У случају поремећаја или прекида у обављању 

управљања пијацама, као и у случају штрајка запослених 

код Предузећа, Општинско веће предузима оперативне и 

друге мере којима ће се обезбедити услови за несметан 

рад и пословање Предузећа и управљање пијацама, у 

складу са законом и овом одлуком.  

 

Члан 2л 

У даљем тексту одлуке појам ''Предузеће'' из члана 

2б и појам ''Лице које управља пијацом'' из члана 2а став 

4, означавање се заједничким називом ''Лице које управља 

пијацом''. 

 

 

Члан 4. 

Члан 3 одлуке брише се. 

 

Члан 5. 

Члан 29. одлуке мења се и гласи: 

''Члан 29. 

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши 

Општинска управа, организациона јединица надлежна за 

комуналкне послове.  

Инспекцијски надзор над применом ове одлуке, 

врши Општинска управа, организациона јединица 

надлежна за инспекцијске послове.'' 

 

Члан 6. 

У одлуци чланови 30, 31, 32, 33. и 34. мењају се и гласе: 

 
''Члан 30. 

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 ди-
нара казниће се за прекршај правно лице које управља пи-
јацом, ако: 

1. не пропише пијачни ред (члан 5. ове одлуке); 
2. не истакне пијачни ред (члан 6. став 1. ове одлу-

ке); 
3. не обезбеди одржавање реда на пијаци (члан 7. 

ове одлуке); 
4. одређивање и наплату пијачне таксе врши супрот-

но члану 8. ове одлуке; 
5. не извршава обавезе утврђене у члану 10. ове од-

луке; 
6. не одржава објекте у уредном и исправном стању 

(члан 15. став 1. ове одлуке); 
7. не поступи по налогу надлежног органа (члан 15. 

став 2. ове одлуке); 
8. не обезбеди да пијачни простор буде ограђен, 

уређен и поплочан чврстим материјалом који се лако чи-
сти и пере (члан  16. став 2. ове одлуке); 

9. не одреди простор за постављање пијачних обје-
ката, за продају из возила и за паркирање возила која се 
излажу продаји.(члан  16. став 2. ове одлуке); 

10. не опреми пијацу у складу са чланом 17. ове од-
луке; 

11. не обезбеди једну сточну вагу за меру од најма-
ње 1.000 кг. (члан 18. став 2. ове одлуке) 

12. ако поступи супротно члану 19. став 2. ове одлу-
ке; 

13. ако стални, привремени и покретни пијачни 
објекат, као и пијачни простор да на коришћење без уго-
вора (члан 20. став 1. ове одлуке); 

14. одређивање и наплату накнаде за коришћење 
објеката, опреме и простора на пијаци врши супротно чла-
ну 21. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у правном лицу које управља пијацом новча-
ном казном у фиксном износу од 30.000 динара. 

 
Члан 31. 

Новчаном казном  у фиксном износу од 20.000динара ка-
зниће се за прекршај запослени у правном лицу које упра-
вља пијацом, ако: 

1. не носи службено одело (члан 7. став 2. ове одлу-
ке); 

2. наплати пијачну таксу у већем износу од износа 
утврђеног актом Лица које управља пијацом (члан 8. став 
1. ове одлуке); 

3. не изда потврду о плаћеној пијачној такси (члан 8. 
став 4. ове одлуке); 

4. нема писано овлашћење за вршење послова на-
плате пијачне таксе и друге послове око управљања пија-
цом (члан 8. став 8. ове одлуке). 
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Члан 32. 

Новчаном казном у фиксмном износу од 50.000 ди-
нара казниће се за прекршај правно лице корисник стал-
ног, привременог и покретног пијачног објекта, опрема и 
пијачног простора, ако: 

1. се не придржава прописаног пијачног реда (члан 
6. став 2. ове одлуке); 

2. поступи супротно одредбама из члана 9. ове одлу-
ке; 

3. постави привремени  пијачни објекат без претход-
но прибављене сагласности Лица које управља пијацом 
(члан 13. став 4. ове одлуке); 

4. постави пијачни објекат који не испуњава услове 
или не одржава објекат у уредном и исправном стању 
(члан 15. став 1. ове одлуке); 

5. не поступи по налогу надлежног органа (члан 15. 
став 2. ове одлуке). 

6. ако пијачни објекат и пијачни простор користи 
без закљученог уговора (члан 20. став 1. ове одлуке); 

7. ако пијачни објекат и пијачни простор користи  
супротно члану 22. ове одлуке; 

8. поступи супротно члану 23. ове одлуке; 
9. поступи супротно члану 25. ове одлуке; 
10. поступи супротно члану 26. ове одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-

ворно лице у правном лицу корисника сталног, привреме-
ног и покретног пијачног објекта, опрема и пијачног про-
стора новчаном казном у фиксном износу од 30.000 дина-
ра. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник корисник сталног, привременог и покретног пијач-
ног објекта, опрема и пијачног простора новчаном казном 
у фиксном износу од 20.000 динара. 
 

Члан 33. 
Новчаном казном  у фиксном износу од 10.000 дина-

ра казниће се за прекршај продавац – запослени код прав-
ног лица односно предузетника корисника сталног, при-
временог и покретног пијачног објекта, опрема и пијачног 
простора, ако: 

1. се не придржава прописаног пијачног реда (члан 
6. став 2. ове одлуке); 

2. поступи супротно одредбама из члана 9. ове одлу-
ке; 

3. поступи супротно члану 22. став 1. ове одлуке; 
4. поступи супротно члану 23. ове одлуке; 
5. поступи супротно члану 25. ове одлуке; 
6. поступи супротно члану 26. ове одлуке. 

 
Члан 34. 

Новчаном казном  у фиксном износу од 10.000 дина-

ра казниће се за прекршај продавац – физичко лице кори-

сник сталног, привременог и покретног пијачног објекта, 

опрема и пијачног простора или продавац – физичко лице, 

ако:'' 
1. се не придржава прописаног пијачног реда (члан 

6. став 2. ове одлуке); 
2. поступи супротно одредбама из члана 9. ове одлу-

ке; 
3. постави привремени  пијачни објекат без претход-

но прибављене сагласности Лица које управља пијацом 
(члан 13. став 4. ове одлуке); 

4. ако пијачни објекат и пијачни простор користи 
без закљученог уговора (члан 20. став 1. ове одлуке); 

5. поступи супротно члану 22. став 1. ове одлуке; 
6. поступи супротно члану 23. ове одлуке; 
7. поступи супротно члану 25. ове одлуке; 
8. поступи супротно члану 26. ове одлуке.'' 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

 Општина Уб Председник Скупштине 

 Скупштина општине  

 Број: 352-17/2020-01  Александар Дамњановић, с.р. 

 

12. 

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона 

о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", 

број 88/11, 46/2014-Одлука УС РС, 104/2016 и 95/2018), 

члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС” 

број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 

закон и 47/2018) и члан 15. став 1. тачка 2)  и члана 40. 

тачка 6)  Статута општине Уб ("Службени гласник оптине 

Уб“, број 4/2019 ), 

Скупштина општине Уб, 2. марта 2020. године, 

доноси 

  

Одлука 

 о обезбеђивању јавног осветљења 

  

I Опште одредбе 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се услови и начин обављања 

комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења на 

територији општине Уб, права и обавезе вршиоца 

комуналне делатности и корисника услуга, финансирање, 

начин обезбеђивања континуитета у обављању комуналне 

делатнoсти и обавезе у случају планираних и 

непланираних прекида у пружању услуге, надзор и друга 

питања од значаја за обављање ове комуналне делатности. 

  

Члан 2. 

Делатност обезбеђивања јавног осветљења обухвата 

одржавање, адаптацију и унапређење објеката и 

инсталација јавног осветљења којима се осветљавају 

саобраћајне и друге површине јавне намене. 

Јавно осветљење, у смислу одредаба ове одлуке, je 

систем објеката, уређаја и инсталација за осветљавање 

површина јавне намене. 

  

II Услови и начин обављања делатности 

обезбеђивања јавног осветљења 
  

Члан 3. 

Делатност обезбеђивања јавног осветљења 

обавља Комунално јавно предузеће ''Ђунис'' Уб (у даљем 

тексту: Вршилац комуналне делатности). 

Вршилац комуналне делатности је дужaн да 

испуњава услове у погледу минималне стручне 

оспособљености кадрова и минималног техничког 

капацитета потребних за обављање комуналне делатности 

обезбеђивања јавног осветљења прописане Уредбом о 

начину и условима за отпочињање обављања комуналних 

делатности. 

  

Члан 4. 

Делатност обезбеђивања јавног осветљења обавља 

се према Годишњем програму (у даљем тексту: Програм) 

који садржи: 

1. обим послова који се обављају у оквиру 

делатности обезбеђења јавног осветљења, 
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2. начин организовања и извршавања послова 

делатности обезбеђивања јавног осветљења, 

3. износ потребних средстава за реализацију 

Програма. 

Програм доноси Вршилац комуналне делатности до 

1. децембра текуће године за наредну годину, уз 

сагласност Скупштине општине Уб (у даљем тексту: 

Скупштина општине). 

 

Члан 5. 

Насељена места могу се декоративно осветљавати 

поводом државних и верских празника, културних и 

спортских приредби и манифестација, на основу 

одлуке Општинског већа општине уб (у даљем тексту: 

Општинско веће). 

Објекти и амбијенталне целине које имају 

историјски, културни, архитектонски, административни, 

привредни или други значај могу се трајно декоративно 

осветљавати, на основу одлуке Општинског већа. 

Општинско веће доноси одлуку из става 1. и 2. овог 

члана на основу предлога Вршиоца комуналне 

делатности, уз који се прилаже пројекат декоративног 

осветљавања, који израђује Вршилац комуналне 

делатности. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да 

инсталације и уређаје за декоративно осветљавање из 

става 1. овог члана уклони у року од петнаест дана после 

празника, приредбе или манифестације. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да врши 

набавку, монтира, демонтира, одржава и складишти 

уређаје за декоративно осветљење, као и да обезбеди 

техничке услове за снабдевање електричном енергијом 

уређаја за декоративно осветљење. 

  

Члан 6. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да 

делатност обезбеђивања јавног осветљења обавља у 

складу са законом и важећим прописима, да објекте, 

уређаје и инсталације јавног осветљења одржава у стању 

функционалне оспособљености за трајно и континуирано 

обезбеђење јавног осветљења и да обезбеди техничке 

услове за редовно снабдевање електричном енергијом. 

  

Члан 7. 

Општина Уб закључује уговор о испоруци 

електричне енергије за обезбеђивање јавног осветљења са 

снабдевачем електричне енергије, у складу са законом. 

Под снабдевањем електричном енергијом за јавно 

осветљење подразумева се редовна испорука електричне 

енергије за потребе јавног осветљења, у складу са 

законом. 

  

III Права и обавезе вршиоца делатности и 

корисника услуга 
  

Члан 8. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да 

обезбеди: 

1. трајно и несметано обављање делатности 

обезбеђивања јавног осветљења, а под условима и на 

начин уређен законом, прописима и стандардима 

донесеним на основу закона, 

2. прописани или уговорени обим и квалитет 

обезбеђења јавног осветљења који подразумева тачност у 

погледу рокова, сигурност корисника, у складу са 

позитивним прописима, 

3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите 

комуналних објеката и опреме, који служе за обављање 

делатности обезбеђења јавног осветљења, 

4. развој и унапређење квалитета обезбеђења јавног 

осветљења, као и унапређење организације и ефикасности 

рада. 

  

Члан 9. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да једном 

годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о 

квалитету обављања делатности из члана 2. став 1. ове 

одлуке, у трајању најмање 15 дана. 

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана 

објављује се на званичној интернет страници општине Уб 

и Вршиоца комуналне делатности, а доставља се и 

средствима јавног информисања ради саопштења. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да у року 

од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става 1. 

овог члана достави Општинској управи општине Уб (у 

даљем тексту: Општинска управа) извештај о резултатима 

изјашњавања корисника о квалитету. 

Уколико су резултати изјашњавања корисника такви 

да већина корисника није задовољна oбезбеђеним јавним 

осветљењем, Општинска управа преиспитује рад 

Вршиоца комуналне делатности, сачињава анализу са 

предлогом мера за отклањање недостатака наведених у 

изјашњавању корисника и доставља је Општинском већу. 

Општинско веће, након разматрања, анализе и 

предложених мера из става 4. овог члана, доноси акт 

којим налаже Вршиоцу комуналне делатности да отклони 

недостатке који су наведени у изјашњавању корисника, у 

року који не може бити дужи од 90 дана. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да 

обезбеди корисницима законом прописане услове који 

омогућавају брз и ефикасан контакт у вези квалитета и 

коришћења ове комуналне делатности. 

Корисници, могу континуирано у току године 

достављати питања, примедбе и предлоге везане за 

делатност обезбеђења јавног осветљења преко интернет 

странице Вршиоца комуналне делатности, а исти је дужан 

да на достављена питања, примедбе и предлоге одговори 

у року од 2 дана. 

 

Члан 10. 

Корисник jавног осветљења у обавези је да: 

1) не омета друге кориснике и не угрожава животну 

средину; 

2) не угрожава објекте и опрему, који су у функцији 

обављања делатности обезбеђења јавног осветљења. 

  

IV Финансирање обављања делатности 

обезбеђивања јавног осветљења 

  

Члан 11. 

Средства за обављање и развој делатности 

обезбеђења јавног осветљења обезбеђују се из  прихода 

буџета општине Уб и других извора, у складу са законом. 

  

Члан 12. 

Средства за обављање и развој делатности 

обезбеђивања јавног осветљења, односно обављање 

послова из члана 2. став 1. ове одлуке, обезбеђују се у 

буџету општине Уб, као и из других извора у складу са 

законом, а на основу Програма и то за следеће намене: 
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1) одржавање, адаптацију, реконструкцију и 

изградњу објеката, уређаја и инсталација јавног 

осветљења; 

2) трошкове осигурања објеката, уређаја и 

инсталација јавног осветљења; 

3) трошкове декоративног осветљења (прибављање, 

монтирање, демонтирање, одржавање и складиштење 

уређаја за декоративно осветљење и др.); 

4) трошкове за снабдевање електричном енергијом и 

5) остале трошкове обављања делатности. 

  

V Начин обезбеђивања континуитета у 

обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења 

и обавезе вршиоца комуналне делатности у случају 

планираних и непланираних прекида у обављању 

делатности обезбеђења јавног осветљења 
  

Члан 13. 

Вршилац комуналне делатности је дужан да у 

средствима јавног информисања или на други погодан 

начин обавести кориснике о планираним или очекиваним 

сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати 

у обављању делатности обезбеђивања јавног осветљења, 

најкасније 24 сата пре очекиваног прекида. 

  

Члан 14. 

У случају наступања непланираних или 

неочекиваних поремећаја или прекида у обављању 

делатности обезбеђивања јавног осветљења, Вршилац 

комуналне делатности је дужан да одмах о томе 

обавести Општинску управу и да истовремено предузме 

мере за отклањање узрока поремећаја. 

 

Члан 15. 

По пријему обавештења о непланираном прекиду 

испоруке, односно по утврђивању поремећаја или прекида 

у обављању делатности обезбеђивања јавног осветље-

ња, Општинска управа је дужна да: 

 

1. одреди ред првенства и начин обављања 

делатности обезбеђивања јавног осветљења оним 

корисницима код којих би услед прекида настала 

опасност по живот и рад грађана или рад правних и 

физичких лица, или би настала значајна, односно 

ненадокнадива штета, 

2. предузме мере за хитну заштиту комуналних 

објеката и друге имовине која је угрожена и 

3. утврди разлоге и евентуалну одговорност за 

поремећај, односно прекид обављања делатности 

обезбеђивања јавног осветљења, као и одговорност за 

учињену штету. 

  

Члан 16. 

У случају наступања непланираних, односно 

неочекиваних поремећаја или прекида у обављању 

делатности обезбеђивања јавног осветљења, Вршилац 

комуналне делатности је дужан да обезбеди осветљење 

јавних површина по следећем реду првенства: 

1) јавно осветљење главних саобраћајница и 

објеката од посебног значаја; 

2) јавно осветљење тргова; 

3) јавно осветљење улица; 

4) јавно осветљење пешачких стаза; 

5) јавно осветљење спортских објеката. 

  

 

Члан 17. 

У случају поремећаја или прекида у обављању 

делатности обезбеђивања јавног осветљења, као и у 

случају штрајка запослених код Вршиоца комуналне 

делатности, Општинско веће предузима оперативне и 

друге мере којима ће се обезбедити услови за несметан 

рад и пословање Вршиоца комуналне делатности и 

обављање делатности обезбеђивања јавног осветљења у 

складу са законом и овом одлуком. 

  

VI Мере забране 
Члан 18. 

Забрањено је: 

1) уклањање, рушење, прљање и оштећење на било 

који начин објеката, уређаја и инсталација јавног 

осветљења; 

2) разбијање сијалица, лампиона или изолатора на 

објектима и инсталацијама јавног осветљења; 

3) неовлашћено прикључење на објекте, уређаје и 

инсталације јавног осветљења; 

4) неовлашћено постављање рекламних паноа на 

објекте јавног осветљења; 

5) неовлашћено причвршћивање ствари и лепљење 

плаката на објекте јавног осветљења, 

6) свако неовлашћено коришћење објеката јавног 

осветљења супротно њиховој намени. 

  

VII Надзор 
Члан 19. 

Надзор над спровођењем ове одлуке 

врши Општинска управа, организациона јединица 

надлежна за комуналне послове. 

 

Члан 20. 

Инспекцијски надзор над применом ове одлуке 

врши Општинска управа, организациона јединица 

надлежна за инспекцијске послове. 

 

VIII Казнене одредбе 

Члан 21. 

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 

динара казниће се за прекршај Вршилац комуналне 

делатности ако: 

1. не донесе годишњи Програм из члана 4. став 2. 

ове одлуке, 

2. не поступи у складу са чланом 5. ове одлуке, 

3. не поступи у складу са чланом 8. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 

одговорно лице Вршиоца комуналне делатности новчаном 

казном у фиксном износу од 20.000,00 динара. 

  

Члан 22. 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 

динара казниће се за прекршај Вршилац комуналне 

делатности ако: 

1. не поступи у складу са чланом 6. став 4. ове 

одлуке, 

2. не спроведе поступак изјашњавања из члана 9. 

став 1, 2. и 3. ове одлуке, 

3. не поступи у складу са чланом 13. ове одлуке, 

4. не поступи у складу са чланом 14. ове одлуке, 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 

одговорно лице Вршиоца комуналне делатности новчаном 

казном у фиксном износу од 10.000,00 динара. 
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Члан 23. 

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 

динара казниће се за прекршај корисник - правно лице ако 

користи јавно осветљење супротно одредби члана 10. ове 

одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

предузетник новчаном казном у фиксном износу од 

50.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 

фиксном износу од 20.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 

20.000,00 динара. 

  

Члан 24. 

Новчаном казном у фиксном износу од 60.000,00 

динара казниће се за прекршај корисник - правно лице ако 

користи јавно осветљење супротно одредби члана 18. ове 

одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 

фиксном износу од 15.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

предузетник новчаном казном у фиксном износу од 

30.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 

10.000,00 динара. 

  

IX Прелазна и завршнa одредбa 
 

Члан 25. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлуке о јавној расвети  ("Службени гласник општине 

Уб" број 13/2015). 

  

Члан 26. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Уб ". 

 

 Општина Уб Председник Скупштине 

 Скупштина општине  

 Број: 352-18/2020-01  Александар Дамњановић, с.р. 

 

13. 

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона 

о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", 

број 88/11, 46/2014-Одлука УС РС, 104/2016 и 95/2018), 

члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној само-

управи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - 

други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члан 15. 

став 1. тачка 2)  и члана 40. тачка 6)  Статута општине Уб 

("Службени гласник оптине Уб“, број 4/2019 ), 

Скупштина општине Уб, 2. марта 2020. године, 

доноси 

  

Одлука 

о изменама и допунама  

Одлуке о јавним паркиралиштима 

  

Члан 1. 

У Одлуци о јавним паркиралиштима (''Службени 

гласник општине Уб'' број 4/2004, 12/2008, 12/2010 и 

27/2012), у даљем тексту одлука,  назив одлуке мења се и 

гласи: ''Одлука о управљању јавним паркиралиштима''.  

 

Члан 2. 

У одлуци чланови 1. и 2. мењају се и гласе: 

 

''Члан 1.  

Овом одлуком уређују се услови и начин обављања 

комуналне делатности управљање јавним 

паркиралиштима на територији насељеног места Уб, 

права и обавезе вршиоца комуналне делатности и 

корисника услугa, финансирање, начин обезбеђивања 

континуитета у вршењу комуналне делатности и обавезе у 

случају планираних и непланираних прекида у пружању 

комуналне услуге, надзор и друга питања од значаја за 

обављање ове комуналне делатности.  

 

Члан 2. 

Комунална делатност управљање јавним 

паркиралиштима, у смислу одредаба ове одлуке, је услуга 

одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање 

на обележеним местима (затворени и отворени простори), 

организација и вршење контроле и наплате паркирања, 

услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или 

остављених возила.'' 

 

Члан 3. 

После члана 2. одлуке, додају се нови чланови 2а, 2б 

и 2в, који гласе: 

 

''Члан 2а.  

Услове и начин паркирања возила на јавним 

паркиралиштима утврђује Општинска управ општине Уб, 

у даљем тексту Општинска управа.  

 

Члан 2б  

Делатност управљања јавним паркиралиштима на 

територији насељеног места Уб обавља Комунално јавно 

предузеће ''Ђунис'' Уб, у даљем тексту Предузеће.  

Предузеће је дужно да испуњава услове у погледу 

минималне стручне оспособљености кадрова и 

минималног техничког капацитета потребних за 

обављање комуналне делатности управљања јавним 

паркиралиштима прописане Уредбом о начину и 

условима за отпочињање обављања комуналних 

делатности.  

 

Члан 2в.  

Управљање јавним паркиралиштима се обавља 

према Годишњем програму (у даљем тексту: Програм) 

који садржи:  

1. обим послова који се обављају у оквиру 

управљања јавним паркиралиштима, у складу са законом 

и подзаконским актима, са динамиком њихове 

реализације, 

2. начин организовања и извршавања послова 

управљања јавним паркиралиштима и 

3. износ потребних средстава за реализацију 

Програма. 

Програм доноси предузеће до 1. децембра текуће 

године за наредну годину, уз сагласност Скупштине 

општине Уб (у даљем тексту: Скупштина општине).''  

 

Члан 4. 

После члана 20а одлуке, додају се нови чланови 20б, 

20в, 20г, 20д, 2ђ, 20е, 20ж, 20з и 20и  који гласе: 
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IV Права и обавезе предузећа и корисника услуга 

 

Члан 20б 

Предузеће је дужно да обезбеди: 

1. трајно и несметано пружање управљање јавним 

паркиралиштима корисницима услуга под условима и на 

начин уређен законом, прописима и стандардима 

донесеним на основу закона, 

2. прописани или уговорени обим и квалитет 

управљања јавним паркиралиштима, који подразумева 

тачност у погледу рокова, сигурност корисника услуге у 

добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у 

складу са позитивним прописима, 

3. предузимање мера одржавања, развоја и заштите 

комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за 

обављање управљања јавним паркиралиштима, 

4. развој и унапређење квалитета управљања јавним 

паркиралиштима, као и унапређење организације и 

ефикасности рада.  

 

Члан 20в  

Предузеће је дужно да једном годишње спроведе 

поступак изјашњавања корисника услуга о квалитету 

обављања делатности управљања јавним 

паркиралиштима, у трајању од најмање 15 дана.  

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана 

објављује се на званичној интернет страници општине Уб 

и Предузећа, а доставља се средствима јавног 

информисања ради саопштења.  

Предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана 

завршетка изјашњавања из става 1. овог члана достави 

Општинској управи извештај о резултатима изјашњавања 

корисника услуга о квалитету обављања делатности 

управљања јавним паркиралиштима.  

Уколико су резултати изјашњавања корисника 

услуга такви да већина корисника није задовољна 

пруженом комуналном услугом, Општинска управа 

преиспитује рад Предузећа, сачињава анализу са 

предлогом мера за отклањање недостатака наведених у 

изјашњавању корисника услуга и доставља је 

Општинском већу општине Уб (у даљем тексту: 

Општинско веће).  

Општинско веће, након разматрања анализе и 

предложених мера из става 4. овог члана, доноси акт 

којим налаже Предузећу, да отклони недостатке који су 

наведени у изјашњавању корисника услуга, у року који не 

може бити дужи од 90 дана.  

Предузеће је дужно да обезбеди корисницима 

услуга законом прописане услове који омогућавају брз и 

ефикасан контакт у вези квалитета и коришћења услуга.  

Корисници услуга, могу континуирано у току 

године достављати питања, примедбе и предлоге преко 

интернет странице Предузећа, а исто је дужно да на 

достављена питања, примедбе и предлоге одговори у року 

од 8 дана.  

 

V Финансирање управљања јавним 

паркиралиштима 

 

Члан 20г 

Средства за обављање и развој управљања јавним 

паркиралиштима обезбеђују се из: 

- прихода буџета општине Уб, 

- прихода од продаје комуналних услуга, 

- наменских средстава других нивоа власти и 

- других извора, у складу са законом. 

 

Члан 20д 

Корисник услуге дужан је да плати цену. 

Цене услуга управљања јавним паркиралиштима 

утврђују се Ценовником, који доноси предузеће, на 

основу елемената за образовање цена прописаних законом 

којим је уређен начин обављања комуналних делатности, 

уз сагласност Скупштине општине. 

 

VI Начин обезбеђивања континуитета у 

управљању јавним паркиралиштима и обавезе 

Предузећа у случају планираних и непланираних 

прекида у пружању услуге  

 

Члан 20ђ  

Предузеће је дужно да свој рад и пословање 

организује тако да кроз реализацију Програма из члана 2в 

ове одлуке, обезбеди одговарајући обим, врсту и квалитет 

услуга.  

 

Члан 20е 

Предузеће је дужно да у средствима јавног 

информисања или на други погодан начин обавести 

кориснике услуга о планираним или очекиваним 

сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати 

у пружању комуналне услуге из члана 2. ове одлуке, 

најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих 

услуга.  

 

Члан 20ж 

У случају наступања непланираних или 

неочекиваних поремећаја или прекида у пружању 

комуналне услуге из члана 2.ове одлуке, Предузеће је 

дужно да одмах о томе обавести Општинску управу и да 

истовремено предузме мере за отклањање узрока 

поремећаја.  

 

Члан 20з 

По утврђивању поремећаја или прекида у пружању 

комуналне услуге из члана 2. ове одлуке, Општинска 

управа је дужна да утврди разлоге и евентуалну 

одговорност за поремећај, односно прекид вршења услуге 

из члана 2. ове одлуке, као и одговорност за учињену 

штету.  

 

Члан 20и 

У случају поремећаја или прекида у обављању 

управљања јавним паркиралиштима, као и у случају 

штрајка запослених код Предузећа, Општинско веће 

предузима оперативне и друге мере којима ће се 

обезбедити услови за несметан рад и пословање 

Предузећа и управљање јавним паркиралиштима, у складу 

са законом и овом одлуком.  

 

Досадашњи одељци ''IV Забране'',  ''V Надзор'', ''VI 

Казнене одредбе'' и ''VII Прелазна и завршна одредба'' 

постају одељци ''VII Забране'',  ''VIII Надзор'', ''IX Казнене 

одредбе'' и ''X Прелазна и завршна одредба''. 

 

Члан 5. 

Члан 22. одлуке мења се и гласи: 

 

''Члан 22. 

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши 

Општинска управа, организациона јединица надлежна за 

комуналкне послове.  
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Инспекцијски надзор над применом ове одлуке, 

врши Општинска управа, организациона јединица 

надлежна за инспекцијске послове.'' 

 

Члан 6. 

У одлуци чланови 23, 24. и 25. мењају се и гласе: 

 

''Члан 23. 
Nov~anom kaznom od 50.000 dinara kazni}e se 

za prekr{aj Пreduze}e ako na propisan na~in ne 
odr`ava i obele`ava posebna parkirali{ta (~lan 

9 stav 2). 
Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se 

nov~anom kaznom od 20.000 dinara odgovorno lice u 

Пreduze}u. 
  

Члан 24. 
Nov~anom kaznom od 20.000 dinara kazni}e se 

za prekr{aj Пreduze}e ili drugo pravno lice ako: 
1. koristi javno parkirali{te suprotno od-

redbama ~lana 14 (повлашћени корисници); 
2. koristi javno parkirali{te suprotvno od-

redbama ~lana 15 (резервисна паркинг места), 
3. ne postupi u skladu sa odredbama ~lana 17. 

i 18. stav 2; 
4. postupa suprotno odredbama ~lana 21. 
Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se 

nov~anom kaznom od 10.000 dinara odgovrno lice u 
pravnom licu. 

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se 
preduzetnik nov~anom kaznom od 10.000 dinara. 

Za prekr{aj iz stava 1. ta~ke 1, 3. i 4. ovog 
~lana kazni}e se fizi~ko lice nov~anom kaznom 
od 5.000 dinara. 
  

Члан 25. 

Nov~anom kaznom од 5.000 dinara kazni}e se 
za prekr{aj kontrolor ukoliko ne nosi slu`beno 
odelo ili slu`benu legitimaciju.'' 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

 Општина Уб Председник Скупштине 

 Скупштина општине  

 Број: 352-19/2020-01  Александар Дамњановић, с.р. 

 

14. 

На основу члана 6. и члана 60. Закона о 

финансирању локалне самоуправе (''Службеном гласнику 

РС'', број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016, 104/2016 – 

други закон и 95/2018 – други закон) и члана члана 40. 

тачка 6) Статута општине Уб ("Службени гласник 

општине Уб ", број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 2. марта 2020. године, 

доноси 

  

Одлукa о измени  

Одлуке о начину измирења доспелог дуга  

по основу накнаде за коришћење грађевинског 

земљишта 

 

Члан 1. 

У Одлуци о начину измирења доспелог дуга по 

основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта 

(''Службени гласник општине Уб'' број 20/2018) мења се 

члан 5. и гласи: 

 

''Члан 5. 

Дужник може измирити глави дуг до краја 2020. 

године. 

Измирењем главног дуга у року, дужнику се 

отписује камата у целини.'' 

 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику општине Уб“. 

 

 Општина Уб Председник Скупштине 

 Скупштина општине  

 Број: 434-4/2020-01  Александар Дамњановић, с.р. 

 
15. 

На основу члана 40. тачка 44) Статута општине Уб 
(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 2. марта 2020. године, до-
носи 

 
Закључак  

о прихватању Извештаја о раду  
Општинске управе општине Уб за 2019. годину  

 
 

 1. Прихвата се Извештај о раду Општинске управе 
општине Уб за 2019. годину. 
 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 
општине Уб”. 
 

 Општина Уб Председник Скупштине 

 Скупштина општине  

 Број: 06-5-1/2020-01  Александар Дамњановић, с.р. 
 

16. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 

129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 

47/2018) и члана 40. тачка 53)  Статута општине Уб (“Слу-

жбени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 2. марта 2020. године, до-

носи 

 

Закључак  

о прихватању Извештаја о раду  

Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба 

за 2019. годину  

 

 1. Прихвата се Извештаја о раду Градске 

библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2019. годину, 

број 026, који је усвојио Управни одбор библиотеке на 

седници одржаној 14. фебруара 2020. године. 

 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 

 Општина Уб Председник Скупштине 

 Скупштина општине  

 Број: 06-5-2/2020-01  Александар Дамњановић, с.р. 

 

17. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
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129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 

47/2018) и члана 40. тачка 53) Статута општине Уб (“Слу-

жбени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 2. марта 2020. године, до-

носи 

 

Закључак  

о прихватању Извештаја о раду  

Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2019. годину 
 

 1. Прихвата се Извештај о раду Центра за социјални 

рад ''Уб'' у Убу за 2019. годину, који је усвојио Управни 

одбор установе на седници одржаној 21. фебруара 2020. 

године. 

 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 

 Општина Уб Председник Скупштине 

 Скупштина општине  

 Број: 06-5-3/2020-01  Александар Дамњановић, с.р. 

 

18. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 

129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 

47/2018) и члана 40. тачка 44) Статута општине Уб (“Слу-

жбени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 2. марта 2020. године, до-

носи 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба  

на План и програм рада са Финасијским планом  

за 2019. годину  
 

1. Даје се сагласност Центру за социјални рад ''Уб'' у 

Убу на План и програм рада са Финасијским планом за 

2019. годину, који је донео Управни одбор установе на 

седници одржаној 21. фебруара 2019. године 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 

 

 Општина Уб Председник Скупштине 

 Скупштина општине  

 Број: 560-3/2020-01  Александар Дамњановић, с.р. 
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С а д р ж а ј 

 

 

9. 

 

Одлукa о измени и допуни Одлуке о одређивању назива деловима насељених места, трговима и 

улицама, начину обележавања зграда и условима за постављање споменика  

 

 

1 

 

10. 

 

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине 

Уб 

 

 

1 

 

11. 

 

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о пијацама 

 

2 

 

12. 

 

Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења 

 

4 

 

13. 

 

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавним паркиралиштима 

 

8 

 

14. 

 

Одлуке о измени Одлуке о начину измирења доспелог дуга по основу накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта 

 

 

10 

 

15. 

 

Закључка о прихватању Извештаја о раду Општинске управе општине Уб за 2019. годину 

 

10 

 

16. 

 

Закључка о прихватању Извештаја о раду Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2019. 

годину 

 

 

10 

 

17. 

 

Закључка о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2019. Годину 
 

 

18. 

 

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

Финасијским планом за 2020. годину 

 

 

11 

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


