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21.
На основу члана 4. став 1. тачка 6), члана 13. став 1.
тачка 2), члана 29. став 1. и 2. тачка 4) Закона о одбрани
("Службени гласник РС", број 116/2007, 88/2009, 88/2009 други закон, 104/2009 - други закон, 10/2015 и 36/2018),
члана 56. став 1. тачка 26) Статута општине Уб
(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019), а у складу
са Одлуком о проглашењу ванредног стања (''Службени
гласник РС'' број 29/2020, од 15. марта 2020. године) и
предложеним мерама Општинског штаба за ванредне
ситуације за деловање јавних служби у периоду ванредног
стања на тариторији општине Уб, од 16. марта 2020.
године,
председник општине Уб, 16. марта 2020. године,
доноси

Бесплатан примерак

лицима – храна, лекови и слично, ако ту помоћ стара лица
нису обезбедила од својих сродника или комшија.
(10) Одређује се радно време угоститељских објеката
од 8 до 20 сати и то са највишим бројем гостију који ни у
једном тренутку радног времене не може прећи број
гостију виши од једне половине места за седење
угоститељског објекта, стим да тако утврђена половина не
може прећи више од 50 гостију на местима за седење.
2) Надзор и контролу над применом ове одлуке има
вршити Општинска управа општине Уб, организациона
јединица надлежна за послове инспекције.
3) Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
''Службеном гласнику општине Уб''.
Председник општине Уб

Одлука

Број: 512-1/2020-01
Дарко Глишић, с.р.

1) За време важења Одлуке о проглашењу ванредног
стања, на територији општине Уб:
(1) Објекти у којима се пружа услуга дневног боравка
за стара лица – лица од 60 и више година живота, имају
прекинути свој рад даном доношења ове одлуке.
(2) Затворени спортски објекти и зидани објекти у
функцији отворених спортских објеката имају се
затворити и престати са радом даном доношења ове
одлуке.
(3) Обавезују се власници – корисници објеката из
алинеје (1) и (2) ове тачке да по затварању и престанку
рада истих изврше њихову дезинфекцију и да исте оставе
закључане, без могућности уласка грађана у
дезинфиковане објекте.
(4) Обавезује се Комунално јавно предузеће ''Ђунис''
Уб да најмање једном днево организује и изврши
дезинфекцију справа на отвореним спортским теренима.
(5) Отказују се сва спортска такмичења и тренинзи на
отвореним и затвореним спортским објектима.
(6) Предшколска установа ''Уб'' прекида рад даном
доношења ове одлуке.
(7) Обавезују се директори установа за предшколско,
основно и средњешколско васпитање и образовање:
1. да уз заједничко деловање министраства и органа
општине Уб, организују и спроведу дезинфекцију
просторија установа за боравак деце и ученика;
2. да онемогуће улаз лица у дезинфиковане делове
установе;
3. да обезбеде одговорајауће присуство запослених у
делу зграде установе само за запослене.
(8) Обавезују се руководиоци предузећа и установа
над којим органи општине врше оснивачка права и
Општинска управа општине Уб, да рад и организацију
рада прилагоде условима и околностима проглашеног
ванредног стања, а ради очувања здравља запослених и
грађана који долазе у контакт са запосленима.
(9) Обавезује се Центар за социјални рад ''Уб'' да
организује пружање помоћи, набавку и доставу, старим

22.
На основу члана 15. Закона о локалним изборима
изборима ("Службени гласник PC", број 129/2007, 34/2010
- Одлука УС РС, 54/2011, 12/2020-I и 12/2020-II), члана
100. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и
члана 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања
(„Службени гласник РС“, број 29/20),
Општинска изборна комисија општине Уб, на
седници одржаној 16 марта 2020. године, доноси
Решење
о прекиду свих изборних радњи
у спровођењу избора за одборнике Скупштине
општине Уб,
расписаних за 26. април 2020. године
1. Прекидају се све изборне радње у спровођењу
избора за одборнике Скупштине општине Уб, расписаних
за 26. април 2020. године, док важи Одлука о проглашењу
ванредног стања („Службени гласник РС“, број 29/20).
2. Престају да теку сви рокови за вршење изборних
радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог
решења, утврђени Законом о локалним изборима, Законом
о jединственом бирачком списку („Службени гласник
РС“, бр. 104/09 и 99/11), Упутством за спровођење избора
за народне посланике Народне скупштине, расписаних за
26. април 2020. године („Службени гласник РС“, број
20/20) и Одлуком о координираном спровођењу избора за
народне посланике Народне скупштине и избора
одборника скупштина јединица локалне самоуправе
расписаних за 26. април 2020. године, (''Службени гласник
РС'' број 21/2020).
3. Нови рокови за вршење изборних радњи у
поступку спровођења избора за одборнике Скупштине
општине Уб биће утврђени у складу са временом наставка
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спровођења изборних радњи које ће бити установљено
одлуком о престанку ванредног стања, када се за то
стекну услови.
4. Све до сада предузете изборне радње у поступку
спровођења избора из тачке 1. ове одлуке остају на
правној снази.
5. Ово решење објавити у „Службеном гласнику
општине Уб“.
Образложење
Одлуком о проглашењу ванредног стања, коју су 15.
марта 2020. године донели заједно председник Републике,
председник Народне скупштине и председник Владе,
проглашено је ванредно стање на територији Републике
Србије.
Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава
Републике Србије, уз супотпис председника Републике,
16. марта 2020. године донела Уредбу о мерама за време
ванредног стања. Уредба је ступила на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“,
16. марта 2020. године.

16. март 2020. године

спровођењу избора за народне посланике, посланике
Скупштине Аутономне покрајине Војводине и одборнике
скупштина општина и градова који су расписани за 26.
април 2020. године и да ће време наставка спровођења
изборних радњи бити установљено одлуком о престанку
ванредног стања, када се за то стекну услови.
У складу са наведеним, Општинска изборна
комисија, као орган који спроводи поступак избора за
одборнике Скупштине општине Уб, доноси решење о
прекиду изборних радњи, за време док траје ванредно
стање, с тим да ће се изборни процес, укључујући и
рокове за вршење изборних радњи, наставити у складу са
одлуком о престанку ванредног стања, што ће бити
уређено посебним актом Републичке изборне комисије.
Упутство о правном средству: Против овог
решења може се поднети приговор Општинској изборној
комисији у року од 24 часа од часа доношења Решења.

Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се
њеним ступањем на снагу прекидају све изборне радње у

Општинска изборна комисија
Председник
Број: 013-2-2/2020-01
Драган Радојичић, с.р.

Садржај
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22.

Решење о прекиду свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине
Уб, расписаних за 26. април 2020. године
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Издавач: Скупштина општине Уб
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић

