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Бесплатан примерак

38.
На основу члана 32. став 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије''
број 129/2007),
Скупштина општине Уб, 17. маја 2013. године, доноси
Одлука
о измени Статута општине Уб
Члан 1.
Члан 94. Статута општине Уб (''Службени гласник
општине Уб'' број 12/2008) мења се и гласи:
''Члан 94.
Изборе за чланове саветa месне заједнице
расписује председник Скупштине општине.
Чланови савета месне заједнице бирају се на
основу слободног, општег, једнаког и непосредног
изборног права грађана, тајним гласањем, у складу са
одредбама овог статута и одлуком Скупштине општине
о месним заједницама.''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 110-4/2013-01

Председник
Драган Јелић, с.р.

39.

На основу члаиа 13. став 1. Закона о локалној
самоуправи ("Службсни гласник Републике Србије" број
129/2007) и члана 102. Статута општине Уб ("Службени
гласник општине Уб", број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 17. маја 2013. године,
доноси
Одлука
О успостављању сарадње (братимљењу)
општине Уб са општином Зубин Поток
Члан 1.
У циљу развијања добрих односа између општине
Уб и опшггине Зубин Поток и унапређења економске
сарадње и размене искустава у области образовања,
културе, спорта, екологије, управљања у локалним
јавним службама, припреме и реализације заједничких
пројеката који представљају заједнички интерес братских
општина, општина Уб успоставља сарадњу са општином
Зубин Поток.
Члан 2.
Сарадња са општином Зубин Поток успоставља се
на основу писане Повеље о намерама, а на предлог Владе
Републике Србије - Канцеларије за Косово и Метохију.

Члан 3.
Ближи облици и садржина сарадње општине Уб са
општином Зубин Поток биће уређени Споразумом о
сарадњи који ће у име општине Уб потписати
председник општине Уб.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а има
се објавити у "Службеном глаенику општине Уб".
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 020-71/2013-01

Председник
Драган Јелић, с.р.

40.

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65.
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11), као
и члана 2. тачка 6) и члана 33. тачка 9) Статута општине
Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008
Скупштина општине Уб, 17. маја 2013. године,
доноси
Одлука
о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта
Комуналног јавног предузећа 'Ђунис'' Уб
Члан 1.
У Одлуцу о промени оснивачког акта Комуналног
јавног предузећа ''Ђунис'' Уб (''Службени гласник
општине Уб'' број 3/2013) у члану 9.:
- брише се делатност:
''3530 Снабдевање паром и климатизација (производња
и дистрибуција топлотне енергије –
централизована производња и дистрибуција у
више објеката водене паре, топле или вреле воде
за потребе грејања)
Комунална делатност. Производња и
дистрибуција топлотне енргије.''
- после става 2 додаје се нови став 3. који гласи:
''Јавно предузеће има искључиво право да једино
може обављати комуналне делатности из става 1. и 2.
овог члана на територији општине Уб .“
- у ставу 4. број ''3.'' мења се у број ''4.''
- досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови 4. и 5.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
обајвљивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 110-5/2013-01

Председник
Драган Јелић, с.р.
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41.

На основу члана 32. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Србије број
129/2007) и члана 33. тачка 11) Статута општине Уб
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 17. маја 2013. године, доноси
Одлука
о давању сагласности на
Статут Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб
I Даје се сагласност на Статут Комуналног јавног
предузећа „Ђунис“ Уб, број 802/2013 који је донео
Управни одбор предузећа 30. априла 2013. године.
II Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику oпштине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 110-6/2013-01

Председник
Драган Јелић, с.р.

42.

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 17. маја 2013. године, доноси
Закључак
о прихватању Извештаја о раду и пословању
Комуналног јавног предузећа ''Ђунис''
за 2012. годину
1. Прихвата се Извештаја о раду и пословању
Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' за 2012. годину, број
780-1/2013, који је усвојио Управни одбор предузећа на
седници одржаној 30. априла 2013. године.
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 06-50-4/2013-01

17. мај 2013. године

гије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине
„Енерго-Уб“ Уб (''Службени гласник општине Уб'' број
3/2013) у члану 9. после става 2.
- додаје се нови став 3. који гласи:
''Јавно предузеће, у име и за рачун органа
општине Уб, као обвезника система енергетског
менаџмента, обавља послове енергетског менаџера.''
- у ставу 4. број ''3.'' Мења се у број ''4.''
- досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови 4. и
5.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
обајвљивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 110-7/2013-01

Председник
Драган Јелић, с.р.

44.

На основу члана 32. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Србије број
129/2007) и члана 33. тачка 11) Статута општине Уб
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 17. маја 2013. године, доноси
Одлука
о давању сагласности на Статут Јавног предузећа
за производњу и дистрибуцију топлотне енергије,
енергетску ефикасност и заштиту животне средине
„Енерго-Уб“ Уб
I Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа за
производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине „Енерго-Уб“
Уб, број 0-006/2013 који је донео Управни одбор
предузећа 7. маја 2013. године.
II Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику oпштине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 110-8/2013-01

Председник
Драган Јелић, с.р.

Председник
Драган Јелић, с.р.

45.

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65.
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11), као
и члана 2. тачка 6) и члана 33. тачка 9) Статута општине
Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008
Скупштина општине Уб, 17. маја 2013. године,
доноси

На основу члана 32. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Србије број
129/2007) и члана 33. тачка 11) Статута општине Уб
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 17. маја 2013. године, доноси
Одлука
о давању сагласности на
Статут Јавног предузећа
„Дирекција за уређење и изградњу“ Уб

Одлука
о допуни Одлуке о промени оснивачког акта
Јавног предузеће за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије,
енергетску ефикасност и заштиту животне средине
„Енерго-Уб“ Уб

I Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа
„Дирекција за уређење и изградњу“ Уб, број 270-03/2013,
који је донео Управни одбор предузећа 26. априла 2013.
године.
II Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику oпштине Уб”.

43.

Члан 1.
У Одлуцу о промени оснивачког акта Јавног
предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енер-

Општина Уб
Скупштина општине
Број: 110-9/2013-01

Председник
Драган Јелић, с.р.
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46.

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 17. маја 2013. године, доноси

49.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 17. маја 2013. године, доноси

Закључак
о прихватању Извештаја о раду

Закључак
о прихватању Извештаја о раду
Општинског јавног правобранилаштва
за 2012. годину

ЈП“Дирекција за уређење и изградњу“ Уб
за 2012. годину
1. Прихвата се Извештаја о раду ЈП“Дирекција за
уређење и изградњу“ Уб за 2012. годину, број 270-04/2013,
који је усвојио Управни одбор предузећа на седници
одржаној 26. априла 2013. године.
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 06-50-5/2013-01

17. мај 2013. године

1. Прихвата се Извештаја о раду Општинског
јавног правобранилаштва за 2012. годину, број Р-84/13,
од 30. априла 2013. године.
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 06-50-8/2013-01

Председник
Драган Јелић, с.р.

Председник
Драган Јелић, с.р.

50.

47.

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 17. маја 2013. године, доноси
Закључак
о прихватању Извештаја о раду
Установе за културу и спорт
''Културно-спортски центар Уб'' за 2012. годину
1. Прихвата се Извештај о раду Установе за
културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' за 2012.
годину, број 178/13, који је усвојио Управни одбор
предузећа на седници одржаној 19. априла 2013. године.
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 06-50-6/2013-01

Председник
Драган Јелић, с.р.

48.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 17. маја 2013. године, доноси
Закључак
о прихватању Извештаја о раду
Општинске управе општине Уб за 2012. годину
1. Прихвата се Извештаја о раду Општинске
управе општине Уб за 2012. годину.
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 06-50-7/2013-01

Председник

На основу члана 20. став 1. тачка 241) и члана 332.
став 1. тачка 16) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 129/2007), члана 2. став 1. тачка
25) и члана 33. став 1. тачка 21) Статута општине Уб
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 17. маја 2013. године,
доносе
Одлуку
о изменама и допунама
Одлуке о радном времену у области трговине,
угоститељства и занатства
на територији општине Уб
Члан 1.
У Одлуци о радном времену у области трговине,
угоститељства и занатства на територији општине Уб
(“Службени гласник општине Уб”, број 7/2002, 9/2002,
7/2003, 6/2004, 11/0007 и 27/2012), у даљем тексту
одлука, члан 10 мења се и гласи:
''Члан 10.
Угоститељски објекти који пружају услуге исхране
и пића, обезбеђују најмање непрекидан рад од 7,00 до
19,00 часова и најдужи непрекидан рад до 24,00 часа, и
то 6 дана у недељи.
Угоститељски објекти могу радити до 02,00 часа
петком и суботом, уочи и у дане државних празника и у
дане вашара.
Радно време у овим објектима не може почињати
пре 06,00 часова.
Барови, кабареи и објекти за пружање угоститељских услуга члановима организација или удружења грађана (клубова), могу радити радним даном најдуже до
24,00 сата, а у дане викенда (петком и суботом), уочи и у
дане државних празника као и у дане вашара најдуже до
02,00 часа.
Ноћни клубови почињу са радом од 21.00 часа, а
могу радити радним даном најдуже до 01,00 часова, а у
дане викенда (петком и суботом), уочи и у дане државних празника као и у дане вашара најдуже до 04,00 часа.

Драган Јелић, с.р.
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Ограничења радног времена прописана овим чланом не односе се на дочек Нове године.''
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 130-1/2013-01

Председник
Драган Јелић, с.р.

51.
На основу члана 2. Одлуке о одређивању
надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини
(''Службени гласник општине Уб'' број 2/2008) и члана
33. став 1. тачка 25) Статута општине (''Службени
гласник општине Уб'' број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 17. маја 2013. године,
доноси
Р е ш е њ е
о образовању Комисије за спровођење поступка
јавног надметања
за давање у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини
1. Образује се Комисија за спровођење поступка
јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини.
2. Комисију чине председник и четири члана и то:
1) Слађана Теодосић, председник комисије,
2) Вера Грујичић, члан комисије,
3) Милена Ђокић, члан комисије,
4) Станко Јошић, члан комисије,
5) Љиљана Нићић, члан комисије.
3. Задатак Комисије из тачке 1. овог решења је
прикупљање писаних понуда, њихово јавно отварање,
вођење записника и давање предлога председнику
општине за избор најповољнијег понуђача.

Општина Уб
Скупштина општине
Број: 464-36/2013-01

17. мај 2013. године

Председник
Драган Јелић, с.р.

52.
На основу члана 53. став 2. и 3. Закона о основама
система образовања и васпитања (»Службени гласник Републике Србије број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став 1.
тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије” број 129/2007) и члана 33. став
1. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 17. маја 2013. године, доноси
Решење
о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора
Гимназије “Бранислав Петронијевић” у Убу
1. У Решењу о именовању чланова Школског
одбора Гимназије '' Бранислав Петронијевић'' У Убу
(''Службени гласник општине Уб'', број 24/2012, 27/2012
и 2/2013), у даљем тексту решење, у тачки 1, став 1)
представници запослених, алинеја 3
уписује се '' – Анђелка Симић, из Уба, професор
математике''.
2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 61-5/2013-01

Председник
Драган Јелић, с.р.
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43.
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Одлука о измени Статута општине Уб
Одлука о успостављању сарадње (братимљењу) општине Уб са општином Зубин Поток
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа 'Ђунис'' Уб
Одлука о давању сагласности на Статут Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб
Закључак о прихватању Извештај о раду и пословању Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб за 2012. годину
Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне
енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине „Енерго-Уб“ Уб
Одлуке о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине „Енерго-Уб“ Уб
Одлука о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб
Закључак о прихватању Извештај о раду ЈП“Дирекција за уређење и изградњу“ Уб за 2012. годину
Закључак о прихватању Извештај о раду Установе за културу и спорт ''Културно – спортски центар Уб''
Закључак о прихватању Извештај о раду Општинске управе општине Уб за 2012. годину
Закључак о прихватању Извештај о раду Општинског јавног правобранилаштва за 2012. годину
Одлука о радном времену у области трговине, угоститељства и занатства на територији општине Уб
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини
Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије “Бранислав Петронијевић” у Убу
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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
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