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Бесплатан примерак

6.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута
општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008 и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. марта 2017. године,
доноси
Решење
о давању сагласности
Јавном предузећу за управљање и коришћење
регионалног вишенаменског хидросистема
Стубо – Ровни ''Колубара''
на Програм пословања за 2017. годину
1. Даје се сагласност Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програма пословања за
2017. годину, који је усвојио Надзорни одбор предузећа
на седници одржаној 24. јануара 2017. године Одлуком
број 12/01-1.
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 023-3/2017-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с р.

7.
На основу члана 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 и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. марта 2017. године,
доноси
О д л у к а
о успостављању сарадње општине Уб
са градовима и општинама у сливу реке Колубаре
Члан 1.
Општина Уб успоставља сарадњу са градовима и
општинама у сливу реке Колубаре, у складу са потребом
интензивирања сарадње у циљу смањења заједничког
ризика и брзог опоравка након елементарних непогода и
других несрећа.
Члан 2.
Специфични циљеви сарадње градова и општина у
сливу реке Колубаре биће развој јединица цивилне
заштите опште намене, прикупљање, обрада и размена
података између градова и општина и републичких
установа о хазардима, изложености хазардима,
осетљивости на хазарде и капацитетима за одговор и брз
опоравак, заједничко планирање и спровођење
инфраструктурних мера у складу са препорукама,

студијама и анализама за проблем поплава у сливу реке
Колубаре, оцењивање сеизмичког хазарда, јачање
хорзонталне
и
вертикалне
комуникације
ради
унапређења система ране најаве, развој стратегије
планирања финансијских средстава и унапређење
процеса процене штете и обнове после елементарне
непогоде.
Члан 3.
У складу са чланом 1. ове одлуке, општина Уб
прихвата одредбе Иницијативе о сарадњи градова и
општина у сливу реке Колубаре потписане 23.12.2016.
године између представника града Ваљева, општине
Љиг, општине Мионица, општине Уб и градских
општина Лазаревац и Обреновац.
Члан 4.
По ступању на снагу ове одлуке, председник
општине Уб потписаће Протокол о сарадњи градова и
општина у сливу реке Колубаре.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Уб“.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 020-137/2017-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с р.

8.
На основу члана 29. став 3. Законa о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС''
број 72/09, 52/11, 55/2013, 68/2015 и 62/2016), члана 2.
став 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних
школа (''Службени гласник РС'', број 80/2010) и члана
33. тачка 7) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'', број 12/2008 и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. марта 2017. године,
доноси
Одлука
о измени и допуни
Одлуке о мрежи основних школа општине Уб
Члан 1.
У Одлуци о мрежи основних школа опшштине Уб
(''Службени гласник општине Уб'' број 5/2012, 14/2012,
26/2013 и 22/2016), у даљем тексту одлука, члан 2. мења
се и гласи:
''Члан 2.
Образовно васпитни рад са ученицима у основном
образовању и васпитању обављају следеће основне школе:
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1. Основна школа ''Милан Муњас'' са седиштем у Убу,
у чијем су саставу издвојена одељења у Убу, Совљаку, Црвеној Јабуци, Јошеви, Лончанику, Звиздару,
Тврдојевцу, Мургаш, Стубленица, Паљуви, Руклади, Гвозденовићу, Врховинама, Новацима и Трлићу.
У Основној школи ''Милан Муњас у Убу ученици
похађају наставу од 1-8 разреда, а у издвојеним одељењима од 1-4 разреда.
Основна школа ''Милан Муњас'' Уб, у згради у
Убу, Улица 1. маја 57 в, организује и изводи рад
издвојеног одељења ученика са сметњама у развоју.
2. Основна школа ''Рајко Михаиловић'', са седиштем у Бањанима,
у чијем су саставу издвојена одељења у Туларима,
Врелу, Вукони, Кожуару, Калиновцу, Брезовици и Такову.
У Основној школи ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима и издвојеним одељењима у Туларима и Врелу ученици похађају наставу од 1-8 разреда, а у осталим издвојеним одељењима од 1-4 разреда.
3. Основна школа ''Душан Даниловић'', са седиштем у Радљеву,
у чијем су саставу издвојена одељења У Каленићу,
Бргулама, Горњем Радљеву и Шарбанама.
У основној школи ''Душан Даниловић'' у Радљеву
ученици похађају наставу од 1-8 разреда, а у издвојеним
одељењима од 1-4 разреда.
4. Основна школа ''Свети Сава'' са седиштем у
Памбуковици,
у чијем су саставу издвојена одељења у Докмиру,
Слатини, Чучугама и Радуши.
У основној школи ''Свети Сава'' у Памбуковици и
издвојеном одељењу у Докмиру ученици похађају наставу од 1-8 разреда, а у осталим одељењима од 1-4 разреда.''

Редни
број

Општина Уб
Скупштина општине
Број: 61-2/2017-01

Постојећи број
запослених према
радним местима и
звањима

Планирани број
запослених према
радним местима и
звањима

ФУНКЦИОНЕРИ

1.
6

6
КАБИНЕТ
на одређено време

2.
1

1

3.

ПРАВОБРАНИЛАШТВО - функционер
на одређено време
1
1

4.

ОПШТИНСКА УПРАВА
на положају

4.1.
1
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.
4.2.5.

4.2.6.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, а има се примењивати од школске
2017/2018. године.

17. март 2017. године

4.2.7.
4.2.8.

1

на неодређено време
службеници
самостални саветник самостални саветник
5
6
саветник
саветник
27
27
млађи саветник
млађи саветник
2
2
сарадник
1
млађи сарадник
3

сарадник
1
млађи сарадник
3

виши референт
виши референт
19
19
референт
референт
4
4
млађи референт
млађи референт
0
0
намештеници

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с р.

9.
На основу члана 76, 77. и 185. Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама
локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број
21/2016) и члана 33. тачка 7) Статута општине Уб
(''Службени гласник општине Уб'', број 12/2008 и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. марта 2017. године,
доноси
Кадровски план
за 2017. годину општине Уб
1. За извршење послова у надлежности органа
општине Уб, Кадровскикм планом за 2017. годину
општине Уб, у даљем тексту Каровски план, планирани
број функционера, запослених у кабинету председника
општине Уб, службеника на положају, службеника на
извршилачким радним местима и намештеника у 2017.
години је:

4.2.9.

4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.

4.2.13.

прва врста радних
места
0
друга врста радних
места
0
трећа врста радних
места
1
четврта врста радних
места
9
пета врста радних
места
4

прва врста радних
места
0
друга врста радних
места
0
трећа врста радних
места
1
четврта врста радних
места
9
пета врста радних
места
4

на одређено време

4.3.
12

12
приправници

4.4.
0

3
Укупно

5.
(1+2+3+4)

96

100
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2. Овај Кадровски план обајвити у ''Службеном
гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 020-138/2017-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с р.

10.
На основу члана 15. став 1. тачка 4) и члана 42. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'',
број 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и чланова 10. до 20.
Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (''''Службени гласник РС'', број 98/2010), члана32.
тачка 20). Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члан33. тачка 25. Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'', број
12/2008 и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. марта 2017. године,
доноси
Одлука
о образовању Штаба за ванредне ситуације
општине Уб
I За чланове Општинског штаба за ванрене ситуације општине Уб именују се:
1. Дарко Глишић, председник општине, командант штаба;
2. Александар Јовановић Џајић, заменик председника, заменик команданта;
3. Бранислав Сарић, Начелник штаба за
ванредне ситуације – (лице одређено решењем
подручне организационе јединице надлежне
службе); задужен за:
 приправност-спремност за деловање у ванредним
ситуацијама,
 мобилизација-активирање снага заштите и
спасавања ,
 употреба снага заштите и спасавање,
 заштита од неексполодираних убојних средстава,
 спровођење мера и задатака цивилне заштите
 заштита и спасавање по врстама опасности (све
опасности)
4. Саша Спасић, члан Општинског већа, заменик
начелника штаба, задужен за
 приправност-спремност за деловање у ванредним
ситуацијама,
 мобилизација-активирање снага заштите и
спасавања ,
 употреба снага заштите и спасавање , употреба
специјалних снага: јединица Цивилне заштите и
снага Војске Србије, кроз трећу мисију;
 заштита од неексполодираних убојних средстава,
 заштита и спасавање по врстама опасности (све
опасности),
 спровођење мера и задатака цивилне заштите
 осматрање, рано упозоравање, обавештавање и
узбуњивање
5. Драган Радојичић, секретар Скупштине општине Уб, секретар штаба, задужен за.
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 приправност-спремност за деловање у ванредним
ситуацијама
6. Живорад Лазаревић,дипл. Грађевински
инжињер,члан штаба задужен за
 ангажовање и употребу снага овлашћених и
оспособљених правних лица;
 заштита и спасавање од поплава и рушења
хидроакумулационих брана,несрећа на води и
под водом на рекама другог реда,
 заштита и спасавање у случају померања тла
(земљотрес и клизишта);
7. Миодраг Маринковић,Србијаводе, члан штаба
задужен за
 заштита и спасавање од поплава и рушења
хидроакумулационих брана, несрећа на води и
под водом на рекама другог реда ;
8. Мишел Капларевић, запослен у Установи за
спорт и културу у Убу, члан штаба задужен за
 информисање јавности;
9. Зоран Марковић, дипл професор, председник
ЛУ Тамнава, члан штаба задужен за:
 сарадњу са НВО сектором;
 за очување добара битних за опстанак;
 асанација
10.Миле Маровић, дипл. инг. машинства КЈП Ђунис, члан штаба задужен за
 хитног успостављања неопходних служби од
јавног интереса
 очување добара битних за опстанак ;
11.Милош Поповић, Начелник одељења за инспекцијске послове општине Уб, члан штаба задужен
за
 склањање и урбанистичке мере заштите,
 евакуација,
 заштита и спасавање од нуклеарних и
радиолошких несрећа,
 заштита и спасавање од од техничко-технолошких
удеса;
12.Немања Илић, дипл агроном,члан штаба
задужен за
 заштиту од епидемија, епизотија и биљних
болести;
 асанација терена
13.Александар Вилотијевић, главни полицијски
инспектор ПС Уб, члан штаба задужен за
 приправност-спремност за деловање у ванредним
ситуацијама,
 мобилизација-активирање снага заштите и
спасавања ,
 употреба снага заштите и спасавање,
 послове безбедности и обезбеђивање виталних
објеката, имовине и регулацију сабраћаја;
 заштита од неексполодираних убојних средстава
14.Биљана Николић, дипл. стоматолог, директор
Дома здравља, члан штаба задужен за
 прву и медицинску помоћ
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 збрињавање угрожених и настрадалих;
 заштита од неексполодираних убојних средстава
15.Саша Милићевић, вршилац дужности директор
КЈП ''Ђунис'', члан штаба задужен за
 спашавање и спасавање од осталих природних
опасности,
 заштита и спасавање од поплава и рушења
хидроакумулационих брана,несрећа на води и
под водом на рекама другог реда
 асанација терена;
16.Драган Радојчић, командирватрогасно-спасилачкогодељења, члан штаба задужен за
 спасавањеодпожара и експлозија,
 заштита и спасавање у случају померања тла
(земљотрес и клизишта);
 заштита од неексполодираних убојних средстава
17.Зоран Костић, чланОпштинскогвећа, члан
штаба задужен за
 Кординацију повереника ЦЗ из насељених места,
привредних субјеката, и других правних лица,
 спровођење мера и задатака цивилне заштите
18.Верка Лукић, помоћник председника Општине
Уб, члан штаба задужен за
 ублажавање и отклањање последица елементарних
непогода и других несрећа,
 пријем и расподелу хуманитарне помоћи, и
евиденцију пристигле помоћи
19.НебојшаАпостоловић, члан штаба задужен за
 послове возач –курир;
II Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације
општинеУб (''Службени гласник општине Уб'', број
20/2015, 10/2016 и 22/2016).
III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 217-88/2017-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с р.

11.
На основу члана 35. став 1. и 6. Закона о култури
(''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009) и
члана 33. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени
гласник општине Уб” број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 17. марта 2017. године,
доноси
Решење
о именовању директора
Установе за културу и спорт
''Културно-спортски центар Уб''
1. Именује се Радован Пулетић, из Уба за
директора Установе за културу и спорт ''Културноспортски центар Уб'' почев од наредног дана од дана објављивања овог решења у ''Службеном гласнику општине
Уб''.

17. март 2017. године

2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику
општине Уб".
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 022-14/2017-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с р.

12.
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број
15/2016), члана 48. Одлуке о промени оснивачког акта
Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб (''Службени
гласник општине Уб'' број 21/2016), 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 и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. марта 2017. године,
доноси
Решење
о именовању директора
Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб
1. Именује се Саша Милићевић, дипломирани
економиста – менаџер у банкарству из Уба, досадашњи
вршилац дужности директора Комуналног јавног
предузећа ''Ђунис'' Уб, на период од четири године, за
директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб, у
даљем тексту именовани.
2. Именовани је дужан ступити на рад у року од
осам дана од дана објављивања овог решења у
''Службеном гласнику Републике Србије''.
3. Именовани заснива радни однос на одређено
време.
4. Зарада именованог има се утврдити уговором о
раду у складу са чланом 53. став 2. Одлуке о промени
оснивачког акта Комуналног јавног предузећа ''Ђунис''
Уб (''Службени гласник ошштине Уб'' број 21/2016).
5. Ово решење је коначно.
6. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
Републике Србије'', ''Службеном гласнику општине Уб'' и
интернет страници органа општине Уб.
Образложење
Скупштина општине Уб донела је 16. децембра
2016. године Одлука о спровођењу јавног конкурса и
утврђивању текста огласа о јавном конкурсу за избор
директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб, и
исту објавила у ''Службеном гласнику општине Уб'' број
28/2016.
Оглас о јавном конкурсу објављен је 6. јануара
2017. године у ''Службеном гласнику Републике Србије''
број 1/02016'.
Комисије за спровођење конкурса за избор
директора (''Службени гласник општине Уб'број
28/2016), у складу са чланом 34, 40. и 41. Закона о јавним
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предузећима, одредбама Уредбе о мерилима за
именовање директора јавних предузећа (''Службени
гласник РС'' број 65/2016) и члана 54. и 55. Одлуке о
промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа
''Ђунис'' Уб и одредбама Огласа о јавном конкурсу за
именовање директора Комуналног јавног предузећа
''Ђунис'' Уб, спровела је, на основу само једне пријаве
поденте 1. фебруара 2016. године, по цитираном јавном
конкурсу, изборни поступак, утврдила и доставила 14.
фебруара 2016. године, Записник о спроведеном
изборном поступку за избор директора Комуналног
јавног предузећа ''Ђунис'' Уб са једним кандидатом,
учесником конкурса, тако да је исти (записник)
истовремено и листа за именовање директора, са једним
кандидатом:
1. Саша Милићевић, дипломирани економиста –
менаџер у банкарству из Уба, Димитрија Туцовића 19,
досадашњи вршилац дужности директора Комуналног
јавног предузећа ''Ђунис'' Уб – са коначном оценом (од
један до три) три (три) - у потпуности задовољава.
Општинско веће општине Уб, на основу члана 41.
став 3. Закона о јавним предузећима доставило је, 27.
фебрура 2017. године, под бројем 06-35-3/17-01,
Скупштини општине Уб предлог да се именује Саша
Милићевић, дипломирани економиста – менаџер у
банкарству из Уба, Димитрија Туцовића 19, досадашњи
вршилац дужности директора Комуналног јавног
предузећа ''Ђунис'' Уб, на период од четири године, за
директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб.
Скупштина општине Уб прихвата предлог и
именује, на начин наведен у диспозитиву решења,
именованог за директора Комуналног јавног предузећа
''Ђунис'' Уб.
Законом о јавним предузећима у члану 43. став 1. и
3. утврђено је да именовани кандидат ступа на рад у року
од од осам дана од дана објављивања овог решења у
''Службеном гласнику Републике Србије'' и да директор
јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.
Зараду именованог утврдиће Надзорни одбор
предузећа уговором о раду, а у складу са чланом 53. ств
2. Одлуке о промени оснивачког акта Комуналног јавног
предузећа ''Ђунис'' Уб (''Службени гласник ошштине Уб''
број 21/2016).
Закон о јавним предузећима у члану 41. став 4.
утврђује да је решење о именовању директора коначно, а
у члану 42. став 2. и 43. став 1. уређено је објављивање
решења о именовању директора у ''Службеном гласнику
Републике Србије'', ''Службеном гласнику опшштине Уб''
и интернет страници органа општине Уб.
На основу напред наведеног решено је као у
диспозитиву.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 023-4/2017-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с р.

13.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008
и 6/2013),

17. март 2017. године

Скупштина општине Уб, 17. марта 2017. године,
доноси
Закључак
о прихватању Извештаја о раду
Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2016. годину
1. Прихвата се Извештај о раду Центра за
социјални рад ''Уб'' у Убу за 2016. годину, који је усвојио
Управни одбор установе на седници одржаној 3. марта
2017. године.
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 06-37-3/2017-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с р.

14.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008
и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. марта 2017. године,
доноси
Решење
о давању сагласности
Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба
на План и програм рада за 2017. годину
1. Даје се сагласност Центру за социјални рад ''Уб''
у Убу на План и програм рада за 2017. годину, који је
усвојио Управни одбор установе на седници одржаној 3.
марта 2017. године
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 551-1/2017-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с р.

15.
На основу члана 60. став 2, 3. и 4. Закона о
пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС",
број 62/2006, 65/2008, 41/2009, 112/2015), члана 20. тачка
1) и члана 32. тачка 4) Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007) и
члана 2. тачка 1) и члана 33. тачка 5) Статута општине
Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008 и
6/2013) а уз претходну сагласност Министарства
пољопривреде и заштите животне средине, Управе за
пољопривредно земљиште Републике Србије број 32011-01713/2017-14 од 13. марта 2017. године
Скупштина општине Уб, 17. марта 2017. године,
доноси
Одлука
о утврђивању
Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
општин Уб за 2017. годину
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Члан 1.
Утврђује се Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у општини Уб за
2017. годину, који је одштампан уз ову одлуку и чини
њен саставни део.
На званичној интернет страни органа општине Уб
објавити одлуку са званичним табелама, и то:
- Табела 1, Преглед површина пољопрвредног
земљишта по катастарским општинама и културама;
- Табела 2, Преглед површина пољопривредног
земљишта по облицима својине по КО;
- Табела 3, Површине пољопривредног земљишта
по класама и културама;
- Табела 4, 5 и 6 - Одводњавање, наводњавање и
побољшање квалитета пољопривре-дног земљишта и
мелиорације, ливада и пашњака;
- Табела 5а Пољопривредно земљиште у
државној својини груписано по катастар-ским парцелама
са површином државног удела;
- Табела 7, Корисници пољопривредног земљишта
у државној својини;
- Табела 8, План прихода сопственог учешћа;
- Табела 9, Програм утврђивања радова на заштити,
уређењу и коришћењу пољопри-вредног земљишта;
- Табела 15, Преглед груписаних јавних надметања;
- Табела 16, Збирна табела;
- Табела 16а, Површина пољопривредног
земљишта у државној својини која није обухваћена
закупом или давањем на коришћење без накнаде.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 320-12/2017-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с р.

17. март 2017. године

16.
На основу члана 53. став 1. и 3, члана 54. став 1. 2.
3. и 12. и члана 55. став 1. и 4. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник Републике
Србије'' број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 68/2015 и
62/2016), 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 и
6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. марта 2017. године,
доноси
Решење
о измени Решења
о именовању чланова Управног одбора
Предшколске установе “Уб” у Убу
1. У Решењу о именовању чланова Управног
одбора Предшколске установе ''Уб'' у Убу (''Службени
гласник општине Уб'', број 16/2016), у ставу 1. тачка 2)
алинеја 1,
брише се:
''Ана Павловић''
и уписује:
''Милка Добросављевић''
2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 60-3/2017-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с р.
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САДРЖАЈ

6.

Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм пословања за 2017. годину

1

7.

Одлука о успостављању сарадње општине Уб са градовима и општинама у сливу реке Колубаре

1

8.

Одлука о измени Одлуке о мрежи основних школа општине Уб

1

9.

Кадровски плана за 2017. годину општине Уб

2

10.

Одлука о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Уб

3

11.

Решењa о именовању директора Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб''

4

12.

Решењe о именовању директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб

4

13.

Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2016. годину

5

14.

Решење о давању сагласности Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба на План и програм рада за
2017. годину

5

Одлука о утврђивању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у општин Уб за 2017. годину

5

Решења о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе ''Уб'' у
Убу

6

15.

16.

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

