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52. 

На основу члана 40. став 1. тачка 44) Статута оп-
штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 
 Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси  

Закључак  
о прихватању Извештаја о извршењу  

буџета општине Уб  
за период 1. јануар – 30. јун 2019. године 

 
1. Прихвата се Извештај о извршењу буџета оп-

штине Уб за период 1. јануар – 30. јун 2019. године. 
 
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 06-51-1/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
53. 

На основу члана 4. став 1. и члана 6. Закона о 
начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору (''Службени гласник Републике Србије'' 
број 68/2015 и 81/2016-УС) и тачке 1. и 7. Одлуке о 

максималном броју запослених на неодређено време у 
систему државних органа, систему јавних служби, 
систему Аутономне покрајине Војводине и систему 
локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник 
РС”, број 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 
45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019 и 
59/19) и члана 40. тачка 6) Статута општине Уб (“Службе-
ни гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси 

 
Одлука 

о измeни Одлуке о oдређивању  
максималног броја запослених  

на неодређено време 
у организационим облицима система општине Уб  

за 2017. годину 
 

1. У Одлуци о oдређивању максималног броја 
запослених на неодређено време у организационим 
облицима система општине Уб за 2017. годину 
(''Службени гласник општине Уб'' број 11/2017 и 20/2017) 
у тачки 3, табеларни приказ мења се и гласи: 

 
Редни 
број 

Организациони облици општине Уб Изабрана 
лица 

Именована 
и 
постављена 
лица 

Запослени 
на 
неодређено 
време 

Укупно 

1. Органи општине Уб 
(Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће,  
Општинска управа, Правобранилаштво општине) 

4 4 74 82 

2. Предшколска установа ''Уб''  1 93 94 
3. Установа за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб''  1 13 14 
4. Градска библиотека ''Божидар Кнежевић''  1 6 7 
5. Комунално јавно предузеће ''Ђунис''  1 120 121 
6. Укупно 4 8 306 318 

 
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине Уб”, а 
примењиваће се од 31. августа 2019. године, дана када је 
ступила на снагу Одлука о измени Одлуке о максималном 
броју запослених на неодређено време у систему 
државних органа, систему јавних служби, систему 
Аутономне покрајине Војводине и систему локалне 
самоуправе за 2017. годину (''Службени гласник РС'' број 
59/2019) којом је општини Уб одређен нови максималан 
броја запослених на неодређено време у организационим 
облицима система општине Уб за 2017. годину од 318. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 112-26/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 

54. 
На основу члана 76, 77. и 185. Закона о запосленима 

у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне 
самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/2016, 
113/2017, 113/2017-I –други закон и 95/2018) и члана 40. 
тачка 18) Статута општине Уб (''Службени гласник 
општине Уб'', број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси 
 

Кадровски план за 2019. годину општине Уб 
  

1. За извршење послова у надлежности органа 
општине Уб, Кадровским планом за 2019. годину општине 
Уб, у даљем тексту Каровски план, планирани број 
функционера, запослених у кабинету председника 
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општине Уб, службеника на положају, службеника на 
извршилачким радним местима и намештеника у 2019. 
години је: 

 
 

Редни       
број 

Постојећи број запослених према радним 
местима и звањима 

Планирани број запослених према радним 
местима и звањима 

      
1. ИЗАБРАНИ, ИМЕНОВАНИ, ПОСТАВЉЕНИ 

 5 5 
      
2. КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
  на одређено време 

 1 1 
      
3. ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

 на одређено време 
  1 1 
      
4. ОПШТИНСКА УПРАВА 
      

4.1. на положају 
1 1 

4.2. на неодређено време 
      
  службеници 
      

4.2.1. самостални саветник самостални саветник 
5 6 

4.2.2. саветник саветник 
25 28 

4.2.3. млађи саветник млађи саветник 
2 3 

      
4.2.4. сарадник сарадник 

1 1 
4.2.5. млађи сарадник млађи сарадник 

2 2 
      

4.2.6. виши референт виши референт 
18 18 

4.2.7. референт референт 
4 4 

4.2.8. млађи референт млађи референт 
0 0 

  
  намештеници 
      

4.2.9. прва врста радних места прва врста радних места 
0 0 

4.2.10. друга врста радних места друга врста радних места 
0 0 

4.2.11. трећа врста радних места трећа врста радних места 
0 1 

4.2.12. четврта врста радних места четврта врста радних места 
7 7 

4.2.13. пета врста радних места пета врста радних места 
4 4 

  
4.3. на одређено време 

 13 13 
  

4.4. приправници 
  0 3 
      
  Укупно 
5. 

(1+2+3+4) 89 98 
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2. Овај Кадровски план обајвити у ''Службеном 
гласнику општине Уб. 
  
 
 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 119-1/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
 
 

55. 
На основу члана 32. тачка 6) Закона о локалној само-

управи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - 
други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 40. 
тачка 6) Статута општине Уб (“Службени гласник 
општине Уб”, број 4/2019), 

 Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019 . године, 
доноси 

 
О д л у к а  

о видео надзору насељеног места Уб 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се изградња, опремање и 

одржавање система видео надзора насељеног места Уб, у 
даљем тексту видео надзор. 

 
Члан 2. 

 Видео надзор обухвата опрему на површинама и 
у/на објектима који су под надзором: камере, инсталације, 
комуникациони ормани и пратећа опрема, дистрибуирана 
чворна места са опремом за пренос видео сигнала, 
инсталацијама и пратећом опремом и контролни центар са 
опремом за снимање и чување података (видео запис), 
видео серверима, опремом за централизовано управљање, 
контролу и надзор функционисања система, са пратећом 
опремом и програмске (софтвеске) пакете за обраду видео 
записа. 

 
Члан 3. 

Предмет видео надзора су јавне површине и објекти 
од значаја за насељено место Уб који обухватају 
дворишта основне школе, средње школе и предшколске 
установе, дечија игралишта, околину објеката органа и 
јавних служби Републике Србије и општине Уб, јавне 
зелене површине, отворене спортско-рекреативне објекте, 
раскрснице и тргове, отворене површине око објеката 
вишепородичног становања. 

 
Члан 4. 

Послови одржавања система видео надзора су 
послови којима се обезбеђује функционисање система 
видео надзора и очување његове употребне и реалне 
вредности, односно његови редовни и ванредни прегледи, 
поправке, администрирање опреме, пренос и чување 
видео записа, вођење одговарајуће евиденције о 
обављеним пословима, прибављање нових верзија 
програмских (софтверских) пакета за обраду видео 
записа, у складу са техничким стандардима и прописима 
који важе у овој материји. 

 
Члан 5. 

Видео надзор се реализује ради остварења јавног 
интереса у јавној безбедности на подручју насељеног 
места Уб, предузимањем мера и активности – видео 
надзора, како би се живот, здравље и имовина становника, 
јавна имовина, заштитили од криминалног и другог 
кажњивог понашања, као и од кршења прписа из области 
саобраћаја и комуналног реда, тако што би извршиоци 
напред наведених недела били снимљени и 

идентификовани, од зато надлежног органа власти. 
 

Члан 6. 
Средства за изградњу, опремање и одржавање 

система видео надзора обезбеђују се у буџету општине 
Уб. 

 
Члан 7. 

Обраду добијених видео записа из видео надзора 
(тачка 2.), у јавном интересу и на основу законом 
утврђених овлашћења, врши Министарство унутрашњих 
послова – месно надлежна Полицијска станица Уб. 

 
Члан 8. 

Општина Уб и Министарство унутрашњих послова 
уговором ће уредити своје односе у материји уређеној 
овом одлуком. 

 
Члан 9. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 352-41/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
56. 

На основу члана 8. Закона  о матичним књигама  
(''Службени гласник РС'', број 20/2009, 145/2014 и 
47/2018) и члана 40. став 1. тачка 6) Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 
83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), 

Скупштина општине Уб, по прибављеном мишљењу 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 
20-00-737/2019-26 од 25. септембра 2019. године, на 
седници одржаној 4. октобра 2019. године, доноси  
 

О д л у к у 
о матичним подручјима на територији општине Уб 

 
 1. Овом одлуком одређују се матична подручја за 
која се воде матичне књиге на територији општине Уб и 
седишта матичних подручја. 
 

2. Матична подручја за која се воде матичне књиге 
на територији општине Уб су: 

1) матично подручје Бањани, које чине насељена 
места: Бањани, Калиновац; 

2) матично подручје Врело, које чине насељена 
места: Врело и Таково; 

3) матично подручје Памбуковица, које чине 
насељена места: Гвозденовић, Докмир, Звиздар, Кршна 
Глава, Памбуковица, Радуша, Слатина, Тврдојевац и 
Чучуге; 

4) матично подручје Уб, које чине насељена места: 
Богдановица, Бргуле, Брезовица, Врховине, Вукона, 
Гуњевац, Јошева, Каленић, Кожур, Лончаник, Лисо Поље, 
Милорци, Мургаш, Новаци, Паљуви, Радљево, Руклада, 
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Совљак, Стубленица, Трлић, Трњаци, Тулари, Уб, Црвена 
Јабука и Шарбане.  

 
3. Седишта матичних подручја из тачке 2. ове 

одлуке су: 
1) седиште матичног подручја Бањани је у 

Бањанима; 
2) седиште матичног подручја Врело је у Врелу; 
3) седиште матичног подручја Памбуковица је у 

Памбуковици; 
4) седиште матичног подручја Уб је у Убу. 
 
4. Даном почетка примене ове одлуке престаје да 

важи Одлука о матичним подручјима (''Службени гласник 
општине Уб'', број 28/2016). 

 
5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику Републике Србије'', 
а почеће да се примењује од 1. јануара 2020.  године. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 015-2/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
57. 

На основу члана 189. Закона о основама образовања 
и васпитања (''Службени гласник Републике Србије'' број 
88/2017, 27/2018-други закон, 27/2018(II) - други закон и 
10/2019) и члана 40. тачка 6) Статута општине Уб 
(''Службени гласник општине Уб'' број 4/2019), 
 Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси 
 

О д л у к а 
о допуни Одлуке о праву на регресирану исхрану 

 и регресиран превоз ученика 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о праву на регресирану исхрану и 
регресирани превоз ученика (''Службени гласник општине 
Уб'' број 2/2013, 28/2016 и 20/2017), у даљем тексту 
одлука, у члану 2. у став 1. после тачке 3. додаје се нова 
тачка 4. која гласи: 
 ''4. ученик који похађа обогаћен једносменски рад.'' 
 

Члан 2. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб'', а 
примењиваће се од 1. септембра  2019. године. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 61-5/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
58. 

На основу члана  40. тачка 53)  Статута општине Уб 
(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси 
 

Закључак  
о прихватању Извештаја о раду и пословању  

КЈП ''Ђунис'' Уб за 2018. годину 
 

 1. Прихвата се Извештај о раду и пословању КЈП 
''Ђунис'' Уб за 2018. годину, који је усвојио Надзорни 

одбор предузећа, на седници одржаној 30. јула 2019. 
године, под бројем  841/1/2019. 
 

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

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 06-51-2/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
59. 

На основу члана  40. тачка 10)  Статута општине Уб 
(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси 

 
Р е ш е њ е 

о давању сагласности  
Комуналном јавном предузећу ''Ђунис''  

на Одлуку о расподели добити   
 

1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузећу 
''Ђунис'' на Одлуку о расподели добити, број 726/2019 
коју је донео Надзорни  одбор предузећа, на седници одр-
жаној дана 27. јуна 2019. године. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 352-42/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
60. 

На основу члана 32. тачка 6) 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 (“Службени гла-
сник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси 

 
Р е ш е њ е 

о давању сагласности 
Комуналном јавног предузећа „Ђунис“ Уб  

на Одлуку о доношењу Друге  измену и допуну  
Програма пословања за 2019. годину  

 
1. Даје се сагласност Комуналном јавног предузећа 

„Ђунис“ Уб на Одлуку о доношењу Друге  измену и 
допуну Програма пословања за 2019. годину, број 
954/2019 коју је донео Надзорни одбор предузећа, на сед-
ници одржаној дана 20. септембра 2019. године. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 352-43/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
61. 

На основу члана  40. став 1. тачка 10) Статута оп-
штине Уб (“Службени гласник општине Уб”, број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси 
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Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Комуналном јавном предузећу ''Ђунис''  
на Одлуку о ценама oсновних комуналних услуга 

 
1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузећу 

''Ђунис'' на Одлуку о ценама oсновних комуналних 
услуга, број 944/2019 коју је донео Надзорни  одбор 
предузећа, на седници одржаној дана 5. септембра 2019. 
године. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 352-44/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
62. 

Надзорни одбор Комуналног јавног предузећа 
„Ђунис“ Уб, на седници одржаној 5. септембра 2019. 
године, на основу члана 33. став 1. тачка 15) Статута 

Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, бр. 1279/2016,  
на који је Скупштина општине Уб дала сагласност 
Решењем о давању сагласности на Статут Комуналног 
јавног предузећа „Ђунис“ Уб, број 023-12/2016-01 дана 
16. децембра 2016. године, („Службени гласник општине 
Уб“, број  28/2016), члана 45. став 1. тачка 15) Одлуке о 
промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа 
„Ђунис“ Уб, („Службени гласник општине Уб“, број  
21/2016, 20/2017 и 5/2018), члана 22. став 1. тачка 11) 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, 
број 15/2016), члана 24-28 Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 
104/2016) донео је: 
 

О д л у к у 
о ценама oсновних комуналних услуга   

 
1. Одређује се цена комуналне услуге 

коришћења воде за пиће из градског водовода 
обрачуната по 1 m3 утрошене воде, у висини 
датој у колони 4 „Нова цена“ табеларно 
приказано: 

 
Р. бр. Услуга Стара цена Нова цена Индекс 4/3 
1 2 3 4 5 
1. Коришћење воде за пиће за домаћинства 46,00 46,00 1,00 
2. Коришћење воде за пиће за привреду и остале 92,00 92,00 1.00 
 
2. Одређује се цена комуналне услуге накнаде за одржавање водоводног прикључка, у висини датој у колони 4 

„Нова цена“ табеларно приказано: 
 
Р. бр. Услуга Стара цена Нова цена Индекс 4/3 
1 2 3 4 5 
1. Oдржавање водоводног прикључка за 

домаћинства 
53,00 53,00 1,00 

2. Одржавање водоводног прикључка за привреду 
и остале 

76,00 76,00 1.00 

 
3. Одређује се цена комуналне услуге коришћења градске канализације обрачуната по 1 м3 утрошене воде, у 

висини датој у колони 4 „Нова цена“ табеларно приказано: 
 
Р. бр. Услуга Стара цена Нова цена Индекс 4/3 
1 2 3 4 5 
1. Коришћење канализације за домаћинства 11,00 11,00 1,00 
     
2. Коришћење канализације за привреду и остале 33,00 33,00 1,00 

 
4. Одређује се цена комуналне услуге изношења смећа обрачуната по 1 м2 површине, у висини датој у колони 5 
„Нова цена“ табеларно приказано: 
 
Р.бр. Услуга Јединица 

мере 
Стара 
цена 

Нова 
цена 

Индекс 
5/4 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Изношење смећа  

за домаћинстава 
m2 4,50 4,50 1,00 

2. Изношење смећа  
заустанове (непривреду) 

   m2 7,50 7,50 1,00 

3. Изношење смећа  
Запривреднадруштва (привреда/предузећа) 

   m2 9,50 9,50 1,00 

4. Изношење смећа  
запредузетнике и трговинудо 40 m2 

месечно 932,00 932,00 1,00 

5.  Изношење смећа  
запредузетнике и трговинуод 41 до 100 m2 

месечно 1.492,00 1.492,00 1,00 

6. Изношење смећа  
запродавнице (боја; белетех.; гвожђа.; пољ. апот. 

месечно 845,00 845,00 1,00 
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и сл.  до 40 m2 
7. Изношење смећа  

запродавнице (боја; белетех.; гвожђа. и сл.од 41 
до 100 m2 

месечно 1.399,00 1.399,00 1,00 

8. Изношење смећа  
запродавнице (текстила; обуће; 
намештајакиосци и сл. до 40 m2 

месечно 356,00 356,00 1,00 

 
5. Одређују се цене комуналних (погребних) услуга, у висини датој у колони 4 „Нова цена“ табеларно приказано: 
 
Р. бр. Услуга Стара цена Нова цена Индекс 4/3 
1 2 3 4 5 
1. Ископ раке и сахрањивање у месту 6.500,00 6.500,00 1,00 
2. Ископ раке и сахрањивање у другим 

приградским местима 
8.000,00 

плус 60,00 
по км 

8.000,00 
плус 60,00 
дин. по km 

1,00 

3. Сахрана у постојећи гроб 8.190,00 8.190,00 1,00 
4. Превоз покојника од стана до капеле у месту 1.800,00 1.800,00 1,00 
5. Превоз покојника од стана до гробља у другим 

местима општине Уб 
1.800,00 

плус 60,00 
дин. по km 

1.800,00 
плус 60,00 
дин. по km 

1,00 

6. Превоз настрадалог лица по налогу органа 
МУП-а 

4.500,00 
плус 60,00 
дин. по km 

4.500,00 
плус 60,00 
дин. по km 

1,00 

7. Употреба капеле  
 Употреба капеле до 6 часова 1.500,00 1.500,00 1,00 

Употреба капеле од 6 до 24 часа 3.000,00 3.000,00 1,00 
8. Употреба сале за обред у оквиру капеле  
 Употреба сале до 6 часова 4.000,00 4.000,00 1,00 

Употреба сале од 6 до 24 часа 6.000,00 6.000,00 1,00 
9. Чекање на превоз покојника по часу (први сат се 

не наплаћује) 
400,00 400,00 1,00 

10. Улазак у гробље другог погребног возила 1.000,00 1.000,00 1,00 
11. Улазак у гробље ради подизања надгробних 

споменика 
1.500,00 1.500,00 1,00 

12. Ексхумација 50.000,00 50.000,00 1,00 
13. Ексхумација са преносом тела на гробља у 

другим местима 
60.000,00 + 
60,00 дин. 

по km 

60.000,00 + 
60,00 дин. 

по km 

1,00 

14. Годишњи закуп и одржавање гробног места  800,00 800,00 1,00 
15. Израда опсега за једно гробно место  18.000,00 18.000,00 1,00 
16. Израда опсега за два гробна места 24.000,00 24.000,00 1,00 
17. Израда опсега за три гробна места 30.000,00 30.000,00 1,00 
 
6. Одређују се цене комуналних услуга службе јавних паркиралишта, у висини датој у колони 4 „Нова цена“ 
табеларно приказано: 
 
Р. бр. Услуга Стара цена Нова цена Индекс 4/3 
1 2 3 4 5 
1. Картаза 1 сат – I зона 

(пап. карта или смс) 
 

40,00 
 

40,00 
 

1,00 
2. Картаза 1 сат – II зона 

(пап. карта или смс) 
 

25,00 
 

25,00 
 

1,00 
3. Целодневна карта – II зона  

120,00 
 

120,00 
 

1,00 
4. Месечна станарска карта – II зона  

350,00 
 

350,00 
 

1,00 
5. Месечна претплатна карта за физичка лица – II 

зона 
 

600,00 
 

600,00 
 

1,00 
6. Месечна претплатна карта за правна лица – II 

зона 
 

1.000,00 
 

1.000,00 
 

1,00 
7. Месечна универзална претплатна карта – I и 

IIзона 
 

1.500,00 
 

1.500,00 
 

1,00 
8. Дневна карта 960,00 960,00 1,00 
9. Резервисано паркинг мeсто за I зону/физичка 0 6.000,00 0 
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лица/на месечном нивоу 
10. Резервисано паркинг мeсто за I зону/правна 

лица/ на месечном нивоу 
0 7.000,00 0 

11, Резервисано паркинг мeстоза II зону/физичка 
лица/ на месечном нивоу 

0 4.000,00 0 

12 Резервисано паркинг мeстоза II зону/правна 
лица/ намесечном нивоу 

0 5.000,00 0 

13. Картаза 1 сат – екстразона 
(пап. карта или смс) 

0 80,00 0 

 
7. Одређују се цене комуналних услуга - одржавања јавне расвете, у висини датој у колони 5 „Нова цена“ 
табеларно приказано: 
 
Р. 
бр. 

Услуга Јединица 
мере 

Стара 
цена 

Нова 
цена 

Индекс 5/4 

1 2 3 4 5 6 
1. Рад хидрауличне дизалице са платформом h 4.200/h 6.050/h  

1,44 
2. Транспорт хидрауличне дизалице возилом по 

пређеном километру 
km 60/km 70/km  

1,16 
3. Транспорт доставним возилом km 60/km 70/km  

1,16 
 
8. Цене из ове Одлуке су дате без пдв-а. 
9. Комунално јавно предузеће  „Ђунис“ Уб ће 

вршити обрачун ПДВ-а крајњим корисницима у 
складу са законом.  

10. Ову Одлуку доставити Оснивачу на 
сагласност. 

11. Ценовник основних комуналних услуга ће се 
примењивати по добијању сагласности од 
Оснивача, Скупштине општине Уб. 

12. Доношењем ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о ценама основних комуналних услуга, 
број1020/2018 донета од стрaне Надзорног 
одбора КЈП „Ђунис“ Уб дана 06. 08. 2018. године, 
на коју је Скупштина општине Уб дала 
сагласност Решењем број 352-37/2018-01, дана 
20.09.2018. године. 

13. Дозвољава се законском заступнику Комуналног 
јавног предузећа  „Ђунис“  Уб, да за потребе 
тржишног наступања (учествовања) предузећа у 
поступцима јавних набавки,односно припремања 
понуда  поПозивима за доставу понуда у 
поступцима јавних набавки са предметом 
вршења услуга дефинисаних у овој Одлуци 
(Позивима за доставу понуда других Наручилаца 
које није основала Скупштина општинеУб) 
коригује цене комуналних услуга (повећа, 
односно смањи). 

14. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 
10) ове одлуке објавити у „Службеном гласнику 
Општине Уб“. 

 
Надзорниодбор 

Комуналногјавногпредузећа „Ђунис“ Уб 
Број: 944/2019, 05. 09. 2019. године 

 
    Председник Надзорног одбора 
     Иван Драгићевић, с.р. 
 
63. 

На основу члана  40. став 1. тачка 10) Статута оп-
штине Уб (“Службени гласник општине Уб”, број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Комуналном јавном предузећу ''Ђунис''  
на Одлуку о ценама oсталих комуналних услуга 

 
1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузећу 

''Ђунис'' на Одлуку о ценама oсталих комуналних услуга, 
број 945/2019 коју је донео Надзорни  одбор предузећа, на 
седници одржаној дана 5. септембра 2019. године. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 352-45/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
64. 

Надзорни одбор Комуналног јавног предузећа 
„Ђунис“ Уб, на седници одржаној 05. септембра 2019. 
године, на основу члана 33. став 1. тачка 15) Статута 
Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, бр. 1279/2016,  
на који је Скупштина општине Уб дала сагласност 
Решењем о давању сагласности на Статут Комуналног 
јавног предузећа „Ђунис“ Уб, број 023-12/2016-01 дана 
16. децембра 2016. године, („Службени гласник општине 
Уб“, број  28/2016), члана 45. став 1. тачка 15) Одлуке о 
промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа 
„Ђунис“ Уб, („Службени гласник општине Уб“, број  
21/2016, 20/2017), члана 22. став 1. тачка 11) Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/2016), члана 24-28 Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016) донео је: 
 

О д л у к у 
о ценама осталих  комуналних услуга  
 

1. Одређују се  цене  осталих комуналних услуга  које 
пружа служба одржавања водовода и канализације, у 
висини датој у колони 5 „Нова цена“ табеларно 
приказано: 
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Ред. 
бр. Услуге 

Jединица 
мере 

Старе 
цене 

Нове 
цене Индекс 

1 2 3 4 5 5/4 
  Давање услова о положају         
  инфраструктуре за      

1. урбанистичке пројекте и акте         

  - до 10 ари 
по 

парцели 6.000,00 6.000,00 1,00  

  -преко 10 ари 
по 

парцели 7.500,00 7.500,00  1,00 
  Издавање техничких услова,         
  потврда о прикључењу и      

2. сагласности на пројекат за:         
       -стамбене објекте по објек. 4.500,00 4.500,00 1,00 
       -пословне објекте и објекте по објек. 7.000,00 7.000,00 1,00 
        колективног становања         
  Обрада захтева за прикључење       

  на водоводну      
   и канализациону мрежу:         
  - за домаћинства         
  на водоводну и канализациону мрежу      

  Ø1/2" i Ø3/4" 
по 

прикључку 7.500,00 7.500,00 1,00 

  Ø1"; Ø5/4" i Ø6/4" 
по 

прикључку 8.000,00 8.000,00 1,00 

  Ø2"  
по 

прикључку 9.000,00 9.000,00 1,00 
3. на водоводну или канализациону мрежу         

  Ø1/2" i Ø3/4" 
по 

прикључку 4.500,00 4.500,00 1,00 

  Ø1"; Ø5/4" i Ø6/4" 
по 

прикључку 5.000,00 5.000,00 1,00 

  Ø2"  
по 

прикључку 5.500,00 5.500,00 1,00 
  - за привреду и објекте колек. становања         
  на водоводну и канализациону мрежу      

  Ø1/2" i Ø3/4" 
по 

прикључку 12.500,00 12.500,00 1,00 

  Ø1"; Ø5/4" i Ø6/4" 
по 

прикључку 15.000,00 15.000,00 1,00 

  Ø2"  
по 

прикључку 17.500,00 17.500,00 1,00 
  на водоводну или канализациону мрежу         

  Ø1/2" i Ø3/4" 
по 

прикључку 7.500,00 7.500,00 1,00 

  Ø1"; Ø5/4" i Ø6/4" 
по 

прикључку 8.000,00 8.000,00 1,00 

  Ø2"  
по 

прикључку 8.500,00 8.500,00 1,00 
  Затварање водоводне мреже      
  ради извођења прикључка:         

4. -до називне величине цевовода 100 mm 
по 

прикључку 4.000,00 4.000,00 1,00 

  -преко називне величине цевовода 100 mm 
по 

прикључку 5.000,00 5.000,00 1,00 
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  Монтажа цеви од места прикључења      
5. до водомерног окна са постављањем       
  и затрпавањем цеви         

  - до 10 m  по метру 780 780 1,00 
  - преко 10 m по метру 410,00 410,00 1,00 

    
 сваки 
следећи       

  Монтажа и демонтажа       
  водомера ради искључења због      

6. неплаћања преузетих добара и сл.         
  -за домаћинства по ком. 3.000,00 3.000,00 1,00 
  -за радње и установе по ком. 4.000,00 4.000,00 1,00 
  -за предузећа по ком. 6.000,00 6.000,00 1,00 

7. Раздвајање водомера   6.500,00 6.500,00 1,00 
  Монтажа фекалног прикључка до         
  разводног окна корисника         

8. -за домаћинства по метру 630,00 630,00 1,00 
  -за привреду и објекте  по метру 900,00 900,00 1,00 
  колективног становања         

  
1. НАПОМЕНА:Уз вредност извршених радова, фактурише се и тржишна вредност материјала коришћеног у 
току извршења посла на основу Потврде о извршеним радовима и уграђеном материјалу, коју оверава крајњи 
корисник. 
 
  Легализација бесправних          
  прикључака на водоводну      
  или канализациону мрежу      
  -за домаћинства         

  Ø1/2" i Ø3/4" 
по 

прикључку 13.000,00 13.000,00 1,00 

  Ø1"; Ø5/4" i Ø6/4" 
по 

прикључку 14.500,00 14.500,00 1,00 

  Ø2"  
по 

прикључку 16.000,00 16.000,00 1,00 
9. -за радње и установе         

  Ø1/2" i Ø3/4" 
по 

прикључку 20.000,00 20.000,00 1,00 

  Ø1"; Ø5/4" i Ø6/4" 
по 

прикључку 22.000,00 22.000,00 1,00 

  Ø2"  
по 

прикључку 25.000,00 25.000,00 1,00 
  -за предузећа         

  Ø1/2" i Ø3/4" 
по 

прикључку 32.500,00 32.500,00 1,00 

  Ø1"; Ø5/4" i Ø6/4" 
по 

прикључку 35.000,00 35.000,00 1,00 

  Ø2"  
по 

прикључку 40.000,00 40.000,00 1,00 
 
2. НАПОМЕНА:У поступку легализације за нелегално прикључене објекте наплаћује се и утрошена вода, 
уколико је евидентирана преко водомера, а канализација на бази утрошене воде евидентиране преко водомера. 
Уколико је прикључење извршено без мерења утрошка преко водомера онда ће се кориснику ,домаћинству, 
фактурисати 10м3 воде месечно по члану домаћинства, рачунајући од момента недвосмислено извршеног нелегалног 
прикључења, а уколико се са сигурношћу не може утврдити време нелегалног прикључења онда ће се кориснику 
фактурисати 10 м3 воде по члану домаћинства за период од 12 месеци. Кориснику радњи и предузећу ће се 
фактурисати дупло већа количина од просечне месечне потрошње за радњу односно предузеће истородне или сличне 
делатности, месечно, за период од 12 месеци. 
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Ред.
бр. 

Услуга Јединица 
мере 

Стара 
цена 

Нова 
цена 

Индекс 
5/4 

1 2 3 4 5 6 
10. Рад нк радника h 450,00 450,00 1,00 
11. Рад пк радника h 552,00 552,00 1,00 
12. Рад кв радника h 600,00 600,00 1,00 
13. Рад вкв радника h 800,00 800,00 1,00 

14. Рад ровокопача на на ископу, утовару и 
затрпавању и разастирању материјала h 

 
3.100,00 

 
4.800,00 

 
1,55 

15. Црпљење воде пумпом h 750,00 750,00 1,00 

16. Рад пумпе високог притиска на одгушењу цеви 
малог пречника h 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

 
1,00 

17. Рад специјалног возила“VOME“ на одгушењу 
канализације h 

 
10,000,00 

 
10.000,00 

 
1,00 

18. 

Рад специјалног возила на усисавању фекалија:     
у Убу по цист 3.000,00 3.000,00 1,00 

 у осталим насељеним 
местима у општини 

по цист + 
100 din/kmу 
оба правца  

 
3.000,00 

 
3.000,00 

 
 1,00 

19. 

Испорука и транспорт питке воде цистерном:     
цистерном 7 m3 по цист 7.000,00 7.000,00 1,00 
цистерном 8 m3 по цист 8.000,00 8.000,00 1,00 
цистерном 9 m3 по цист 9.000,00 9.000,00 1,00 
цистерном10 m3 по цист 10.000,00 10.000,00 1,00 

Напомена 1m3 /1.000,00 дин. без пдв-а 

плус цена по пређеном километру у оба правца km 
 

300,00 
 

300,00 
 
1,00 

 
2. Одређују се  цене  осталих комуналних услуга  које пружа служба комуналне хигијене, у висини датој у колони 5 

„Нова цена“ табеларно приказано: 
 

Р/б Врста услуге Јед.мере Стара цена Нова 
цена  

Индекс 
5/4 

1 2 3 4 5 6 

1. Чишћење јавних површина m2 2,50 2,50 1,00 

2. Стругање улица m дужни 15,00 17,00 1,13 

3. Прање улица   m2 4,30 4,30 1,00 

4. Рад радне утоваривача (Caterpilar 428F2) Радни сат 3.100,00 4.800,00 1,55 

6. Превоз камионом 
кипером до 3 t са утоваром 

по тури 2.500,00 
+ 60,00 
din/km 

2.500,00 
+ 70,00 
din/km 

1,00 

7. Превоз камионом  
кипером преко 3  t 

по тури 3,000,00 
+60,00 
din/km 

3,000,00 
+70,00 
din/km 

1,00 

8. 
 

Чишћење улица машински ( ИНСАЛ ) радни сат 1.500,00 1.500,00 
 

1,00 

9. Чишћење механичком метлом (КАРТЕР 70/20) радни сат 0 800,00 0 

10. Поливање улица(прскање) m2 1,00 1,00 1,00 

11. Чишћење снега до 5 cm m2 1,80 1,80 1,00 

12. Чишћење снега преко 5cm m2 2,45 2,45 1,00 

13. Утовар и одвоз снега m3 780,00 780,00 1,00 
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14. Депоновање смећа на 
депонији (превоз корисника) 

m3 200,00 200,00 1,00 

15. Одношење дворишног смећа   по ару на 
месечном 
нивоу 

15,00 15,00 1,00 

16. Прикупљање канти (пражњење смећа) радни сат 0 450,00 0 

17. Ручно прикупљање смећа са површина радни сат 0 450,00 0 

18. Ручно прикупљање смећа у кориту реке радни сат 0 450,00 0 

19. Рад мини утоваривача (Caterpilar 242 D) радни сат 0 4.200,00 0 

20 Заваривање (плус материјал) сат  0 3.000,00 0 

21 Остали браварски радови (брушење, сечење, 
обрада и сл. плус материјал) 

сат 0 2.000,00 0 

 
3. Одређују се цене комуналних услуга - пијачних комуналних услугау висини датој у колони 5 „Нова цена“ 
табеларно приказано: 
 
Р/б  

Врста услуге 
Јединица  
мере 

Стара 
цена 

Нова 
цена  

Индекс 
5/4 

1 2 3 4 5 6 

Пијачне услуге  

Накнада  за улазак по грлу 

1. Телад и јунад комад 150,00 150,00 1,00 

2. Остала крупна стока комад 200,00 200,00 1,00 

3. Овце, козе и свиње комад 70,00 70,00 1,00 

4. Јагњад, јарад и прасад комад 50,00 50,00 1,00 

Услуга мерења на сточној пијаци  

5. Крупна стока комад 150,00 150,00 1,00 

6. Телад, свиње, овце и козе комад 100,00 100,00 1,00 

7. Јагњад, јарад и прасад комад 40,00 40,00 1,00 

Накнада за улазак у пијацу  

8. Улазак у пијац за путничка возила и тракторе По возилу 100,00 100,00 1,00 

9. Улазак у пијац за теретна возила до 4 t носвости  По возилу 150,00 150,00 1,00 

10. Улазак у пијац за теретна возила од 4 до 10 t носвости  По возилу 200,00 200,00 1,00 

11. Улазак у пијац за теретна возила преко 10 t носвости  По возилу 300,00 300,00 1,00 

12. За житарице и креч по тони По тони 300,00 300,00 1,00 

13. За продају непрехрамбених производа по возилу По возилу 300,00 300,00 1,00 

14. За излагање надгробних споменика – на годину дана По години 12.000,00 12.000,00 1,00 

15. За постављање мобилних угоститељских објеката, 
киоска, приколица и шатри по m2 

По m2 150,00 150,00 1,00 

Закуп тезге на зеленој пијаци  

16. Закуп тезге са кровом и сандуком за продају воћа и 
поврћа - месечно 

По тезги 1.600,00 1.600,00 1,00 

17. Закуп тезге без крова и сандука – месечно  По тезги 1.400,00 1.400,00 1,00 

18. Дневно коришћење тезге на пијаци По тезги 200,00 200,00 1,00 

19. Закуп тезге за продају робе широке потрошње - 
месечно 

По тезги 1.600,00 1.600,00 1,00 
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20. Закуп тезге за продају робе широке потрошње - 
дневно 

По тезги 250,00 250,00 1,00 

Закуп расхладне витрине на зеленој пијаци  

21. Коришћење расхладне витрине од стране закупца –
дневно + анализа прегледаних узорака 

По тезги 400,00 400,00 1,00 

22. Коришћење расхладне витрине од стране оног ко није 
закупац – дневно + анализа прегледаних узорака  

По тезги 500,00 500,00 1,00 

23. Закуп једног дела витрине  месечно По тезги 1.000,00 1.000,00 1,00 

24. Закуп целе витрине месечно По тезги 1.700,00 1.700,00 1,00 

Друге пијачне услуге  

25. 
Закуп за продају расаде и свећа 2 m2 , месечно 

Дата у опису 
услуге 

1.400,00 1.400,00 1,00 

26. 
Закуп рамова за продају воћа и поврћа 

Дата у опису 
услуге 

1.400,00 1.400,00 1,00 

27. Коришћење простора за продају половне робе 2 m2 - 
дневно 

Дата у опису 
услуге 

200,00 200,00 1,00 

28. Коришћење простора за продају половне робе 2 m2 - 
месечно 

Дата у опису 
услуге 

1.000,00 1.000,00 1,00 

Закуп пословног простора на зеленој пијаци  

29. Закуп локала  m2 400,00 400,00 1,00 

30. Закуп простора за постављање продајног – монтажног  
објекта (киоска и сл.) 

m2 350,00 350,00 1,00 

31. Закуп простора који закупац користи са својом 
монтажном тезгом, или монтажно надкривен простор 

m2 150,00 150,00 1,00 

Пратеће услуге   

32. Накнада за чишћење јавних површина ван зелене 
пијаце 

m2 50,00 50,00 1,00 

 
4. Одређују се ценекомуналних услуга одржавања јавних зелених површина у висини датој у колони 5 „Нова 
цена“ табеларно приказано: 

 
Р/б. Врста услуге Јед.мере Стара 

цена 
Нова 
цена  

Индекс 
5/4 

1 2 3 4 5 6 

1. кошење самоходном косачицом m2 5,50 5,50 1,00 

1/А кошење самоходном косачицом по Плану и програму m2 3,30 3,30 1,00 

2. кошење тримером са најлоном m2 7,50 7,50 1,00 

2/А кошење тримером са најлоном по Плану и програму m2 6,00 6,00 1,00 

3. кошење тримером са ножем – учешће коровских 
биљака 50% 

m2 8,80 8,80 1,00 

4. сакупљање кошевине (до сада по радном сату, а од сада 
по m2) 

m2 3,20 3,20 1,00 

5. 
утовар са одвожењем на депонију 

тура  2.500,00 
+ 60,00 

3.000,00  
по тури 

1,00 

6. орезивање живе ограде  m2 60,00 60,00 1,00 

7. кресање ивичњака  m 55,00 55,00 1,00 

8. резање шибља  m2 72,00 72,00 1,00 

9. обликовање жбуња m2 72,00 72,00 1,00 
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10. крчење терена од самоникле вегетације и корова  m2 150,00 150,00 1,00 

11. Производња сезонског расада у расаднику сат 0 550,00 0 

Машинска припрема земљишта за садњу ( фрезирање) m2 0 65,00 0 

Садња сезонског засада m2 0 75,00 0 

12. крчење канала  m2 75,00 75,00 1,00 

13. плевљење и окопавање  m2 40,00 40,00 1,00 

14. риљање са ђубрењем  m2 80,00 80,00 1,00 

15. чишћење фуга од маховине  m2 0 80,00 0 

16. садња ружа  комад  265,00 265,00 1,00 

17. загртање и одгртање ружа  m2 70,00 70,00 1,00 

18. орезивање ружа  m2 80,00 80,00 1,00 

19. заливање расаде, травњака и дрвећа цревом  m2 0,45 1,70 3,78 

20. Заливање травњака распрскивачем m2 0,40 1,20 2,67 

21. заливање цистерном цистерна 3.100,00 4.000,00 1,29 

22. хемијско третирање корова  m2 40,00 40,00 1,00 

23. сакупљање лишћа  m2 3,20 3,20 1,00 

24. 
припрема терена за садњу и садња дрвен. култура 

комад 850,00 850,00 
+цена 
саднице 

1,00 

25. Уклањање ластара са дрвећа комад 0 150,00 0 

   26 
Сечење стабала и грања моторном тестером, са 
раскресивањем и слагањем 

сат 0 2.550,00 0 

27. вађење пањева  

 ручно комад 2.500,00 3.000,00 1,20 

машинско комад 3.100,00 4.800,00 1,55 

28. рад хидрауличне дизалице са платформом  h 4.200,00 6.050,00 1,44 

29. комплетна обнова травњака сетвом семена  m2 180,00 180,00 1,00 

30.  обнова травњака бусеном  m2 270,00 300,00 1,11 

31. Норма рада моторне тестере h 1.200,00 1.200,00 1,00 

32. 
Припрема терена и садња жбунастих култура 

ком 0 550,00 + 
цена 
саднице 

0 

33. Сакупљање смећа са зелених површина сат 0 450,00 0 

34. Чишћење стаза и тротоара m2 0 2,50 0 

35. Чишћење кошевине и лишћа дуваљком m2 0 2,00 0 

 
5. Одређују се цене комуналних услуга службе зоохигијена, у висини датој у колони 5 табеларно приказано: 
 
Р. 
бр. 

Услуга Јединица 
мере 

Стара 
цена 

Нова 
цена 

Индекс 
5/4 

1 2 3 4 5  
1. Услуга рада екипе и коришћење службеног возила  h 3.400,00 3.400,00 1,00 
2. Смештајни дан уз ветеринарску негу 

(минимални смештај уз ветеринрску негу  је 30 дана 
сходно Закону о добробити животиња) 

по псу 300,00 300,00 1,00 

3. Стерилизација женске популације паса које се враћају 
на првобитно место станишта 

по псу 3.400,00 3.400,00 1,00 

4. Кастрације мушке популације паса које се враћају на 
првобитно место станишта 

по псу 2.000,00 2.000,00 1,00 
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5. Еутаназија (искључиво по Закону о добробити 
животиња) 

по псу 2.000.00 2.000,00 1,00 

6. Путни трошак  по 
пређеном 
km 30% од 
важеће цене 
безоловног 
бензина 

  1,00 

7. Дехелмитизација  по псу 600,00 600,00 1,00 
8. Вакцинација против беснила по псу 1.000,00 1.000,00 1,00 
9. Чиповање паса по псу 1.000,00 1.000,00 1,00 
10. Омамљивање паса по псу 1.500,00 1.500,00 1,00 
11. Враћање пса по захтеву власника  по псу 5.000,00 5.000,00 1,00 

 
6. Одређују се цене услуга службе за детекцију кваова, у висини датој у колони 5 табеларно приказано: 
 
Р. 
бр. 

Услуга Јединица 
мере 

Стара 
цена 

Нова 
цена 

Индекс 
5/4 

1 2 3 4 5  
1. Излазак стручног лица са опремом на терен  По изласку 0 4.000,00 0 
2. Рад геофоном h 0 3.000,00 0 
3. Рад колератором h 0 4.000,00 0 
4. Мерење ултразвучним мерачем протока h 0 500,00 0 
5. Тражење подземних инсталација h 0 3.000,00 0 
6. Позиционирање шахтова комад 0 1.000,00 0 

 
7. Цене из ове Одлуке су дате без пдв-а. 
8. Комунално јавно предузеће  „Ђунис“ Уб ће 

вршити обрачун ПДВ-а крајњим корисницима у 
складу са законом.  

9. Ову Одлуку доставити Оснивачу на 
сагласност. 

10. Ценовник  осталих комуналних услуга  ће се 
примењивати по добијању сагласности од Оснивача, 
Скупштине општине Уб. 

11. Доношењем ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о ценама осталих  комуналних услуга, број 
1021/2018 донета од стрaне Надзорног одбора 
Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб дана 6. 8. 
2018. године,  на коју је Скупштина општине Уб 
дала сагласност Решењем број 352-38/2018-01, дана 
20. 09. 2018. године. 

12. Дозвољава се законском заступнику Комуналног 
јавног предузећа „Ђунис“ Уб, да за потребе 
тржишног наступања (учествовања)  предузећа у 
поступцима јавних набавки, односно припремања 
понуда по Позивимаза доставу понуда у поступцима 
јавних набавки са предметом вршења услуга 
дефинисаних у овој Одлуци (Позивима за доставу 
понуда других Наручилаца које није основала 
Скупштина општине Уб) коригује цене комуналних 
услуга (повећа, односно смањи). 

13. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 
9) ове Одлуке објавити у „Службеном гласнику 
Општине Уб“. 
 

Надзорни одбор 
Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб 
Број: 945/2019 од 05. 09. 2018. године 

 
    Председник Надзорног одбора 
     Иван Драгићевић, с.р. 
65. 

На основу члана  40. став 1. тачка 10) Статута оп-
штине Уб (“Службени гласник општине Уб”, број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси 

 
Р е ш е њ е 

о давању сагласности  
Комуналном јавном предузећу ''Ђунис''  

на Одлуку о ценама услуга  
зимског одржавања путева и улица 
у надлежности општине Уб и услуге  

превоза каменог агрегата  
путева у надлежности општине Уб 

 
1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузећу 

''Ђунис'' на Одлуку о ценама услуга зимског одржавања 
путева и улица у надлежности општине Уб и услуге 
превоза каменог агрегата путева у надлежности општине 
Уб, број 1000/2019 коју је донео Надзорни  одбор 
предузећа, на седници одржаној дана 10. септембра 2019. 
године. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 352-46/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
66. 

Надзорнио дбор Комуналног јавног предузећа 
„Ђунис“ Уб, на седници одржаној 10. септембра 2019. 
године, на основу члана 33. став 1. тачка 15) Статута 
Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, бр. 1279/2016,  
на који је Скупштина општине Уб дала сагласност 
Решењем о давању сагласности на Статут Комуналног 
јавног предузећа „Ђунис“ Уб, број 023-12/2016-01 дана 
16. децембра 2016. године, („Службени гласник општине 
Уб“, број  28/2016), члана 45. став 1. тачка 15) Одлуке о 
промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа 
„Ђунис“ Уб, („Службени гласник општине Уб“, број  
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21/2016, 20/2017), члана 22. став 1. тачка 11) Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/2016), члана 24-28 Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016) донео је: 
 

О д л у к у 
о ценама  

услуга зимског одржавањапутева и улица  
у надлежности општине Уб  

и  услуге превоза каменог агрегата путева у 
надлежности општине Уб 

 
1. Одређују се цене услуга зимског одржавања 

путева и улица у надлежности општине Уб и  
услуге превоза каменог агрегата путева у 
надлежностиопштинеУб, у висини датој у колони 
5 „Нова цена“ табеларно приказано: 

 
Р. 
бр. 

Услуга Јединица 
мере 

Стара 
цена 

Нова 
цена 

Индекс 
5/4 

1 2 3 4 5  
1. Рад камиона кипера са раоником и посипачем за 

чишћење снега на путевима и улицама у надлежности 
Општине Уб 

din/h 0 8.000,00 0 

2. Рад утоваривача (Caterpilar 428F2) на  чишћењу снега на 
путевима и улицама у надлежности Општине Уб 

din/h 
 

0 4.800,00 0 

3. Рад мини утоваривача (Caterpilar 242 D опремљеног 
ножем за чишћење снега на путевима и улицама у 
надлежности Општине Уб 

din/h 0 5.000,00 0 

4. Дежурство комплетно опремљеног возила за зимску 
службу 

din/h 0 1.600,00 0 

5. Дежурство утоваривача (Caterpilar 428F2) din/h 0 960,00 0 
6. Дежурство  мини утоваривача (Caterpilar 242 D) din/h 0 1.000,00 0 
7. Ручно посипање материјала и чићење снега и леда  din/h 0 300,00 0 
8. Превоз  камионом кипером каменог агрегата различитих 

фракција 
din/h 0 6.500,00 0 

9. Рад возила  до 2 t за превоз радника  din/h 0 800,00 0 
 
 

Набавка материјала 
Р. 
бр. 

Материјал Јединица 
мере 

Цена 

10. Ризла  t Цена добављача уговорена 
након спроведеног поступка 

јавне набавке 
11 Индустријска сo CONaCl t Цена добављача уговорена 

након спроведеног поступка 
јавне набавке 

12. Индустријаска сo COCaCl t Цена добављача уговорена 
након спроведеног поступка 

јавне набавке 
 

2. Ценеизове Одлуке су дате без пдв-а. 
3. Комунално јавно предузеће  „Ђунис“ Уб ће 

вршити обрачун ПДВ-а крајњим корисницима у 
складу са законом.  

4. Ову Одлуку доставити Оснивачу на сагласност. 
5. Ценовник осталих комуналних услуга ће се 

примењивати по добијању сагласности од 
Оснивача, Скупштине општине Уб. 

6. Дозвољава се законском заступнику Комуналног 
јавног предузећа „Ђунис“ Уб, да за потребе 
тржишног наступања (учествовања)  предузећа у 
поступцима јавних набавки, односно 
припремања понуда по Позивимаза доставу 
понуда у поступцима јавних набавки са 
предметом вршења услуга дефинисаних у овој 
Одлуци (Позивима за доставу понуда других 
Наручилаца које није основала Скупштина 
општине Уб) коригује цене комуналних услуга 
(повећа, односно смањи). 

7. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 4) 
ове Одлуке објавити у „Службеном гласнику 

Општине Уб“. 
 

Надзорниодбор 
Комуналногјавногпредузећа „Ђунис“ Уб 
Број: 1000/2019oд 10. 09. 2019. године 

 
    Председник Надзорног одбора 
     Иван Драгићевић, с.р. 
 
67. 

На основу члана  40. став 1. тачка 10) Статута оп-
штине Уб (“Службени гласник општине Уб”, број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси 

 
Р е ш е њ е 

о давању сагласности  
Комуналном јавном предузећу ''Ђунис''  

на Одлуку о ценама одржавања  
Спортско рекреативног центра ''Школарац'' у Убу  

и Градских базена у Убу 



Број 16 – страна 16 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 4. октобар 2019. године 
 

 
1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузећу 

''Ђунис'' на Одлуку о ценама одржавања Спортско 
рекреативног центра ''Школарац'' у Убу и Градских базена 
у Убу, број 1001/2019 коју је донео Надзорни  одбор 
предузећа, на седници одржаној дана 10. септембра 2019. 
године. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 352-47/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
68. 

Надзорни одбор Комуналног јавног предузећа 
„Ђунис“ Уб, на седници одржаној 10. септембра 2019. 
године, на основу члана 33. став 1. тачка 15) Статута 
Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, бр. 1279/2016,  
на који је Скупштина општине Уб дала сагласност 

Решењем о давању сагласности на Статут Комуналног 
јавног предузећа „Ђунис“ Уб, број 023-12/2016-01 дана 
16. децембра 2016. године, („Службени гласник општине 
Уб“, број  28/2016), члана 45. став 1. тачка 15) Одлуке о 
промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа 
„Ђунис“ Уб, („Службени гласник општине Уб“, број  
21/2016, 20/2017), члана 22. став 1. тачка 11) Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/2016), члана 24-28 Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016) донео је: 

 
О д л у к у 

о ценама одржавања  
Спортско рекреативног центра „Школарац“ у Убу  

и Градских базена у Убу 
 

1. Одређују се цене услуга одржавања Спортско 
рекреативног центра „Школарац“ и Градских 
базена у Убу, у висини датој у колони 5 „Нова 
цена“ табеларно приказано: 

 
Р. 
бр. 

Услуга Јединица 
мере 

Стара 
цена 

Нова 
цена 

Индекс 
5/4 

1 2 3 4 5  
1. Прање платоа базена пумпом под притиском  din/m2 0 8.,00 0 
2. Oрезивање живе ограде  din/m2 0 60,00 0 
3. Рад  усисивачем за лишће din/m2 0 2,00 0 
4. Чипћење стаза и тротоара din/m2 0 2,50 0 
5. Кошење самоходном косачицом din/m2 0 5,50 0 
6. Кошење самоходном косачицом по Плану и програму din/m2 0 3,30 0 

7. Кошење тримером са најлоном din/m2 0 7,50 0 
8. Кошење тримером са најлоном по Плану и програму din/m2 0 6,00 0 
9. Сакупљање кошевине din/m2 0 3,20 0 
10. Кошење трктор косачицом din/m2 0 8,00 0 
11. Грабуљање и четкање терена са вештачком травом din/m2 0 8,00 0 
12. Уклањање снега до 5 cm din/m2 0 1.80 0 
13. Уклањање снега преко 5 cm din/m2 0 2,45 0 
14. Заливање са рспршивачем din/m2 0 1,20 0 
15. Заливање цревом din/m2 0 1,70 0 
16. Заливање цистерном по цистерни 0 4.000,00 0 
17. Усисивање корита базена din/h 0 750,00 0 
18. Црпљење воде пумпом din/h 0 750,00 0 
19. Рад   мини утоваривача (Caterpilar 242 D) din/h 0 4.200,00 0 

 
2. Цене из ове Одлуке су дате без пдв-а. 
3. Комунално јавно предузеће  „Ђунис“ Уб ће 

вршити обрачун ПДВ-а крајњим корисницима у 
складу са законом.  

4. Ову Одлуку доставити Оснивачу на сагласност. 
5. Ценовник  осталих комуналних услуга  ће се 

примењивати по добијању сагласности од 
Оснивача, Скупштине општине Уб. 

6. Дозвољава се законском заступнику Комуналног 
јавног предузећа „Ђунис“ Уб, да за потребе 
тржишног наступања (учествовања)  предузећа у 
поступцима јавних набавки, односно 
припремања понуда по Позивимаза доставу 
понуда у поступцима јавних набавки са 
предметом вршења услуга дефинисаних у овој 
Одлуци (Позивима за доставу понуда других 
Наручилаца које није основала Скупштина 
општине Уб) коригује цене комуналних услуга 
(повећа, односно смањи). 

7. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 4) 

ове Одлуке објавити у „Службеном гласнику 
Општине Уб“. 

Надзорниодбор 
Комуналногјавногпредузећа „Ђунис“ Уб 
Број: 1001/2019 од10. 09. 2019. године 

 
    Председник Надзорног одбора 
     Иван Драгићевић, с.р. 
69. 

На основу члана  40. став 1. тачка 10) Статута оп-
штине Уб (“Службени гласник општине Уб”, број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Комуналном јавном предузећу ''Ђунис''  
на Одлуку о ценама издавања термина  

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

Градских базена у Убу 
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1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузећу 
''Ђунис'' на Одлуку о ценама издавања термина на 
Спортско рекреативном центру ''Школарац'' у Убу и о 
ценама карата за коришћење Градских базена у Убу, број 
1002/2019 коју је донео Надзорни  одбор предузећа, на 
седници одржаној дана 10. септембра 2019. године. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 352-48/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
70. 

Надзорни одбор Комуналног јавног предузећа 
„Ђунис“ Уб, на седници одржаној 10. септембра 2019. 
године, на основу члана 33. став 1. тачка 15) Статута 
Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, бр. 1279/2016,  
на који је Скупштина општине Уб дала сагласност 

Решењем о давању сагласности на Статут Комуналног 
јавног предузећа „Ђунис“ Уб, број 023-12/2016-01 дана 
16. децембра 2016. године, („Службени гласник општине 
Уб“, број  28/2016), члана 45. став 1. тачка 15) Одлуке о 
промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа 
„Ђунис“ Уб, („Службени гласник општине Уб“, број  
21/2016, 20/2017), члана 22. став 1. тачка 11) Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/2016), члана 24-28 Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016) донео је: 

 
О д л у к у 

о ценама издавања термина  
на Спортском рекреативном центру  

„Школарац“ у Убу  
и о ценама карата за коришћње Градских базена у Убу 

 
1. Одређују се цене издавања термина на Спортско 

рекреативном центру „Школарац“ у Убу , улица 
Спортска број 1,  табеларно приказаних: 

 

Ред.бр. Називуслуге 
Jединица 
мере 

Ценасапдв-
ом у дин. 

1 2 3 4 
1. Коришћење мини – пич терена din/h 1.000,00 
2. Коришћење тениских терена din/h 250,00 
3. Коришћење фудбалског терена са вештачком травом  din/h 5.000,00 

4. 
Коришћење фудбалског терена са вештачком травом и 
упаљеним рефлекторима  din/h 6.000,00 

 Коришћење трена са тартан подлогом din/h 1.000,00 
У цене је урачунат порез на додату вредност у висини од 20% 

 
2. Одређују се цене коришћења  Градских базена у Убу, улица Омладинских бригада бб,  табеларно приказаних: 

 

Ред.бр. Називуслуге Jединицамере 
Ценасапдв-
ом у дин. 

1 2 3 4 

1. Појединачна сезонска карта  
Годишња 

купалишна сезона  3.500,00 

2. Појединачна сезонска карта за ђаке и студенте 
Годишња 

купалишна сезона 3.000,00 
3. Појединачна дневна карта дневна 150,00 

4. 

Деца млађа од 7 година * 
*децамлађаод 7 година – у 
овукатегоријуспадајудецакојаимајумањеод 7 
годинаилитачно 7 година, акодетеима 7 година и 
једанданнеспада у овукатегорију дневно бесплатно 

5. Труднице  дневно бесплатно 
У цене је урачунат порез на додату вредност у висини од 20% 

 
3. Цене из ове Одлуке су дате са пдв-ом. 
4. Ову Одлуку доставити Оснивачу на сагласност. 
5. Ценовник  осталих комуналних услуга  ће се 

примењивати по добијању сагласности од 
Оснивача, Скупштине општине Уб. 

6. Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука 
о ценама издавања термина на СРЦ „Школарац“ 
у Убу, број 263/1/2018, донета од стрaне 
Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа 
„Ђунис“ Уб дана 01.3.2018. године,  и  Одлука о 
ценама карата коришћења Градских базена у Убу, 
број 263/2/2018, донета од стрaне Надзорног 
одбора Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб 
дана 01.3.2018. године.   

7. Дозвољава се законском заступнику Комуналног 

јавног предузећа „Ђунис“ Уб, да за потребе 
тржишног наступања (учествовања)  предузећа у 
поступцима јавних набавки, односно 
припремања понуда по Позивимаза доставу 
понуда у поступцима јавних набавки са 
предметом вршења услуга дефинисаних у овој 
Одлуци (Позивима за доставу понуда других 
Наручилаца које није основала Скупштина 
општине Уб) коригује цене комуналних услуга 
(повећа, односно смањи). 

8. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 4) 
ове Одлуке објавити у „Службеном гласнику 
Општине Уб“. 
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Надзорниодбор 
Комуналногјавногпредузећа „Ђунис“ Уб 
Број: 1002/2019 од10. 09. 2019. године 

 
    Председник Надзорног одбора 
     Иван Драгићевић, с.р. 
 
71. 

На основу члана  40. став 1. тачка 10) Статута оп-
штине Уб (“Службени гласник општине Уб”, број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси 

 
Р е ш е њ е 

о давању сагласности  
Комуналном јавном предузећу ''Ђунис''  

на Одлуку о ценама услуга одржавања фонтана  
у насељеном месту Уб 

 
1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузећу 

''Ђунис'' на Одлуку о ценама услуга одржавања фонтана у 
насељеном месту Уб, број 1003/2019 коју је донео 
Надзорни  одбор предузећа, на седници одржаној дана 10. 
септембра 2019. године. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 
 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 352-49/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
72. 

Надзорни одбор Комуналног јавног предузећа 
„Ђунис“ Уб, на седници одржаној 10. септембра 2019. 
године, на основу члана 33. став 1. тачка 15) Статута 
Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб, бр. 1279/2016,  
на који је Скупштина општине Уб дала сагласност 
Решењем о давању сагласности на Статут Комуналног 
јавног предузећа „Ђунис“ Уб, број 023-12/2016-01 дана 
16. децембра 2016. године, („Службени гласник општине 
Уб“, број  28/2016), члана 45. став 1. тачка 15) Одлуке о 
промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа 
„Ђунис“ Уб, („Службени гласник општине Уб“, број  
21/2016, 20/2017), члана 22. став 1. тачка 11) Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 
15/2016), члана 24-28 Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016) донео је: 

 
О д л у к у 

о ценама услуга oдржавања фонтана  
у насељеном месту Уб 

 
1. Одређују се  цене услуга  oдржавања фонтана у 

насељеном месту Уб, у висини датој у колони 5 „Нова 
цена“ табеларно приказано: 

 
Р. 
бр. 

Услуга Јединица 
мере 

Стара 
цена 

Нова 
цена 

Индекс 
5/4 

Одржавање фонтане на Тргу Ослобођења у Убу 
1 2 3 4 5  
1. Свакодневно механичко чишћење, проера техничке 

просторије и нивоа хемикалија у дозаторима 
din/h 

 
0 1.300,00 0 

2. Детаљно чишћење фонтане и усисних решетака месечно 0 3.500,00 0 
Одржавање фонтане на новом Тргу у улици Немање Матић у Убу 

3. Свакодневно механичко чишћење, проера техничке 
просторије и нивоа хемикалија у дозаторима, прглед ниво 
воде и корекција нивоа воде са хидрантске мреже 

din/h 
 

0 1.600,00 0 

4. Ддетаљно чишћење фонтане; пражњење воде; детаљно 
прање и рибање  наслага каменца и алги; прање уградног 
филтера и пуњење фонтане водом 

месечно 0 7.500,00 0 

 
2. Цене из ове Одлуке су дате без пдв-а. 
3. Комунално јавно предузеће  „Ђунис“ Уб ће вршити 

обрачун ПДВ-а крајњим корисницима у складу са 
законом.  

4. Ову Одлуку доставити Оснивачу на сагласност. 
5. Ценовник  осталих комуналних услуга  ће се 

примењивати по добијању сагласности од Оснивача, 
Скупштине општине Уб. 

6. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 4) ове 
Одлуке објавити у „Службеном гласнику Општине Уб“.  

 
Надзорниодбор 

Комуналногјавногпредузећа „Ђунис“ Уб 
Број: 1003/2019 од 10. 09. 2019. године 

 
    Председник Надзорног одбора 
     Иван Драгићевић, с.р. 
73. 

На основу члана  40. тачка 53)  Статута општине Уб 
(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси 
 

Закључак  
о прихватању Годишњег извештаја о раду  
Предшколске установе ''Уб'' из Уба  

за радну 2018/2019 годину 
 

1. Прихвата се Годишњи извештаја о раду Пред-
школске установе ''Уб'' из Уба за радну 2018/2019 годину, 
број 601-1/2019-01 који је усвојио Управни одбор уставо-
ве, Одлуком од 5. септембра  2019. године. 

 
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 06-51-3/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  
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74. 

На основу члана  40. тачка 53)  Статута општине Уб 
(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси 
 

Решење  
о давању сагласности на  
Годишњи план рада  

Предшколске установе ''Уб'' из Уба  
за радну 2019/2020 годину. 

 
1. Даје се сагласност на Годишњи план рада Пред-

школске установе ''Уб'' из Уба за радну 2019/2020 годину, 
број 603-1/2019-01 који је усвојио Управни одбор уставо-
ве, Одлуком од 5. септембра  2019. године. 

 
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 60-7/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
75. 

На основу члана 32. тачка 6) 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 (“Службени гла-
сник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси 

 
Р е ш е њ е 

о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' 
на Одлуку о другој измени  

Финансијског плана за 2019. годину 
 

1. Даје се сагласност Предшколској установи ''Уб'' на 
Одлуку о другој измени Финансијског плана за 2019. годи-
ну, број 690-1/2019-01 коју је донео Управни одбор 
установе на седници одржаној 19. септембра 2019. године 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 60-8/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
76. 

На основу 40. тачка 53)  Статута општине Уб (“Слу-
жбени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси 
 

Закључак  
о прихватању Извештаја о раду  
Установе за културу и спорт  

''Културно-спортски центар Уб'' за 2018. годину 
 

 1. Прихвата се Извештаја о раду  Установе за 
културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' за 2018. 
годину који је усвојио Управни одбор предузећа на 

седници одржаној 12. септембра 2019. године под бројем 
470/19. 
 

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

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 06-51-4/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
77. 

На основу члана 40. став 1. тачка 44) Статута оп-
штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 
 Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси  

 
Р е ш е њ е 

о давању сагласности  
Установи за културу и спорт  

''Културно-спортски центар Уб'' 
на Одлуку о усвајању Пете измене  

Финансијског плана и Програма рада за 2018. годину 
 

1. Даје се сагласност Установи за културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' на Одлуку о усвајању 
Пете измене Финансијског плана и Програма рада за 2019. 
годину, број 496/19. коју је донео Управни одбор установе 
на седници одржаној 18. септембра 2019. године 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 66-13/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
78. 

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 члна 40. тачка 11)  Статута општине Уб (“Слу-
жбени гласник општине Уб” број 4/2019), 
 Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси 

 
Решење  

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

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

 
 1. Даје се сагласност Установи за културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' на Одлуку о усвајању  
Прве измене и допуне Ценовника услуга, број 478/19 коју 
је донео Управни одбор установе на седници одржаној 12. 
септембра 2019. године. 
 
 2. Ово решење и ценовник објавити у ''Службеном 
гласнику општине Уб''. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 66-14/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  
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79. 
Установа за културу и спорт 
„Културно-спортски центар Уб“ 
Вука Караџића  19   14210 
 У Б 
Мат.бр.  17779214 
ПИБ   106298491 
Бр.           477/19. 
Дана:  11.09.2019.   год.                            
 

I ИЗМЕНА И ДОПУНА ЦЕНОВНИКА 
услуга Установе за културу и спорт „Културно – спортски центар Уб“  

 
1. Издавање позоришне сале : 

- Са радним светлом и радним столом постављеним на просценијуму  
(за сваки започети сат коришћења)         3.000,00 динара 

- Са радним светлом и радним столом, рефлекторима и озвучењем  
(за сваки започети сат коришћења)         3.000,00 динара 

- Позоришна сала, бина и гардеробер и сви светлосни и звучни ефекти 
(за сваки започети сат коришћења)         5.000,00 динара 

2. Издавање озвучења : 
- Озвучење јачине до 1000 W (за програм у трајању до 2 часа)      8.000,00 динара 
- Озвучење јачине до 2000 W (за програм у трајању до 2 часа)      12.000,00 динара 
Корисник обезбеђује превоз и две особе       

3. Издавање рефлектора : 
- Са миксетом и димерима по сату од момента инсталирања по комаду   

2.000,00 динара 
 Корисник обезбеђује превоз и две особе 

4. Издавање хола Дома културе 
- Дневно               2.000,00 динара 

5. Спортска Хала: 
- Издавање велике сале по започетом сату         2.000,00 динара 
- Издавање мале сале по започетом сату               600,00 динара 
- Издавање рекламног паноа на годишњем нивоу  

димензије   1 x 3m          30.000,00 динара 
- Издавање рекламног паноа на годишњем нивоу 

димензија  1,5 x 4,5m          60.000,00 динара  
6. Мала сцена Дома културе: 

- Издавање по започетом сату                                                                                   2.000,00 динара 
- Издавање целовечерње (преко 6 часова)        18.000,00 динара 

 
У Убу, 12.09.2019.год. 
 
       Управни одбор Установе 
       Заменик председника 
       Владимир Урошевић,с.р. 
 
80. 

На основу члана 116. став 1. 2. 5. 12. и 13. члана 117. 
став 1. и 5. Закона о основама система образовања и вас-
питања (»Службени гласник Републике Србије број 
88/2017, 27/2018-други закон, 27/2018(II)- други закон и 
10/2019), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 
- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 
40. став 1. тачка 13) Статута општине Уб (“Службени гла-
сник општине Уб” број 4/2019),  

Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. 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 16/2016, 20/2017 и 
20/2018), у даљем тексту решење, у тачки 1. став 1) 
Представници запослених, алинеја (3),  

 
брише се  
'' Радмила Тодоровић, из Уба '' 
и уписује  
''Жељка Митровић, из Уба ''. 
 
2. У Решењу, у тачки 1. став 2) Представници ро-

дитеља, алинеја (2),  
 
брише се  
'' Љиљана Сокић, из Уба '' 
и уписује  
''Верица Аксентић Милићевић, из Уба ''. 
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3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 
општине Уб''. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 61-6/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
81. 

На основу члана 116. став 1. 2. 5. 12. и 13. члана 117. 
став 1. и 5. Закона о основама система образовања и вас-
питања (»Службени гласник Републике Србије број 
88/2017, 27/2018-други закон, 27/2018(II)- други закон и 
10/2019), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 
- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 
40. став 1. тачка 13) Статута општине Уб (“Службени гла-
сник општине Уб” број 4/2019),  

Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси  

Решење 
о измени Решења о именовању чланова  

Школског одбора  
Техничке школе “Уб” у Убу 

 
1. У Решењу о именовању чланова Школског 

одбора Техничке школе “Уб” у Убу (''Службени гласник 
општине Уб'', број 16/2016, 11/2017, 20/2017, 12/2018 и 
20/2018), у даљем тексту решење, у тачки 1. став 2) Пред-
ставници родитеља, алинеја (2),  

 
брише се  
'' Сузана Дрча, из Уба '' 
 
и уписује  
'' Сузана Јанковић, из Уба''. 
 
2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику оп-

штине Уб''. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 61-7/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
82. 

На основу члана 116. став 1. 2. 5. 12. и 13. члана 117. 
став 1. и 5. Закона о основама система образовања и вас-
питања (»Службени гласник Републике Србије број 
88/2017, 27/2018-други закон, 27/2018(II)- други закон и 
10/2019), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној са-
моуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 
- други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 
40. став 1. тачка 13) Статута општине Уб (“Службени гла-
сник општине Уб” број 4/2019),  

Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси  
 

Решење 
о измени Решења о именовању чланова  

Школског одбора 
Основне школе ''Душан Даниловић'' у Радљеву 

 
1. У Решењу о именовању чланова Школског 

одбора Основне школе ''Душан Даниловић'' у Радљеву 
(''Службени гласник општине Уб'', број 16/2016 и 

20/2018), у даљем тексту решење, у тачки 1. став 2) 
Представници родитеља, алинеја (3),  

 
брише се  
'' Селимир Перић, из Бргула '' 
 
и уписује  
''Тања Мимић, из Радљева''. 
 
2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб''. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 61-8/2019–01 Александар Дамњановић, с.р.  

 
83. 

На основу члана 77. став 3. Пословника Скупштине 
општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 9/2008 
и 16/2016),  

а одлучујући по захтеву Тање Мимић, директорке 
Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар 
Уб'' из Уба, за давање позитивног мишљења за вршење 
друге јавне функције – члана Школског одбора основне 
школе ''Душан Даниловић'' из Радљева, 

Скупштина општине Уб, 4. октобра 2019. године, 
доноси 

 
Закључак 

о давању позитивног мишљења  
за истовремено вршење две јавне функције 

 
1. Даје се позитивно мишљењење да Тања Мимић, 

директорка Установе за културу и спорт ''Културно-
спортски центар Уб'' из Уба, може истовремено, са јавном 
функцијом директорке Установе за културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' из Уба вршити и другу 
јавну функцију, функцију члана Школског одбора 
основне школе ''Душан Даниловић'' из Радљева. 

 
2. Овај закључак објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб. 
 

 Председник Скупштине 
Број: 06-51-5/2019-01  
 Александар Дамњановић, с.р. 
 
84. 
            На основу члана 56. став 1. тачка 1) Статута 
општине Уб („Службени гласник општине Уб“ број 
4/2019),  
           Председник општине Уб, доноси 
 

Решење  
о образовању и именовању чланова  

Радне групе за израду Локалног плана прилагођавања 
на измењене климатске услове  

(План адаптације) 
 
 1. Образује се Радна групе за израду Локалног 
плана прилагођавања на измењене климатске услове 
(План адаптације),у даљем тексту план, у саставу: 

1) Саша Спасић, члан Општинског већа општине 
Уб, за координатора процеса; 
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2) Ивана Васиљевић, запослена у Општинској 
управи општине Уб на радном месту послови инспекције 
за заштиту животне средине, за члана; 

3) Бранислав Сарић, запослен у Министарству 
унутрашњих послова, на пословима инспекције, за члана; 

4) Александар Мијатовић, запослен у Општинској 
управи општине Уб на радном меступослови комуналне 
инспекције, за члана; 

5) Милена Ћургуз, запослена у Општинској управи 
општине Уб на радном месту послови праћења 
реализације буџета, за члана; 

6) Милена Ђокић, запослена у Општинској управи 
општине Уб на радном месту руководилац Одељења за 
послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-
правне послове, за члана; 
 

2. Задатак Радне групе је: 
1) благовремена припрема документације потребне 

за израду плана; 
2) успостављање и одржавање комуникације Радне 

групе са представницима носиоца пројекта - United 
Nations Development Programme (UNDP)и другим лицима 
која учествују у изради плана; 

3) давање усмених и писмених обавештења и 
извештаја о току израде плана доносиоцу овог решења. 
 

3. Ово решење има се објавити у „Службеном 
гласнику општине Уб“. 
 
 Председник општине 
  
 Дарко Глишић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Број 16 – страна 23 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 4. октобар 2019. године 
 
 
 

С а д р ж а ј 
 

 
52. 

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

 
 

1 
 

53. 
 
Oдлука о изменама Одлука о oдређивању максималног броја запослених на неодређено 
време у организационим облицима система општине Уб за 2017. годину 

 
 

1 
 

54. 
 
Кадровски план за 2019. годину општине Уб 

 
1 

 
55. 

 
Одлука о видео надзору насељеног места  Уб 

 
3 

 
56. 

 
Одлукa о матичним подручјима на територији општине Уб 

 
3 

 
57. 

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

 
4 

 
58. 

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

 
4 

 
59. 

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

 
 

4 
 

60. 
 
Решења о давању сагласности Комуналном јавног предузећа „Ђунис“ Уб на Одлуку о 
доношењу Друге  измену и допуну Програма пословања за 2019. годину 

 
 

4 
 

61. 
 
Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' Уб на Одлуку о 
ценама oсновних комуналних услуга 

 
 

4 
 

62. 
 
Одлука о ценама oсновних комуналних услуга 

 
5 

 
63. 

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

 
 

7 
 

64. 
 
Одлука о ценама oсталих комуналних услуга 

 
7 

 
65. 

 
Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' Уб на Одлуку о 
ценама услуга зимског одржавања путева и улица у надлежности општине Уб и услуге 
превоза каменог агрегата путева у надлежности општине Уб 

 
 
 

14 
 

66. 
 
Одлука о ценама услуга зимског одржавања путева и улица у надлежности општине Уб и 
услуге превоза каменог агрегата путева у надлежности општине Уб 

 
 

14 
 

67. 
 
Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' Уб на Одлуку о 
ценама одржавања Спортско рекреативног центра ''Школарац'' у Убу и Градских базена у 
Убу 

 
 
 

15 
 

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

 
 

16 
 

69. 
 
Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' Уб на Одлуку о 
ценама издавања термина на Спортско рекреативном центру ''Школарац'' у Убу и о ценама 
карата за коришћење Градских базена у Убу 

 
 
 

16 
 

70. 
 
Одлука о ценама издавања термина на Спортско рекреативном центру ''Школарац'' у Убу и о 
ценама карата за коришћење Градских базена у Убу 

 
 

17 
 

71. 
 
Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' Уб на Одлуку о 
ценама услуга одржавања фонтана у насељеном месту Уб 

 
 

18 
 

72. 
 
Одлука о ценама услуга одржавања фонтана у насељеном месту Уб 

 
18 

 
73. 

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

 
 

18 
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74. 

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

 
19 

 
75. 

 
Решење о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' на Одлуку о другој измени 
Финансијског плана за 2019. годину 

 
 

19 
 

76. 
 
Закључак о прихватању Извештаја о раду Установе за културу и спорт ''Културно-спортски 
центар Уб'' за 2018. годину 

 
 

19 
 

77. 
 
Решење о давању сагласности Установи за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 
на Одлуку о усвајању Пете измене Финансијског плана и Програма рада за 2019. годину 

 
 

19 
 

78. 
 
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању  Прве измене и допуне Ценовника 
услуга Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 

 
 

19 
 

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

 
 

20 
 

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

 
 

20 
 

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

 
 

21 
 

82. 
 
Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Душан 
Даниловић'' у Радљеву 

 
 

21 
 

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

 
21 

 
84. 

 
Решење о образовању и именовању чланова Радне групе за израду Локалног плана 
прилагођавања на измењене климатске услове  (План адаптације) 

 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Издавач: Скупштина општине Уб  
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 

 


