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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XVI – Број 15 Уб, 20. октобар 2015. године Бесплатан примерак 

 
65. 

 На основу члана 15 став 8. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'' број 111/09 и 92/2011), члана 

20 тачка 19) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007) и члана 2. тачка 20) 

Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008) 

 Општинско веће општине Уб, 19. октобра 2015. године, доноси 

 

О д д у к а 

о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица  

за заштиту и спасавање у општини Уб 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком одређују се привредна друштва, установе и друга правна лица, овлашћена и оспособљена за спро-

вођење мера заштите и спасавања у општини Уб (у даљем тексту: овлашћена и оспособљена лица). 

 

Члан 2. 

 Овлашћена и оспособљена правна лица у смислу члана 1. ове одлуке су: 

 

Редни 

број 

Назив правног лица делатност Седиште 

            Овлашћена правна лица 

1. Дом здравља ''Уб'' здравство Уб 

2. Завод за јавно здравље Ваљево здравство Ваљево 

3. Дирекција за уређење и изградњу – Уб грађевинарство, урбанизам и 

геологија 

Уб 

4. ИЈ ''Телеком'' Ваљево – Уб телекомуникације Уб 

5. Електродистрибуција ''Уб'' енергетика Уб 

6. Фонд за рурални развој Општине Уб пољопривреда и метеорологија Уб 

7. Центар за социјални рад Уб збрињавање Уб 

8. Ветеринарска станица ''Уб'' ДОО Уб ветерина Уб 

9. Апотекарска установа Ваљево – апотека Уб снабдевање лековима Уб 

            Оспособљена правна лица 

1. КЈП ''Ђунис'' комуналне услуге Уб 

2. Предшколска установа ''Уб'' збрињавање и  

образовање 

Уб 

3. Ловачко удружење ''Тамнава'' Уб tуризан угоститељство Уб 

4. ОО Црвени крст Уб збрињавање Уб 

5. Добровољно ватрогасно друштво ''Уб'' pротивпожарна зашттаа и збрињавање Уб 

6. RTV City – Ub информисање Уб 

7. МБ радио Уб информисање Уб 

8 3 М телевизија информисање Уб 

9. Предузеће ''Леон'' ДОО, Уб хидроградња и нискоградња Уб 

10. Гуњевац продукт доо хидроградња и нискоградња Гуњевац 

11. ЗЗ ''Слога'' Уб нискоградња Уб 

12. Предузеће за производњу, промет и Услуге, 

''Алексић'' ДОО, Уб 

нискоградња и високоградња   

13. Грађевинско предузеће ''Грађевинар'' Уб нискоградња и високоградња  Уб 

14. Предузеће за саобраћај и трговину ''Грађа 

промет'' 

трговина и превоз Уб 

15. Установа за културу и спорт, ''Културно – 

спортски центар Уб''  

информисање Уб 

16. ПП Вучијак  Трговина и складиштење Уб 
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Члан 3. 

 Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за за-

штиту и спасавање у општини Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 3/2012) и Одлука о измени одлуке о одређива-

њу овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у општини Уб број 06-77-3/2013-01 од 15. 

новембра 2013. године. 

Члан 4. 

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

 

Општина Уб Председника Већа 

Општинско веће  

Број: 06-76-4/2015-01 Дарко Глишић, с.р. 
 
66.  

На основу члана 4. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (Службени гласник Републике Србије број 

41/2009, 53/2010, 101/2011 и 55/2014) и члана 12. став 1. Пословника Општинског већа општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 13/2008), 

Општинско веће општине Уб, 19. октобра 2015. године, доноси  

 

Одлука  

о измени Одлуке о оснивању и именовању чланова  

Комисије за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Уб 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању и именовању чланова Комисије за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 1/2010 и 9/2011), у даљем тексту одлука, у члану 3. став 1. 

мења се и гласи: 

 ''Комисија има председника, заменика председника и четири члана.'' 

 

Члан 2. 

 Члан 4. одлуке мења се и гласи: 

''Члан 4. 

 У Комисију именују се: 

 1. за председника, Милан Јеремић, из Уба;  

 2. за заменика председника, Благоје Цонић, из Уба; 

 3. за члана, Ивана Николић, из Уба; 

4. за члана, Слађана Филиповић, из Уба; 

5. за члана, Живана Баратовић, из Уба;  

6. за члана, Никола Бељинац, из Обреновца.'' 

 

Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-76-5/2015-01 Дарко Глишић, с.р. 

 

67. 

По сравњењу са изворним текстом утврђено је да 

се у “Службеном гласнику општине Уб” број 14/2015 под 

регистарским бројем 56. поткрала грешка па Општинска 

управа Уб, Одељење за општу управу и послове органа 

општине објављује 

 

И с п р а в к у 

 

У Одлуци о другом ребалансу Одлуке о буџету 

општине Уб за 2015. годину ('''Службени гласник 

општине Уб'', број 14/2015), у члану 2. 

став 1, у тачки 1. уместо износа:  

''4.000.000''  

треба да пише инос:  

''3.640.000''. 
 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

65. 
  
Одлука о  одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у оп-
штини Уб 

 
1 

66. Одлука о измени Одлуке о оснивању и именовању чланова Комисије за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима општине Уб 
2 

67. Исправка 3 
   

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


