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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XVI – Број 16 Уб, 10. новембар 2015. године Бесплатан примерак 

 
68. 

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи „Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 53. 

Статута Општине Уб „Службени гласник општине Уб“ број 12/2008 и 20/2009), члана 58. став 2. Пословника 

Општинског већа („Службени гласник општине Уб“ број 13/2008) и члана 5. и 7. Одлуке о јавним паркиралиштима 

(„Службени гласник општине Уб“ број 4/2004, 12/2008 и 12/2010).  

Општинско веће општине Уб, на седници одржаној 10. новембра 2015. године, донело је следећу 

 

Одлука 

о одређивању општих паркиралишта и зона паркирања за јавна паркиралишта  

у насељеном месту Уб 

 

1. Овом Одлуком одређују се: 

1) локације општих паркиралишта; 

2) локације повремених општих паркиралишта; 

3) локације привремених општих паркиралишта; 

4) локације зона паркирања за јавна паркиралишта; 

5) време паркирања у утврђеним зонама у насељеном месту Уб. 

 

2. Одређују се локације општих паркиралишта у насељеном месту Уб: 

1) Улица Краља Петра Првог Ослободиоца (целом дужином); 

2) Улица Вука Караџића (целом дужином); 

3)Улица Свете Поповића (део од улице Дринске Дивизије до улице Славољуба Миливојевића); 

4) Улица Војводе Мишића (део од улице Краља Петра Првог Ослободиоца до улице Ивана Миловановића); 

5) Улица Милоша Селаковића (целом дужином); 

6) Улица Добросава Симића (целом дужином); 

7) Улица Школска (целом дужином); 

8) Улица Душана Даниловића (целом дужином); 

9) Улица Ивана Миловановића (целом дужином); 

10) Паркиралиште на кп. бр. 212, 213 и 214/1 КО Уб – код „Комитета“; 

11) Паркиралиште на кп. бр. 223, 224/2 и 225/1 КО Уб – иза зграде Општине; 

12) Паркиралиште на кп. бр. 231/1, 229/1 КО Уб – код Поште; 

13) Паркиралиште на кп. бр. 391 и 392 КО Уб – код Цркве; 

14) Паркиралиште у улици Сестара Ребавки код Ламела на кп. бр. 787/5, 787/6, 786/1 и 786/3 КО Уб; 

15) Паркиралиште на кп. бр. 124 КО Уб –на локацији „Стари интернат“. 

 

3. Одређују се локације повремених општих паркиралишта у насељеном месту Уб: 

1) Паркиралиште на кп. бр. 861/2 КО Уб – код стадиона ФК Јединство, петком и у дане вашара; 

2) Паркиралиште на кп. бр. 857 и 858/1 КО Уб – код градског базена током летње сезоне. 

 

4. Одређују се локације привремених општих паркиралишта у насељеном месту Уб:  

1) Паркиралиште на кп. бр. 227/3 КО Уб – код поште док траје закуп за наведену парцелу.  

 

5. Одређују се локације прве зоне паркирања у насељеном месту Уб: 

1) Улица Краља Петра Првог Ослободиоца (целом дужином); 

2) Паркиралиште на кп. бр. 231/1, 229/1 КО Уб – код Поште; 

3) Паркиралиште на кп. бр. 391 и 392 КО Уб – код Цркве. 

 

6. Одређују се локације друге зоне паркирања у насељеном месту Уб: 

1) Улица Вука Караџића (целом дужином); 

2) Улица Душана Даниловића (целом дужином); 

3) Улица Војводе Мишића (део од улице Краља Петра Првог Ослободиоца до улице Ивана Миловановића); 

4) Улица Свете Поповића (део од улице Дринске Дивизије до улице Војводе Мишића); 

5) Улица Милоша Селаковића (целом дужином);  

6) Улица Добросава Симића (целом дужином); 

7) Улица Школска (целом дужином); 

8) Паркиралиште на кп. бр. 212, 213 и 214/1 КО Уб – код „Комитета“;  
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9) Паркиралиште на кп. бр. 223, 224/2 и 225/1 КО Уб – иза зграде Општине;  

10) Паркиралиште у улици Сестара Ребавки код Ламела на кп. бр. 787/5, 787/6, 786/1, 786/3 КО Уб; 

11) Паркиралиште на кп. бр. 861/2 КО Уб – код стадиона ФК Јединство (и то петком и у дане вашара); 

12) Паркиралиште на кп. бр. 124 КО Уб – на локацији „Стари интернат“; 

13) Паркиралиште на кп. бр. 857 и 858/1 КО Уб, - код Градског базена (током летње сезоне); 

14) Паркиралиште на кп. бр. 227/3 КО Уб – код Поште док траје закуп за наведену парцелу. 

 

 7. Одређује се ограничено време паркирања у трајању од 2 часа за паркиралишта у првој зони. Наплата паркирања 

спроводи се у времену од 7:00 до 19:00 часова радним данима и суботом у времену од 7:00 до 17:00 часова.  

 

8. Одређује се неограничено време паркирања за паркиралишта у другој зони. Наплата паркирања спроводи се у 

времену од 7:00 до 15:00 часова радним данима и суботом у времену од 7:00 до 15:00 часова.  

 

9. О спровођењу ове Одлуке, стараће се Општинска управа Уб, ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб и КЈП „Ђунис“ 

Уб у оквиру својих надлежности.  

 

10. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању општих паркиралишта и зона паркирања 

за јавна паркиралишта у насељеном месту Уб („Сл. гласник општине Уб“, бр. 26/2012). 

 

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

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-77-2/2015-01 Дарко Глишић, с.р. 
 
69. 

На основу одредби Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник Ре-

публике Србије'' број 24/2012), а у складу са чланом 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Ре-

публике Србије'' број 129/2007),  

Општинско веће општине Уб, 10. новембра 2015. године доноси  

 

Решење  

измени Решења о образовању и именовању чланова  

Комисије за послове прибављања 

 и отуђења непокретности непосредном погодбом,  

давања у закуп ствари у јавној својини  

и поступке јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

 

 1. У Решењу о образовању и именовању чланова Комисије за послове прибављања и отуђења непокретности 

непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступке јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда (''Службени гласник општине Уб'', број 22/2013 и 7/2014) у тачки 4. алинеја 2) мења се и гласи: 

 

''2) Ана Павловић, дипломирани правник, за заменика председника;'' 

 

2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-77-3/2015-01 Дарко Глишић, с.р. 
 

 
  

С А Д Р Ж А Ј 
 

68. 
  

Одлука о  одређивању општих паркиралишта и зона паркирања за јавна паркиралишта у 

насељеном месту Уб 

 
1 

69. Решење измени Решења о образовању и именовању чланова Комисије за послове прибављања  и 

отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини  и 

поступке јавног надметања и прикупљања писмених понуда 

2 

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


