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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XVII – Број 26 Уб, 4. новембар 2016. године Бесплатан примерак 

105. 
 На основу члана 12. став 1. Пословника Општи-
нског већа општине Уб (“Службени гласник општине 
Уб” број 13/2008), 

Општинско веће општине Уб, 4. новембра 2016. го-
дине, доноси  

 
Одлука 

о оснивању и именовању чланова 
Савета за миграције и трајна решења 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком оснива се и именују чланови Савета 
за миграције и трајна решерња, као стално радно тело 
Општинског већа, у даљем тексту Савет. 
 

Члан 2. 
 Савет разматра и даје предлоге Општинском већу у 
поступку примене Локалног акционог плана за унапре-
ђење положаја избеглих и интерно-расељених лица, 
повратника по реадмисији и лица у статусу азиланата у 
општини Уб. 
 

Члан 3. 
 Савет има председника, заменика председника и 
седам чланова савета. 
 Мандат Савета траје 4 године. 
 

Члан 4. 
 У Савет именују се: 
 1. за председника, Дарко Глишић, представник 
општине Уб;  
 2. за заменика председника, Апостоловић Небојша, 
повереник за избеглице; 
 3. за члана, Славица Малетић, представник 
Општинске управе Уб; 
 4. за члана, Саша Спасић, представник Штаба за 
ванредне ситуације;  
 5. за члана, Снежана Петровић, директор Центра за 
социјални рад Уб; 
 6. за члана, Љубиша Ранисављевић, председник 
Општинске организације Црвеног крста. 
 7. за члана, Бранимир Васић, координатор за 
инклузију Рома на подручју општине Уб. 

 
 

Члан 5. 
За разматрања појединих питања из своје надлежности 
Савет може решењем образовати посебну стручну радну 
групу од највише 3 члана. 
Стручна група о свом раду по одређеном питању Савету 
доставља мишљење. 

 
Члан 6. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 
оснивању и именовању чланова Савета за миграције и 
трајна решења, број 06-59-17/2016-01 од 4. 10. 2012. 
године 
 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 
 
Општина Уб Председника Већа 
Општинско веће  
Број: 06-61-7/2016-01 Дарко Глишић, с.р. 
 
106. 

На основу члана 15 став 8. Закона о ванредним си-
туацијама (''Службени гласник РС'' број 111/09 и 
92/2011), члана 20 тачка 19) Закона о локалној самоупра-
ви (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007) 
и члана 2. тачка 20) Статута општине Уб (''Службени гла-
сник општине Уб'' број 12/2008) 
 Општинско веће Скупштине општине Уб, 4. 
новембра 2016. године, доноси 
 

Одлука 
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 спровођење 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. ИЈ ''Телеком'' Ваљево – Уб телекомуникације Уб 
4. Електродистрибуција ''Уб'' енергетика Уб 
5. Центар за социјални рад Уб збрињавање Уб 
6. Ветеринарска станица ''Уб'' ДОО Уб ветерина Уб 
7. Апотекарска установа Ваљево – апотека Уб снабдевање 

лековима 
Уб 

            Оспособљена правна лица 
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1. КЈП ''Ђунис'' комуналне услуге Уб 
2. Предшколска установа ''Уб'' збрињавање и  

образовање 
Уб 

3. Ловачко удружење ''Тамнава'' Уб Туризан угоститељство Уб 
4. ОО Црвени крст Уб збрињавање Уб 
5. Добровољно ватрогасно друштво ''Уб'' Противпожарна 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 иУслуге, 

''Алексић'' ДОО, Уб 
нискоградња и 
високоградња  

 

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

Уб 

14. Установа за културу и спорт, ''Културно – спорт-
ски центар Уб''  

информисање Уб 

15. ПП Вучијак  Трговина и складиштење Уб 
 

Члан 3. 
 Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о 
одређивању овлашћених и оспособљених правних лица 
за заштиту и спасавање у општини Уб (''Службени гла-
сник општине Уб'' број 15/2015). 

 
Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 
 
Општина Уб Председника Већа 
Општинско веће  
Број: 06-61-8/2016-01 Дарко Глишић, с.р. 
 
107. 

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној са-
моуправи (Службени гласник Републике Србије број 
129/2007), члана 53. тачка 2) Статута општине Уб (“Слу-
жбени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013) и 
члана 9. одлуке о јавној расвети (''Службрени гласник 
општине Уб'' број 13/2015), a поводом акта КЈП ''Ђунис'' 
Уб број 1148 од 21. октобра 2016. године, 
 Општинско веће општине Уб, 4. новембра 2016. го-
дине, доноси 

Закључак  
о утврђивању  

укључења и искључења јавне расвете 
 

1. Укључење и искључење јавне расвете за 
насељено место Уб, Богдановица, Гуњевац и Трњаци 
вршиће се коришћењем система фото сензора.  

 
2. Укључење и искључење јавне расвете на путном 

правцу Лончаник – Уб - Мургаш, вршиће се коришћењем 
система фото сензора. 

 
3. Укључење и искључење јавне расвете у осталим 

насељеним местима општине Уб, вршиће се комбино-
ваним системом - фото сензор и тајмер, и то: 

3.1. укључење јаве расвете у вечерњим сатима – 
систем фото сензора;   

3.2. искључење јаве расвете у ноћним сатима 
сатима – у 24 сата, систем тајмера;   

3.3. укључење јаве расвете у раним јутарњим 
сатима – у 5 сати, систем тајмера;   

4.4. искључење јаве расвете у јутарњим сатима – 
систем фото сензора.   

 
4. Обавезује се КЈП ''Ђунис'' Уб да до дана почетка 

примене овог закључка предузме и изврши све потребне 
мере и радње на уређењу система јавне расвете општине 
Уб на начин уређен тачкама 1. до 4.  закључка. 

 
 5. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб'', 
а има се примењивати од 5. новембра 2016. године. 

 
Општина Уб Председника Већа 
Општинско веће  
Број: 06-61-9/2016-01 Дарко Глишић, с.р. 

 
С а д р ж а ј 

 
 
105. 

 
Одлука о оснивању и именовању чланова Савета за миграције и трајна решења 

1 

 
106. 

 
Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у општини 
Уб 

1 

 
107. 

 
Закључак о утврђивању укључења и искључења јавне расвете 

2 

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

 


