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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ УБ

Година X – Број 6 Уб, 29. априла 2009. године Бесплатан примерак
32.

На основу члана 36. Закона о локалној самоу-
прави (“Службени гласник РС” број 129/2007) и
члана 36. Статута општине Уб (“Службени гласник
општине Уб” број 12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржа-
ној дана 28. априла 2009. године, донела је

О д л у к а
о оснивању

Савета за буџет и финансије

Члан 1.
Овом Одлуком оснива се Савет за буџет и фи-

нансије, у даљем тексту Савет, као стално радно те-
ло Скупштине општине Уб, у даљем тексту
Сакупштина.

Члан 2.
Савет разматра предлоге одлука и других оп-

штих аката који се односе на финансирање послова
општине (буџет и завршни рачун, таксе, накнаде и
друге дажбине), као и друга питања из области имо-
винско – правних послова и финансија општине.

Члан 3.
Савет има председника, заменика председни-

ка  и 5 (пет) чланова.
Председник Савета може бити само одбор-

ник.
За чланове Савета могу се бирати и грађани,

чији број не може бити већи од броја одборника.

Члан 4.
Чланови Савета бирају се за мандатни период

за који је изабрана Скупштина.
Скупштина може и пре истека рока на који су

изабрани разрешити све или поједине чланове Са-
вета и изабрати нове путем појединачног кандидо-
вања и избора.

Предлог за разрешење члана Савета може
поднети група од најмање 3 одборника.

Разрешени су чланови Савета за чије је разре-
шење јавним гласањем гласала већина присутних
одборника.

Члан Савета може поднети оставку. Даном
подношења оставке престаје му чланство у Савету.

Члан 5.
Начин припреме, вођење и рад на седници

Савета уређују се посебним одредбама пословника
Скупштине.

Члан 6.
Права и дужности председника и чланова Са-

вета уређена су Статутом општине Уб.

Члан 7
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а

иста ће бити објављена у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 40-201/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

33.
На основу члана 36. Закона о локалној самоу-

прави (“Службени гласник РС” број 129/2007) и
члана 36. Статута општине Уб (“Службени гласник
општине Уб” број 12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржа-
ној дана 28. априла 2009. године, донела је

О д л у к a
o оснивању

Савета за урбанизам,
стамбено - комуналне делатности

и заштиту животне средине

Члан 1.
Овом Одлуком оснива се Савет за урбанизам,

стамбено – комуналне делатности и заштиту живот-
не средине, у даљем тексту Савет, као стално радно
тело Скупштине општине Уб, у даљем тексту
Скупштина.

Члан 2.
Савет разматра предлоге одлука и других оп-

штих аката из области урбанизма, комуналних де-
латности, уређивања и коришћења земљишта, стам-
бене изградње, заштите и унапређења животне сре-
дине, ваздуха, природе и природних добара, зашти-
те од буке, и прати активности на спречавању и от-
клањању штетних последица које угрожавају жи-
вотну средину.

Члан 3.
Савет има председника, заменика председни-

ка и 7 (седам) чланова.
Председник Савета може бити само одбор-

ник.
За чланове Савета могу се бирати и грађани,

чији број не може бити већи од броја одборника.

Члан 4.
Чланови Савета бирају се за мандатни период

за који је изабрана Скупштина.
Скупштина може и пре истека рока на који су

изабрани разрешити све или поједине чланове Са-
вета и изабрати нове путем појединачног кандидо-
вања и избора.
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Предлог за разрешење члана Савета може
поднети група од најмање 3 одборника.

Разрешени су чланови Савета за чије је разре-
шење јавним гласањем гласала већина присутних
одборника.

Члан Савета може поднети оставку. Даном
подношења оставке престаје му чланство у Савету.

Члан 5.
Начин припреме, вођење и рад на седници

Савета уређују се посебним одредбама пословника
Скупштине.

Члан 6.
Права и дужности председника и чланова Са-

вета уређена су Статутом општине.

Члан 7
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а

иста ће бити објављена у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 350-181/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

34.
На основу члана 36. Закона о локалној самоу-

прави (“Службени гласник РС” број 129/2007) и
члана 36. Статута општине Уб (“Службени гласник
општине Уб” број 12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржа-
ној дана 28. априла 2009. године, донела је

О д л у к a
o оснивању

Kомисије за статутарна питања,
организацију и нормативне акте

Члан 1.
Овом Одлуком оснива се Комисија за стату-

тарна питања, организацију и нормативне акте, у
даљем тексту Комисија, као стално радно тело
Скупштине општине Уб, у даљем тексту
Скупштина.

Члан 2.
Комисија разматра предлоге промена Стату-

та, измена и допуна Пословника, усклађеност пред-
лога одлука и других општих аката које доноси
Скупштина са Уставом и законом, Статутом и дру-
гим прописима.

Члан 3.
Комисија има председника, заменика предсе-

дника и 3 (три) члана.
Председник Комисије може бити само одбор-

ник.
За чланове Комисије могу се бирати и грађа-

ни, чији број не може бити већи од броја одборни-
ка.

Члан 4.
Чланови Комисије бирају се за мандатни пе-

риод за који је изабрана Скупштина.

Скупштина може и пре истека рока на који су
изабрани разрешити све или поједине чланове Ко-
мисије и изабрати нове путем појединачног канди-
довања и избора.

Предлог за разрешење члана Комисије може
поднети група од најмање 3 одборника.

Разрешени су чланови Комисије за чије је
разрешење јавним гласањем гласала већина присут-
них одборника.

Члан Комисије може поднети оставку. Даном
подношења оставке престаје му чланство у Комиси-
ји.

Члан 5.
Начин припреме, вођење и рад на седници

Комисије уређују се посебним одредбама пословни-
ка Скупштине.

Члан 6.
Права и дужности председника и чланова Ко-

мисије уређена су Статутом општине.

Члан 7
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,

а иста ће бити објављена у “Службеном гласнику
општине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број:110-7/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

35.
На основу члана 36. Закона о локалној самоу-

прави (“Службени гласник РС” број 129/2007) и
члана 36. Статута општине Уб (“Службени гласник
општине Уб” број 12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржа-
ној дана 28. априла 2009. године, донела је

О д л у к а
о оснивању

Комисије за кадровска и
административна питања и радне односе

Члан 1.
Овом Одлуком оснива се Комисија за кадров-

ска и административна питања и радне односе, у
даљем тексту Комисија, као стално радно тело
Скупштине општине Уб, у даљем тексту
Скупштина.

Члан 2.
Комисија разматра предлоге решења о избо-

ру, именовању и разрешењу чланова органа и пред-
ставника Скупштине у одређеним органима, у скла-
ду са законом и прописима општине, када није
предвиђен други предлагач, разматра предлоге од-
лука о накнадама трошкова одборника и лица анга-
жованих на пословима из надлежности Скупштине
и плата лица бираних, именованих и постављених у
органе општине.

Члан 3.
Комисија има председника, заменика предсе-

дника и 3 (три) члана.
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Председник Комисије може бити само одбор-
ник.

Чланови Комисије бирају се из реда одборни-
ка.

Члан 4.
Чланови Комисије бирају се за мандатни пе-

риод за који је изабрана Скупштина.
Скупштина може и пре истека рока на који су

изабрани разрешити све или поједине чланове Ко-
мисије и изабрати нове путем појединачног канди-
довања и избора.

Предлог за разрешење члана Комисије може
поднети група од најмање 3 одборника.

Разрешени су чланови Комисије за чије је
разрешење јавним гласањем гласала већина присут-
них одборника.

Члан Комисије може поднети оставку. Даном
подношења оставке престаје му чланство у Комиси-
ји.

Члан 5.
Начин припреме, вођење и рад на седници

Комисије уређују се посебним одредбама пословни-
ка Скупштине.

Члан 6.
Права и дужности председника и чланова Ко-

мисије уређена су Статутом општине Уб.

Члан 7
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а

иста ће бити објављена у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број:110-8/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

36.
На основу члана 36. Закона о локалној самоу-

прави (“Службени гласник РС” број 129/2007) и
члана 36. Статута општине Уб (“Службени гласник
општине Уб” број 12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржа-
ној дана 28. априла 2009. године, донела је

О д л у к а
о оснивању

Мандатно – имунитетске комисије

Члан 1.
Овом Одлуком оснива се Мандатно – имуни-

тетска комисија, у даљем тексту Комисија, као
стално радно тело Скупштине општине Уб, у даљем
тексту Скупштина.

Члан 2.
Комисија се стара о примени одредаба Стату-

та о имунитетским правима одборника, утврђује да
ли су наступили законом утврђени разлози за пре-
станак мандата одборника и о томе писменим пу-
тем обавештава Скупштину.

Члан 3.
Комисија има председника, заменика предсе-

дника и 3 (три) члана.
Председник Комисије може бити само одбор-

ник.
Замнеик председника и чланови Комисије би-

рају се из реда одборника.

Члан 4.
Чланови Комисије бирају се за мандатни пе-

риод за који је изабрана Скупштина.
Скупштина може и пре истека рока на који су

изабрани разрешити све или поједине чланове Ко-
мисије и изабрати нове путем појединачног канди-
довања и избора.

Предлог за разрешење члана Комисије може
поднети група од најмање 3 одборника.

Разрешени су чланови Комисије за чије је
разрешење јавним гласањем гласала већина присут-
них одборника.

Члан Комисије може поднети оставку. Даном
подношења оставке престаје му чланство у Комиси-
ји.

Члан 5.
Начин припреме, вођење и рад на седници

Комисије уређују се посебним одредбама пословни-
ка Скупштине.

Члан 6.
Права и дужности председника и чланова Ко-

мисије уређена су Статутом општине.

Члан 7
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а

иста ће бити објављена у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број:110-9/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

37.
На основу члана 36. Закона о локалној самоу-

прави (“Службени гласник РС” број 129/2007) и
члана 36. Статута општине Уб (“Службени гласник
општине Уб” број 12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржа-
ној дана 28. априла 2009. године, донела је

О д л у к а
о оснивању

Комисије за представке и жалбе

Члан 1.
Овом Одлуком оснива се Комисија за пред-

ставке и жалбе, у даљем тексту Комисија, као стал-
но радно тело Скупштине општине Уб, у даљем
тексту: Скупштина.

Члан 2.
Комисија разматра жалбе, представке и пред-

логе грађана упућене или уступљене Скупштини и
предлаже Скупштини и надлежним органима мере
за решавање питања садржаних у њима.
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Члан 3.
Комисија има председника, заменика предсе-

дника и 1 (једног) члана.
Председник Комисије може бити само одбор-

ник.
Чланови Комисије бирају се из реда одборни-

ка.

Члан 4.
Чланови Комисије бирају се за мандатни пе-

риод за који је изабрана Скупштина.
Скупштина може и пре истека рока на који су

изабрани разрешити све или поједине чланове Ко-
мисије и изабрати нове путем појединачног канди-
довања и избора.

Предлог за разрешење члана Комисије може
поднети група од најмање 3 одборника.

Разрешени су чланови Комисије за чије је
разрешење јавним гласањем гласала већина присут-
них одборника.

Члан Комисије може поднети оставку. Даном
подношења оставке престаје му чланство у Комиси-
ји.

Члан 5.
Начин припреме, вођење и рад на седници

Комисије уређују се посебним одредбама пословни-
ка Скупштине.

Члан 6.
Права и дужности председника и чланова Ко-

мисије уређена су Статутом општине.

Члан 7
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а

иста ће бити објављена у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 07-6/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

38.
На основу члана 36. Закона о локалној самоу-

прави (“Службени гласник РС” број 129/2007) и
члана 36. Статута општине Уб (“Службени гласник
општине Уб” број 12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржа-
ној дана 28. априла 2009. године, донела је

О д л у к а
о оснивању

Комисије за културу и информисање

Члан 1.
Овом Одлуком оснива се Комисија за културу

и информисање, у даљем тексту Комисија, као стал-
но радно тело Скупштине општине Уб, у даљем
тексту Скупштина.

Члан 2.
Комисија разматра предлоге одлука, других

општих аката и друга питања из области културе и
јавног информисања.

Члан 3.
Комисија има председника, заменика и 3

(три) члана.
Председник Комисије може бити само одбор-

ник.
За чланове Комисије могу се бирати и грађа-

ни, чији број не може бити већи од броја одборни-
ка.

Члан 4.
Чланови Комисије бирају се за мандатни пе-

риод за који је изабрана Скупштина.
Скупштина може и пре истека рока на који су

изабрани разрешити све или поједине чланове Ко-
мисије и изабрати нове путем појединачног канди-
довања и избора.

Предлог за разрешење члана Комисије може
поднети група од најмање 3 одборника.

Разрешени су чланови Комисије за чије је
разрешење јавним гласањем гласала већина присут-
них одборника.

Члан Комисије може поднети оставку. Даном
подношења оставке престаје му чланство у Комиси-
ји.

Члан 5.
Начин припреме, вођење и рад на седници

Комисије уређују се посебним одредбама пословни-
ка Скупштине.

Члан 6.
Права и дужности председника и чланова Ко-

мисије уређена су Статутом општине Уб.

Члан 7
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,

а иста ће бити објављена у “Службеном гласнику
општине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 6-2/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

39.
На основу члана 37. Статута општине Уб

(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008) и
члана 3. Одлуке о оснивању Савета за буџет и фи-
нансије, број 40-201/2009-01 од 28. априла 2009. го-
дине,

Скупштина општине Уб, на седници одржа-
ној дана 28. априла.2009. године, донела је

О д л у к а
о избору чланова

Савета за буџет и финансије

I
За чланове Савета за буџет и финансије, за

мандатни период за који је изабрана Скупштина оп-
штине Уб, бирају се:

1. из реда одборника:
1) Биљана Шипчић, из Уба, за председника;
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2) Милена Марковић, из Уба, за заменика
председника;

3) Зоран Петровић, из Уба, за члана;
4) Живомир Филиповић, из Бргула, за члана.

2. из реда грађана:
1) Тања Матијашевић, из Уба, за члана;
2) Зоран Ситарица, из Уба, за члана;
3) Душан Радишић, из Уба, за члана.

II
Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику

oпштине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 40-202/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

40.
На основу члана 37. Статута општине Уб

(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008) и
члана 3. Одлуке о оснивању Савета за урбанизам,
стамбено - комуналне делатности и заштиту живот-
не средине, број 350-181/2009-01 од 28. априла
2009. године,

Скупштина општине Уб, на седници одржа-
ној дана 28. априла.2009. године, донела је

О д л у к а
о избору чланова

Савета за урбанизам, стамбено - комуналне
делатности и заштиту животне средине

I
За чланове Савета за урбанизам, стамбено -

комуналне делатности и заштиту животне средине,
за мандатни период за који је изабрана Скупштина
општине Уб, бирају се:

1. из реда одборника:
1) Мирослав Благојевић, из Уба, за председ-

ника;
2) Бранимир Живковић, из Звиздара, за

заменика председника;
3) Радосав Марковић, из Такова, за члана;
4) Зоран Продановић, из Уба, за члана;
5) Драган Пурешевић, из Трњака, за члана.

2. из реда грађана:
1) Александар Васиљевић, из Уба, за члана;
2) Слободан Кнежевић, из Уба, за члана;
3) Никола Старчевић, из Уба, за члана;
4) Момчило Јеротић, из Уба, за члана.

II
Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику

општине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 350-182/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

41.
На основу члана 37. Статута општине Уб

(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008) и

члана 3. Одлуке о оснивању Комисије за статутарна
питања, организацију и нормативне акте, број 110-
7/2009-01 од 28. априла 2009. године,

Скупштина општине Уб, на седници одржа-
ној дана 28. априла.2009. године, донела је

О д л у к а
о избору чланова

Комисије за статутарна питања,
организацију и нормативне акте

I
За чланове Комисије за статутарна питања,

организацију и нормативне акте, за мандатни пе-
риод за који је изабрана Скупштина општине Уб,
бирају се:

1. из реда одборника:
1) Слободан Живановић, из Уба, за председ-

ника;
2) Томислав Павловић, из Трлића, члана;
3) Никола Лукић, из Уба, за члана;

2. из реда грађана:
1) Зоран Стефановић, из Уба, за заменика

председника;
2) Милан Милићевић, из Уба, за члана.

II
Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику

oпштине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 110-10/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

42.
На основу члана 37. Статута општине Уб

(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008) и
члана 3. Одлуке о оснивању Комисије за кадровска
и административна питања и радне односе, број
110-8/2009-01 од 28. априла 2009. године,

Скупштина општине Уб, на седници одржа-
ној дана 28. априла 2009. године, донела је

О д л у к у
о избору чланова

Комисије за кадровска и
административна питања и радне односе

I
За чланове Комисије за кадровска и админи-

стративна питања и радне односе, за мандатни пе-
риод за који је изабрана Скупштина општине Уб,
бирају се, из реда одборника:

1) Томислав Јуришић, из Калиновца, за пред-
седника;

2) Радован Марковић, из Врховина, за
заменика председника;

3) Миодраг Станаревић, из Лончаника, за
члана;

4) Слободан Тадић, из Паљува, за члана;
5) Миленко Јовичић, из Врела, за члана.
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II
Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику

oпштине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 110-11/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

43.
На основу члана 37. Статута општине Уб

(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008) и
члана 3. Одлуке о оснивању Мандатно - имунитет-
ске комисије, број 110-9/2009-01 од 28. априла
2009. године,

Скупштина општине Уб, на седници одржа-
ној дана 28. априла 2009. године, донела је

О д л у к у
о избору чланова

Мандатно - имунитетске комисије

I
За чланове Мандатно - имунитетске комисије,

за мандатни период за који је изабрана Скупштина
општине Уб, бирају се, из реда одборника:

1) Зоран Ђелмаш, из Гвозденовића, за
председника:

2) Сава Миловановић, из Гвозденовића, за
заменика председника;

3) Весна Божић, из Уба, за члана;
4) Србољуб Милошевић, из Гуњевца, за

члана;
5) Владимир Николић, из Стубленице, за

члана.

II
Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику

oпштине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 110-12/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

44.
На основу члана 37. Статута општине Уб

(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008) и
члана 3. Одлуке о оснивању Комисије за представке
и жалбе, број 07-6/2009-01 од 28. априла 2009. годи-
не,

Скупштина општине Уб, на седници одржа-
ној дана 28. априла 2009. године, донела је

О д л у к а
о избору чланова

Комисије за представке и жалбе

I
За чланове Комисије за представке и жалбе,

за мандатни период за који је изабрана Скупштина
општине Уб, бирају се, из реда одборника:

1) Пера Живановић, из Каленића, за
председника:

2) Радован Милошевић, из Бањана, за
заменика председника;

3) Обрад Марковић, из Тврдојевца.

II
Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику

oпштине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 07-7/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

45.
На основу члана 37. Статута општине Уб

(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008) и
члана 3. Одлуке о оснивању Комисије за културу и
информисање, број 6-2/2009-01 од 28. априла 2009.
године,

Скупштина општине Уб, на седници одржа-
ној дана 28. априла 2009. године, донела је

О д л у к а
о избору чланова

Комисије за културу и информисање

I
За чланове Комисије за културу и информиса-

ње, за мандатни период за који је изабрана Скуп-
штина општине Уб, бирају се:

1. из реда одборника:
1) Зоран Продановић, из Уба, за председника;
2) Дагица Бекчић, из Уба, члана;
3) Зоран Илић, из Паљуви, за члана;

2. из реда грађана:
1) Тамара Ристић, из Уба, за заменика

председника;
2) Александра Трифуновић, из Уба, за члана.

II
Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику

општине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 6-3/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

46.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута

општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржа-
ној дана 28. априла 2009. године, донела је

Р е ш е њ е
о давању сагласности

Општинском већу општине Уб
на Програм коришћења

средстава буџета општине Уб за 2009. годину
опредељених за пољопривреду

1. Даје се сагласност Општинском већу општине
Уб на Програм коришћења средстава буџета
општине Уб за 2009. годину опредељених за
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пољопривреду, број 06-26-1/2009-01 од 10. априла
2009. године.

2. Ово решење објавити у “Службеном гла-
снику општине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 40-203/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

47.
На основу члана 46. тачка 2) Закона о

локалној самоуправи ("Службени гласник.
Републике Србије'' број 129/2007) и члана 53. тачка
2) Статута општине Уб (''Службени гласник
општине Уб'' број 12/2008),

Општинско веће општине Уб, на седници
одржаној дана 10. априла 2009. године донело је
следећи

П р о г р а м
коришћења средстава

буџета општине Уб за 2009. годину
опредељених за пољопривреду

1. Овим Програмом утврђују се услови
остваривања, начин коришћења и висина средстава
буџета општине Уб опредељених за пољопривреду
у 2009. години, за:

1.1. субвенције регистрованим пољопривре-
дним газдинствима;

1.2. кредите регистрованим пољопривредним
газдинствима;

1.3. суфинасирање рада противградних
стрелаца;

1.4. покриће трошкова котизације учешћа на
сајмовима и изложбама;

1.5. суфинсирање услуга стручних салужби.

2. Субвенције регистрованим пољопривред-
ним газдинствима

динара
2.1. Субвенција за отељену телад..... 7.500.000

Циљ субвенције је подстицање бржег развоја
сточарства и већа производња млека и меса на
територији општине Уб.

Износ субвенције покрива трошкове осеме-
њавања, обележавања, вађење потребне евиденције
и уматичења.

Право на субвенцију имају пољопривредна
газдинства са територије општине Уб (у дањем те-
ксту: корисници субвенције) уписана у Регистар по-
љопривредних газдинстава у складу са Уредбом о
Регистру пољопривредних газдинстава (“Службени
гласник РС” број 119/08).

Корисници субвенције остварују право на
субвенцију за отељену телад у току 2009. године
произведену у сопственом запату.

Субвенција се утврћује у висини од 2.500
динара по отељеном телету у 2009. години.

Исплата субвенције ће се вршити једном
месечно, према редоследу  подношења захтева, до
утрошка средстава обезбеђених за ову намену у
буџетској 2009. години.

Захтев се подноси на обрасцу – “Захтев за ос-
тваривање средстава субвенције за отењено теле у
2009. години” (дат у прилогу програма), који се мо-
же узети у месним канцеларијама и на писарници
Општинске управе општине Уб где се попуњени
захтеви и предају.

Уз захтев корисник субвенције подноси фото-
копију:

1. потврде о регистрацији пољопривредног
газдинства за 2009. годину;

2. пасоша за теле за које се подноси захтев;
3. личне карте;
4. картице наменског текућег рачуна.

динара
2.2. Субвенција за набавку квалитених       му-

шких приплодних јагњади .......................... 2.000.000

Циљ субвенције је да се подстицањем наба-
вке квалитетног приплодног подмлатка у овчар-
ству, побољша расни састав и стварају услови за
повећање економичности обима и квалитета про-
изводње овчијег меса на територији општине Уб.

Право на субвенцију имају пољопривредна
газдинства са територије општине Уб (у даљем
тексту: корисници субвенције) уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава у складу са Уредбом
о Регистру пољопривредних газдинстава
(“Службени гласник РС” број 119/08).

Корисници субвенције остварују право на
субвенцију за набавку ЈЕДНОГ квалитетног (умати-
ченог) мушког приплодног јагњета, које ће кори-
стити у наредне четри године за даљу репродукцију
на сопственом газдинству само ако већ држе нај-
мање 10 грла оваца у 2009. години.

Субвенција се утврђује у висини од 70% уку-
пне вредности једног квалитетног грла мушког при-
плодног јагњета од 4 до 12 месеци старости расе
оваца ШАРОЛЕ.

Захтев за коришћење субвенције подноси се
до 1. децембра 2009. године.

Исплата средстава субвенције ће се вршити
према редоследу  подношења захтева до утрошка
средстава обезбеђених за ову намену у буџетској
2009. години.

Захтев се подноси на обрасцу – “Захтев за
остваривање средстава субвенције за набавку
квалитетног мушког приплодног јагњета у 2009.
години” (дат у прилогу програма), који се може
узети у месним канцеларијама и на писарници
Општинске управе општине Уб где се попуњени
захтеви и предају.

Уз захтев корисник субвенције подноси
фотокопију:

1. потврде о регистрацији пољопривредног
газдинства за 2009. годину;

2. писменог доказа из Управе за трезор о
броју пријављених грла оваца у сточни
фонд у 2009. години;

3. потврде о матичењу грла за које се подно-
си захтев, оверен од стране селекцијске
службе;

4. оригинал рачун за купљено грло на име
носиоца пољопривредног газдинства,

5. личне карте;
6. картице наменског текућег рачуна.
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динара
2.3.Субвенција за заснивање нових  произво-

дних засада воћа и винове лозе на укупној  повр-
шини од 35 ха (30ха шњиве, 3,5ха вишње и 1,5ха
винограда) .................................................... 1.500.000

Циљ субвенције је да се подизањем
производних засада воћа са сертификованим
садницама шљива, вишања и винове лозе, поправи
лоша ситуација у делу општине Уб, односно
воћарском рејону (према одлуци о рејонизацији) у
којем постоје земљишни и климатски услови за
гајење шљиве, вишње и винове лозе. Како је, ова
производња изузетно скупа, мишљења смо да је
неопходна финансијска помоћ произвођачима.

Право на субвенцију имају пољопривредна
газдинства са територије КО из предлога надлежне
стручне службе (дат у прилогу програма) – у даљем
тексту корисници субвенције, уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава у складу са Уредбом
о Регистру пољопривредних газдинстава (“Слу-
жбени гласник РС” број 119/08).

Корисници субвенције остварују право на
субвенцију за садни материјал за јесењу садњу у
2009. години.

Субвенција се утврђује у висини од 50%
укупне вредности садног материјала за подизање
производног засада на минималној површини:

- од 0,5ха за шљиву и вишњу и
- од 0,3ха за винову лозу

по кориснику средстава а на максималној
површини:

- до 2ха за шљиву,
- до 1ха за вишњу и
- до 0,5ха за винову лозу

по кориснику средстава.
Захтев за коришћење субвенције подноси се

до 1. новембра 2009. године.
Исплата средстава субвенције ће се вршити

према редоследу  подношења захтева до утрошка
средстава обезбеђених за ову намену у буџетској
2009. години, а према важећем ценовнику за
продају садног материјала Институт за воћарство и
виноградарство - Чачак.

Захтев се подноси на обрасцу – “Захтев за
остваривање средстава субвенције за заснивање
нових производних засада воћа и винове лозе у
2009. години” (дат у прилогу програма), који се
може узети у месним канцеларијама и на
писарници Општинске управе општине Уб где се
попуњени захтеви и предају.

Уз захтев корисник субвенције подноси
фотокопију:

1. потврде о регистрацији пољопривредног
газдинства за 2009. годину;

2. хемијске анализе земљишта са препоруком
ђубрења за парцелу на којој ће се подићи
производни засад;

3. плана и извода из листа непокретности за
катастарску парцелу на којој се подиже
производни засад;

4. оригинал односно оверену фотокопију
фискалног рачуна за трошкове набавке
садница са отпремницом;

5. личне карте;

6. картице наменског текућег рачуна.
динара

3. Средства за давање кредита ……. 8.000.000

Средства ће се пласирати према програму
рада и финансијском плану Фонда за рурални
развој општине Уб, а по одлуци Управног одбора
фонда који именује и разрешава Скупштина
општине Уб.

динара
4. Суфинасирање рада противградних
стрелаца.................................................. 768.000

Циљ је надокнада за шестомесечни рад
противградних стрелаца општине Уб. С обзиром да
је реч о изузетно тешком и одговорном послу који
се одвија при посебним временским условима
мишљења смо да противградне стрелце треба
адекватно и наградити.

 Субвенција се утврђује у износу од 4.000
динара нето месечно или 24.000 динара
шестомесечне нето надокнаде.

Исплата средстава субвенције ће се извршити
једнократно према списку противградних стрелаца
за 2009. годину (дат у прилогу програма).

динара
5. Покриће трошкова котизације учешћа на

сајмовима и изложбама................................... 182.000

Ова средства се односе на плаћање
котизација и дела трошкова за излагаче са
територије општине Уб а све у циљу добре
презентације и рекламе.

динара
6. Суфинсирање услуга стручних
салужби.................................................... 50.000

Исплата средстава ће се извршити према
уговору (дат у прилогу програма) и то:

1. Завод за пољопривреду “Вањево” Вањево
износ од 50.000 динара

7. Спровођење програма

Општинско веће ће формирати стручну
комисију која ће утврђивати испуњеност услова за
остваривање права по основу овог програма и слати
Захтеве са приложеном документацијом Одељењу
за буџет и јавне службе Управе општине Уб.

Непотпуни и неблаговремено поднети
захтеви се неће разматрати.

Одељење за буџет и јавне службе, испла-
ћиваће износ средстава субвенције на наменски ра-
чун корисника средстава.
Надзор над спровођењем овог програма вр-шиће
Општинско веће.

По добијању сагласности Скупштине овај
програм ступа на снагу даном објављивања у
“Службеном гласнику општине Уб”.

Општина Уб Председник Већа
Општинско веће
Број: 06-26-1/2009-01 Владислав Крсмановић, с.р.



Број 6 – страна 9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. април 2009. године

З А Х Т Е В
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

ЗА ОТЕЉЕНО ТЕЛЕ У 2009. ГОДИНИ

НАПОМЕНА: Образац попунити читко - штампаним словима и доставити га у месну канцеларију или на
писарницу Општинске управе општине Уб.

I   ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме
носиоца пољопривредног газдинства

ЈМБГ /матични број
АДРЕСА  (место улица и број)

Број телефона.
Број регистрованог пољопривредног газдинства

Број наменског рачуна
Назив банке

ИД број телета

II  ИЗЈАВА НОСИОЦА ГАЗДИНСТВА

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да теле за које се подноси Захтев за
остваривање средстава субвенције, потиче из моје сопствене производње и да није за исто до сад остваривано
право на средства субвенције.

   Датум и место                              Носилац пољопривредног газдинства
_______________                           ______________________________

Уз захтев корисник субвенције подноси:
а) фотокопију Потврде о регистрацији пољопривредног газдинства за 2009. годину
б) фотокопију пасоша за теле за које се подноси захтев
в) фотокопију личне карте
г) фотокопију картице наменског текућег рачуна

З А Х Т Е В
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

ЗА НАБАВКУ КВАЛИТЕТНОГ МУШКОГ ПРИПЛОДНОГ ЈАГЊЕТА У 2009. ГОДИНИ

НАПОМЕНА: Образац попунити читко-штампаним словима и доставити га у месну канцеларију или на
писарницу Општинске управе општине Уб.

I   ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Име и презиме
носиоца пољопривредног газдинства

ЈМБГ /матични број
АДРЕСА  (Место, улица и број)

Број телефона.
Број регистрованог пољопривредног газдинства

Број наменског рачуна
Назив банке

ИД број јагњета

II  ИЗЈАВА НОСИОЦА ГАЗДИНСТВА

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћу квалитетно приплодно грло за
које се подноси Захтев за остваривање средстава субвенције, користити у наредне четри године за даљу
репродукцију на сопственом газдинству и да није за исто досад остваривано право на средства субвенције.

   Датум и место                              Носилац пољопривредног газдинства
_______________                           ______________________________
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Уз захтев корисник субвенције подноси:
а) фотокопију потврде о регистрацији пољопривредног газдинства за 2009. годину,
б) фотокопију писменог доказа из Управе за трезор о броју пријављених грла оваца у сточни фонд у 2009.
години,
в) фотокопију потврде о матичењу грла за које се подноси захтев, оверен од стране селекцијске службе,
г) оригинал рачун за купљено грло на име носиоца пољопривредног газдинства,
д) фотокопију личне карте и
ђ) фотокопију картице наменског текућег рачуна.

З А Х Т Е В
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ

ЗА ЗАСНИВАЊЕ НОВОГ ПРОИЗВОДНОГ ЗАСАДА ВОЋА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ У 2009. ГОДИНИ

НАПОМЕНА: Образац попунити читко-штампаним словима и доставити га у месну канцеларију или на
писарницу Општинске управе општине Уб.

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презиме

носиоца пољопривредног газдинства
ЈМБГ /матични број

АДРЕСА (Место улица и број)
Број телефона.

Број регистрованог пољопривредног газдинства
КО где се подиже засад

Назив потеса
Број катастарске парцеле

Број наменског рачуна
Назив банке

II ИЗЈАВА НОСИОЦА ГАЗДИНСТВА

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да нов производни засад, за који се
подноси Захтев за остваривање средстава субвенције, подижем на катастарској парцели која се налази у мом
власништву.

   Датум и место                              Носилац пољопривредног газдинства

_______________                           ______________________________

Уз захтев корисник субвенције подноси:
a) фотокопију Потврде о регистрацији пољопривредног газдинства за 2009. годину
б) фотокопију хемијске анализе земљишта са препоруком ђубрења за парцелу на којој ће се подићи
производни засад
в) фотокопију плана и извода из листа непокретности за катастарску парцелу на којој се подиже
производни засад
г) оригинал односно оверену фотокопију фискалног рачуна за трошкове набавке садница са отпремницом
д) фотокопију личне карте
ђ) фотокопију картице наменског текућег рачуна

48.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута

Општине Уб (“Службени гласник Општине Уб”
број 12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржа-
ној дана 28. априла 2009. године, донела је

Р е ш е њ е
о давању сагласности

Комуналном јавном предузећу "Ђунис" на
Тарифни систем за обрачун коришћења воде

из Градског водовода

1. Даје се сагласност Комуналном јавном
предузећу "Ђунис" да примени Тарифни систем
за обрачун коришћења воде из Градског водово-
да, број 333-2/2009 од 13.04.2009. године само на
категорију корисника ''домаћинства''.

2. Ово решење објавити у "Службеном гла-
снику општине Уб".

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 352-37/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.
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49.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута

Општине Уб (“Службени гласник Општине Уб”
број 12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржа-
ној дана 28. априла 2009. године, донела је

Р е ш е њ е
о давању сагласности

Комуналном јавном предузећу "Ђунис" на
Одлуку Управног одбора о ценама

 комуналне услуге коришћења воде из Градског
водовода у складу са тарифним системом

1. Даје се сагласност Комуналном јавном
предузећу "Ђунис" на Одлуку Управног одбора о
ценама комуналне услуге коришћења воде из
Градског водовода у складу са тарифним системом,
број 333-1/2009 од 13.04.2009. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном гла-
снику општине Уб".

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 38-5/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.



Број 6 – страна 12 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. април 2009. године

С А Д Р Ж А Ј

32 Одлука о оснивању Савета за буџет и финансије 1

33 Одлука о оснивању Савета за урбанизам, стамбено – комуналне делатности и заштиту животне
средине 1

34 Одлука о оснивању Комисије за статутарна питања, организацију и нормативне акте 2

35 Одлука о оснивању Комисије за кадровска и административна питања и радне односе 2

36 Одлука о оснивању Мандатно – имунитетске комисије 3

37 Одлука о оснивању Комисије за представке и жалбе 3

38 Одлука о оснивању Комисије за културу и информисање 4

39 Одлука о избору чланова Савета за буџет и финансије 4

40 Одлука о избору чланова Савета урбанизам, стамбено – комуналне делатности и заштиту
животне средине 5

41 Одлука о избору чланова Комисије за статутарна питања, организацију и нормативне акте 5

42 Одлука о избору чланова Комисије за кадровска и административна питања и радне односе 5

43 Одлука о избору чланова Мандатно- имунитетске комисије 6

44 Одлука о избору чланова Комисије за представке и жалбе 6

45 Одлука о избору чланова Комисије за културу и информисање 6

46 Решења о давању сагласности Општинском већу општине Уб на програм коришћења средстава
буџета општине Уб за 2009. годину опредељених за пољопривреду 6

47 Програм коришћења средстава буџета општине Уб за 2009. годину опредељених за
пољопривреду 7

48 Решење о давању сагласности  Комуналном јавном предузећу "Ђунис" на Тарифни систем за
обрачун коришћења воде из Градског водовода 10

49 Решење о давању сагласности  Комуналном јавном предузећу "Ђунис" на Одлуку Управног одбо-
ра о ценама комуналне услуге коришћења воде из Градског водовода у складу са тарифним
системом 11

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


