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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ УБ

Година XI – Број 6 Уб, 12. април 2010. године Бесплатан примерак

23.
На основу члана 3. став 1. тачка 1)  и члана 47. став 

1. и став 2. тачка 3) Закона о јавним набавкама (''Службе-
ни гласник РС'' број 116/2008) и члана 53. тачка 2) Стату-
та општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 
12/2008),

Општинско веће општине Уб, на седници одржаној 
дана 9. априла 2010. године, донело је следећи

Закључак
о одбијању понуде АД ''ВАЉЕВОПУТ''  из Ваљева 

за реализацију јавне набаввке 
''Изградња саобраћајнице у Блоку број 1 

– прилаз ''Хали спортова''

I Обавезује  се  ЈП  ''Дирекција  за  уређење  и 
изградњу'' Уб да одбије понуду АД ''ВАЉЕВОПУТ''  из 
Ваљева за реализацију јавне набавке ''Изградња саобра-
ћајнице у Блоку број 1 – прилаз ''Хали спортова'' јер по-
нуђач није испунио своју обавезу по раније датој понуди 
и закљученом уговору са Основном школом ''Милан Му-
њас'' из Уба, број 439/1 од 31. јула 2009. године.

II Као  правна  последица  става  I овог  закључка, 
обавезују  се  сви  корисници  средстава  буџета  општине 
Уб, да за обавезе које падају на терет буџета општине Уб, 
у  наредним  поступцима  јавних  набавки  у  којима  као 
понуђач учествује АД ''ВАЉЕВОПУТ''  из Ваљева одбију 
понуду наведеног друштва.

III О извршењу овог закључка стараће се директо-
ри корисника средстава буџета општине Уб и Општинска 
управа – Одељење за финасије.

IV Овај закључак објавити у ''Службеном гласнику 
општине Уб''.

Општина Уб Председника Већа
Општинско веће
Број: 06-32-8/2009-01 Владислав Крсмановић, с.р.

24.
На  основу  члана  46.  тачка  2.  Закона  о  локалној 

самоуправи ("Сл. гласник. РС бр 129/2007),
Општинско веће општине Уб, на седници одржаној 

дана 09. априла 2010. године, донело је следећи 

Закључак
о изменама Закључка о обавези објављивања 

позива за прикупљање понуда, 
односно пријава за јавну набавку

1. Назив Закључка о обавези објављивања позива 
за прикупљање понуда, односно пријава за јавну набавку 
(''Службени гласник општине Уб'' број 10/2009), у даљем 
тексту закључак о објављивању, мења се и гласи: ''Закљу-

чак о објављивању позива за прикупљање понуда, одно-
сно пријава за јавну набавку''.

2. У закључку о објављивању тачке 1. и 2. мењају 
се и гласе:

''1.  Корисници средства  буџета  општине Уб могу 
позиве за прикупљање понуда, односно пријава за јавну 
набавку  да  објављују  на  сајту  општине  Уб  - 
www.opstinaub.org.rs, почев од 12. априла 2010. године.

2. Корисници средства буџета општине Уб позиве 
из тачке 1 овог закључка објављују на сајту општине Уб 
најкасније дан раније у односу на дан упућивања позива 
за достављање понуда. 

3. Овај закључак објавити у ''Службеном гласнику 
општине Уб''.

Општина Уб Председник Већа
Општинско веће
Број: 06-32-10/2010-01 Владислав Крсмановић, с.р.

25.
На основу  решења Скупштине општине  Уб,  број 

320-37/2009-01, о давању сагласности Фонду за рурални 
развој  општине  Уб  на  Програм  пословања  за  2010. 
годину,  Извода  и  обавештења  Одељења  за  финансије 
Општинске  управе  Уб,  број  Сл.  40/02  од  06.01.2010. 
године  и  Програма  коришћења  средстава  буџета 
општине  Уб  за  2010.  годину,  вршилац  дужности 
директора Фонда утврђује,

УСЛОВИ 
ОСТВАРИВАЊА, НАЧИН КОРИШЋЕЊА И 

ВИСИНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА 
РЕГИСТРОВАНИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ 

ГАЗДИНСТВИМА

1. СУБВЕНЦИЈЕ РЕГИСТРОВАНИМ 
ПОЉОПРИВРЕДНИМ 
ГАЗДИНСТВИМА......................................... 14.000.000

1.1 СУБВЕНЦИЈА 
          ЗА ОТЕЉЕНУ ТЕЛАД ....................... 12.500.000

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

Износ субвенције покрива трошкове осемењава-ња, 
обележавања, вађење потребне евиденције и ума-тичења.

Право     на     субвенције   имају пољопривредна газди-
нства са територије општине Уб (у даљем тексту: кори-
сници субвенције) уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава у складу са Уредбом о Регистру пољопри-
вредних газдинстава (“Службени гласник РС”  број 
119/08, 21/09 и 36/09).

http://www.opstinaub.org.rs/
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Корисници     субвенције     остварују     право     на   субве-
нцију за отељену телад у току 2010. године произведе-
ну у сопственом запату.

Субвенција     се     утврђује     у     висини   од 2.500 динара 
по отељеном телету у 2010. години.

Исплата     субвенције     ће     се     вршити   једном месечно 
до утрошка средстава обезбеђених за ову намену у 
буџетској 2010.  години, по решењу вршиоца дужности 
директора Фонда за рурални развој општине Уб. 

Захтев     се     подноси   на обрасцу Фонда за рурални 
развој општине Уб  – “Захтев за остваривање права на 
исплату субвенција за отељену телад у 2010.  години” 
(дат у прилогу програма), који се може узети, почев од 
15.  априла, на писарници Општинске управе општине 
Уб где се попуњени захтеви и предају.

Уз     захтев     корисник     субвенције     подноси  :  
a) фотокопију Потврде о активном статусу у регит-

ру пољопривредних газдинстава за 2010. годину,
б)   фотокопију пасоша за теле за које се подноси 
захтев,
в)  фотокопију личне карте и
b) г)  фотокопију картице наменског текућег рачуна.

СУБВЕНЦИЈА ЗА РАСНУ  ПРИПЛОДНУ        СТОКУ- 
ПРВОТЕЛКЕ ......................... 1.000.000

 
Циљ  субвенције  је подстицање  производње  ква-

литетног  приплодног  подмлатка  односно  генетског 
унапређења  говедарства,  чиме  се  стварају  усло-ви  за 
повећање  економичности,  обима  и  квалитета  прои-
зводње млека и меса на територији општине Уб.

Износ субвенције представља додатни стимула-нс 
произвођачима за већу производњу млека и меса. 

Право     на     субвенције   имају пољопривредна газди-
нства са територије општине Уб (у даљем тексту: кори-
сници субвенције) уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава у складу са Уредбом о Регистру пољопри-
вредних газдинстава (“Службени гласник РС”  број 
119/08, 21/09 и 36/09).

Корисници     субвенције     остварују     право     на   субве-
нцију ако је квалитетно приплодно грло - првотелка (у 
даљем тексту: првотелка), купљена или је произведена у 
сопственом  запату  и  служи  за  даљу  репродукцију  на 
газдинству корисника.  

Субвенција     се     утврђује     у     висини   од 4.000 динара 
по првотелки после првог тељења у 2010. години.

Исплата     субвенције     ће     се     вршити   једном месечно 
до утрошка средстава обезбеђених за ову намену у бу-
џетској 2010.  години,  по  решењу  вршиоца  дужности 
директора Фонда за рурални развој општине Уб. 

Захтев     се     подноси   на обрасцу Фонда за рурални 
развој општине Уб – “Захтев за остваривање средстава 
субвенције за расну приплодну  стоку  -  првотелке у 
2010.  години” (дат у прилогу програма),  који се може 
узети,  почев  од  15.  априла, на писарници Општинске 
управе општине Уб где се попуњени захтеви и предају.

Уз     захтев     корисник     субвенције     подноси  :  
      а) фотокопију Потврде о активном статусу у реги-
стру пољопривредних газдинстава за 2010. годину,

б) фотокопију пасоша за првотелку за коју се подно-
си захтев,

      в)  фотокопију извода из регистра телади,
г)  фотокопију личне карте и
д)  фотокопију картице наменског текућег рачуна.

СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ 
ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАДУ 
И ПАКОВАЊЕ МЕДА ........................ 500.000

  
Циљ  субвенције  је подстицање  бржег  развоја 

пчеларства  и  већа  производња  меда  на  територији 
општине  Уб.  Ова  мера  је  економског  карактера  –  по-
већање  продуктивности  производње  и  унапређење 
тржишног наступа и пласмана производа.

Износ  субвенције  покрива  део  трошкова набавке 
опреме за прераду и паковање меда (центри-фуге, канте, 
прибор). 

Право     на     субвенције   имају пољопривредна 
газдинства са територије општине Уб,  која  се  баве 
производњом меда (у даљем тексту:  корисници субве-
нције) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава 
у складу са Уредбом о Регистру пољопривредних га-
здинстава (“Службени гласник РС” број 119/08, 21/09 и 
36/09) и чланови су пчеларског удружења са територије 
општине Уб.

Корисници     субвенције     остварују     право     на   субве-
нцију за набавку горе наведене опреме за прераду и па-
ковање меда у току 2010. године.

Субвенција     се     утврђује     у     висини   од 40% од пла-
ћеног износа набављене опреме корисника субвенције у 
2010. години. 

Захтев за коришћење субвенције подноси се до 1. 
децембра 2010. године.

Исплата     средстава субвенције     ће     се     вршити   према 
редоследу  подношења  захтева  до утрошка средстава 
обезбеђених за ову намену у буџетској 2010.  години а 
по  решењу  вршиоца  дужности  директора  Фонда  за 
рурални развој општине Уб. 

Захтев     се     подноси   на обрасцу Фонда за рурални 
развој општине Уб  – “Захтев за остваривање права на 
исплату субвенција за набавку  опреме  за  прераду  и 
паковање  меда  у 2010.  години”  (дат у прилогу про-
грама),  који се може узети,  почев  од  15.  априла, на 
писарници Општинске управе општине Уб где се 
попуњени захтеви и предају.

Уз     захтев     корисник     субвенције     подноси  :  
      а) фотокопију Потврде о активном статусу у реги-
стру пољопривредних газдинстава за 2010. годину,

б)  потврду о чланству у пчеларском удружењу,
в)  рачун за купљену опрему,
г)  отпремницу,
д)   копију  гарантног  листа  (за  опрему  за  коју  се 
издаје),  
ђ)  фотокопију личне карте и
е)  фотокопију картице наменског текућег рачуна.

2.  СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА
     КРЕДИТИРАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
     ПРОИЗВОДЊЕ ...........................................  10.000.000

Јединица локалне самоуправе преко Фонда заједно 
са ресорним Министарством улази у мере за дугорочно 
кредитирање пољопривредне производње преко банака.

Локална самоуправа за ове намене обезбеђује 25% 
средстава, министарство 25% а банка 50% средстава.

Јединица локалне самоуправе поред захтева доста-
вља  и  програм  кредитирања  Министарству,  чија  ће 
садржина бити прописана конкурсом. Програм мора да 
садржи  конкретне  инвестиције  које  ће  се  финансирати 
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имајући  у  виду  потребе  локалних  пољопривредника  и 
компаративне предности јединице локалне самоуправе.
 
3. СУФИНАНСИРАЊЕ РАДА 
    ПРОТИВГРАДНИХ СТРЕЛАЦА …….……1.000.000

Циљ је надокнада за шестомесечни рад против-
градних 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 на-
докнаде.

Исплата     средстава     субвенције   ће се извршити 
двократно према списку противградних стрелаца за 
2010. годину (дат у прилогу програма).

4. ТРОШКОВИ ПОСЕТЕ И УЧЕШЋА 
    САЈМОВИМА, ИЗЛОЖБАМА И 
    ОГЛЕДНИМ ДОБРИМА ……........................1.000.000

Ова средства се односе на плаћање     дела     трошко-  
ва     за     посете и котизације излагача   са територије општи-
не Уб а све у циљу добре презентације и рекламе.

5. НАБАВКА АУТОМАТСКЕ 

    МЕТЕОРОЛОШКЕ СТАНИЦЕ ……............. 500.000

Спровешће се јавна набавка.

6. СУФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГА
    СТРУЧНИХ СЛУЖБИ ………….………........ 150.000

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

Пољопривредна стручна служба “Ваљево” Ваљево 
iznos од 150.000 динара.

СПРОВОЂЕЊЕ     ПРОГРАМА:  

Непотпуни и неблаговремено поднети захтеви се 
неће разматрати.

Фонд ће исплаћивати износ средстава субвенције 
на наменски рачун корисника средстава,  а  на  основу 
донетог решења вршиоца дужности директора.

Надзор над спровођењем овог програма вршиће 
Управни одбор Фонда.

Фонд за рурални развој општине Уб
Број: 1/2010 
Дана: 15.03.2010. год.      

       в.д. директора 
дипл. инг. Жељко Илић, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

23. Закључак  о  одбијању  понуде  АД ''ВАЉЕВОПУТ''   из  Ваљева  за  реализацију  јавне  набаввке 
''Изградња саобраћајнице у Блоку број 1 – прилаз ''Хали спортова'' 1

24. Закључак о изменама Закључка о обавези објављивања позива за прикупљање понуда, односно 
пријава за јавну набавку 1

25. Услови  остваривања,  начин  коришћења  и  висина  средстава  субвенција  регистрованим 
пољопривредним газдинствима 1

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

http://www.opstinaub.org.rs/
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