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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XI – Број 8 Уб, 26. мај 2010. године Бесплатан примерак 

 

28.

             На основу члана 43. Закона о буџетском систему 

("Сл.гласник РС", бр 54/2009), члана 32.Закона о локал-

ној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр 129/07), и чл. 53. 

Статута Општине Уб ("Сл.гласник општине Уб", број 

12/2008) 

             Скупштина општине Уб на седници одржаној 

дана 25. маја 2010. године доноси 

 

О д л у к а 

о  допунском буџету општине Уб за 2010. годину 

-прва измена-  

                   

I  Општи  

 

  Члан 1. 

 Буџет општине Уб за 2010. годину се састоји од: 

1. Прихода у износу од 873.565.000,00 динара 

1.1  Буџетских прихода у износу од 848.565.000,00 

динара 

1.2 Сопствених прихода буџетских корисника у 

износу од 25.000.000,00 динара 

 

             2. Издатака у износу од 873.565.000,00 динара 

2.1 Издатака из буџетских прихода у изосу од 

848.565.000,00 динара 

2.2 Издатака из сопствених прихода буџетских 

корисника у износу од 25.000.000,00 динара 

 

Члан 2. 

           Приходи и примања  буџета утврђени су у 

следећим износима: 

 

 

 

 
Економска 

калсификација Опис 
Планирани буџетски приходи за 2010 

3116 Приходи из ранијих година 4.600.000,00         

  Укупно 4.600.000,00       

711000 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

  

 711110 Порез на зараде          110.000.000,00  

               711120 Порез на приходе од самосталне делатости         13.000.000,00  

711140 Порез на приходе од имовине        9.000.000,00  

711181 Самодопринос 50.000,00 

711191 Порез на друге приходе         15.000.000,00  

  Укупно 711000     147.050.000,00 

712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА  

712112 Порез на фонд зарада 50.000,00 

 Укупно 712000 50.000,00 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ   

713121 Порез на имовину физичких лица      4.000.000,00  

713122 Порез на имовину правних лица 15.000.000,00 

713311 Порез на наслеђе и поклон         1.500.000,00  

713421 Порез на пренос апсолутних права непокретности 8.000.000,00 

713423 Порез на половна моторна возила 4.000.000,00  

  Укупно 713000    32.500.000,00 

714000 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ   

714431 Комунална такса за коришћење рекламних  200.000,00 

714441 Средства за противпожарну заштиту           100.000,00  

714513 Комунална такса за држање моторних возила 7.500.000,00  

714514 Порез на моторна возила путарина         8.500.000,00  

714543 Накнада за промену намене обрадивог земљишта 1.500.000,00 

714547 Накнада за загађивање животне средине 6.000.000,00 
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714552 Боравишна такса 400.000,00  

714562 Општинске накнаде животна средина 12.000.000,00  

714573 Општинске комуналне таксе       500.000,00  

  Укупно 714000      36.700.000,00  

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ   

716111 

 

Комунална такса на фирму 10.000.000,00  

  Укупно 716000       10.000.000,00  

731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА  

731151 Текуће донације 2.000.000,00 

 Укупно 731000 2.000.000,00 

          733000 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 

 

          733151 Ненаменски трансфери од Републике 66.000.000,00 

          733152 Други текући трансфери од Републике 22.565.000,00 

 Укупно 733000 88.565.000,00 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ   

741151 Приход од камате         3.000.000,00  

741511 Накнада од коришћења минералних сировина 20.000.000,00 

741534 Накнада за коришћење граћевинског земљишта 340.000.000,00  

  Укупно 741000 363.000.000,00 

 

742000 ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА   

742153 Приходи од давања у закуп 2.000.000,00  

742251 Административне таксе        2.000.000,00  

742253 Накнада за уређење грађевинског земљишта         4.000.000,00  

  Укупно 742000 8.000.000,00  

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 

КОРИСТ 

  

743351 Новчане казне изречене у прекрш.поступку             500.000,00  

  Укупно 743000           500.000,00  

744000 КАПИТАЛНИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ   

744251 Капитални добровољни трансфери од физфчких и 

правних лица 

150.000.000,00  

  Укупно 744000 150.000.000,00  

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ   

745151 Остали општински приходи       4.000.000,00  

            Укупно 745000        4.000.000,00  

771000                 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА 

 

               771111 Меорандумске ставке за рефундацију из текуће године 1.000.000,00 

  Ukupno 771000 1.000.000,00 

772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА  

 

772111 Меморандумске ставке за рефундацију из претходне 

године 

100.000,00 

 Укупно 772000 100.000,00 

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ АКЦИЈА  

921951 Примања од продаје акција 500,000.00  

  Укупно 920000 500.000.00  

  БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ: 848.565.000,00 

 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ ПРИХОДА 25.000.000,00 

 УКУНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 873.565.000,00 

          

Сопствени приходи буџетских корисника утврђују се у следећим износима: 

 

ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Уб" ............1.500.000,00 динара 

Предшколса установа "Уб" ...................................18.200.000,00 динара   

Фонд солидарне стамбене изградње .........................500.000,00 динара 
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Градскa библиотека "Б. Кнежевић"......................   200.000,00 динара 

Културно-спртски центар ....................................  4.600.000,00 динара 

 

                              Члан 3. 

              Укупни расходи и издаци по основним наменама, утрврђују се у следећим износима: 
  

Економска 

класификаци

ја 

О  П  И  С 
УКУПНИ ИЗДАЦИ У 2010 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  

411 Плате, додаци и накнаде запослених 96.990.000,00 

412 Социј.доприноси на терет послодавца 17.307.000,00 

413 Накнада у натури 220.000,00 

414 Социјална давања запосленим 6.275.000,00 

415 Накнаде за запослене 2.410.000,00 

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 21.170.000,00 

 Укупно:                                                 144.372.000,00 

42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА  

421 Стални трошкови 27.380.000,00 

422 Трошкови путовања 3.000.000,00 

423 Услуге по уговору 49.492.000,00 

424 Специјализоване услуге 66.255.000,00 

425 Текуће поправке и одржавање 105.176.000,00 

426 Материјал 8.460.000,00 

 Укупно: 259.763.000,00 

43 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА  

434 Употреба земљишта 800.000,00 

 Укупно: 800.000,00 

45 СУБВЕНЦИЈЕ  

451 Текуће субвенције 69.200.000,00 

 Укупно: 69.200.000,00 

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  

463 Текући трансфери 92.140.000,00 

 Укупно: 92.140.000,00 

47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ  

472 Накнаде за социј. заштиту из буџета 20.800.000,00 

 Укпно: 20.800.000,00 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ  

481 Дотације невладиним организацијама 16.830.000,00 

482 Порези, обавезне таксе и казне наметн.од једног 

нивоа власти другом 

750.000,00 

484 Накнада штете настале услед елементарних 

непогода или других природних узрока 

4.065.000,00 

 Укупно: 21.645.000,00 

49 РЕЗЕРВЕ  

499 Резерве 12.635.000,00 

 Укупно: 12.635.000,00 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА  

511 Зграде и грађевински објекти 214.400.000,00 

512 Машине и опрема 6.500.000,00 

515 Остала основна средства 1.210.000,00 

 Укупно: 222.110.000,00 

52 ЗАЛИХЕ  

521 Робне резерве 100.000,00 

 Укупно: 100.000,00 

54 ЗЕМЉИШТЕ  

541 Грађевинско земљиште 30.000.000,00 

 Укупно: 

 

30.000.000,00 

 У К У П Н О: 873.565.000,00 

 

II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан  4. 

              Средства буџета у износу од 843.965.000,00 

динара и средства додатних прихода директних и 

индиректних корисника средстава буџета  у укупном 

износу од 25.000.000,00 динара  и средства из 

нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у 

износу од 4.600.000,00 распоређују се по корисницима и 

врстама издатака и то: 
 



Број 8– страна 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 26. мај 2010. године 

 

 

Р
а
зд

ео
 

      

Г
ла

ва
 

Ф
ун

к
ц
и
ја

 

П
о
зи

ц
и
ја

 

Е
к
о
н

о
м

ск
а 

к
л
ас

и
ф

и
к
ац

. 

О
п
и
с 

П
о
м

о
ћ
н

а 

к
о
л
о
н

а 

И
зд

ац
и

 и
з 

б
у
џ

ет
ск

и
х
 

п
р
и

х
о
д

а 

И
зд

ац
и

 и
з 

со
п

ст
в
ен

и
х
 

п
р
и

х
о
д

а 

У
к
у
п

н
о
 и

зд
ац

и
 

за
 2

0
1
0

 

1 

 

00 110   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

    

   1 411 Плате и додаци запослених  4.235.000,00  4.235.000,00 

   2 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

 758.000,00  758.000,00 

   3 413 Накнаде у натури  20.000,00  20.000,00 

   4 414 Социјална давања запосленима  80.000,00  80.000,00 

   5 415 Накнаде за запослене  40.000,00  40.000,00 

   6 416 Накнаде комисијама, одборницима и 

члановима радних тела скупштине 

 5.000.000,00  5.000.000,00 

   7 422 Трошкови  путовања  450.000,00  450.000,00 

   8 423 Услуге по уговору  7.400.000,00  7.400.000,00 

   9 463 Издаци за јавну безбедност  230.000,00  230.000,00 

   10 481 Дотације невладиним 

организацијама  

 1.180.000,00  1. 180.000,00 

     Политичке странке     680.000,00    

     Инклузија Рома       500.000,00    

   11 521 Робне резерве  100.000,00  100.000,00 

     Извори финансирања за функцију 

110: 

    

    01 Приходи из буџета  19.493.000,00  19.493.000,00 

     УКУПНО ГЛАВА 00:   19.493.000,00  19.493.000,00 

 01 160   ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА 

    

   12 416 Накнаде  комисијама и члановима 

радних тела 

 100.000,00  100.000,00 

   13 421 Стални трошкови  0  0 

   14 423 Услуге по уговору  0  0 

   15 426 Материјал  0  0 

     Извори финансирања за функцију 

160: 

    

    01 Приходи из буџета  0  0 

     УКУПНО ГЛАВА 01:  100.000,00  100.000,00 

     УКУПНО РАЗДЕО 1:  19.593.000,00  19.593.000,00 

2 
02 130   ОПШТИНСКА УПРАВА     

   16 411 Плате и додаци запослених  41.680.000,00  41.680.000,00 

   17 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

 7.434.000,00  7.434.000,00 

    18 413 Накнаде у натури  70.000,00  70.000,00 

   19 414 Социјална давања запосленима  5.500.000,00  5.500.000,00 

   20 415 Накнаде за запослене  1.500.000,00  1.500.000,00 

   21 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 

 12.550.000,00  12.550.000,00 

   22 421 Стални трошкови  10.600.000,00  10.600.000,00 

   23 422 Трошкови путовања  1.400.000,00  1.400.000,00 

   24 423 Услуге по уговору  8.843.000,00  8.843.000,00 

   25 424 Специјализоване услуге  2.165.000,00  2.165.000,00 

   26 425 Текуће поправке и одржавање  4.000.000,00  4.000.000,00 

   27 426 Материјал  3.950.000,00  3.950.000,00 

   28 482 Порези, обавезне таксе и казне   650.000,00  650.000,00 

   29 512 Основна средства  2.800.000,00  2.800.000,00 

     Извори финансирања за функцију 

130 

    

    01 Приходи из буџета  103.142.000,00  103.142.000,00 

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130:  103.142.000,00  103.142.000,00 

  912   ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

   30 463 ОШ “МИЛАН МУЊАС” Уб  24.000.000,00  24.000.000,00 

     416 Награде, бонуси и ос. расходи 1.000.000,00    

     421 Стални трошкови 6.000.000,00    

     422 Трошкови путовања 2.000.000,00    

     423 Услуге по уговору 400.000,00    

     424 Специјализоване услуге 600.000,00    

     425 Текуће поправке и одржавање 2.000.000,00    

     426 Материјал 2.000.000,00    

     Кл. 5 Основна средства 10.000.000,00    

   31 463 ОШ “РАЈКО МИХАИЛОВИЋ” 

Бањани 

 10.500.000,00  10.500.000,00 
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     416 Награде, бонуси и ос. расходи 540.000,00    

     421 Стални трошкови 2.000.000,00    

     422 Трошкови путовања 2.580.000,00    

     423 Услуге по уговору 480.000,00    

     424 Специјализоване услуге 100.000,00    

     425 Текуће поправке и одржавање 550.000,00    

     426 Материјал 750.000,00    

     Кл. 5 Основна средства 3.500.000,00    

   32 463 ОШ “ДУШАН ДАНИЛОВИЋ” 

Радљево 

 11.730.000,00  11.730.000,00                  

     416 Награде, бонуси и ос. расходи 230.000,00    

     421 Стални трошкови 1.150.000,00    

     422 Трошкови путовања 1.300.000,00    

     423 Услуге по уговору 400.000,00    

     424 Специјализоване услуге 50.000,00    

     425 Текуће поправке и одржавање 1.200.000,00    

     426 Материјал 400.000,00    

     Кл. 5 Основна средства 7.000.000,00    

   33 463 ОШ “СВЕТИ САВА” Памбуковица  7.680.000,00  7.680.000,00 

     416 Награде, бонуси и ос. расходи 430.000,00    

     421 Стални трошкови 2.500.000,00    

     422 Трошкови путовања 1.500.000,00    

     423 Услуге по уговору 300.000,00    

     424 Специјализоване услуге 300.000,00    

     425 Текуће поправке и одржавање 600.000,00    

     426 Материјал 550.000,00    

     Кл. 5 Основна средства 1.500.000,00    

   34 463 ШОМО “ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ” 

Уб 

 2.060.000,00  2.060.000,00 

     416 Награде, бонуси и ос. расходи 160.000,00    

     421 Стални трошкови 450.000,00    

     422 Трошкови путовања 500.000,00    

     423 Услуге по уговору 110.000,00    

     424 Специјализоване услуге 50.000,00    

     425 Текуће поправке и одржавање 250.000,00    

     426 Материјал 240.000,00    

     Кл. 5 Основна средства 300.000,00    

   35 463 ОСТАЛЕ ШКОЛЕ  1.200.000,00  1.200.000,00 

     Извор финансирања за функцију 

912: 

    

    01 Приходи из буџета  57.170.000,00  57.170.000,00 

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912:  57.170.000,00  57.170.000,00 

  920   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ     

   36 463 ТЕХНИЧКА ШКОЛА “УБ” Уб  9.580.000,00  9.580.000,00 

     421 Стални трошкови 2.800.000,00    

     422 Трошкови путовања 1.300.000,00    

     423 Услуге по уговору 780.000,00    

     424 Специјализоване услуге 100.000,00    

     425 Текуће поправке и одржавање 1.000.000,00    

     426 Материјал 600.000,00    

     Кл. 5 Основна средства 3.000.000,00    

   37 463 ГИМНАЗИЈА “БРАНИСЛАВ 

ПЕТРОНИЈЕВИЋ” Уб 

 3.160.000,00  3.160.000,00 

     416 Награде, бонуси и ос. расходи 360.000,00    

     421 Стални трошкови 400.000,00    

     422 Трошкови путовања 600.000,00    

     423 Услуге по уговору 400.000,00    

     424 Специјализоване услуге 200.000,00    

     425 Текуће поправке и одржавање 300.000,00    

     426 Материјал 400.000,00    

     Кл 5 Основна средства        500.000,00    

     Извор финансирања за функцију 

920: 

    

    01 Приходи из буџета  12.740.000,00  12.740.000,00 

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920:   12.740.000,00  12.740.000,00 

  980   ОБРАЗОВАЊЕ 

НЕКЛАСИФИКОВАНО НА 

ДРУГОМ МЕСТУ 

    

   38 472 Превоз ученика основних школа  7.800.000,00  7.800.000,00 

   39 472 Регресирана исхрана ученика  2.000.000,00  2.000.000,00 

   40 472 Ученичке награде, Рег. центар за 

талентоване ученике 

 500.000,00  500.000,00 

   41 472 Студентске стипендије  7.000.000,00  7.000.000,00 

     Извори финансирања за функцију 

980: 

    

    01 Приходи из буџета  17.300.000,00  17.300.000,00 
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     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980:  17.300.000,00  17.300.000,00 

  820   УСЛУГЕ КУЛТУРЕ     

   42 481 Историјски архив  450.000,00  450.000,00 

   43 481  Споменци културе  50.000,00  50.000,00 

     Извори финансирања за функцију 

820: 

    

    01 Приходи из буџета  500.000,00  500.000,00 

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820:  500.000,00  500.000,00 

  620   
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 

    

   44 451 СУБВЕНЦИЈЕ КЈП “ЂУНИС” УБ                  

66.000.000,00 

  

66.000.000,00 

     Капиталне инвестиције 33.000.000,00    

     Одржавање комуналне хигијене 21.000.000,00    

     Текуће субвенције – развој                 

12.000.000,00 

   

   45 451 Учешће у пројектима  1.000.000,00  1.000.000,00 

   46 451 Суфинансирање инвестиција  1.000.000,00  1.000.000,00 

     Извори финансирања за функцију 

620: 

    

    01 Приходи из буџета  68.000.000,00  68.000.000,00 

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620  68.000.000,00  68.000.000,00 

  090   СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА     

   47 463 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  4.000.000,00  4.000.000,00 

     421Стални трошкови 200.000,00    

     423 Услуге 50.000,00    

     425 Текуће поправке 50.000,00    

     451 Суфинансирање социјалних 

пројеката 

1.000.000,00    

     472 Накнаде за социјалну заштиту 2.700.000,00    

   48 472 Накнада за боравак трећег детета у 

предшколској установи 

 1.300.000,00  1.300.000,00 

   49 472 Накнада за прворођено дете  2.000.000,00  2.000.000,00 

     Извори финансирања за функцију 

090: 

    

    01 Приходи из буџета  7.300.000,00  7.300.000,00 

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090:  7300.000,00  7.300.000,00 

  110   ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

    

   50 481 Удружења  3.650.000,00  3.650.000,00 

   51 481 Црквене општине –  11.500.000,00  11.500.000,00 

   52 463 Дом здравља Уб              

17.000.000,00     

  

17.000.000,00     

     421 Стални трошкови 3.000.000,00    

     425 Текуће поправке 5.000.000,00    

     Кл.5 Основна сред. 9.000.000,00    

   53 484 Накнада штете настале услед 

елементарних непогода или других 

природних узрока 

 4.065.000,00  4.065.000,00 

   54 499 Стална буџетска резерва   2.000.000,00  2.000.000,00 

   55 499 Текућа буџетска резерва  10.635.000,00  10.635.000,00 

     Извори финансирања за функцију 

110: 

    

    01 Приходи из буџета  48.850.000,00  48.850.000,00 

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110:  48.850.000,00  48.850.000,00  26.400.000,00 

     УКУПНО ГЛАВА 02;  315.002.000,00  315.002.000,00 

 03 620   ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 

УРЕЂЕЊЕ УБ” УБ 

    

   56 411 Плате и додаци запослених  6.646.000,00 420.000,00 7.066.000,00 

   57 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

 1.187.000,00 76.000,00 1.263.000,00 

   58 413 Накнаде у натури  60.000,00 20.000,00 80.000,00 

   59 414 Социјална давања запосленима  300.000,00 0 300.000,00 

   60 415 Накнаде трошкова за запослене  200.000,00 0 200.000,00 

   61 416 Награде за запо. и остали посебни 

расходи 

 100.000,00 0 100.000,00 

    62 421 Стални трошкови  10.200.000,00 40.000,00 10.240.000,00 

   63 422 Трошкови путовања  100.000,00 90.000.00 190.000,00 

   64 423 Услуге по уговору  28.870.000,00 400.000,00 29.270.000,00 

   65 424 Специјализоване услуге  7.500.000,00 200.000,00 7.700.000,00 

   66 425 Текуће поправке и одржавање 

објеката 

 93.252.000,00 74.000,00 93.326.000,00 

   67 426 Трошкови материјала  1.000.000,00 80.000,00 1.080.000,00 

   68 434 Употреба земљишта  800.000,00 0 800.000,00 

   69 482 Порези и обавезне таксе  100.000,00 0 100.000,00 

   70 511 Изградња објеката  149.600.000,00 0 149.600.000,00 
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   71 512 Улагање у основна средства  300.000,00 100.000,00 400.000,00 

   72 515 Нематеријална имовина  400.000,00 0 400.000,00 

   73 541 Грађевинско земљиште  30.000.000,00 0 30.000.000,00 

     Извори финансирања за функцију 

620: 

    

    01 Приходи из буџета:  330.615.000,00  330.615.000,00 

    04 Сопствени приходи:   1.500.000,00 1.500.000,00 

     УКУПНО ГЛАВА 03:  330.615.000,00 1.500.000,00 332.115.000,00 

 04 610   ФОНД СОЛИДАРНЕ ИЗГРАДЊЕ     

   74 511 Зграде и грађевински објекти  0 500.000,00 500.000,00 

     Извори финансирања за функцију 

610: 

    

    01 Приходи из буџета  0  0 

    04 Сопствени приходи   500.000,00 500.000,00 

     УКУПНО ГЛАВА 04:  0 500.000,00 500.000,00 

 05 911   ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УБ     

   75 411 Плате и додаци запослених  17.066.000,00 13.300.000,00 30.366.000,00 

   76 412 Социјални доприноси на терет 

запослених 

 3.054.000,00 2.381.000,00          5.435.000,00 

   77 415 Накнаде за запослене  10.000,00 600.000,00 610.000,00 

   78 416 Награде и посебни расходи  960.000,00 410.000,00 1.370.000,00 

   79 421 Стални трошкови  3.250.000,00  3.250.000,00 

   80 422 Трошкови путовања  280.000,00  280.000,00 

   81 423 Услуге по уговору  100.000,00 809.000,00 909.000,00 

   82 424 Специјализоване услуге  40.000,00  40.000,00 

   83 425 Текуће поправке и одржавање  2.690.000,00  2.690.000,00 

   84 426 Трошкови материјала  100.000,00 700.000,00 800.000,00 

   85 512 Опрема  2.000.000,00  2.000.000,00 

     Извори финансирања за функцију 

911: 

    

    01 Приходи из буџета       29.550.000,00  29.550.000,00 

 

 

   04 Сопствени приходи           

18.200.000,00 

 

18.200.000,00 

     УКУПНО ГЛАВА 05:         29.550.000,00  

18.200.000,00 

 

47.750.000,00 

 06 820   БИБЛИОТЕКА “Б. КНЕЖЕВИЋ” 

УБР КНЕЖЕВИЋ 

    

   86 411 Плате и додаци запослених  2.798.000,00  2.798.000,00 

 

 

  87 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 

 500.000,00  500.000,00 

   88 414 Социјална давања запосленима  265.000,00  265.000,00 

 

 

  89 416 Награде и посебни расходи  850.000,00  850.000,00 

   90 421 Стални трошкови  300.000,00 20.000,00 320.000,00 

   91 422 Трошкови путовања  110.000,00  110.000,00 

   92 423 Услуге по уговору  470.000,00 100.000,00 570.000,00 

   93 424 Специјализоване услуге  0  0 

   94 425 Текуће поправке и одржавање  270.000,00  270.000,00 

   95 426 Трошкови материјала  250.000,00  250.000,00 

   96 512 Опрема  400.000,00  400.000,00 

   97 515 Књиге  730.000,00 80.000,00 810.000,00 

     Извори финансирања за функцију 

820: 

    

    01 Приходи из буџета  6.943.000,00  6.943.000,00 

    04 Сопствени приходи   200.000,00 200.000,00 

 

 

    УКУПНО ГЛАВА 06:  6.943.000,00 200.000,00 7.143.000,00 

 07 160   МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     

   98 463 МЗ Бањани  50.000,00  50.000,00 

   99 463 МЗ Бргуле  50.000,00  50.000,00 

   100 463 МЗ Брезовица  25.000,00  25.000,00 

   101 463 МЗ Врело  50.000,00  50.000,00 

   102 463 МЗ Врховине  25.000,00  25.000,00 

   103 463 МЗ Вукона  25.000,00  25.000,00 

   104 463 МЗ Гвозденовић  25.000,00  25.000,00 

   105 463 МЗ Докмир  25.000,00  25.000,00 

   106 463 МЗ Звиздар  25.000,00  25.000,00 

   107 463 МЗ Јошева  25.000,00  25.000,00 

   108 463 МЗ Каленић  25.000,00  25.000,00 

   109 463 МЗ Калиновац  20.000,00  20.000,00 

   110 463 МЗ Кршна глава  25.000,00  25.000,00 

   111 463 МЗ Кожуар  25.000,00  25.000,00 

   112 463 МЗ Лисо поље  25.000,00  25.000,00 

   113 463 МЗ Лончаник  25.000,00  25.000,00 

   114 463 МЗ Милорци  25.000,00  25.000,00 

   115 463 МЗ Мургаш  25.000,00  25.000,00 
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   116 463 МЗ Новаци  25.000,00  25.000,00 

   117 463 МЗ Паљуви  25.000,00  25.000,00 

   118 463 МЗ Памбуковица  50.000,00  50.000,00 

   119 463 МЗ Радљево  50.000,00  50.000,00 

   120 463 МЗ Радуша   25.000,00  25.000,00 

   121 463 МЗ Руклада  25.000,00  25.000,00 

   122 463 МЗ Стубленица  25.000,00  25.000,00 

   123 463 МЗ Совљак  40.000,00  40.000,00 

   124 463 МЗ Слатина  25.000,00  25.000,00 

   125 463 МЗ Таково  50.000,00  50.000,00 

   126 463 МЗ Трлић  25.000,00  25.000,00 

   127 463 МЗ Тулари  25.000,00  25.000,00 

   128 463 МЗ Тврдојевац  25.000,00  25.000,00 

   129 463 МЗ Уб           5.000,00           5.000,00 

   130 463 МЗ Црвена Јабука  20.000,00  20.000,00 

   131 463 МЗ Чучуге  20.000,00  20.000,00 

   132 463 МЗ Шарбане  20.000,00  20.000,00 

     Извори финансирања за функцију 

160: 

    

    01 Приходи из буџета        1.000.000,00  1.000.000,00 

     УКУПНО ГЛАВА 07:  1.000.000,00  1.000.000,00 

 08 421   ФОНД ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ     

   133 411 Плате и додаци запослених  1.320.000,00  1.320.000,00 

   134 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
 230.000,00  230.000,00 

   135 416 Награде и посебни  400.000,00  400.000,00 

   136 421 Стални трошкови  500.000,00  500.000,00 

   137 422 Трошкови путовања  350.000,00  350.000,00 

   138 423 Услуге по уговору  650.000,00  650.000,00 

   139 424 Специјализоване услуге  26.350.000,00  26.350.000,00 

   140 425 Текуће поправке и одржавање 

објеката 
 300.000,00  300.000,00 

   141 426 Трошкови материјала  100.000,00  100.000,00 

   142 512 Опрема  300.000,00  300.000,00 

     Извори финансирања за функцију 

421: 
    

    01 Приходи из буџета  30.500.000,00  30.500.000,00 

    04 Сопствени приходи     

     УКУПНО ГЛАВА 08;  30.500.000,00  30.500.000,00 

 09 820   КУЛТУРНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР     

   143 411 Плате и додаци запослених  8.425.000,00 1.100.000,00 9.525.000,00 

   144 412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 
 1.487.000,00 200.000,00 1.687.000,00 

   145 413 Накнаде у натури  50.000,00  50.000,00 

   146 414 Социјална давања запосленима  130.000,00  130.000,00 

   147 415 Накнаде за запослене  60.000,00  60.000,00 

   148 416 Награде и посебни расходи  440.000,00 360.000,00 800.000,00 

   149 421 Стални трошкови  1.590.000,00 880.000,00 2.470.000,00 

   150 422 Трошкови путовања  120.000,00 100.000,00 220.000,00 

   151 423 Услуге по уговору  850.000,00 500.000,00 1.350.000,00 

   152 424 Специјализоване услуге  18.140.000,00 60.000,00 18.200.000,00 

   153 425 Текуће поправке и одржавање 

објеката 
 4.090.000,00 500.000,00 4.590.000,00 

   154 426 Трошкови материјала  1.780.000,00 500.000,00 2.280.000,00 

   155 472 Накнаде из буџета- социјална 

заштита 
 200.000,00  200.000,00 

   156 511 Основна средства  64.000.000,00 300.000,00 64.300.000,00 

   157 512 Опрема за спорт  500.000,00 100.000,00 600.000,00 

    01 Приходи из буџета  101.862.000,00  101.862.000,00 

    04 Сопствени приходи   4.600.000,00 4.600.000,00 

     УКУПНО ГЛАВА 09  101.862.000,00 4.600.000,00 106.462.000,00 

 10 500   БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

    

   158 423 Услуге по уговору             200.000,00  200.000,00 

   159 424 Специјализоване усл.  11.500.000,00  11.500.000,00 

   160 451 Суфинансирање пројеката  300.000,00  300.000,00 

     Извори финансирања за функцију 

500: 

    

    01 Приходи из буџета  12.000.000,00  12.000.000,00 

     УКУПНО ГЛАВА 10:  12.000.000,00  12.000.000,00 

 11 130   БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 

ПОДСТИЦАЈ ЗАПОШЉАВАЊА 

    

   161 423 Услуге по уговору             200.000,00  200.000,00 

   162 424 Специјализоване усл.  200.000,00  200.000,00 

   163 451 Субвенције незапосленим лицима  600.000,00  600.000,00 

     Извори финансирања за функцију     
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130: 

    01 Приходи из буџета  1.000.000,00  1.000.000,00 

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 11:  1.000.000,00  1.000.000,00 

 12 130   БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 

ИНЕСТИЦИОНЕ ПОДСТИЦАЈЕ 

    

   164 423 Услуге по уговору             100.000,00  100.000,00 

   165 424 Специјализоване усл.  100.000,00  100.000,00 

   166 451 Субвенције   300.000,00  300.000,00 

     Извори финансирања за функцију 

130: 

    

     Приходи из буџета  500.000,00  500.000,00 

     УКУПНО ГЛАВА 12:  500.000,00  500.000,00 

     УКУПНО РАЗДЕО II  828.972.000,00 25.000.000,00 853.972.000,00 

      У К У П Н О  РАСХОДИ  848.565.000,00 25.000.000,00 873.565.000,00 

 

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
Члан 5. 

 Буџтски приходи из члана 1. ове Одлуке 

распоређују се за: 

- финансирање јавних расхода у висини од  

835.930.000,00 динара, 

- финансирање средстава резерви у висини     

12.635.000,00 динара. 

 
Члан 6. 

            Средства текуће буџетске резерве планирају се у 

буџету општине у износу од:  10.635.000,00динара. 

            Средства из става 1. овог члана користе се за 

непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације 

или за сврхе за које се у току године покаже да 

апропријације нису биле довољне. 

            Председник општине на предлог локалног органа 

управе надлежног за финансије, доноси одлуку о 

употреби текуће буџетске резерве. 

 

Члан 7. 

            Средства сталне буџетске резерве планирају се у 

буџету општине у износу од 2.000.000,00 динара и 

користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском 

систему. 

 

Члан 8. 

             За извршавање одлуке о буџету општине Уб 

одговoран је председник општине. 

             Наредбодавац за извршавање буџета је 

председник општине. 

 

Члан 9. 

             Наредбодавац директних и индиректних 

корисника буџетских средстава је функционер, односно 

лице које је одговорно за управљање средствима, 

преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се 

извршавају из средстава органа, као и за издавање налога 

за уплату средстава која припадају буџету. 

 

Члан 10. 

            За законито и наменско коришћење средстава 

распоређених овом одлуком, поред функционера 

односно руководиоца директних и индиректних 

корисника буџетских средстава, одговоран је начелник 

општинске управе и начелник одељења за буџет. 

 

Члан 11. 

         Орган управе надлежан за финансије у обавези је да 

редовно прати извршење буџета и најмање два пута 

годишње информише председника општине(општинско 

веће), а обавезно у року од 15 дана по истеку 

шестомесечног, односно деветомесечног периода. 

          У року од 15 дана по подношењу извештаја из 

става 1. овог члана, председник општине(општинско 

веће) усваја и доставља извештај Скупштини општине. 

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и 

извршења и образложења великих одступања.  

 

Члан 12. 

           Одлуку о промени апропријације у складу са 

чланом 61. Закона о буџетском систему доноси 

председник општине(општинско веће). 

 

Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне 

буџетске резерве, на предлог локалног органа управе 

надлежног за финансије доноси председник општине. 

 

Члан 12. 

             Новчана средства буџета општине, директних и 

индиректних корисника буџета, као и других корисника 

јавних средстава који су укључени у консолидовани 

рачун трезора општине, воде се и депонују на 

консолидованом рачуну трезора. 

 

Члан 13. 

            Распоред и коришћење средстава вршиће се у 

2010.години по посебном акту(решење) које доноси 

председник општине, на предлог надлежног органа за 

финансије, у оквиру следећег раздела: 

1  Раздео 2, Глава 2, Функционална класификација 110, 

Позиција 50 Удружења у износу од: 3.650.000,00 динара 

2.  Раздео 2, Глава 2,  Функционална класификација 110,  

Позиција 51 Црквене општине у износу од: 11.500.000,00 

динара 

 

Члан 14. 

          Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава могу користити средства распоређена овом 

одлуком само за намене за које су им по њиховим 

захтевима та средства одобрена и пренета. 

          Корисник буџетских средстава, који одређени 

расход извршава из средстава буџета и из других 

прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши 

из прихода из других извора. 

Обавезе преузете у 2009.години у складу са одобреним 

апропријацијама у 2009. години, а не извршене у току 

2009.године, преносе се у 2010.годину и имају статус 

преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених 

апропријација овом одлуком. 
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Члан 15. 

         Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају 

бити извршене искључиво на принципу готовинске 

основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је 

законом, односно актом Владе предвиђен другачији 

метод. 

Члан 16. 

         Корисник буџета може преузимати обавезе на терет 

буџета само до износа апропријације утврђене Одлуком. 

         Корисници буџетских средстава преузимају обавезе 

само на основу писаног уговора или другог правног акта, 

уколико законом није другачије прописано. 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава 

предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о 

буџетском систему, не могу се извршавати на терет 

буџета. 

 

Члан 17. 

         Корисници буџетских средстава приликом 

додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга 

или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у 

складу са прописима који уређују јавне набавке. 

         Набаком мале вредности, у смислу прописа о 

јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност 

дефинисана законом којим се уређује буџет републике 

Србије за 2010.годину. 

 

Члан 18. 

         Обавезе према корисницима буџетских средстава 

извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. 

Ако се у току године примања смање, издаци буџета 

извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене 

законским прописима на постојећем нивоу и минимални 

стални трошкови неопходни за несметано 

функционисање корисника буџетских средстава. 

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне 

приходе у износу већем од износа исказаног  у члану 2. 

ове одлуке, могу користити средства остварена из 

додатних прихода до износа до ког су та средства и 

остварена, а за немене утврђене овом одлуком. 

         Ако корисници буџетских средстава не оствре 

додатне приходе утврђене у члану 2. ове одлуке, 

апропријације утврђене из тих прихода неће се 

извршавати на терет буџета. 

 

Члан 19. 

          Средства распоређена за финансиорање расхода и 

издатака корисника буџета, преносе се на основу 

њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у 

тромесечним плановима буџета. Уз захтев, корисници су 

диужни да доставе комплетну документацију за 

плаћање(копије). 

 

Члан 20. 

           Новчана средства на консолидованом рачуну 

трезора могу се инвестирати у 2010.години само у складу 

са чланом 10 Закона о буџетском систему, при чему су, у 

складу са истим чланом Закона,  председник општине, 

односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и 

сигурност тог инвестиорања. 

 

Члан 21. 

          Општинско веће донеће програм рационализације 

којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, 

укуључујучи и одређене критеријуме за извршење тог 

програма и о томе обавестити Скупштину општине. 

          Корисник буџетских средтава не може без 

претходне сагласности председника општине, засновати 

радни однос са новим лицима до краја 2010.године 

уколико средства потребна за исплату плата тих лица 

нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у 

скалду са овом одлуком предвиђена за плате том 

буџетском кориснику и програмом рационализације из 

става 1. овог члана. 

 

Члан 22. 

            Директан и индиректни корисници буџетских 

средстава, који остваре уштеде у трошењу средстава 

буџета планираних за расходе за запослене и коришћење 

услуга и роба, могу остварени  износ уштеда користит за 

исплату награда за посебне резултате рада запослених. 
          Остварена средства уштеда из става 1. овог члана 

не могу се исплатити у износу већем од износа потребног 

за исплату једног месечног платног фонда диретног и 

индиректног корисника буџетских средстава, и то на 

крају буџетске године. 

           Средства остварена из уштеда преусмеравају се 

одобравањем апропријација на име одређених расхода у 

изосу 5% вредности апропријације за расход чији се 

износ умањује. 

             Износи средстава из става 3. овог члана 

усмеравају се у корист апропријације економске 

класификације 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи, о чему одлучује председник општине или орган 

који он одреди. 

                   

Члан 23. 

          Директни и индиректни корисници буцетских 

средстава, чија се делатност у целини или претежно 

финасира из буџета, обрачунаваће амортизацију 

средстава за рад у 2010.години на терет капитала 

сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету из 

средста остварених по основу донација. 

 

Члан 24. 

          Директни и индиректни корисници буџетских 

средстава који користе пословни простор и покретне 

ствари којим управљају други корисници јавних 

средстава, не плаћају закуп у 2010.години. 

 

Члан 25. 

           За финасирање дефицита текуће ликвидности, који 

може да настане услед неуравнотежености кретања у 

приходима и расходима буџета, председник општине, 

може се задужити у складу са одредбама члана 35. закона 

о јавном дугу (Сл.Гласник РС 61/2005) 

 

Члан 26. 

           Корисници буџетских средстава пренеће на рачун 

извршења буџета до 31. јануара 2010.године, средства 

која нису утрошена за финансирање расхода у 

2009.години, која су овим корисницима пренета у складу 

са Одлуком о буџету општине Уб за 2009.годину. 

 

Члан 27. 

           Изузетно, да се буџету општине Уб из другог 

буџета(Републике, друге општине) определе актом 

наменска трансферна средства, укључујући и наменска 

трансферна средства за надокнаду штета услед 
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елементарних непогода, као и у случају уговарања 

донација, чији износи нису могли бити познати у 

поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан 

за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће 

апропријације за извршење расхода по том основу а у 

складу са чланом 5 Закона о буџетском систему. 

 

Члан 28. 

           Плаћање са консолидованог рачуна трезора за 

реализацију обавеза других корисника јавних средстава а 

у смислу закона о буџетском ситему који су укључени у 

сиустем консолидованог рачуна трезора неће се вршити 

уколико ови корисници нису добили сагласност на 

финасијски план прописан актом Скупштине општине и 

уколико тај план нису доставили Управи за трезор. 

 

Члан 29. 

            Ова Oдлука ће се доставити Министарству 

финансија РС, а биће објављена у "Службеном гласнику 

општине Уб" 

 

Члан 30. 

            Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, а 

примењиваће се од 01. јануара 2010. године. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 40-159/2010-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

29. 

 На основу члана 32. тачка 13) Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 

129/2007), члана 6. тачка 2) и 12) Закона о финансирању 

локалне самоуправе ("Службени гласник Републике 

Србије", број 62/2006) и члана 33. тачка 16) Статута 

општине Уб ("Службени гласник општине Уб'' број 

12/2008) 

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 

25. маја 2010. године, доноси 

 

Одлука 

о општинским административним таксама 

и ценама услуга Општинске управе општине Уб 

 

I. Уводне одредбе 

Члан 1. 

Овом одлуком уводе се општинске 

административне таксе (у даљем тексту: такса). за списе 

и радње у изворним пословима јединице локалне 

самоуправе и утврђују цене услуга које Општинска 

управа општине Уб (у даљем тексту: Општинска управа) 

пружа трећим лицима. 

 

II Опште одредбе о таксама 

Члан 2. 

За списе и радње у управним стварима, као и за 

друге списе и радње код органа плаћају се таксе по 

одредбама ове одлуке. 

Износи такси из става 1. овог члана прописани су 

Тарифом општинских административних такси, која је 

саставни део ове одлуке (у даљем тексту: тарифа). 

 Таксе наплаћују и предузећа, установе и друге 

организације у вршењу јавних овлашћења која су им 

поверена одлуком Скупштине општине Уб. 

Члан 3. 

Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају 

следеће значење: 

1) "захтев" јесте предлог, пријава, молба и други 

поднесак, укључујући и поднеске поднете на обрасцу, 

односно саопштење које се упућује органу, као и усмено 

обраћање органу, којим се покреће поступак код органа; 

2) "органи" јесу органи јединица локалне 

самоуправе када врше изворне послове, као и предузећа, 

установе и друге организације у вршењу јавних 

овлашћења која су им поверена одлуком Скупштине 

општине Уб; 

3) "Тарифа" јесте Тарифа општинских 

административних такси, која је саставни део ове одлуке. 

 

III. Обвезник таксе 

Члан 4. 

Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте 

лице које се захтевом обраћа органу ради покретања 

управног, односно другог поступка код органа. 

 Ако за прописану таксу постоји више обвезника, 

њихова обавеза је солидарна. 

 

IV. Настанак таксене обавезе 

Члан 5. 

Ако Тарифом није другачије прописано, таксена 

обавеза настаје: 

1) за захтеве - у тренутку њиховог подношења; 

2) за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку 

подношења захтева за њихово издавање; 

3) за управне радње - у тренутку подношења 

захтева за извршење тих радњи. 

 

Члан 6. 

 Такса се плаћа у тренутку настанка таксене 

обавезе, ако овом одлуком није другачије прописано. 

 

V. Плаћање таксене обавезе 

Члан 7. 

Обвезник је дужан да уз захтев приложи 

одговарајући доказ да је таксу платио. 

Такса се плаћа у новцу, у динарима, у износима 

прописаним Тарифом. 

Такса се уплаћује на прописани уплатни рачун 

јавних прихода. 

Приход од такси прописаних овом одлуком 

припада буџету општине Уб. 

 

Члан 8. 

 У решењу или другој исправи за коју је такса 

плаћена, означава се да је такса плаћена, износ таксе који 

је плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена. 

 

Члан 9. 

 Ако обвезник, који је дужан да плати таксу, 

непосредно органу поднесе захтев уз који није приложен 

доказ о плаћеној такси у прописаном износу, одговорно 

лице органа надлежног за пријем захтева затражиће од 

обвезника да поднесе доказ о уплати прописане таксе у 

року од 10 дана од дана подношења захтева и упозориће 

га на последице неплаћања таксе, о чему се на поднетом 

захтеву сачињава забелешка. 
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 Ако захтев, уз који није приложен доказ о плаћеној 

такси у прописаном износу, стигне поштом, одговорно 

лице органа надлежног за пријем захтева позваће 

обвезника писменом опоменом да, у року од 10 дана од 

дана пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за 

опомену и упозориће га на последице неплаћања таксе. 

 Ако обвезник, у року из ст. 1. и 2. овог члана, не 

поднесе доказ да је такса уплаћена у прописаном износу, 

наплата прописане таксе и таксе за опомену из става 2. 

овог члана врши се пре уручења затраженог решења или 

друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да је 

радња извршена. 

 Ако обвезник из ст. 1. и 2. овог члана не поднесе 

доказ да је прописана такса, као и такса за опомену, 

уплаћена, надлежни орган ће обавестити обвезника када 

спис буде донет, односно радња извршена и, ако таксе не 

буду уплаћене и доказ о томе достављен надлежном 

органу, по истеку 10 дана од дана обавештења, 

обавестиће општинску управу, организациону јединицу 

за утврђивање, контролу и наплату локалних јавних 

прихода и приложиће потребне доказе, ради покретања 

поступка принудне наплате. 

 

Члан 10. 

За захтеве који без приложеног доказа о плаћеној 

такси у прописаном износу стигну поштом из 

иностранства, уручење затраженог решења или друге 

исправе, односно саопштење обвезнику да је радња 

извршена, извршиће се по пријему тог доказа. 

 

Члан 11. 

 У погледу повраћаја, обрачуна камате, принудне 

наплате, застарелости и осталог што није посебно 

прописано овом одлуком, сходно се примењују прописи 

којима се уређују порески поступак и пореска 

администрација. 

 

VI. Ослобађања од плаћања таксе 

Члан 12. 

Ослобађају се плаћања таксе: 

1) органи Републике, аутономне покрајине и 

јединица локалне самоуправе; 

2) организације обавезног социјалног осигурања; 

3) установе основане од стране Републике и 

аутономне покрајине; 

4) индиректни корисници буџета општине Уб, и 

5) организације Црвеног крста. 

 

Члан 13. 

Не плаћа се такса за: 

1) списе и радње у поступцима који се воде по 

службеној дужности; 

2) списе и радње у поступку за повраћај више или 

погрешно плаћених јавних прихода; 

3) списе и радње у поступку за исправљање 

грешака у решењима, другим исправама и службеним 

евиденцијама; 

4) списе и радње у поступку остваривања права из 

социјалне заштите, односно права у складу са прописима 

којима се уређује финансијска подршка породици са 

децом; 

5) списе и радње у вези са предшколским и 

школским васпитањем и образовањем, образовањем 

студената; 

6) поднеске упућене органу за представке и 

притужбе; 

7) за потврду о правоснажности или извршности 

која се ставља на управни акт, и 

8) списе и радње у поступцима за утврђивање 

права насталих у вези са елементарним непогодама и 

другим ванредним догађајима. 

 

Члан 14. 

Ако је поступак покренут на захтев више 

обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања таксе, 

таксу у том поступку плаћа обвезник који није ослобођен 

плаћања таксе. 

 

Члан 15. 

У решењу, исправи, документу или писмену, који 

се издаје без плаћања таксе, мора се означити сврха 

издавања и основ ослобађања од плаћања таксе. 

Решење, исправа, документ или писмено из става 1. 

овог члана може се користити само у сврху за коју је 

издато. 

VII. Усклађивање такси и надзор 

Члан 16. 

Динарски износи такси из Тарифе усклађују се 

годишње, са годишњом стопом раста цена на мало коју 

објављује републички орган надлежан за послове 

статистике, у року од 30 дана од дана објављивања 

податка за претходну годину, при чему се заокруживање 

врши тако што се износ до 50 пара не узима у обзир, а 

износ преко педесет пара заокружује на један динар. 

Опшптинско веће на предлог Општинске управе, 

објављује у "Службеном гласнику општине Уб усклађене 

динарске износе такси из става 1. овог члана. 

Објављени усклађени динарски износи такси из 

става 3. овог члана примењују се од првог дана наредног 

месеца у односу на месец у коме су у објављивени у 

"Службеном гласнику општине Уб " усклађени износи 

такси. 

Члан 17. 

 Управни надзор над спровођењем ове одлуке врши 

Општинска управа, организациона јединица за општу 

управу. 

 

VIII. Ценовник услуга Општинске управе 

Члан 18. 

Овом одлуком утврђују се цене за услуге које 

Општинска управа пружа трећим лицима, услови под 

којима се услуга може вршити, начин плаћања и услови 

за ослобађање од плаћања за извршену услугу. 

Цене из става 1. овог члана утвђене су Ценовником 

услуга Општинске управе општине Уб, која је саставни 

део ове одлуке (у даљем тексту: Ценовник). 

 

Члан 19. 

За сваку извршену услугу из ценовника, 

Општинска управа кориснику издаје рачун. 

 

Члан  20. 

Општинска управа општине Уб може вршити 

услуге утврђене овим ценовником под условом да 

вршење тих услуга не утиче на редовно обављање 

послова из њеног делокруга. 

 



Број 8– страна 13 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 26. мај 2010. године 

 

 

Члан 21. 

 Приходи које Општинска управа оствари у складу 

са овим ценовником уплаћују се на одговарајући уплатни 

рачун уз позив на број одобрења. 

 

Члан 22. 

 На захтев установе или јавног предузећа чији је 

оснивач општина, односно организације која се у целини 

или делимично финансира из средстава буџета општине 

Уб, председник општине Уб може утврдити право 

коришћења услуга утврђених овим ценовником без 

плаћања цене, односно уз делимично умањење цене 

услуге, ценећи финансијски положај корисника услуге, 

сврху коришћења услуге и друго. 

 

Члан 23. 

 Одередбе члана 16. ове одлуке сходно се 

примењују за усклађивање цена из члана 18. ове 

одлуке. 

 

IX. Казнене одредбе 

Члан 24. 

Новчаном казном од 250 до 25.000 динара казниће 

се за прекршај одговорно лице у надлежном органу из 

члана 2. ове одлуке, ако: 

1) у решењу или другој исправи, за коју је такса 

плаћена, не означи да је такса плаћена, износ таксе који 

је плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена (члан 

8.); 

2) не обавести обвезника који је захтев поднео без 

доказа о плаћеној такси у прописаном износу, да је 

дужан да плати прописану таксу и да о томе поднесе 

доказ, односно ако таксу не наплати у прописаном 

износу пре уручења затраженог решења или друге 

исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња 

извршена, односно ако у прописаном року не обавести 

општинску управу, организациону јединицу за 

утврђивање, контролу и наплату локалних јавних 

прихода, ради покретања поступка принудне наплате 

таксе (члан 9.); 

3) по захтевима који, без доказа о плаћеној такси у 

прописаном износу, стигну поштом из иностранства, 

обвезнику уручи затражено решење или другу исправу, 

односно саопштење да је радња извршена (члан 10.); 

4) у решењу, исправи, документу или писменом, 

који се издају без плаћања таксе, не означи сврху 

издавања и основ ослобађања од плаћања таксе (члан 15. 

став 1.); 

5) у поступку пред тим органом омогући 

коришћење решења, исправе, документа или писмена 

које је, у складу са одлуком, издато без плаћања таксе, за 

сврху за коју није издато (члан 15. став 2.); 

6) не изда рачун о извршеној услузи (члан 19.). 

 

X. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 25. 

За списе и радње у управним стварима и за друге 

списе и радње органа за таксене обавезе које су настале, 

а нису плаћене до дана ступања на снагу ове одлуке, 

такса се плаћа у складу са Одлуком о општинским 

админстративним таксама ('Службени гласник општине 

Уб'' број 6/2003), ако је то повољније за обвезника.  

 

Члан 26. 

Прво усклађивање динарских износа такси из 

Тарифе и цена из Ценовника са стопом раста цена на 

мало за период од првог дана наредног месеца у односу 

на месец у коме је ова одлука ступила на снагу закљућно 

са 31. децембром 2011. године извршиће се у 2012. 

години, у року од 30 дана од дана објављивања податка 

републичког органа надлежног за послове статистике. 

 

Члан 27. 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да 

важи: Одлука о општинским админстративним таксама 

(''Службени гласник општине Уб'' број 6/2003) и 

Закључак о наплати стварних трошкова за израду акта о 

урбанистичким условима (''Службени гласник општине 

Уб'' број 5/2003 и 8/2003). 

 

Члан 28. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у '''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 434-4/2010-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

 

Тарифа општинских административних такси  

    Износ 

таксе у 

динарима 

I. Захтеви 
 

Тарифни број 1.  

  За захтев, ако овом одлуком није другачије прописано 200 

  НАПОМЕНА:   

  Такса по овом тарифном броју не плаћа се:   

1) за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом захтеву;   

2) када је издавање списа, односно вршење радње по том захтеву ослобођено плаћања таксе у складу са 

овом одлуком; 

  

3) за захтев за приступ информацијама од јавног значај, у складу са законом којим се уређује слободан 

приступ информацијама од јавног значаја; 
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4) за захтеве за остваривање права на подстицајна средства регистрованом пољопривредном 

газдинставу. 

 

 

Тарифни број 2.  

  За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени општинских прописа 900 

  НАПОМЕНА:   

  Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже 

поступање по раније поднетом захтеву. 

  

 

Тарифни број 3. 

  За захтеве из области урбанизма и грађевинарства, по сваком поднетом захтеву: 300 

1) за информацију о локацији;  300 

2) за локацијску дозволу;  300 

3) за потврду урбанистичког пројекта парцелације или препарцелације;  300 

4) за услове за исправку граница грађевинске парцеле;  300 

5) за издавање спецификације – нацрта стана односно другог посебног дела објекта из техничке 

документације; 

 500 

6) за умножавање, оверу и уступње урбанистичких планова. 500 

  НАПОМЕНА:   

  Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже 

поступање по раније поднетом захтеву. 

  

 

Тарифни број 4. 

  За пријаву на јавни оглас за давање у закуп пословног простора којим располаже општинба Уб 1.000 

 

Тарифни број 5. 

  За захтев за давање у закуп пословног простора којим располаже Општина Уб, непосредном 

погодбом 

3.000 

 

Тарифни број 6. 

  За захтев за привремено заузимање јавне површине ради постављања: 

1) летње баште; 

2) рекламног паноа, односно објекта и средства за плакатирање и јавно оглашавање; 

3) забавног парка, циркуса и слично. 

600 

  НАПОМЕНА:   

  Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже 

поступање по раније поднетом захтеву. 

  

 

Тарифни број 7. 

  За учешће на конкурсу за доделу локација за привремено постављање киоска или мањих монтажних 

објеката на јавним површинама 

400 

 

Тарифни број 8. 

  За пријаву на јавни оглас за давање у закуп или отуђење грађевинског земљишта, односно за захтев 

за давање у закуп или отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом 

1.000 

 

Тарифни број 9. 

  За захтев за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта 1.000 

 

Тарифни број 10. 

  За захтев за издавање сагласности, као и прибављање других аката код јавних и јавних комуналних 

предузећа неопходних за израду техничке документације и извођења грађевинских радова 

1.000 

  НАПОМЕНА:   

  Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже   
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поступање по раније поднетом захтеву. 

 

Тарифни број 11. 

  За захтев поднет код надлежног јавног комуналног предузећа за прикључак 1.000 

  НАПОМЕНА:   

  Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни поднесак којим обвезник захтева брже 

поступање по раније поднетом захтеву. 

  

 

II. Правни лекови 
 

Тарифни број 12. 

  За жалбу органу, ако овом одлуком није другачије прописано 300 

  НАПОМЕНА:   

  Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против више решења, такса из овог тарифног 

броја плаћа се према броју решења која се оспоравају жалбом. 

  

 
III. Решења 

 
Тарифни број 13. 

  За решење, односно закључак ако овом одлуком није другачије прописано 350 

  НАПОМЕНА:   

  Ако се решење доноси по захтеву више лица, такса из овог тарифног броја плаћа се према броју 

обвезника којима се решење уручује. 

  

 
IV. Уверење, односно потврда 

 
Тарифни број 14. 

  За уверење, односно потврду, ако овом одлуком није другачије прописано 200 

  НАПОМЕНА   

  Такса из овог тарифног броја не плаћа се за уверење, односно потврду коју орган издаје странци, 

сведоку, вештаку или тумачу, да су присуствовали расправи, односно увиђају, ако су они били 

обавезни да присуствују и ако им то уверење, односно потврда служи искључиво ради правдања 

изостанка са рада. 

  

 
V. Разгледање списа и издавање дупликата 

 
Тарифни број 15. 

  За разгледање списа код органа за сваки започети сат по 230 

 

Тарифни број 16. 

  За издавање копије списа и дупликата исправа плаћа се такса у висини 50% од прописане таксе за 

издавање оригинала. 

  

 
VI. Опомена 

 
Тарифни број 17. 

  За опомену којом се обвезник позива да плати таксу  170 

 
VII. Списи и радње у комуналној области 

 

Тарифни број 18. 

  За решење којим се одлучује о привременом заузимању јавне површине, ако овом одлуком није 

другачије прописано 

400 

 

Тарифни број 19. 

  За решење којим се одлучује о привременом заузимању јавне површине ради постављања: 

1) летње баште; 

600 
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2) рекламног паноа, односно објекта и средства за плакатирање и јавно оглашавање; 

3) забавног парка, циркуса и слично. 

 

Тарифни број 20. 

  За решење којим се одлучује о постављању киоска и мањих монтажних објеката на јавним 

површинама 

600 

 

VIII. Списи и радње у области саобраћаја 
 

Тарифни број 21. 

 За решење:  

1) о условима за уређење простора у области саобраћаја; 600 

2) којим се одобрава држање грађевинског материјала на саобраћајним површинама; 600 

3) за раскопавање јавних површина; 600 

4) о одређивању паркиралишта; 600 

5) којим се одобрава резервисање паркинг места; 600 

6) о одређивању распореда коришћења такси стајалишта; 600 

7) о одређивању евиденционог броја за такси возила; 600 

8) за издавање и оверу такси легитимација; 600 

9) о испуњености услова моторних возила за обављање ауто-такси превоза; 600 

10) о одређивању и измени траса, линија, аутобуских стајалишта, и окретница у јавном превозу 

путника; 

600 

11) о постављању аутобуских надстрешница; 600 

12) за прикључење прилазног пута на локалне и некатегорисане путеве и улице; 600 

13) за издавање одобрења за коришћење обале и воденог простора. 300 

 
IX. Списи и радње у области привреде 

 

Тарифни број 22. 

  За решење о уношењу имена Уб у пословно име привредног субјекта 50.000 

  НАПОМЕНА:   

  Такса из овог тарифног броја плаћа се пре уручења решења.   

 
X. Списи и радње у области урбанизма и грађевинарства 

 

Тарифни број 23. 

1) За информацију о локацији; 700 

2) За решење поводом захтева за локацијску дозволу објеката до 1.000 м
2
 бруто површине ; 8.000 

3) За решење поводом захтева за локацијску дозволу објеката преко 1.001 м
2
 бруто површине; 4.000 

4) За решење поводом захтева за локацијску дозволу за економски објекат до 100 м
2
 бруто 

површине; 

1.800 

5) За решење поводом захтева за локацијску дозволу за економски објекат од 101 до 1.000 м
2
 бруто 

површине; 

4.000 

6) За решење поводом захтева за локацијску дозволу за економски објекат  преко 1.001 м
2
 бруто 

површине; 

8.000 

7) За потврду урбанистичког пројекта; 2.000 

8) За потврду пројекта парцелације или препарцелације; 1.000 

9) За услове за исправку граница грађевинске парцеле; 1.000 

10) За потврду спецификације - нацрта посебног дела објекта, по сваком посебном делу који се 

потврђује; 

500 

11) За решење којим се одобрава умножавање, овера и уступње урбанистичких планова;  
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по страни формата а4 умноженог, овереног или уступљеног урбанистичког плана.  

100 

  НАПОМЕНА:   

  За измену решења, односно других аката из овог тарифног броја плаћа се такса у износу 

умањеном за 50% од прописане таксе. 

  

 
XI. Списи и радње у стамбеној области 

 

Тарифни број 24. 

1) За решење о исељењу лица које без правног основа користи стан или заједничку просторију. 400 

2) За административно извршење решења из тачке 1) овог тарифног броја 500 

 
XII. Списи и радње у области имовинско правних послова 

 

Тарифни број 25. 

1) За одређивање земљишта за редовну употребу зграде; 2.000 

2) За поништај правоснажног решења о изузимању земљишта из поседа, по парцели; 1.000 

3) За решење о конверзији права коришћења у право својине, по парцели. 2.000 

 
XIII. Списи и радње у пореском поступку 

 

Тарифни број 26. 

  За пореско уверење: 250 

1) о измиреним пореским обавезама;   

2) да лице није порески обвезник;   

3) о висини дугованог пореза.   

 

 

Ценовник услуга  

Општинске управе општине Уб 

 

Општинска управа наплаћује услуге за: 

Назив услуге 
Јединица 

мере 

Цена 

(динара) 

1 2 3 

   

1. Штампарске услуге      

а) фотокопирање     

- формат А3  отисак  30 

- формат А4  отисак  15 

б) штампање материјала (ласерским штампачем)     

- формат А3   отисак  30 

- формат А4   отисак  15 

2. За долазак службеног лица у просторије Општинске управе ради закључења брака 

после радног времена, у дане викенда (субота и недеља) и на дан државног празника 
 4.000 

3. Излазак службеног лица на терен ради закључења брака на територији општине Уб, 

ван седишта матичног подручја у складу са условима предвиђеним законом 
  8.000 

4. Излазак службеног лица на терен ради закључења брака на територији општине Уб, 

ван седишта матичног подручја, на захтев лица која намеравају да закључе брак од 

којих су једно или обоје болесни, стари, немоћни или ако постоје други оправдани 

разлози; закључење брака се може обавити у стану или на неком другом месту где 

бораве ова лица, уз обавезну медицинску документацију или другу документацију која 

оправдава излазак службеног лица  

  200 
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30. 

На основу Члана 9. став 1. и 2. Одлуке о Општин-

ском јавном правобранилаштву (“Службени гласник 

општине Уб'' број 6/2005 и 12/2006) и члана 33. Статута 

општине Уб  (“Службени гласник општине Уб” број 

12/2008), 

 Скупштина општине Уб, на  седници одржаној да-

на 25. маја 2010., донела је 

 

О д л у к а  

о постављењу  

Општинског јавног правобраница општине Уб 

  1. За Општинског јавног правобраница општине 

Уб, поставља се Драган Драгићевић, дипломирани прав-

ник, из Уба. 

 2. Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику оп-

штине Уб". 
 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 021-1/2010-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

31. 

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута Оп-

штине Уб (“Службени гласник Општине Уб” број 

12/2008),  

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 

25. маја 2010. године, донела је  

 

З а к љ у ч а к 

о прихватању Извештаја о раду и пословању  

Комуналног јавног предузећа "Ђунис"   

за 2009. годину  

 

1. Прихвата се Извештај о раду и пословању Кому-

налног јавног предузећа "Ђунис"  КЈП ''Ђунис'' за 2009. 

годину, број 265-1/10 од 12.04.2010. године. 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 06-35/2010-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

32. 

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута Оп-

штине Уб (“Службени гласник Општине Уб” број 

12/2008),  

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 

25. маја 2010. године, донела је  

 

Р е ш е њ е  

о давању сагласности  

Комуналном јавном предузећу "Ђунис" на  

Одлуку Управног одбора  

о покрићу губитка за 2009. годину 

 

1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузе-

ћу "Ђунис" на Одлуку Управног одбора, број 137/2010 од 

02.03.2010. године о покрићу губитка за 2009. годину на 

терет капитала.  

2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Уб". 

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 352-38/2010-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

33. 

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (''Службени 

гласник РС'' број 25/2000, 25/2002 и 107/2006) и члана 33. 

став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гла-

сник општине Уб” број 12/2008), 

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 

25. маја 2010. године, донела је 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' из Уба 

на Прву измену и допуну  

Програма пословања за 2010. годину  

 

1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузе-

ћу ''Ђунис'' из Уба на Прву измену и допуну Програма 

пословања за 2010. годину, број 281-4/2010, који је донео 

Управни одбор предузећа, на седници одржаној дана 15. 

априла 2010. године. 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 352-39/2010-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

34. 

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута оп-

штине Уб (“Службени гласник Општине Уб” број 

12/2008),   

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 

25. маја 2010. године, донела је  

 

З а к љ у ч а к 

о прихватању Извештаја о раду  

Градске библиотеке ''Божидар Кнежевић'' у Убу  

за 2009. годину  

 

1. Прихвата се Извештај о раду Градске библиотеке 

''Божидар Кнежевић'' у Убу за 2009. годину. 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 06-35/2010-01 Александар Дамњановић, с.р. 

  

35.  

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута опш-

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

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 

25. маја 2010. године, донела је 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

Градској библиотеци ''Божидар Кнежевић''  из Уба 

на Програм рада за 2010. годину 
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1. Даје се сагласност Градској библиотеци 

''Божидар Кнежевић''  из Уба на Програм рада за 2010. го-

дину.  

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 352-38/2010-01 Александар Дамњановић, с.р. 

  

36. 

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута опш-

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

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 

25. маја 2010. године, донела је  

 

З а к љ у ч а к 

о прихватању Извештаја о раду  

Дома здравља Уб за 2009. годину  

 

1. Прихвата се Извештај о раду Дома здравља Уб за 

2009. годину. 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 06-35/2010-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

37. 

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (''Службени 

гласник РС'' број 25/2000, 25/2002 и 107/2006) и члана 33. 

став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гла-

сник општине Уб” број 12/2008), 

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 

25. маја 2010. године, донела је 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' 

за повећање броја деце у васпитним групама за 

васпитну 2010/2011. годину 

  

1. Даје се сагласност Предшколској установи ''Уб''  

за упис 20% већег броја деце у васпитне групе, по 

захтеву број 134/01 од 13. маја 2010. године. 

2. Сагласност се даје за васпитну 2010/2011 годину. 

3. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 60-2/2010-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

38. 

На основу члана 27. став 1. тачка 3) Закона о јав-

ним предузећима и обављању делатности од општег ин-

тереса (''Службени гласник РС'' број 25/2000, 25/2002 и 

107/2006) и члана 33. став 1. тачка 12) Статута општине 

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

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 

25. маја 2010. године, донела је 

 

 

 

Решење  

о  давању сагласности  

Установи за културу и спорт  

''Културно–спортски центар Уб''  

на Одлуку о ценама коришћења објеката  

Градски базени, мини-пич фудбалског терена и 

тениских терена  

 

1. Даје се сагласност Установи за културу и спорт 

''Културно – спортски центар Уб'' на Одлуку о ценама 

коришћења објеката Градски базени, мини-пич 

фудбалског терена и тениских терена, број 311/10-2 од  

10. маја 2010. године. 

2. Нови ценовник има се применити од наредног 

дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Уб''. 

3. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 66-5/2010-01 Александар Дамњановић, с.р. 

  

39. 

 На основу члана 22. и 23. Статута Установе за 

културу и спорт ''Културно – спортски центар Уб'' број 

1/2009 од 18. 02. 2009. године, доноси 

 

О д л у к у 

о ценама коришћењам објеката Градски базени,  

мини – пич фудбалског терена и тениских терена 

 

1. Цене коришћења целодневних услуга објекта 

Градски базени: 

- цена дневне улазнице: 150,00 динара 

- цена сезонске улазнице за децу од 7 до 18 година: 

1.800,00 динара, 

- цена сезонске улазнице за студенте: 2.000,00 динара, 

- цена сезонске улазнице за одрасле: 2.700,00 динара, 

 За децу до 7 година и ђаке са Вуковом дипломом 

предвиђено је бесплатно коришћење услуга објекта 

градских базена у сезони – лето 2010. 

2. Цене једносатног коришћења мини – пич 

фудбалског терена и тениских терена на СРЦ 

''Школарац'': 

- мини – пич фудбалски терен 

 Дневни термин (од 10,00 до 19,00 ) .....1.000,00 дин. 

 Ноћни термин ( од 19,00 до 23,00) .......1.000,00 дин. 

- Тениски терени 

 Дневни термин (од 10,00 до 19,00 ) ........400,00 дин. 

 Ноћни термин ( од 19,00 до 23,00) ..........600,00 дин. 

 

3. Наведене цене почињу да важе наредног дана од 

дна објављивања сагласности Скупштине општине Уб 

на Одлуку о ценама коришћења објеката Градски 

базени, мини – пич фудбалски терен и тениски терени, 

у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 
Установа за културу и спорт За директора 

''Културно-спортски центар ''Уб''  

Број:311/10-2 Радован Пулетић, с.р. 

Датум: 10. 05.2010.г.  
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40. 

На основу члана 2. став 1. тачка 20) и члана 33. 

Статута Општине Уб (“Службени гласник Општине Уб” 

број 12/2008),  

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 

25.. маја 2010. године, донела је  

 

З а к љ у ч а к 

о утврђивању  

Оперативног плана спровођења превентивних мера 

одбране од поплава општине Уб  

 

 

1. Утврђује се Оперативни плана спровођења 

превентивних мера одбране од поплава општине Уб. 

2. Текст Оперативног плана спровођења 

превентивних мера одбране од поплава општине Уб 

саставни је део овог закључка 

3. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 352-40/2010-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

41. 

На основу члана 2. став 1. тачка 20) и члана 33. 

Статута Општине Уб (“Службени гласник Општине Уб” 

број 12/2008),  

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 

25. маја 2010. године, донела је  

 

 

З а к љ у ч а к 

о прихватању Извештаја о штетама изазваним 

елементарним непогодама 

у 2009. години на територији општине Уб 

  

 

1. Прихвата се Извештаја о штетама изазваним 

елементарним непогодама у 2009. години на територији 

општине Уб број 82-14/10-01 од 12. априла 2010. године. 

 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 06-35/2010-01 Александар Дамњановић, с.р. 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 

28. Одлуке о допунском буџету општине Уб за 2010. годину – прва измена 1 
29. Одлуке о општинским административним таксама и ценама услуга Општинске управе општине 

Уб 
 

11 
30. Одлуке о постављењу општинског јавног правобраниоца 18 
31. Закључка о прихватању Извештаја о раду КЈП ''Ђунис'' за 2009. годину 18 
32. Решења о давању сагласности Комуналном јавном предузећу "Ђунис" на Одлуку Управног 

одбора о покрићу губитка за 2009. годину 
18 

33. Решења о давању сагласности Комуналном јавном предузећу "Ђунис" на Прву измену плана 
пословања за 2010. годину 

 
18 

34. Закључка о прихватању Извештаја о раду Градске библиотеке ''Божидар Кнежевић'' у Убу за 
2009. годину 

 
18 

35. Решења о давању сагласности Градској библиотеци ''Божидар Кнежевић'' из Уба на План и про-
грам рада за 2010. годину 

 
18 

36. Закључка о прихватању Извештаја о раду Дома здравља Уб за 2009. годину 19 
37. Решења о давању сагласности Предшколској установи Уб за проширење васпитних група за 

васпитну 2010/2011. годину 
 

19 
38. Решења о  давању сагласности Установи за културу и спорт ''Културно–спортски центар Уб'' на 

Одлуку о ценама коришћења објеката Градски базени, мини-пич фудбалског терена и тениских 
терена, број 311/10-2 од 10. маја 2010. године 

 
 

19 
39. Одлука о ценама коришћењам објеката Градски базени, мини – пич фудбалског терена и 

тениских терена 
 

19 
40. Закључак о утврђивању Оперативног плана спровођења превентивних мера одбране од поплава 

општине Уб 
 

20 
41. Закључак о прихватању Извештаја о штетама изазваним елементарним непогодама у 2009. 

години на територији општине Уб 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

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

