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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XIII – Број 3 Уб, 3. фебруар 2012. године Бесплатан примерак 

 

8. 

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној са-

моуправи (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, 24. јануара 2012. го-

дине, доноси 

 

Закључак 

о начину и условима доделе  

опредељених средстава буџета општине Уб  

за удружења у 2012. години 

 

 

 1. Одлуком о буџету општине Уб за 2012. годину 

(''Службени гласник општине Уб'' број 13/2011) опреде-

љена средства за удружења (у даљем тексту средства) 

могу се доделити удружењима на начин и под условима 

утврђеним овим закључком. 

 

 2. Средства се додељују удружењима која имају се-

диште на територији општине Уб: 

  

 1) За подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма које реализују удру-

жења, а који су од јавног интереса на основу спроведеног 

јавног конкурса и уговора о реализовању одобреног про-

грама.  

  

 (1) Под програмом од јавног интереса из тачке 1. 

овог става нарочито се сматрају програми у области: со-

цијалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите 

лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите 

интерно расељених лица са Косова и Метохије и избегли-

ца, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене 

заштите, заштите и промовисања људских и мањинских 

права, образовања, науке, културе, информисања, зашти-

те животне средине, одрживог развоја, заштите животи-

ња, заштите потрошача, борбе против корупције, као и 

хуманитарни програми и други програми у којима удру-

жење искључиво и непосредно следи јавне потребе. 

 

 (2) Уговор, у име општине Уб, са удружењем за-

кључиће руководилац корисника буџетских средстава 

надлежан за област у којој се остварују основни циљеви 

удружења. 

 

 2) Спортским организацијама и удружењима, цр-

кви и другим удружењима чији је рад уређен посебним 

законом, a за финансирање односно суфинансирање де-

латности удружења одређених програмом удружења за 

буџетску годину, на који (програм) је сагласност дао над-

лежан орган општине Уб. 

 

 3. Пренос додељених средства буџета општине Уб 

удружењима из става 2. овог закључка има се вршити на 

основу захтева удружења и приложене документације  

(по закону који уређује буџетски систем) о насталом рас-

ходу који се има покрити на терет додељених средстава. 

 

 4. Удружења су обавезна да додељена средства из 

става 2. овог закључка користе искључиво за реализова-

ње одобрених програма. 

  

 5. Удружења које су добила средства буџета оп-

штине Уб, обавезна су да најмање једанпут годишње, а 

најкасније до краја 2011. године, чини доступним јавно-

сти извештај о свом раду и о обиму и начину стицања и 

коришћења средстава и тај извештај достави даваоцу 

средстава. 

 

 6. О извршењу овог закључка стараће се Општин-

ска управа – Одељење за делатности установа и заштиту 

животне средине и Одељење за финансије. 

 

 7. Обавезује се Општинска управа – Одељење за 

делатности установа и заштиту животне средине да у ро-

ку од 60 дана од дана доношења овог закључка утврди и 

објави на сајту општине Уб и недељним новинама ''На-

пред'' Ваљево конкурс за доделу средстава удружењима 

из става 2. тачка 1) овог закључка. 

 По спроведеном конкурсу Општинска управа – 

Одељење за делатности установа и заштиту животне сре-

дине сачиниће и доставити Општинском већу предлог 

одлуке о додели средстава.  

 

 8. Овај закључак објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб''. 

 
Општина Уб Председник Већа 

Oпштинско веће  

Број: 6-20-12/2012-01 Владислав Крсмановић, с.р. 

 

9. 

 На основу члана 15 став 8. Закона о ванредним си-

туацијама (''Службени гласник РС'' број 111/09 и 

92/2011), члана 20 тачка 19) Закона о локалној самоупра-

ви (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007) 

и члана 2. тачка 20) Статута општине Уб (''Службени гла-

сник општине Уб'' број 12/2008) 

 Општинско веће Скупштине општине Уб, 2. 

фебруара 2012. године, доноси 

 

 

О д д у к а 

о одређивању  

овлашћених и оспособљених правних лица  

за заштиту и спасавање у општини Уб 
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Члан 1. 

 Овом Одлуком одређују се привредна друштва, 

установе и друга правна лица, овлашћена и оспособљена 

за спровођење мера заштите и спасавања у општини Уб 

(у даљем тексту: овлашћена и оспособљена лица). 

 

Члан 2. 

 Овлашћена и оспособљена правна лица у смислу 

члана 1. ове одлуке су: 

 

 

 

Редни 

број 

Назив правног лица Делатност Седиште 

            Овлашћена правна лица 

1. Дом здравља ''Уб'' здравство Уб 

2. Завод за јавно здравље Ваљево здравство Ваљево 

3. Дирекција за уређење и изградњу – Уб грађевинарство, 

урбанизам и 

геологија 

Уб 

4. ИЈ ''Телеком'' Ваљево – Уб телекомуникације Уб 

5. Електродистрибуција ''Уб'' енергетика Уб 

6. Фонд за рурални развој Општине Уб пољопривреда и 

метеорологија 

Уб 

7. Центар за социјални рад Уб збрињавање Уб 

8. Ветеринарска станица ''Уб'' ДОО Уб ветерина Уб 

9. Апотекарска установа Ваљево – апотека Уб снабдевање 

лековима 

Уб 

            Оспособљена правна лица 

1. КЈП ''Ђунис'' комуналне услуге Уб 

2. Предшколска установа ''Уб'' збрињавање и  

угоститељство 

Уб 

3. Ловачко удружење ''Тамнава'' Уб збрињавање и 

угоститељство 

Уб 

4. ОО Црвени крст Уб збрињавање Уб 

5. Добровољно ватрогасно друштво ''Уб'' ватрогаство Уб 

6. RTV City – Ub информисање Уб 

7. МБ радио Уб информисање Уб 

8. Предузеће ''Леон'' ДОО, Уб хидроградња и 

нискоградња 

Уб 

9. Задруга за транспорт и нискоградњу ''Трансградња'' Уб – Гуњевац бб хидроградња и 

нискоградња 

Уб 

10. ЗЗ ''Слога'' Уб нискоградња Уб 

11. Предузеће за производњу, промет и Услуге, ''Алексић'' ДОО, Уб нискоградња и 

високоградња  

 

12. Грађевинско предузеће ''Грађевинар'' Уб нискоградња и 

високоградња  

Уб 

13. Предузеће за саобраћај и трговину ''Грађа промет'' трговина и превоз Уб 

14. Установа за културу и спорт, ''Културно – спортски центар Уб''  информисање Уб 

 

Члан 3. 

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

 
Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-21-11/2012-01 Владислав Крсмановић, с.р. 

 
С А Д Р Ж А Ј 

1. Закључак о начину и условима доделе опредељених средстава буџета општине Уб за удружења у 
2012. години  

1 

 
2. 

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

 
1 

   
   
   
   

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

ОПШТИНЕ УБ 

Година XIII – Број 3 Уб, 3. фебруар 2012. године Бесплатан примерак 

 

8. 

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној са-

моуправи (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, 24. јануара 2012. го-

дине, доноси 

 

Закључак 

о начину и условима доделе  

опредељених средстава буџета општине Уб  

за удружења у 2012. години 

 

 

 1. Одлуком о буџету општине Уб за 2012. годину 

(''Службени гласник општине Уб'' број 13/2011) опреде-

љена средства за удружења (у даљем тексту средства) 

могу се доделити удружењима на начин и под условима 

утврђеним овим закључком. 

 

 2. Средства се додељују удружењима која имају се-

диште на територији општине Уб: 

  

 1) За подстицање програма или недостајућег дела 

средстава за финансирање програма које реализују удру-

жења, а који су од јавног интереса на основу спроведеног 

јавног конкурса и уговора о реализовању одобреног про-

грама.  

  

 (1) Под програмом од јавног интереса из тачке 1. 

овог става нарочито се сматрају програми у области: со-

цијалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите 

лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите 

интерно расељених лица са Косова и Метохије и избегли-

ца, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене 

заштите, заштите и промовисања људских и мањинских 

права, образовања, науке, културе, информисања, зашти-

те животне средине, одрживог развоја, заштите животи-

ња, заштите потрошача, борбе против корупције, као и 

хуманитарни програми и други програми у којима удру-

жење искључиво и непосредно следи јавне потребе. 

 

 (2) Уговор, у име општине Уб, са удружењем за-

кључиће руководилац корисника буџетских средстава 

надлежан за област у којој се остварују основни циљеви 

удружења. 

 

 2) Спортским организацијама и удружењима, цр-

кви и другим удружењима чији је рад уређен посебним 

законом, a за финансирање односно суфинансирање де-

латности удружења одређених програмом удружења за 

буџетску годину, на који (програм) је сагласност дао над-

лежан орган општине Уб. 

 

 3. Пренос додељених средства буџета општине Уб 

удружењима из става 2. овог закључка има се вршити на 

основу захтева удружења и приложене документације  

(по закону који уређује буџетски систем) о насталом рас-

ходу који се има покрити на терет додељених средстава. 

 

 4. Удружења су обавезна да додељена средства из 

става 2. овог закључка користе искључиво за реализова-

ње одобрених програма. 

  

 5. Удружења које су добила средства буџета оп-

штине Уб, обавезна су да најмање једанпут годишње, а 

најкасније до краја 2011. године, чини доступним јавно-

сти извештај о свом раду и о обиму и начину стицања и 

коришћења средстава и тај извештај достави даваоцу 

средстава. 

 

 6. О извршењу овог закључка стараће се Општин-

ска управа – Одељење за делатности установа и заштиту 

животне средине и Одељење за финансије. 

 

 7. Обавезује се Општинска управа – Одељење за 

делатности установа и заштиту животне средине да у ро-

ку од 60 дана од дана доношења овог закључка утврди и 

објави на сајту општине Уб и недељним новинама ''На-

пред'' Ваљево конкурс за доделу средстава удружењима 

из става 2. тачка 1) овог закључка. 

 По спроведеном конкурсу Општинска управа – 

Одељење за делатности установа и заштиту животне сре-

дине сачиниће и доставити Општинском већу предлог 

одлуке о додели средстава.  

 

 8. Овај закључак објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб''. 

 
Општина Уб Председник Већа 

Oпштинско веће  

Број: 6-20-12/2012-01 Владислав Крсмановић, с.р. 

 

9. 

 На основу члана 15 став 8. Закона о ванредним си-

туацијама (''Службени гласник РС'' број 111/09 и 

92/2011), члана 20 тачка 19) Закона о локалној самоупра-

ви (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007) 

и члана 2. тачка 20) Статута општине Уб (''Службени гла-

сник општине Уб'' број 12/2008) 

 Општинско веће Скупштине општине Уб, 2. 

фебруара 2012. године, доноси 

 

 

О д д у к а 

о одређивању  

овлашћених и оспособљених правних лица  

за заштиту и спасавање у општини Уб 
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Члан 1. 

 Овом Одлуком одређују се привредна друштва, 

установе и друга правна лица, овлашћена и оспособљена 

за спровођење мера заштите и спасавања у општини Уб 

(у даљем тексту: овлашћена и оспособљена лица). 

 

Члан 2. 

 Овлашћена и оспособљена правна лица у смислу 

члана 1. ове одлуке су: 

 

 

 

Редни 

број 

Назив правног лица Делатност Седиште 

            Овлашћена правна лица 

1. Дом здравља ''Уб'' здравство Уб 

2. Завод за јавно здравље Ваљево здравство Ваљево 

3. Дирекција за уређење и изградњу – Уб грађевинарство, 

урбанизам и 

геологија 

Уб 

4. ИЈ ''Телеком'' Ваљево – Уб телекомуникације Уб 

5. Електродистрибуција ''Уб'' енергетика Уб 

6. Фонд за рурални развој Општине Уб пољопривреда и 

метеорологија 

Уб 

7. Центар за социјални рад Уб збрињавање Уб 

8. Ветеринарска станица ''Уб'' ДОО Уб ветерина Уб 

9. Апотекарска установа Ваљево – апотека Уб снабдевање 

лековима 

Уб 

            Оспособљена правна лица 

1. КЈП ''Ђунис'' комуналне услуге Уб 

2. Предшколска установа ''Уб'' збрињавање и  

угоститељство 

Уб 

3. Ловачко удружење ''Тамнава'' Уб збрињавање и 

угоститељство 

Уб 

4. ОО Црвени крст Уб збрињавање Уб 

5. Добровољно ватрогасно друштво ''Уб'' ватрогаство Уб 

6. RTV City – Ub информисање Уб 

7. МБ радио Уб информисање Уб 

8. Предузеће ''Леон'' ДОО, Уб хидроградња и 

нискоградња 

Уб 

9. Задруга за транспорт и нискоградњу ''Трансградња'' Уб – Гуњевац бб хидроградња и 

нискоградња 

Уб 

10. ЗЗ ''Слога'' Уб нискоградња Уб 

11. Предузеће за производњу, промет и Услуге, ''Алексић'' ДОО, Уб нискоградња и 

високоградња  

 

12. Грађевинско предузеће ''Грађевинар'' Уб нискоградња и 

високоградња  

Уб 

13. Предузеће за саобраћај и трговину ''Грађа промет'' трговина и превоз Уб 

14. Установа за културу и спорт, ''Културно – спортски центар Уб''  информисање Уб 

 

Члан 3. 

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

 
Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-21-11/2012-01 Владислав Крсмановић, с.р. 

 
С А Д Р Ж А Ј 

1. Закључак о начину и условима доделе опредељених средстава буџета општине Уб за удружења у 
2012. години  

1 

 
2. 

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

 
1 

   
   
   
   

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


