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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XIII – Број 5 Уб, 10. фебруар 2011. године Бесплатан примерак 

 

12. 

 На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 

72/2009, 81/2009 и 24/2011), члана 32. тачка 5) Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Ср-

бије'' број 129/2007) и члана 33. тачка 6) Статута општи-

не Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008),  

 Скупштина општине Уб, 10. фебруара 2012. годи-

не, доноси  

О д л у к а  

о стављању ван снаге  

дела Плана детаљне регулације  

''Центар блок број 2'' у Убу  
 

Члан 1. 

 Део Плана детаљне регулације ''Центар блок број 

2'' у Убу (''Службени гласник општине Уб'' број 8/2003, 

1/2006, 3/2006 и 15/2010) омеђен:  

 делом Улице Јосипа Мајера  

 (почев од раскрснице са улицама ЈНА, Браће Нена-

довића и Вука Караџића до раскрснице са улицама Мила-

на Муњаса и Душана Даниловића), 

 Улицом Школском, 

 делом Улице Добросава Симића 

 (од раскрснице са Школском до Карађорђеве ули-

це), 

 делом Карађорђеве улице 

 (од раскрснице са Улицом Милоша Селаковића до 

Улице Краља Петра Првог Ослободиоца), 

 делом Улице Краља Петра Првог Ослободиоца 

 (од раскрснице са Улицом Карађорђевом до Улице 

Војводе Мишића), 

 делом Улице Војводе Мишића 

 (од Улице Краља Петра Првог Ослободиоца до 

Улице Вука Караџића), 

 делом Улице Вука Караџића  

 (од раскрснице са Улицом Војводе Мишића до рас-

крснице са Улицом 1. маја), 

 делом Улице 1. маја  

 (до раскрснице са Улицом Вука Караџића до раскр-

снице са Улицом Краља Петра Првог Ослободиоца), 

 делом Улице Краља Петра Првог Ослободиоца 

 (од раскрснице са Улицом 1. маја до раскрснице са 

улицама ЈНА, Браће Ненадовића и Вука Караџића), 

 ставља се ван снаге,  

 изузев блока омеђеног:  

делом Улице Вука Караџића, Улицом 3. октобра, 

делом Улице Краља Петра Првог Ослободиоца и зграде 

''Термоелектране'' у површини од 1,86.25 ha, а који чине 

целе кп.бр. 222 (Улица 3. октобра), 223, 224/1 (Библиоте-

ка), 224/2, 225/1, 225/2, 226, 227/1, 227/2, 227/3, 227/4, 

227/5, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 229/3, 230/2 и 231/4, све 

у КО Уб и делови кп.бр. 230/3 (улица), 254 (Улица Вука 

Караџића) и 500/1 (Улица Краља Петра I), КО Уб. 

 

 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 350-87/2012-04 Александар Дамњановић, с.р. 

 

13. 

 На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локал-

ној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007), 

Закона о социјалној заштити (“Службени гласник РС” 

број 24/2011) и члана 2. став 1. тачка 18. Статута општи-

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

 Скупштине општине Уб, 10. фебруара 2012. годи-

не, доноси 

Одлука 

о правима и услугама  

у социјалној заштити у општини Уб 

 

 I Основне одредбе 

 

Члан 1.  

Одлуком о правима и услугама у социјалној зашти-

ти на територији општине Уб (у даљем тексту: одлука) 

утврђује се права, облици, мере и услуге социјалне за-

штите појединца и породице у општини Уб, начин и по-

ступак остваривања права. 

 

Члан 2.  

 Права и услуге у социјалној заштити, утврђене 

овом одлуком, могу да остваре: 

1. лица са пребивалиштем на територији општине 

Уб, 

2. лица која немају пребивалиште на територији 

општине Уб, а затекну се на територији општине Уб у 

стању социјалне потребе. 

 

 II Права и услуге у социјалној заштити 

 

Члан 3.  

 Права у социјалној заштити представљају различи-

те облике материјалне подршке у циљу обезбеђења егзи-

стенцијалног минимума и подршке социјалној интегра-

цији појединца и породице.  

Права утврђена овом одлуком су:  

 1. право  на једнократну помоћ; 

 2. право на опрему корисника за смештај у устано-

ву социјалне заштите или другу породицу;  

 3. право на путне трошкове и исхрану пролазника;  

 4. право на трошкове сахране. 

 

Члан 4.  

 Услуге у социјалној заштити су активности пружа-

ња подршке и помоћи грађанима и њиховим породицама 

ради побољшања, односно очувања квалитета живота, 
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отклањања или ублажавања ризика, неповољних живот-

них околности, као и развоја потенцијала корисника за 

самостални живот.  

 Услуге које се утврђују овом одлуком су: 

 1. дневни боравак за децу и младе са сметњама у 

развоју;  

 2. предах смештај за децу и младе са сметњама у 

развоју;  

 3. дневни боравак за одрасла лица са сметњама у 

развоју; 

 4. помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица; 

 5. дневни боравак за стара лица; 

 6. становање уз подршку за младе који се осамоста-

љују. 

 

 III Права у социјалној заштити 

 

 1. Право на једнократну помоћ 

 

Члан 5.  

 Право на једнократну помоћ може се признати по-

јединцу или породици који се изненада или тренутно на-

ђу у стању социјалне потребе, коју не могу сами превази-

ћи. Право на једнократну помоћ признаје се у:  

 1) натури;  

 2) новчаном износу, 

 3) новчана накнада за добровољно радно ангажова-

ње. 

 

Члан 6.  

 Једнократна помоћ у натури или новчаном износу 

може се признати у следећим случајевима: 

 1) прибављање личне документације ради оствари-

вања права у области социјалне заштите;  

 2) задовољења основних животних потреба (набав-

ка намирница, огрева, хигијенски пакет, уплата електрич-

не енергије и комуналије),  

 3) набавка уџбеника и школског прибора за децу 

која се редовно школују; 

 4) накнада за санирање последица од елементарних 

непогода; 

 5) у другим оправданим случајевима када се на 

други начин не може превазићи стање социјалне потребе. 

 Право на једнократну новчану помоћ може се при-

знати појединцу или породици за набавку лекова, меди-

цинских помагала. 

 Износ једнократне новчане помоћи не може бити 

већи од последњег објављеног износа просечне нето за-

раде остварне по запосленом у општини Уб.  

 

Члан 7.  

 Појединац или породица могу право на једнократ-

ну помоћ остварити највише три пута у току календарске 

године.  

 О праву на једнократну помоћ одлучује Центар за 

социјални рад. 

 

Члан 8.  

 Новчана накнада за добровољно радно ангажовање 

у локалној заједници припада радно способним лицима 

која се налазе у стању социјалне потребе.  

 Ако лице упућено на добровољно радно ангажова-

ње неоправдано одбије ангажовање не може остварити 

право на једнократну новчану помоћ. 

 

 2. Право на опрему корисника за смештај у 

установу социјалне заштите или другу породицу 

 

Члан 9. 

 Право на опрему корисника за смештај у установу 

или другу породицу се признаје лицу које се смешта  у 

установу социјалне заштите или у другу породицу, под 

условом да нема опрему, нити је може обезбедити, а не 

могу му је обезбедити ни сродници који су  према пропи-

сима о породичним односима, дужни да учествују у ње-

говом издржавању. 

 

Члан 10.  

 Опрема корисника обухвата набавку најнужније 

одеће, обуће, накнаду трошкова за превоз корисника до 

установе, односно породице и друге нужне трошкове по 

процени Центра за социјални рад.  

 Право на опрему корисника може се признати у из-

носу стварних трошкова, а највише до последњег износа 

просечне месечне нето зараде по запосленом, остварене у 

општини Уб. 

 О праву на опрему за смештај корисника у устано-

ву социјалне заштите или другу породицу одлучује Цен-

тар за социјални рад. 

 

 3. Право на путне трошкове и исхрану прола-

зника 

 

Члан 11. 

 Право на путне трошкове и исхрану пролазника 

признаје се лицу које се нађе на територији Општине Уб, 

ван свог пребивалишта-боравиша у стању социјалне по-

требе, за повратак у место пребивалишта-боравишта или 

за одвођење у прихватилиште.  

 Лицу које није у стању само да се врати у место 

пребивалишта-боравишта одређује се пратилац. 

 Новчани износ за реализацију овог права одређује 

се:  

 1) за превоз, у висини стварних трошкова;  

 2) за исхрану, до 10% од основице за утврђивање 

новчане социјалне помоћи. 

 Центар за социјални рад потражује средства за 

остварено право од  Центра за социјални рад са подручја 

на коме лице има пребивалиште-боравиште.  

 

 4. Право на трошкове сахране 

 

Члан 12. 

 Право на трошкове сахране може се признати:  

 1. за лица без прихода смештена у установу соци-

јалне заштите или другу породицу за чији смештај тро-

шкове сноси буџет Републике Србије; 

 2. за кориснике права на новчану социјалну помоћ 

у складу са законом; 

 3. за лица неутврђеног идентитета; 

 4. за лица која немају сроднике који су по закону 

обавезни на издржавање; 

 5. изузетно за лица која нису у систему социјалне 

заштите, а налазила су се у стању социјалне потребе по 

процени Центра за социјални рад. 

 

Члан 13. 

 Право на трошкове сахране може се признати, уз 

приложене доказе о стварним трошковима, лицу које је 

извршило сахрањивање. 
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 Накнада трошкова сахране се утврђује у висини 

стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније 

погребне опреме (сандук најниже вредности, покров, 

крст) превоз покојника, сахрањивање, гробно место и 

таксу за гробно место. 

 О праву за трошкове сахране одлучује Центар за 

социјални рад. 

  

IV Услуге у социјалној заштити 

 

 1. Дневни боравак за децу и младе са сметњама 

у развоју 

 

Члан 14. 

 Дневни боравак за децу и младе са сметњама у раз-

воју обезбеђује структуралне активности усмерене на 

стицање практичних вештина, подстицање развоја и одр-

жавање социјалних и физичких функција корисника у 

складу са њиховим способностима, склоностима и испо-

љеним интересовањима. 

 У оквиру услуге пружају се социјалне, здравствене, 

едукативне и услуге подршке и помоћи у активностима 

свакодневног живота. 

 

Члан 15. 

 Корисници услуге могу бити деца и млади са смет-

њама у развоју (телесним, интелектуалним, менталним, 

сензорним, говорно-језичним, социо-емоционалним, ви-

шеструким). 

 Услуга се обезбеђује: 

 1)деци предшколског узраста; 

 2) деци и младима узраста до 18 година; 

 3) младима узраста од 18 до 25 година. 

 Дневни боравак се може реализовати у школама и 

другим адекватним просторима. О коришћењу услуге од-

лучује Центар за социјални рад. 

 

 2. Предах смештај за децу и младе са сметњама 

у развоју 

 

Члан 16.  

 Предах смештај је услуга која подразумева привре-

мени и повремени смештај, до 48 сати, деце и младих са 

сметњама у развоју.  

Овом услугом обезбеђује се краткотрајни смештај 

деце и младих са сметњама у развоју кроз адекватне и 

планиране активности у циљу социјализације стицања и 

унапређења дневне рутине, смањења социјалне изолације 

и помоћ и подршку породици. Критеријуме и мерила за 

учешће корисника у трошковима услуге утврђује надле-

жни орган општине Уб. 

 О коришћењу услуга одлучује Центар за социјални 

рад.  

 

 3. Дневни боравак за одрасла лица са сметњама 

у развоју 

 

Члан 17. 

 Услуга дневног боравка за одрасла лица са сметња-

ма у развоју обезбеђује помоћ и подршку у обављању ак-

тивности свакодневног живота радно –окупациону тера-

пију, социјално, едукативно, спортско-рекреативне ак-

тивности, исхрану, здравствени надзор и друге активно-

сти у складу са способностима, склоностима и испоље-

ним интересовањима корисника. Услуга дневног боравка 

за одрасла лица са сметњама у развоју обезбеђују се ли-

цима старости од 25 до 45 година.  

 Критеријуме и мерила за учешће корисника у тро-

шковима услуге утврђује надлежни орган Општине. 

 О коришћењу услуга одлучује Центар за социјални 

рад.  

 

 4. Помоћ и нега у кући за одрасла и стара лица 

 

Члан 18.  

 Услуга помоћи и неге у кући за одрасла и стара ли-

ца обезбеђује подршку у задовољењу свакодневних жи-

вотних потреба у стану корисника како би се унапредио 

квалитет живота старих лица и спречио одлазак у инсти-

туцију. 

 Помоћ у кући обезбеђује се уз ангажовање герон-

то-домаћица ради одржавања личне хигијене корисника 

и хигијене стана, набавке намирница, припремање обро-

ка, плаћање рачуна, помоћ при кретању и обављању дру-

гих послова у зависности од потребе корисника. 

 Услуга помоћи и неге у кући се може пружити ин-

тегрисано са здравственим услугама.  

Критеријуме и мерила за учешће корисника у трошкови-

ма услуге помоћи и неге у кући утврђује надлежни орган 

Општине. Здравствене услуге се обезбеђују у складу са 

прописима у области здравствене заштите.  

 О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални 

рад.  

 

Члан 19.  

 Корисници услуга могу бити лица старија од 65 го-

дина која имају ограничења физичких и психичких спо-

собности, живе сама и нису у стању да се старају о себи 

или живе са сродницима који нису у стању да им пруже 

адекватну помоћ. 

 Изузетну услугу помоћи и неге у кући могу оства-

рити и лица млађа од 65 година и то: 

 1) особе са инвалидитетом; 

 2) лица која имају закључен уговор о доживотном 

издржавању уз плаћање пуне цене услуге; 

 3) друга лица по процени Центра за социјални рад, 

уз плаћање пуне цене услуге. 

 

 5. Дневни боравак за стара лица 

 

Члан 20.  

 Услугом дневног боравка за стара лица обезбеђује 

се боравак, превоз, исхрана, здравствени надзор, окупа-

циона терапија, физиотерапија, креативно-рекреативне 

активности и друге услуге у зависности од потреба кори-

сника.  

 Услуга дневног боравка за стара лица обезбеђује се 

лицима старијим од 65 година ментално очуваним или у 

почетним фазама деменције која су: 

 1) оболела од хроничних болести; 

 2) полупокретна или полузависна од неге других 

лица; 

 3) у одређеном степену инвалидности. 

 Критеријуме и мерила за учешће корисника у тро-

шковима услуге помоћи и неге у кући утврђује надлежни 

орган општине Уб. Здравствене услуге се обезбеђују у 

складу са прописима у области здравствене заштите.  

 О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални 

рад. 
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 6. Становање уз подршку за младе који се оса-

мостаљују 

 

Члан 21.  

 Услугом становања уз подршку за младе који се 

осамостаљују обезбеђују се временски ограничено стано-

вање и стручна подршка у развијању вештина неопход-

них за потпуно осамостаљење и укључивање у заједницу.  

 Ова услуга се обезбеђује, у наменски опредељеним 

просторијама, младима који се осамостаљују по престан-

ку смештаја у установу социјалне заштите или хранитељ-

ској породици, под условом да не могу да се врате у био-

лошку или сродничку породицу нити су у могућности да 

започну самостални живот, али је извесно да уз подршку 

могу да преузму одговорност и да живе самостално. 

 Услуга становања уз подршку признаје се младима 

са територије општине а изузетно се може признати и ко-

рисницима ван територије општине а на основу посебног 

уговора који закључује Центар за социјални рад, пружа-

лац услуге и упутни орган.  

 Ова услуга се обезбеђује у трајању од 1 године, а у 

изузетним случајевима у трајању до 15 месеци, према 

процени Центра за социјални рад који прати корисника. 

 

Члан 22.  

 Средства за трошкове текућег одржавања стамбе-

них јединица обезбеђује Општина. Средства за покриће 

трошкова становања (електрична енергија, комуналне 

услуге, грађевинско земљиште) обезбеђују сразмерно ко-

рисници услуге становања. 

 Висину учешћа корисника у трошковима станова-

ња утврђује Центар за социјални рад на основу стварних 

трошкова и броја корисника. 

 Међусобна права и обавезе корисника и Центра за 

социјални рад, општине Уб и упутног органа одређују се 

посебним уговором.  

 

 7. Обезбеђење услуга 

 

Члан 23. 

 Услуге обухваћене овом одлуком обезбеђује оп-

штина Уб.  

 За услуге за којим постоји потреба, а не могу их 

обезбедити у потребном обиму установе социјалне за-

штите набављају се од пружаоца услуга социјалне зашти-

те који је за то лиценциран уз поступак јавне набавке 

услуга социјалне заштите, у складу са законом који уре-

ђује јавне набавке, Законом о социјалној заштити и про-

писима донетим за њихово спровођење.  

 

Члан 24. 

 Јавном набавком се не набављају следеће услуге: 

 1) услуге процене и планирања које пружа Центар 

за социјални рад у вршењу јавних овлашћења; 

 2) услуге неодложне интервенције; 

 3) услуге које пружају установе за васпитање деце 

и омладине и Завод за социјалну  заштиту, у вршењу јав-

них овлашћења; 

 4) услуге породичног смештаја. 

 

Члан 25. 

 Наручилац услуга предвиђених овом одлуком је 

орган јединице локалне самоуправе надлежан за социјал-

ну заштиту. 

 Позив за подношење понуда за пружање услуга со-

цијалне заштите објављује се у складу са законом који 

уређује јавне набавке. 

 Надлежни органи две и више јединице локалне са-

моуправе могу објавити заједнички позив за подношење 

понуда за пружање услуга предвиђених овом Одлуком да 

би се економичније и ефикасније обезбедиле услуге со-

цијалне заштите. 

 

Члан 26. 

 Уговор о јавној набавци услуге закључује се изме-

ђу наручиоца услуге и одабраног пружаоца услуге соци-

јалне заштите и њиме се обавезно уређује начин плаћа-

ња, праћење, трајање пружања услуге социјалне заштите, 

као и начин извештавања и услови раскида уговора. 

 Пружалац услуге социјалне заштите који је добио 

лиценцу за пружање услуге социјалне заштите и са којим 

је закључен уговор о јавној набавци има статус овлашће-

ног пружаоца услуге социјалне заштите. 

 

Члан 27. 

 Наручилац је дужан да обезбеди најквалитетније и 

најекономичније пружање услуге социјалне заштите које 

се набављају путем јавне набавке.  

 Наручилац је дужан да изабере пружаоца услуге у 

складу са најбољим интересом корисника и прописаним 

стандардима.  

 

Члан 28. 

 Наручилац је дужан да Министарству надлежном 

за социјалну заштиту достави извештај о закљученом 

уговору о јавној набавци услуга социјалне заштите, који 

мора да садржи најмање следеће податке: 

 1) назив понуђача чије су понуде прибављене у по-

ступку јавне набавке; 

 2) процену квалитета услуге понуђача чије су по-

нуде прибављене у поступку јавне набавке и упоредни 

преглед цена услуга из понуда; 

 3) назив понуђача чије су понуде изабране као нај-

повољније; 

 4) уговорену вредност пружања услуга. 

 

 8. Поступак за коришћење услуга социјалне за-

штите 

 

Члан 29. 

 Поступак за коришћење услуга из овог закона 

спроводи Центар за социјални рад, по службеној дужно-

сти или на захтев корисника. 

 Месна надлежност Центра за социјални рад утвр-

ђује се према пребивалишту корисника. 

 Изузетно поступак може спровести Центар за соци-

јални рад на чијој територији корисник има боравиште. 

 У стању потребе за неодложном интервенцијом по-

ступак за коришћење услуге неодложне интервенције 

спроводи Центар за социјални рад на чијој територији се 

затекао корисник који је у стању потребе.  

 

Члан 30. 

 Центар за социјални рад одлучује о коришћењу 

услуга из ове одлуке. 

 Ако водитељ случаја или стручни тим Центра за 

социјални рад процени да корисник има потребу за услу-

гом предвиђеном овом одлуком, Центар за социјални рад 

издаје кориснику Упут за коришћење услуге које обезбе-

ђује јединица локалне самоуправе. 
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 У колико водитељ случаја или стручни тим Центра 

за социјални рад процене да корисник нема потребу за 

услугом захтев за коришћење тражене услуге социјалне 

заштите одбиће се решењем. 

 

 9. Издавање и садржина упута за коришћење 

услуга 

 

Члан 31. 

 Упут за коришћење услуге је јавна исправа којом 

се корисник упућује на коришћење услуге из ове одлуке 

у установу социјалне заштите односно код овлашћеног 

пружаоца услуга социјалне заштите.  

 Ако је процењено да корисник има потребу за ви-

ше услуга за сваку услугу издаје се посебан Упут. 

 

Члан 32. 

 Упут за коришћење услуга садржи: 

 1) име и презиме корисника; 

 2) врсту услуге; 

 3) пружаоца услуге; 

 4) цену услуге; 

 5) податке о лицу које учествује у плаћању услуге; 

 6) износ учешћа у плаћању услуге. 

 

 10. Плаћање услуге 

 

Члан 33. 

 У зависности од социјално-економског статуса ко-

рисника, плаћање услуга предвиђених овом Одлуком мо-

же бити: 

 1) у целости из средстава корисника, његовог срод-

ника или трећег лица; 

 2) уз делимично учешће корисника, његовог срод-

ника, трећег лица и јединице локалне самоуправе; 

 3) у целости из буџета јединице локалне самоупра-

ве. 

Члан 34. 

 Корисник учествује у плаћању услуга предвиђених 

овом одлуком у складу са критеријумима које одређује 

надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

 Сродник који има законску обавезу издржавања 

корисника учествује у плаћању услуга до износа утврђе-

ног судском одлуком о издржавању, односно до износа 

утврђеног судским поравнањем а највише до пуног изно-

са цене услуге. 

 

Члан 35. 

 Ако обавеза сродника који има законску обавезу 

издржавања корисника није утврђена судском одлуком 

корисник услуге дужан је да достави доказ да је код над-

лежног суда покренуо поступак ради утврђивања обавезе 

издржавања од сродника, и да по окончању тог поступка 

средства опредељена на име издржавања уплати у буџет 

јединице локалне самоуправе. 

 Сродник који има законску обавезу издржавања 

корисника може се сагласити са плаћањем пуне цене из-

носа пружања услуге, односно плаћања разлике између 

пуног износа цене услуге и прихода којим корисник уче-

ствује у плаћању услуге о чему даје изјаву пред Центром 

за социјални рад. 

Члан 36. 

 Са обвезницима плаћања услуге уговор закључује 

Установа социјалне заштите, односно овлашћени пружа-

лац услуга социјалне заштите у складу са подацима у 

Упуту за коришћење услуге и изјавом датом у Центру за 

социјални рад. 

 

Члан 37. 

 Против решења којим се одбија захтев за коришће-

ње услуге из ове одлуке изјављује се жалба  у року од 15 

дана,  надлежном органу јединице локалне самоуправе. 

 Одлука о жалби из става 1. овог члана доноси се у 

року од 30 дана. 

 

 11. Извештавање 

 

Члан 38. 

 О реализованим Упутима односно закљученим 

уговорима о пружању услуга социјалне заштите из ове 

одлуке, Центар за социјални рад извештава надлежни ор-

ган јединице локалне самоуправе одмах по отпочињању 

пружања услуге.  

 Центар за социјални рад подноси годишњи изве-

штај о одбијању пружања услуга социјалне заштите над-

лежном органу јединице локалне самоуправе, Министар-

ству надлежном за социјална питања и Заводу за социјал-

ну заштиту. 

 V Обезбеђење средстава 

 

Члан 39. 

 Средства за остваривање права и за пружање услу-

га из ове одлуке обезбеђују се из буџета Општине Уб, 

учешћа корисника и лица која су у складу са законом ду-

жна да учествују у њиховом издржавању, од донатора и 

других извора у складу са законом. 

 

Члан 40. 

 Општина Уб врши финансирање права и пружање 

услуга из ове одлуке у складу са уговорима које закључу-

је са Центром за социјални рад и пружаоцима услуга. 

 

 VI Прелазна и завршна одредба 

 

Члан 41. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да ва-

жи Одлука о правима у социјалној заштити и социјалној 

сигурности грађана Општине Уб број 55-2/95-03 од 

29.12.1995. године. 

 

Члан 42. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 55-1/2012-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

14. 

На основу члана  29. став 3. Законa о основама си-

стема образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' 

број 72/09, 52/11), члана 2. став 3. Уредбе о критеријуми-

ма за доношење акта о мрежи предшколских установа и 

акта о мрежи основних школа  (''Службени гласник РС'' 

број 80/10) и члана 33. тачка 7) Статута општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'', број 12/2008),  

Скупштина општине Уб, 10. фебруара 2012. годи-

не, доноси 
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О д л у к а  

о  мрежи предшколских установа општине Уб 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се мрежа предшколских 

установа Општине Уб. 

 

Члан 2. 

Предшколско образовање и васпитање са децом 

предшколског узраста обавља Предшколска установа 

«Уб» у Убу,  улица Милоша Селаковића 20.  

          

Члан 3. 

Мрежу предшколских установа чине : 

- објекти предшколске установе «Уб» у Убу (у се-

дишту установе) и 

-  простори у основним школама (у седишту и из-

двојеним одељењима школа). 

                                          

Члан 4. 

Предшколска установа у објектима и просторима 

које користи у оквиру  своје делатности развија и оства-

рује програме предшколског васпитања и образовања, и 

то: 

         - програм неге и васпитања деце узраста  до 3 годи-

не старости 

         - програм предшколског васпитања и образовања 

деце од 3 године до припремног предшколског програма 

         - припремни предшколски програм  и 

         - посебне и специјализоване програме.  

  

Члан 5. 

Предшколска установа обавља своју делатност: 

    1.  У Убу у објекту предшколске установе  у улици 

Милоша Селаковића бр. 20   

        - програм неге и васпитања деце узраста  до 3 годи-

не старости 

        - програм предшколског васпитања и образовања де-

це од 3 године до припремног предшколског програма 

         - припремни предшколски програм  и 

         - посебне и специјализоване програме.  

          2. У објектима 

         -  Основне школе «Милан Муњас» у Убу, у  издво-

јеним одељењима,  припремни предшколски програм у 

трајању од 4 сата 

         - Основне школе « Рајко Михаиловић» у Бањанима 

у седишту издвојеним одељењима  припремни пред-

школски програм у трајању од 4 сата 

          - Основне школе « Душан Даниловић» у Радљеву,  

у седишту и издвојеним одељењима, припремни пред-

школски програм у трајању од 4 сата 

         -  Основне школе «Свети Сава » у Памбуковици, у 

седишту  и издвојеним одељењима, припремни пред-

школски програм у трајању од 4 сата. 

 

Члан 6. 

Општина обезбеђује средства за превоз трошкове 

превоза  деце и њихових пратилаца ради похађања при-

премног предшколског програма на удаљености већој од 

2 километра   у складу са Законом о основама система 

образовања и васпитања 

                                                         

Члан 7. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о мрежи дечјих вртића и основних школа општи-

не Уб («Службени гласник општине Уб''  број 11/2005 и 

1/2006)  

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу даном  добијања сагла-

сности од стране Министарства просвете и науке.  

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 60-2/2012-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

15. 

На основу члана 29. став 3. Законa о основама си-

стема образовања и васпитања (''Службени гласник РС'' 

број 72/09, 52/11), члана 2. став 3. Уредбе о критеријуми-

ма за доношење акта о мрежи предшколских установа и 

акта о мрежи основних школа  (''Службени гласник РС'', 

број 80/10) и члана 33. тачка 7) Статута општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'', број 12/2008),  

Скупштина општине Уб, 10. фебруара 2012. годи-

не, доноси 

 

О д л у к а 

о  мрежи  основних школа   општине Уб 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се мрежа основних школа 

са издвојеним одељењима Општине Уб. 

 

Члан 2. 

Образовно васпитни рад са ученицима у основном 

образовању и васпитању обављају следеће основне шко-

ле: 

1. Основна школа  «Милан Муњас», са седиштем у 

Убу,  у чијем су саставу издвојена одељења у Совљаку, 

Црвеној Јабуци, Јошеви, Лончанику, Звиздару, Тврдојев-

цу, Мургаш, Стубленица, Паљуви, Руклади, Гвозденови-

ћу, Врховинама, Новацима и Трлићу 

У Основној школи «Милан Муњас» у Убу ученици 

похађају наставу од 1-8 разреда, а у издвојеним одеље-

њима од 1-4 разреда.  

2. Основна школа «Рајко Михаиловић», са седи-

штем у Бањанима у чијем су саставу издвојена одељења 

у Туларима, Врелу, Вукони, Кожуару, Калиновцу, Брезо-

вици и Такову 

У Основној школи «Рајко Михаиловић» у Бањани-

ма и издвојеним одељењима у Туларима и Врелу учени-

ци похађају наставу од 1-8 разреда, а у осталим  издвоје-

ним одељењима од 1-4 разреда.  

3. Основна школа «Душан Даниловић», са седи-

штем у Радљеву, у чијем су саставу издвојена одељења У 

Каленићу, Бргулама, Горњем Радљеву и Шарбанама 

У основној  школи «Душан Даниловић» у Радљеву 

ученици похађају наставу од 1-8 разреда, а у издвојеним 

одељењима од 1-4 разреда.   

4. Основна школа «Свети Сава» са седиштем у 

Памбуковици, у чијем су саставу издвојена одељења у 

Докмиру, Слатини, Чучугама и Радуши.  

У основној школи «Свети Сава» у Памбуковици и 

издвојеном одељењу у Докмиру ученици похађају наста-

ву од 1-8 разреда, а у осталим одељењима од 1-4 разреда.            

 

Члан 3. 

Основно музичко образовање стиче се у  Школи за 

основно музичко образовање «Петар Стојановић» у Убу, 
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по условима прописаним Законом о основама система 

образовања и васпитања. 

 

Члан 4. 

Општина обезбеђује средства за превоз трошкове 

превоза  ученика  на  удаљености од школе већој од 4 км, 

у складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања. 

Члан 5. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о мрежи дечјих вртића и основних школа општи-

не Уб («Службени гласник општине Уб бр. Уб («Службе-

ни гласник општине Уб''  број 11/2005 и 1/2006)  

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу даном  добијања сагла-

сности од стране Министарства просвете и науке.  

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 610-2/2012-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

16. 

 На  основу члана 220. Закона о планирању и из-

градњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 

72/2009, 81/2009 и 24/2011), члана 89 Закона о изменама 

и допунама Закона о планирању и изградњи (''Службени 

гласник Републике Србије '' број 24/2011), члана 32. тач-

ка 14 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије'' број 129/07) и члана 33. тачка 16 Ста-

тута Општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 

12/2008) 

 Скупштина општине Уб, 10. фебруара 2012, доноси 

 

О д л у к а  

о измени Одлуке  о накнади  

за коришћење грађевинског земљишта 

 

Члан 1. 

У Одлуци о накнади за коришћење грађевинског 

земљишта  (''Службени гласник општине Уб'' број 

14/2006, 12/2008, 3/2009, 20/2009 и 4/2010) мења се  члан 

20, став 2.  који гласи: 

 ''Укупан годишњи износ накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта физичка лица плаћају у једнаким 

тромесечним ратама у року од 45 дана од почетка троме-

сечја (15.02., 15.05., 15.08., 15.11. текуће године) а правна 

лица плаћају 15 у месецу за текући месец.''  

 

Члан 2 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб'', а 

примењиваће се од 1. фебруара 2012. године. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 418-17/2012-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

17. 

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

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 

12/2008), 

Скупштина општине Уб, 10. фебруара 2012. годи-

не, доноси 

 

 

Закључак  

о прихватању Извештаја о раду  

Градске библиотеке „Божидар Кнежевић"  

из Уба за 2011. годину  

 

 1. Прихвата се Извештаја о раду Градске библиоте-

ке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2011. годину, који је 

усвојио Управни одбор библиотеке на седници одржаној 

5. јануара 2012. године 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 63-2/2012-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

18. 

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

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 

12/2008), 

Скупштина општине Уб, 10 фебруара 2012. године, 

доноси 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

Градској библиотеци ''Божидар Кнежевић''  из Уба 

на План и програм рада за 2012. годину 

1. Даје се сагласност Градској библиотеци ''Божи-

дар Кнежевић''  из Уба на План и програм рада за 2012. 

годину, број 4. који је усвојио Управни одбор библиотеке 

на седници одржаној 5. јануара 2012. године 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 63-3/2012-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

19. 

На основу члана 133. став 2. и члана 135. Закона о 

здравственој заштити (''Службени гласник Републике Ср-

бије'' број 107/2005, 88/2010, 99/2010 и 57/2011) и члана 

33. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гласник 

општине Уб” број 12/2008, 

Скупштина општине Уб, 10. фебруара 2012. годи-

не, донела је 

Р е ш е њ е 

о престанку дужности директора  

директора Дома здравља ''Уб'' 

 

 1. Др. Нади Петровић – Ђуровић престаје дужност 

директора Дома здравља ''Уб'' истеком мандата закључно 

са 11. фебруаром 2012. године. 

 

2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Уб". 
 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број:510-3/2012-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

20. 

На основу члана 132. и 133. Закона о здравственој 

заштити (''Службени гласник Републике Србије'' број 

107/2005, 88/2010, 99/2010 и 57/2011) и члана 33. тачка 
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11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине 

Уб” број 12/2008, 

Скупштина општине Уб, 10. фебруара 2012. годи-

не, донела је 

Р е ш е њ е 

о именовању  

директора Дома здравља ''Уб'' 

 

 1. Именује се Др. Катарина Васиљевић - Пантелић 

за директора Дома здравља ''Уб''. 

 

2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Уб". 
 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 510-4/2012-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

21. 

 На основу члана 54. став 1, 2, 3. 9. и  11. и члана 55. 

став 1. Закона о основама система образовања и васпита-

ња (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009), 

члана 32. тачка 20) Закона о локалној самоуправи (''Слу-

жбени гласник Републике Србије'' број 129/2007), члана 

33. тачка 25) Статута општине Уб (''Службени гласник 

општине Уб'' број 12/2008),  

 Скупштина општине Уб, 10. фебруара 2012. годи-

не, донела је  

 

Решење 

о измени Решења о разрешењу и именовању  

чланова Школског одбора  

Гимназије  ''Бранислав Петронијевић'' у Убу 

 

1. У Решењу о разрешењу и именовању чланова 

Школског одбора Гимназије ''Бранислав Петронијевић'' у 

Убу (“Службени гласник општине Уб” број 12/2010, 

16/2010, 23/2010, 26/2010 и 12/2011): 

  

 1) Разрешава се, на лични захтев, представник за-

послених, Бранислав Срећковић, из Уба. 

 

 2) Именује се, представник запослених, Драгана 

Ђурић, из Ваљева, за члана. 

  
 2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб''. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 61-3/2012-01 Александар Дамњановић, с.р. 
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Издавач: Скупштина општине Уб  
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 


