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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XIV – Број 15 Уб, 20. септембар 2013. године Бесплатан примерак 

 

87. 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр 54/2009 и 73/2010, 101/2010 и 101/2011, 

93/2012 и 62/2013), члана 32.Закона о локалној 

самоуправи("Сл.гласник РС", бр 129/07), и чл. 53. Статута Општине Уб ("Сл.гласник општине Уб", број 12/2008) 

             Скупштина општине Уб, 19. септембра 2013. године, доноси 

 

О д л у к а  

o ребалансу 

 буџета општине Уб за 2013. годину 

                        

I  Општи део 

 
                             Члан 1. 

 Буџет општине Уб за 2013. годину се састоји од: 

1. Прихода у износу од 1.150.000.000 динара 

1.1  Буџетских прихода у износу од 1.115.442.000 динара 

1.2 Сопствених прихода буџетских корисника у износу од 34.558.000 динара 

             2. Издатака у износу од 1.150.000.000 динара 

2.1 Издатака из буџетских прихода у изосу од 1.115.442.000 динара 

2.2 Издатака из сопствених прихода буџетских корисника у износу од 34.558.000 динара 

 

                                                                            Члан 2. 

           Приходи и примања  буџета утврђени су у следећим износима: 

 

Економска калсификација 
Опис 

Планирани  

буџетски приходи за 2013 

3116 Приходи из ранијих година  22.729.000 

  Укупно 22.729.000 

711000 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

 

 711110 Порез на зараде          230.000.000  

               711120 Порез на приходе од самосталне делатости         15.000.000  

711140 Порез на приходе од имовине        11.000.000  

711190 Порез на друге приходе         28.000.000  

  Укупно 711000     284.000.000 

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ   

713120 Порез на имовину         35.000.000  

713310 Порез на наслеђе и поклон         1.000.000  

713420 Порез на капиталне трансакције 12.000.000 

  Укупно 713000    48.000.000 

714000 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ   

714510 Порези на моторна возила           18.000.000 

714540 Накнада за загађивање животне средине и промена 

намене пољ. земљ. 

4.000.000 

714550 Боравишна такса         200.000 

714560 Општинске накнаде животна средина 3.000.000 

714570 Општинске комуналне таксе        500.000 

  Укупно 714000      25.700.000 

716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ   
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716110 

 

Комунална такса на фирму 7.000.000 

  Укупно 716000       7.000.000 

          733000 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ  

          733150 Текући ненаменски и наменски трансфери од других 

нивоа власти  

180.000.000 

   

 Укупно 733000 180.000.000 

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ   

741150 Приход од камате    1.000.000 

741510 Накнада од коришћења природних добара-минералне 

сировине 

11.000.000 

741530 Накнада за коришћење простора и граћевинског 

земљишта 

340.000.000 

  Укупно 741000 352.000.000 

742000 ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА   

742150 Приходи од давања у закуп 15.000.000 

742350 Приходи од делатности општинских органа         8.000.000 

  Укупно 742000 23.000.000 

743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 

КОРИСТ 

  

               743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа 

општина  

                                      4.000.000 

743350 Приходи од новчаних казни изречених у 

прекрш.поступку 

            200.000 

 

  

  Укупно 743000           4.200.000 

744000 КАПИТАЛНИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ   

744250 Капитални добровољни трансфери од физфчких и 

правних лица 

160.713.000 

  Укупно 744000 160.713.000 

745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ   

745150 Остали општински приходи       7.000.000  

            Укупно 745000        7.000.000  

771000                 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА 

 

               771110 Меорандумске ставке за рефундацију  1.000.000 

  Ukupno 771000 1.000.000 

920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ АКЦИЈА  

921950 Примања од продаје акција 100.000 

  Укупно 920000 100.000 

  БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ: 1.115.442.000 

 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ ПРИХОДА 34.558.000 

  
УКУНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 

1.150.000.000 

 

 

            Сопствени приходи буџетских корисника утврђују се у следећим износима: 

 

Предшколса установа "Уб" ...................................27.008.000 динара   

Градскa библиотека "Б. Кнежевић"......................   200.000 динара 

Културно-спртски центар ....................................  7.350.000 динара 
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Члан 3. 

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

  

Економска 

класификација О  П  И  С 
УКУПНИ ИЗДАЦИ У 2013 

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  

411 Плате, додаци и накнаде запослених 138.460.000 

412 Социј.доприноси на терет послодавца 24.828.000 

413 Накнада у натури 230.000 

414 Социјална давања запосленим 3.180.000 

415 Накнаде за запослене 4.070.000 

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 6.820.000 

 Укупно: 177.588.000 

42 
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 

 

421 Стални трошкови 46.680.000 

422 Трошкови путовања 2.960.000 

423 Услуге по уговору 78.350.000 

424 Специјализоване услуге 67.400.000 

425 Текуће поправке и одржавање 130.465.000 

426 Материјал 18.095.000 

 Укупно: 343.950.000 

43 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА  

434 Употреба земљишта 30.000.000 

 Укупно: 30.000.000 

45 СУБВЕНЦИЈЕ  

451 Текуће субвенције 153.950.000 

 Укупно: 153.950.000 

46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  

463 Текући трансфери 126.570.000 

 Укупно: 126.570.000 

47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ  

471 Накнада за соц. зашт. становање 11.722.000 

472 Накнаде за социј. заштиту из буџета 73.000.000 

 Укпно: 84.722.000 

48 ОСТАЛИ РАСХОДИ  

481 Дотације невладиним организацијама 12.600.000 

482 Порези, обавезне таксе и казне наметн.од једног 

нивоа власти другом 

12.350.000 

483 Новчане казне 50.000 

484 Накнада штете настале услед елементарних 

непогода или других природних узрока 

5.000.000 

 Укупно: 30.000.000 

49 РЕЗЕРВЕ  

499 Резерве 10.000.000 

 Укупно: 10.000.000 

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА  

511 Зграде и грађевински објекти 153.750.000 

512 Машине и опрема 8.310.000 

515 Остала основна средства 1.060.000 

 Укупно: 163.120.000 

52 ЗАЛИХЕ  

521 Робне резерве 100.000 

 Укупно: 100.000 

54 ЗЕМЉИШТЕ 

 

 

541 Грађевинско земљиште 30.000.000 

 Укупно: 30.000.000 

 У К У П Н О: 1.150.000.000 
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Члан: 4 

 Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013,2014 и 2015. годину исказују се у следећем прегледу: 

          

 

Ек. 

клас. 

 

 

 

ред. 

број О   П    И    С 

ИЗНОС  У  ДИНАРИМА 

2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 

  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ    

511  Зграде и грађевински објекти    

 1. Изградња водовода у Бргулама 15.000.000   

 2. Изградња фекалне канализације у 

улицама у Убу 

3.000.000   

 3 Изградња улице Саве Бојанића у 

Убу 

8.000.000   

 4. Реконструкција главне улице у Убу 8.000.000   

 5. Изградња кишне канализације и 

реконструкција коловоза у улицама 

у Убу 

25.000.000   

 6. Реконструкција улице Славољуба 

Миливојевић у Убу 

10.000.000   

 7.  Зацевљење црквеног потока у Убу 2.000.000   

 8. Изградња путева, улица и осталих 

комуналних објеката у општини Уб 

43.000.000   

  Извор финансирања/1-8/ буџет 01    

 9. Индустријска зона 50.821.300 152.463.900 152.463.900 

 10. Урбано насеље 30.000.000 90.000.000 90.000.000 

 11. Саобраћајница Стубленица- 

коридор 11-Таково Р-206 

18.000.000 54.000.000 54.000.000 

 12. Водовод са бране Стубо- Ровни  60.000.000 180.000.000 180.000.000 

 13. Зграда општинске управе Уб 29.570.000 30.000.000  

  Извор финансирања:буџет 01 и 

други новои власти 07 /9-13/ 

   

 14 СРЦ ШКОЛАРАЦ- изградњња 

трибина, бетонска заштита и систем 

за заливање 

650.000   

 15.  Изградња ограде на мини пич 

терену СРЦ Школарац 

1.956.000   

 16. Изградња ограде на градском базену 2.906.000   

 17. Пројектно планирање 250.000   

  Извор финансирања  буџет 01    

  Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ 

ИЗДАЦИ 

   

512  Машине и опрема    

 1. Мобилијар за двориште 

Предшколске установе Уб 

1.100.000   

 2. Канцеларијска опрема  3.470.000   

  Извор финансирања  буџет 01 /1-2/    

 3. Опрема за културу 2.935.000   

  Опрема за спорт 2.820.000   

  Извор финансирања буџет 01 и 

сопствени приходи 04 

   

 

II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан  5. 

              Средства буџета у износу од 1.092.713.000 динара и средства додатних прихода директних и индиректних 

корисника средстава буџета  у укупном износу од 34.558.000 динара  и средства из нераспоређеног вишка прихода из 

ранијих година у износу од 22.729.000 распоређују се по корисницима и врстама издатака и то: 
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1 

 

00 110   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ 

    

   1 411 Плате и додаци запослених  5.000.000  5.000.000 

   2 412 Социјални доприноси на терет послодавца  900.000  900.000 

   3 413 Накнаде у натури  10.000  10.000 

   4 414 Социјална давања запосленима  80.000  80.000 

   5 415 Накнаде за запослене  60.000  60.000 

   6 416 Накнаде комисијама, одборницима и 

члановима радних тела скупштине 

 3.000.000  3.000.000 

   7 422 Трошкови  путовања  300.000  300.000 

   8 423 Услуге по уговору  22.900.000  22.900.000 

   9 463 Издаци за јавну безбедност  300.000  300.000 

   10 481 Дотације невладиним организацијама   2.000.000  2.000.000 

     Политичке странке     1.800.000    

     Инклузија Рома        200.000    

   11 521 Робне резерве  100.000  100.000 

     Извори финансирања за функцију 110:     

    01 Приходи из буџета  34.650.000  34.650.000 

     УКУПНО ГЛАВА 00:   34.650.000  34.650.000 

 01 160   ОПШТИНСКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА 

    

   12 416 Накнаде  комисијама и члановима радних 

тела 

 880.000  880.000 

   12/1 421 Стални трошкови  200.000  200.000 

   12/2 426 Материјал  120.000  120.000 

     Извори финансирања за функцију 160:     

    01 Приходи из буџета  150.000  150.000 

     УКУПНО ГЛАВА 01:  1.200.000  1.200.000 

     УКУПНО РАЗДЕО 1:  35.850.000  35.850.000 

2 
02 130   ОПШТИНСКА УПРАВА     

   13 411 Плате и додаци запослених  59.500.000  59.500.000 

   14 412 Социјални доприноси на терет послодавца  10.670.000  10.670.000 

    15 413 Накнаде у натури  100.000  100.000 

   16 414 Социјална давања запосленима  2.000.000  2.000.000 

   17 415 Накнаде за запослене  1.600.000  1.600.000 

   18 416 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 

 1.200.000  1.200.000 

   19 421 Стални трошкови  13.000.000  13.000.000 

   20 422 Трошкови путовања  1.300.000  1.300.000 

   21 423 Услуге по уговору  14.000.000  14.000.000 

   22 424 Специјализоване услуге  2.000.000  2.000.000 

   23 425 Текуће поправке и одржавање  3.000.000  3.000.000 

   24 426 Материјал  4.500.000  4.500.000 

   25 463 Tрансфери-зграда општинске управе  5.000.000  5.000.000 

   26 482 Порези, обавезне таксе и казне   5.000.000  5.000.000 

   27 511 Зграде и грађ. објекти  62.000.000  62.000.000 

   28 512 Опрема  1.500.000  1.500.000 

     Извори финансирања за функцију 130     

    01 Приходи из буџета  186.370.000  186.370.000 

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130:  186.370.000  186.370.000 

  912   ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     

   29 463 ОШ “МИЛАН МУЊАС” Уб  26.700.000  26.700.000 

   30 463 ОШ “РАЈКО МИХАИЛОВИЋ” 

Бањани 

 12.900.000  12.900.000 

   31 463 ОШ “ДУШАН ДАНИЛОВИЋ” Радљево  9.100.000  9.100.000                  

   32 463 ОШ “СВЕТИ САВА” Памбуковица  20.200.000  20.200.000 

   33 463 ШОМО “ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ” Уб  5.000.000  5.000.000 

   34 463 ОСТАЛЕ ШКОЛЕ  1.000.000  1.000.000 

     Извор финансирања за функцију 912:     

    01 Приходи из буџета  74.900.000  74.900.000 

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912:  74.900.000  74.900.000 

  920   СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ     
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   35 463 ТЕХНИЧКА ШКОЛА “УБ” Уб  10.870.000  10.870.000 

   36 463 ГИМНАЗИЈА “БРАНИСЛАВ 

ПЕТРОНИЈЕВИЋ” Уб 

 2.750.000  2.750.000 

     Извор финансирања за функцију 920:     

    01 Приходи из буџета  13.620.000  13.620.000 

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920:   13.620.000  13.620.000 

  980   ОБРАЗОВАЊЕ 

НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ 

МЕСТУ 

    

   37 472 Превоз ученика основних  и средњих 

школа и становника старијих од 70 година 

 45.100.000  45.100.000 

   38 472 Регресирана исхрана ученика  6.000.000  6.000.000 

   39 472 Ученичке награде  1.700.000  1.700.000 

   40 472 Студентске стипендије  12.000.000  12.000.000 

     Извори финансирања за функцију 980:     

    01 Приходи из буџета  64.800.000  64.800.000 

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 980:  64.800.000  64.800.000 

  820   УСЛУГЕ КУЛТУРЕ     

   41 481 Историјски архив  400.000  400.000 

     Извори финансирања за функцију 820:     

    01 Приходи из буџета  400.000  400.000 

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820:  400.000  400.000 

  620   
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 

    

   42 451 СУБВЕНЦИЈЕ КЈП “ЂУНИС” УБ                  

96.100.000 

  

96.100.000 

     Капиталне инвестиције 25.300.000 

 

   

     Одржавање комуналне хигијене 46.000.000    

     ЗОО Хигијена 3.900.000    

     Текуће субвенције – развој                 

20.900.000 

   

   43 451 Суфинансирање пројеката  5.000.000  5.000.000 

   44 451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈП ЕНЕРГО УБ  8.750.000  8.750.000 

     Извори финансирања за функцију 620:     

    01 Приходи из буџета  109.850.000  109.850.000 

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620  109.850.000  109.850.000 

  090   СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА     

   45 463 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  12.750.000  12.750.000 

     421Стални трошкови 370.000    

     423 Услуге 150.000    

     425 Текуће поправке 100.000    

     472 Накнаде за социјалну заштиту     6.830.000    

     451 пројекат кућна нега 5.300.000    

   46 471 Решавање стамбено-економских потреба 

избеглих и расељених лица 

 11.722.000  11.722.000 

   47 472 Накнада за боравак трећег детета у 

предшколској установи 

 2.000.000  2.000.000 

   48 472 Накнада за прворођено и другорођено 

дете 

 6.000.000  6.000.000 

     Извори финансирања за функцију 090:     

    01 Приходи из буџета  32.472.000  32.472.000 

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090:  32.472.000  32.472.000 

  110   ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

    

   49 481 Црвени крст Уб  1.200.000  1.200.000 

   50 481 Удружења  4.000.000  4.000.000 

   51 481 Црквене општине –  5.000.000  5.000.000 

   52 463 Дом здравља Уб              

20.000.000     

  

20.000.000     

   53 484 Накнада штете настале услед 

елементарних непогода или других 

природних узрока 

 5.000.000  5.000.000 

   54 499 Стална буџетска резерва   2.000.000  2.000.000 

   55 499 Текућа буџетска резерва  8.000.000  8.000.000 

     Извори финансирања за функцију 110:     

    01 Приходи из буџета  45.200.000  45.200.000 

     УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110:  45.200.000  45.200.000  26.400.000 

     УКУПНО ГЛАВА 02;  527.612.000  527.612.000 

 03 620   ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 

УРЕЂЕЊЕ УБ” УБ 

    

   56 411 Плате и додаци запослених  9.160.000  9,160.000 

   57 412 Социјални доприноси на терет послодавца  1.640.000  1.640.000 
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   58 413 Накнаде у натури  60.000  60.000 

   59 414 Социјална давања запосленима  400.000  400.000 

   60 415 Накнаде трошкова за запослене  140.000  140.000 

   61 416 Награде за запо. и остали посебни расходи  450.000  450.000 

    62 421 Стални трошкови  15.000.000  15.000.000 

   63 422 Трошкови путовања  150.000  150.000 

   64 423 Услуге по уговору  23.300.000  23.300.000 

   65 424 Специјализоване услуге  4.600.000  4.600.000 

   66 425 Текуће поправке и одржавање објеката  114.200.000  114.200.000 

   67 425 Издаци за јавну безбедност  3.600.000  3.600.000 

   68 426 Трошкови материјала  1.500.000  1.500.000 

   69 434 Употреба земљишта  30.000.000  30.000.000 

   70 482 Порези и обавезне таксе  7.200.000  7.200.000 

   71 511 Изградња објеката  87.000.000   87.000.000 

   72 512 Улагање у основна средства  1.000.000  1.000.000 

   73 515 Нематеријална имовина  300.000  300.000 

   74 541 Грађевинско земљиште  30.000.000  30.000.000 

     Извори финансирања за функцију 620:     

    01 Приходи из буџета:  329.700.000  329.700.000 

     УКУПНО ГЛАВА 03:  329.700.000  329.700.000 

 04 911   ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УБ     

   75 411 Плате и додаци запослених  30.000.000 16.800.000 46.800.000 

   76 412 Социјални доприноси на терет запослених  5.300.000 3.008.000          8.308.000 

   77 414 Социјална давања запосленима  200.000 50.000 250.000 

   78 415 Накнаде за запослене  1.900.000  1.900.000 

   79 416 Награде и посебни расходи  490.000 50.000 540.000 

   80 421 Стални трошкови  6.000.000 200.000 6.200.000 

   81 422 Трошкови путовања  500.000 100.000 600.000 

   82 423 Услуге по уговору  1.200.000 100.000 1.300.000 

   83 424 Специјализоване услуге  350.000 50.000 400.000 

   84 425 Текуће поправке и одржавање  1.000.000 100.000 1.100.000 

   85 426 Трошкови материјала  300.000 6.400.000 6.700.000 

   86 482 Таксе   50.000 50.000 

   87 511 Зграде и грађ. објекти  100.000  100.000 

   88 512 Опрема  1.700.000 100.000 1.800.000 

     Извори финансирања за функцију 911:     

    01 Приходи из буџета  49.040.000  49.040.000 

    04 Сопствени приходи   27.008.000 27.008.000 

     УКУПНО ГЛАВА 04:  49.040.000 49.040.000 76.048.000 

 05 820   БИБЛИОТЕКА “Б. КНЕЖЕВИЋ” 

УБРИЋ 

    

   89 411 Плате и додаци запослених  4.560.000  4.560.000 

 

 

  90 412 Социјални доприноси на терет послодавца  820.000  820.000 

   91 414 Социјална давања запосленима  300.000  300.000 

   92 415 Накнаде за запослене  120.000  120.000 

 

 

  93 416 Награде и посебни расходи  0  0 

   94 421 Стални трошкови  400.000 20.000 420.000 

   95 422 Трошкови путовања  180.000  180.000 

   96 423 Услуге по уговору  1.750.000 100.000 1.850.000 

   97 424 Специјализоване услуге  0  0 

   98 425 Текуће поправке и одржавање  720.000  720.000 

   99 426 Трошкови материјала  400.000  400.000 

   100 511 Основна средрства  0  0 

   101 512 Опрема  200.000  200.000 

   102 515 Књиге  680.000 80.000 760.000 

     Извори финансирања за функцију 820:     

    01 Приходи из буџета  10.130.000  1.130.000 

    04 Сопствени приходи   200.000 200.000 

     УКУПНО ГЛАВА 05:  10.130.000 200.000 10.330.000 

 06 421   ФОНД ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ     

   103 411 Плате и додаци запослених  2.440.000  2.440.000 

   104 412 Социјални доприноси на терет послодавца  440.000  440.000 

   105 416 Награде и посебни  100.000 

 

 100.000 

   106 421 Стални трошкови  800.000  800.000 

   107 422 Трошкови путовања  100.000  100.000 

   108 423 Услуге по уговору  1.600.000  1.600.000 

   109 424 Специјализоване услуге  19.650.000  19.650.000 

   110 425 Текуће поправке и одржавање објеката  450.000  450.000 

   111 426 Трошкови материјала  150.000  150.000 

   112 512 Опрема  500.000  500.000 

     Извори финансирања за функцију 421:     
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    01 Приходи из буџета  26.230.000  26.230.000 

     УКУПНО ГЛАВА 06;  26.230.000  26.230.000 

 07 820   КУЛТУРНО-СПОРТСКИ ЦЕНТАР     

   113 411 Плате и додаци запослених  9.900.000 1.100.000 11.000.000 

   114 412 Социјални доприноси на терет послодавца  1.800.000 250.000 2.050.000 

   115 413 Накнаде у натури  60.000  60.000 

   116 414 Социјална давања запосленима  150.000  150.000 

   117 415 Накнаде за запослене  250.000  250.000 

   118 416 Награде и посебни расходи  350.000 300.000 650.000 

   119 421 Стални трошкови  8.900.000 2.000.000 10.900.000 

   120 422 Трошкови путовања  110.000 200.000 310.000 

   121 423 Услуге по уговору  3.600.000 1.300.000 4.900.000 

   122 424 Специјализоване услуге  37.600.000 100.000 37.700.000 

   123 425 Текуће поправке и одржавање објеката  6.420.000 950.000 7.370.000 

   124 426 Трошкови материјала  3.600.000 1.100.000 4.700.000 

   125 472 Накнаде из буџета- социјална заштита  200.000  200.000 

   126 482 Порези, таксе, казне  100.000  100.000 

   127 483 Новчане казне  50.000  50.000 

   128 511 Основна средства  4.650.000  4.650.000 

   129 512 Опрема за спорт  3.190.000 50.000 3.240.000 

    01 Приходи из буџета  80.930.000  80.930.000 

    04 Сопствени приходи   7.350.000 7.350.000 

     УКУПНО ГЛАВА 07  80.930.000 7.350.000 88.280.000 

 08 550   БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

    

   130 423 Услуге по уговору             7.000.000  7.000.000 

   131 424 Специјализоване усл.  3.000.000  3.000.000 

   132 451 Суфинансирање пројеката  5.000.000  5.000.000 

     Извори финансирања за функцију 500:     

    01 Приходи из буџета  15.000.000  15.000.000 

     УКУПНО ГЛАВА 08:  15.000.000  15.000.000 

 09 130   БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОДСТИЦАЈ 

ЗАПОШЉАВАЊА 

    

   133 451 Субвенције незапосленим лицима  37.000.000  37.000.000 

     Извори финансирања за функцију 130:     

    01 Приходи из буџета  37.000.000  37.000.000 

     УКУПНО ГЛАВА 09:  37.000.000  37.000.000 

 10 133   КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ     

   134 421 Стални трошкови  160.000  160.000 

   135 422  Тошкови путовања  20.000  20.000 

   136 423 Услуге по уговору  1.500.000  1.500.000 

   137 424 Специјализоване услуге  50.000  50.000 

   138 425 Текуће поправке  25.000  25.000 

   139 426 Материјал  25.000  25.000 

   140 512 Опрема  70.000  70.000 

     Извори финансирања за функцију 133:     

     Приходи из буџета  1.850.000  1.850.000 

     УКУПНО ГЛАВА 10:  1.850.000  1.850.000 

 11 510   РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПР. 

ОТПАДОМ – ЕКО-ТАМНАВА 

    

   141 451 Текуће субвенције  2.100.000  2.100.000 

     Извори финансирања за функцију 510:     

     Приходи из буџета  2.100.000  2.100.000 

     УКУПНО ГЛАВА 11:  2.100.000  2.100.000 

     УКУПНО РАЗДЕО II  1.079.592.000 34.558.000 1.114.150.000 

      У К У П Н О  РАСХОДИ  1.115.442.000 34.558.000 1.150.000.000 

 

 

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 6. 

 Буџтски приходи из члана 1. ове Одлуке 

распоређују се за: 

- финансирање јавних расхода у висини од  

1.105.442.000  динара, 

- финансирање средстава резерви у висини  

10.000.000  динара. 

 
Члан 7. 

            Средства текуће буџетске резерве планирају се у 

буџету општине у износу од: 8.000.000 динара. 

  

 

Председник општине на предлог локалног органа управе 

надлежног за финансије, доноси одлуку о употреби 

текуће буџетске резерве, у складу са чланом 69. Закона о 

буџетском систему." 

 

Члан 8. 

            Средства сталне буџетске резерве планирају се у 

буџету општине у износу од 2.000.000 динара и користе 

се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. 
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Члан 9. 

            У складу са Упутством за припрему одлуке о 

буџету локалне власти за 2013. годину, и пројекцијама за 

2014 и 2015. годину, које је донео министар надлежан за 

послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о 

буџетском систему / "Сл. гласник РС" бр. 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012/ , и Законом 

о одређивању максималног броја запослених у локалној 

администрацији /"Сл. гласник РС" бр. 104/2009/, број 

запослених код корисника буџета не може прећи 

максималан број запослених на неодређено и одређено 

време и то: 

115  запослених у локалној администрацији на 

неодређено време 

6 запослених у локалној администрацији на одређено 

време 

41 запослених у предшколским установама на 

неодређено време 

2  запосленa у предшколским установама на одређено 

време 

 

 У овој одлуци о буџету средства за плате се 

обезбеђују за број запослених из  става 1. овог члана. 

 

Члан: 10 

 За извршавање одлуке о буџету општине Уб 

одговoран је председник општине. 

  Наредбодавац за извршавање буџета је председник 

општине. 

 

Члан 11 

             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 12. 

            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 финансије. 

 

Члан 13. 

         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 14. 

           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 15. 

             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 16. 

            Распоред и коришћење средстава вршиће се у 

2013.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: 4.000.000 

динара 

 2.  Раздео 2, Глава 2,  Функционална 

класификација 110,  Позиција 51, Црквене општине у 

износу од: 5.000.000 динара. 

 

Члан 17. 

          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 2012.години у складу са 

одобреним апропријацијама у 2012. години, а не 

извршене у току 2012.године, преносе се у 2013.годину и 

имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет 

одобрених апропријација овом одлуком. 

 

Члан 18. 

         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 19. 

         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 20. 

         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 2013.годину. 

 

Члан 21. 

         Обавезе према корисницима буџетских средстава 

извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. 

Ако се у току године примања смање, издаци буџета 
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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 остваре 

додатне приходе утврђене у члану 2. ове одлуке, 

апропријације утврђене из тих прихода неће се 

извршавати на терет буџета. 

 

Члан 22. 

          Средства распоређена за финансирање расхода и 

издатака корисника буџета, преносе се на основу 

њиховог захтева и у складу са динамиком извршења 

буџета. Уз захтев, корисници су дужни да доставе 

комплетну документацију за плаћање(копије). 

 

Члан 23. 

           Новчана средства на консолидованом рачуну 

трезора могу се инвестирати у 2013.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 инвестирања. 

 

Члан 24. 

          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 2013.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 25. 

          Директни и индиректни корисници буцетских 

средстава, чија се делатност у целини или претежно 

финасира из буџета, обрачунаваће амортизацију  

средстава за рад у 2013.години на терет капитала 

сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету из 

средста остварених по основу донација. 

 

Члан 26. 

           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 и 78/2011) 

 

Члан 27. 

           Корисници буџетских средстава пренеће на рачун 

извршења буџета до 31. децембра 2012.године, средства 

која нису утрошена за финансирање расхода у 

2012.години, која су овим корисницима пренета у складу 

са Одлуком о буџету општине Уб за 2012.годину. 

 

 

 

Члан 28. 

           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 

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 29. 

           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 30. 

            Ова Oдлука ће се доставити Министарству 

финансија РС, а биће објављена у "Службеном гласнику 

општине Уб", а примењиваће се од 01.01.2013 године. 

 

Општина Уб Председник 

Скупштина општине  

Број: 40-226/2013-01 Драган Јелић, с.р. 

 

88. 

На основу члана 220. Закона о планирањи и 

изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 

72/2009, 81/2009, 24/2011 и 121/2012), члана 89. став 1. 

Закона о измена и допунама Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник Републике србије'' број 

24/2011), члана 32. тачка 14) Закона о локалној 

самоуправи "Службени гласник Републике Србије'' број 

129/2007) и члана 33. тачка 16) Статута општине Уб 

(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 20. септембра 2013. годи-

не, доноси 

 

Одлука 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, 4/2010 и 5/2012) члан 

9. мења се и гласи: 

''Члан 9. 

Месечна висина накнаде по квадратном метру 

корисне површине стамбеног, односно пословног 

простора утврђује се према зони у којој се земљиште 

налази и чињенице за коју се намену предметно 

земљиште користи, и то: 
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Ред.
бр. 

Врста објекта: 
 

Накнада на месечном нивоу по м2 корисне 
површине 

I А I Зона II Зона IIa 
Зона 

III Зона 

1. Пословни објекти друштвеног стандарда  1,25 0,84 1,03 0,84 

2. Објекти становања  0,84 0,63 0,72 0,63 

3. 
Пословни објекти привредно-производних 
делатности 

 
2,08 1,47 1,66 1,25 

4. Пословно-услужни објекти  4,17 3,33 3,74 3,06 

5. Пословно-комерцијални објекти  6.25 5,19 5,81 4,17 

6. Објекти идивидуалног становања  2,50 1,66 2,08 1,25 

 
7. 

 
Простор за вршење пословних активности ЈП 
''ЕПС'' Београд, ПД ТЕ ''Никола Тесла''  
Обреновац, 

 
3,37 * 
0,80 ** 

 
 

    

8. 
Простор за вршење пословних активности 
ПД Рударси басен ''Колубара'' Лазаревац 

 
3,00 * 
0,71 ** 

 

    

  

* за површину која се користи за обављање 

пословних активности 

** за површину која је експрприсана, али се не 

користи за обављање пословних активности. 

 

 Висина накнаде у табели овог члана односи се на 

2013. годину. 

 Висина накнаде увећава се, односно умањује на 

оонову емпиријских података о кретању просечних цена 

грађевинског земљишта на територији општине Уб, на 

оносну података које објави Републички авод за 

статистику. 

 Скупштина општине Уб, на предлог Општинске 

управе општине Уб, Одељења у чијој су надлежности 

послови везани за приходе буџета, решењем утврђује 

кориговане износе наканде из става 1. овог члане 

 

Члан 2 

Ова одлука стуа на снагу осмог дана од дана об 

јављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 
Општина Уб Председник 

Скупштина општине  

Број: 418-61/2013-01 Драган Јелић, с.р. 

 

89. 

На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о јав-

ним предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/2012) 

и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Слу-

жбени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 20. септембра 2013. годи-

не, доноси 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

Jавном предузећу 

 ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб 

на Прву измену и допуну  

Програма пословања за 2013. годину  

 

1. Даје се сагласност Jавном предузећу ''Дирекција 

за уређење и изградњу'' Уб на Прву измену и допуну 

Програма пословања за 2013. годину, број 547-02/13, који 

је донео Управни одбор предузећа, на седници одржаној 

дана 30. августа 2013. године. 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник 

Скупштина општине  

Број: 023-15/2013-01 Драган Јелић, с.р. 

 

90. 

На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о јав-

ним предузећима (''Службени гласник РС'' број 119/2012) 

и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Слу-

жбени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 20. септембра 2013. годи-

не, доноси 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

Комуналном јавном предузећу ''Ђунис''  

на Другу измену и допуну Програма пословања 

Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' за 2013. годину  

 

1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузе-

ћу ''Ђунис'' на Другу измену и допуну Програма 

пословања Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' за 

2013. годину, број 1518/2013, који је донео Надзорни од-

бор предузећа, на седници одржаној дана 5. септембра 

2013. године. 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник 

Скупштина општине  

Број: 023-16/2013-01 Драган Јелић, с.р. 

 

91.  

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

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 

и 6/2013), 
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Скупштина општине Уб, 20. септембра 2013. годи-

не, доноси 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

Јавном предузећу за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту 

животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ 

на Прву измену и допуну  

Плана пословања за 2013. годину 

 

1. Даје се сагласност Јавном предузећу за 

производњу и дистрибуцију топлотне енергије, 

енергетску ефикасност и заштиту животне средине 

‘‘Енерго-Уб’’ на Прву измену и допуну Плана пословања 

за 2013. годину, број 09-2013, који је донео Надзорни од-

бор предузећа, на седници одржаној дана 11. септембра 

2013. године. 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник 

Скупштина општине  

Број: 023-17/2013-01 Драган Јелић, с.р. 

 

92. 

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

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 

и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 20. септембра 2013. годи-

не, доноси 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

Установи за културу и спорт  

''Културно – спортски центар'' Уб  

на Другу измену и допуну  

Програма рада за 2013. годину  

 

1. Даје се сагласност Установи за културу и спорт 

''Културно – спортски центар'' Уб на Другу измену и 

допуну Програма рада за 2013. годину, број 449-13, који 

је донео Управни одбор установе, на седници одржаној 

дана 9. септембра 2013. године. 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник 

Скупштина општине  

Број: 6-2/2013-01 Драган Јелић, с.р. 

 

93. 

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

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 

и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 20. септембра 2013. годи-

не, доноси 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

Градској библиотеци ''Божидар Кнежевић''  из Уба 

на Прву измену и допуну плана и програма рада  

за 2013. годину 

 

1. Даје се сагласност Градској библиотеци ''Божи-

дар Кнежевић''  из Уба на Прву измену и допуну плана и 

програма рада за 2013. годину, број 166. који је усвојио 

Управни одбор библиотеке на седници одржаној 10. 

септембра 2013. године 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник 

Скупштина општине  

Број: 630-2/2013-01 Драган Јелић, с.р. 

 

94. 

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

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 

и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 20. септембра 2013. годи-

не, доноси 

 

Закључак  

о прихватању  

Извештаја о извршењу буџета општине Уб  

за период 1. јануар – 30. јун 2013. године 

 

1. Прихвата се Извештај о извршењу буџета оп-

штине Уб за за период 1. јануар – 30. јун 2013. године. 

 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник 

Скупштина општине  

Број: 40-227/2013-01 Драган Јелић, с.р. 

 

95. 

На основу члана 27. и 46. Закона о планирању и 

изградњи ("СлужбенигласникРС", бр. 72/09, 81/09, 64/10-

Oдлука УС, 24/11и 121/12), члана 32. Тачка 5. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07) и 

члана 33.Статута општине Уб („Сл.гласник општине Уб“ 

бр. 12/08),  

Скупштина општинеУб, 20. септембра 2013. 

године доноси 

 

Одлука 

о изради Плана детаљне регулације 

„Нова комерцијална зона“ 

 

Члан 1. 

 Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана 

детаљне регулације „Нова комерцијална зона“ (у даљем 

тексту: Плана). 

 

Члан 2. 

 Циљ израде и доношења Плана је стварање 

законског и планског основа за просторно уређење 

подручја у обухвату Плана, са утврђивањем правила 

уређења и грађења за карактеристичне целине и зоне. 

 План детаљне регулације представља основ за 

издавање локацијских дозвола. 

 

Члан 3. 

 Плански основ за израду Плана, чини: План 

генералне регулације „Уб 2025.“ („Сл. гласник Општине 

Уб“ бр. 16/2012). 
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Члан 4. 

Планом се разрађује подручје од око 10hа у 

К.О.Трњаци и  К.О. Уб. Прелиминарна граница Плана 

утврђена је ПГР «Уб 2025». 

Прецизна граница Плана биће утврђена у фази 

израде Концепта плана, а изузетно у фази  Нацрта плана. 

 Саставни део Одлуке је предлог обухвата Плана.  

 

Члан 5. 

План садржи текстуални и графички део, и дефинише: 

 

1) границу плана и обухват грађевинског подручја, 

поделу простора на посебне целине и зоне, 

2) детаљну  намену земљишта, 

3) регулационе линије улица и  јавних површина и 

грађевинске линије са елементима за обележавање на 

геодетској подлози, 

4) нивелационе коте улица и јавних површина 

(нивелациони план), 

5)  попис парцела и опис локација за јавне површине, 

садржаје и објекте, 

6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, 

комуналну и другу инфраструктуру, 

7) мере заштите културно-историјских споменика и 

заштићених природних целина, 

8) локације за које се обавезно израђује  урбанистички 

пројекат или расписује конкурс, 

9) правила уређења и правила грађења по зонама и 

целинама, 

10) д

руге елементе значајне заспровођење Плана детаљне 

регулације. 

 

Члан 6. 

 У складу са чланом 48. став 8. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 

64/10-Oдлука УС, 24/11и 121/12),а по прибављању 

мишљења вршиоца стручне контроле одмах се може 

приступити изради Нацрта плана. 

 

Члан 7. 

 Рок израде Плана из члана 1. ове Одлуке је 120 

дана. 

 

Члан 8. 

 Носилац израде Плана је општинска управа 

општине Уб, Одељење за имовинско-правне послове, 

урбанизам и стамбено-комуналне послове. 

 За стручну обраду Плана одређује се ЈП „Дире-

кција за уређење и изградњу“ Уб  (обрађивач Плана). 

 

Члан 9. 

 Начин финансирања је уређен Одлуком о оснивању 

ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб  (обрађивач 

Плана) и програмом рада ЈП „Дирекција за уређење и 

изградњу“. 

 

Члан 10. 

 Решење о приступању или неприступању израде 

Стратешке процене утицаја на животну средину донеће 

надлежни орган, најкасније у фази верификације 

Концепта плана од стране Комисије за планове. 

 

Члан 11. 

 Излагање планског документа на Јавни увид 

оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30 дана 

од дана оглашавања. Излагање Плана врши се на 

огласној табли надлежног органа локалне самоуправе.  

 О излагању планског документа на јавни увид 

стара се орган јединице локалне самоуправе надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања. 

 

Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Уб“. 

 
Општина Уб Председник 

Скупштина општине  

Број: 350-242/2013-01 Драган Јелић, с.р. 

 

96. 

На основу члана 27. и 46. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 

64/10-Oдлука УС, 24/11и 121/12), члана 32. Тачка 5. 

Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 

129/07) и члана 33.Статута општине Уб („Службени 

гласник општине Уб“ број 12/2008 и 6/2013),  

Скупштина општине Уб, 20. септембра 2013. 

године, доноси 

 

Одлука 

о изради плана детаљне регулације 

„Совљак - Ново насеље“ 

 

Члан 1. 

 Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана 

детаљне регулације„Совљак- ново насеље“ (у даљем 

тексту: Плана). 

 

Члан 2. 

 Циљ израде и доношења Плана је стварање 

законског и планског основа за просторно уређење 

подручја у обухвату Плана, са утврђивањем правила 

уређења и грађења за карактеристичне целине и зоне. 

 План детаљне регулације представља основ за 

издавање локацијских дозвола. 

 

Члан 3. 

 Плански основ за израду Плана, чини: План 

генералне регулације „Уб 2025.“ („Сл. гласник Општине 

Уб“ бр. 16/2012). 

 

Члан 4. 

Планом се разрађује подручје од око 40hа у 

К.О.Совљак и К.О. Уб. Прелиминарна граница Плана 

обухвата простор између реке Грачице и улице 

Трубачкена северу, улице Рајка Михаиловића на истоку, 

реке Уб на југу и мелирационог канала између реке Уб и 

реке Грачице на западу. 

Прецизна граница Плана биће утврђена у фази 

израде Концепта плана, а изузетно у фази  Нацрта плана. 

 Саставни део Одлуке је предлог обухвата Плана.  

 

Члан 5. 

 План садржи текстуални и графички део, и дефи-

нише: 

 

1) границу плана и обухват грађевинског подручја, 

поделу простора на посебне целине и зоне, 

2) детаљну  намену земљишта, 
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3) регулационе линије улица и  јавних површина и 

грађевинске линије са елементима за обележавање на 

геодетској подлози, 

4) нивелационе коте улица и јавних површина 

(нивелациони план), 

5)  попис парцела и опис локација за јавне површине, 

садржаје и објекте, 

6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, 

комуналну и другу инфраструктуру, 

7) мере заштите културно-историјских споменика и 

заштићених природних целина, 

8) локације за које се обавезно израђује  урбанистички 

пројекат или расписује конкурс, 

9) правила уређења и правила грађења по зонама и 

целинама, 

10) д

руге елементе значајне заспровођење Плана детаљне 

регулације. 

 

Члан 6. 

 У складу са чланом 48. став 8. Закона о планирању и 

изградњи ("СлужбенигласникРС", бр. 72/09, 81/09, 64/10-

Oдлука УС, 24/11и 121/12),а по прибављању мишљења 

вршиоца стручне контроле одмах се може приступити 

изради Нацрта плана. 

 

Члан 7. 

 Рок израде Плана из члана 1. ове Одлуке је уређен 

Уговором између наручиовца и обрађивача. 

 

Члан 8. 

 Носилац израде Плана је општинска управа 

општине Уб, Одељење за имовинско-правне послове, 

урбанизам и стамбено-комуналне послове. 

 За стручну обраду Плана одређује се  привредно 

друштво „ИСТ Урбан д.о.о. Ниш“(обрађивач Плана). 

 

Члан 9. 

 Начин финансирања је уређен уговором бр. 

190/2013 од 26.04.2013. између  „ЈП Дирекција за 

уређење и изградњу Уб“ (наручилац посла) и привредног 

друштва  „ИСТ Урбан д.о.о. Ниш“ (обрађивач Плана). 

 

Члан 10. 

 Решење о приступању или неприступању израде 

Стратешке процене утицаја на животну средину донеће 

надлежни орган, најкасније у фази верификације 

Концепта плана од стране Комисије за планове. 

 

Члан 11. 

 Излагање планског документа на Јавни увид 

оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30 дана 

од дана оглашавања. Излагање Плана врши се на 

огласној табли надлежног органа локалне самоуправе.  

 О излагању планског документа на јавни увид 

стара се орган јединице локалне самоуправе надлежан за 

послове просторног и урбанистичког планирања. 

 

Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Уб“. 

 
Општина Уб Председник 

Скупштина општине  

Број: 350-243/2013-01 Драган Јелић, с.р. 

 

97. 

На основу члана 31.  став 3. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' 

бројј 119/12), члана 37. став 3. Одлуке о промени 

оснивачког акта  Јавног предузећа ''Дирекција за уређење 

и изградњу'' Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 

3/2013), члана 32. тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

(Службени гласник Републике Србије број 129/2007) и 

члана 33. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гла-

сник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

 Скупштина општине Уб, 20. септембра 2013. 

године, доноси  

 

Решење 

о именовању директора  

Јавног предузећа  

''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб 

  

1. Именује се Звонко Минић, из Уба, Улица ЈНА 

105, досадашњи вршилац дужности директора Јавног 

предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб, на 

период од четири године, за директора Јавног предузећа 

''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб, у даљем тексту 

именовани.  

2. Именовани је дужан ступити на рад у року од 

осам дана од дана објављивања овог решења у 

''Службеном гласнику Републике Србије''. 

3. Именовани заснива раднио однос на одређено 

време. 

4. Зарада именованог има се утврдити уговором о 

раду у складу са чланом 32. ств 2. Одлуке о промени 

оснивачког акта Јавног предузећа ''Дирекција за уређење 

и изградњу'' Уб (''Службени гласник ошштине Уб'' број 

3/2013). 

5. Ово решење је коначно. 

6. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Републике Србије'', ''Службеном гласнику општине Уб'' и 

интернет страници органа општине Уб. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Скупштина општине Уб донела је 28. јуна 2013. 

године Одлуку о јавном конкурсу за именовање 

директора Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и 

изградњу'' Уб, Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб 

и Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту 

животне средине ''Енерго-Уб'' Уб, и исту објавила у 

''Службеном гласнику општине Уб'' број 10/2013.  

 На основу напред наведене одлуке, Општинска 

управа општине Уб у складу са чланом 35. став 3. и 4. 

Одлуке о промени оснивачког акта  Јавног предузећа 

''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб објавила је оглас о 

јавном конкурсу у ''Службеном гласнику Републике 

Србије'' и дневним новинама ''Курир''. 

 Комисија за именовање директора јавних 

предузећа чији је оснивач Скупштина општине Уб, у 

складу са чланом 30. и 31. став 1. Закона о јавним 

предузећима, чланом 36. и 37. став 1. Одлуке о промени 

оснивачког акта  Јавног предузећа ''Дирекција за уређење 

и изградњу'' Уб и одредбама Огласа о јавном конкурсу за 

именовање директора Јавног предузећа ''Дирекција за 

уређење и изградњу'' Уб, спровела је изборни поступак, 

утврдила и доставила 9. септембра 2013. године, под 

бројем 023-14/13-01, листу за именовање директора, са 

два кандитата: 
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 1. Звонко Минић, ЈНА 105, 14210 Уб – Оцена 

програма рада: 6 (шест), оцена усмене одбране програма 

рада 4 (четири); 

 2. Гордана Марковић, Краља Петра Првог 

Ослободиоца 47, 14210 Уб - Оцена програма рада: 5 

(пет), оцена усмене одбране програма рада 3 (три). 

 

 Општинска управа општине Уб, на основу члана 

31. став 2. Закона о јавним предузећима и члана 37. став 

2. Одлуке  о промени оснивачког акта  Јавног предузећа 

''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб доставила је, 10. 

септембра 2013. године, под бројем 023-14-1/13-01, 

Скупштини општине Уб предлог да се Звонко Минић, 

ЈНА 105, 14210 Уб, именује за директора Јавног 

предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб. 

 

 Скупштина општине Уб прихвата предлог и 

именује, на начин наведен у диспозитиву решења, Звонка 

Минића, из Уба, Улица ЈНА 150 за директора Јавног 

предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб.  

 

 Законом о јавним предузећима у члану 33. став 1. и 

3. утврђено је да именовани кандидат ступа на рад у року 

од од осам дана од дана објављивања овог решења у 

''Службеном гласнику Републике Србије'' и да директор 

јавног предузећа заснива радни однос на одређено време. 

 Зараду именованог утврдиће Надзорни одбор 

предузећа уговором о раду, а у складу са чланом 32. ств 

2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа 

''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб. 

 Закон о јавним предузећима у члану 31. став 4. 

утврђује да је решење о именовању директора коначно, а 

у члану 32. став 1. 2. уређено је објављивање решења о 

именовању директора у ''Службеном гласнику Републике 

Србије'', ''Службеном гласнику опшштине Уб'' и интернет 

страници органа општине Уб. 

 

 На основу напред наведеног решено је као у 

диспозитиву. 

 
Општина Уб Председник 

Скупштина општине  

Број: 023-18/2013-01 Драган Јелић, с.р. 

 

98. 

На основу члана 31.  став 3. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' 

бројј 119/12), члана 37. став 3. Одлуке о промени 

оснивачког акта Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' 

Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 3/2013 и 

6/2013), члана 32. тачка 9) Закона о локалној самоуправи 

(Службени гласник Републике Србије број 129/2007) и 

члана 33. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гла-

сник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

 Скупштина општине Уб, 20. септембра 2013. 

године, доноси  

 

Решење 

о именовању директора  

Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб 

  

1. Именује се Зоран Ситарица, из Уба, Улица 

Војводе Мишића 20, досадашњи вршилац дужности 

директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб, на 

период од четири године, за директора Комуналног 

јавног предузећа ''Ђунис'' Уб, у даљем тексту именовани.  

2. Именовани је дужан ступити на рад у року од 

осам дана од дана објављивања овог решења у 

''Службеном гласнику Републике Србије''. 

3. Именовани заснива раднио однос на одређено 

време. 

4. Зарада именованог има се утврдити уговором о 

раду у складу са чланом 32. ств 2. Одлуке о промени 

оснивачког акта Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' 

Уб (''Службени гласник ошштине Уб'' број 3/2013 и 

6/2013). 

5. Ово решење је коначно. 

6. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Републике Србије'', ''Службеном гласнику општине Уб'' и 

интернет страници органа општине Уб. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Скупштина општине Уб донела је 28. јуна 2013. 

године Одлуку о јавном конкурсу за именовање 

директора Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и 

изградњу'' Уб, Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб 

и Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту 

животне средине ''Енерго-Уб'' Уб, и исту објавила у 

''Службеном гласнику општине Уб'' број 10/2013.  

 На основу напред наведене одлуке, Општинска 

управа општине Уб у складу са чланом 35. став 3. и 4. 

Одлуке о промени оснивачког акта Комуналног јавног 

предузећа ''Ђунис'' Уб објавила је оглас о јавном 

конкурсу у ''Службеном гласнику Републике Србије'' и 

дневним новинама ''Курир''. 

 Комисија за именовање директора јавних 

предузећа чији је оснивач Скупштина општине Уб, у 

складу са чланом 30. и 31. став 1. Закона о јавним 

предузећима, чланом 36. и 37. став 1. Одлуке о промени 

оснивачког акта  Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' 

Уб и одредбама Огласа о јавном конкурсу за именовање 

директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб, 

спровела је изборни поступак, утврдила и доставила 9. 

септембра 2013. године, под бројем 023-14/13-01, листу 

за именовање директора, са једним кандидатом: 

 1. Зоран Ситарица, Војводе Мишића 20, 14210 Уб – 

Оцена програма рада: 6 (шест), оцена усмен одбране 

програма рада: 4 (четири). 

 

 Општинска управа општине Уб, на основу члана 

31. став 2. Закона о јавним предузећима и члана 37. став 

2. Одлуке  о промени оснивачког акта  Комуналног 

јавног предузећа ''Ђунис'' Уб доставила је, 10. септембра 

2013. године, под бројем 023-14-2/13-01, Скупштини 

општине Уб предлог да се Зоран Ситарица, Војводе 

Мишића 20, 14210 Уб, именује за директора Комуналног 

јавног предузећа ''Ђунис'' Уб. 

 

 Скупштина општине Уб прихвата предлог и 

именује, на начин наведен у диспозитиву решења, Зоран 

Ситарица, Војводе Мишића 20, 14210 Уб за директора 

Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб.  

 

 Законом о јавним предузећима у члану 33. став 1. и 

3. утврђено је да именовани кандидат ступа на рад у року 

од од осам дана од дана објављивања овог решења у 

''Службеном гласнику Републике Србије'' и да директор 

јавног предузећа заснива радни однос на одређено време. 

 Зараду именованог утврдиће Надзорни одбор 

предузећа уговором о раду, а у складу са чланом 32. ств 
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2. Одлуке о промени оснивачког акта Комуналног јавног 

предузећа ''Ђунис'' Уб. 

 Закон о јавним предузећима у члану 31. став 4. 

утврђује да је решење о именовању директора коначно, а 

у члану 32. став 1. 2. уређено је објављивање решења о 

именовању директора у ''Службеном гласнику Републике 

Србије'', ''Службеном гласнику опшштине Уб'' и интернет 

страници органа општине Уб. 

 

 На основу напред наведеног решено је као у 

диспозитиву. 

 
Општина Уб Председник 

Скупштина општине  

Број: 023-19/2013-01 Драган Јелић, с.р. 

 

99. 

На основу члана 31.  став 3. Закона о јавним 

предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 

119/12), члана 37. став 3. Одлуке о промени оснивачког 

акта Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту 

животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб (''Службени гласник 

општине Уб'' број 3/2013 и 6/2013), члана 32. тачка 9) 

Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Србије број 129/2007) и члана 33. тачка 11) 

Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” 

број 12/2008 и 6/2013), 

 Скупштина општине Уб, 20. септембра 2013. 

године, доноси  

 

Решење 

о именовању директора  

Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије, енергетску ефикасност  

и заштиту животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб 

  

1. Именује се Љиљана Ристовић, из Уба, Улица 

Радничка 16, досадашњи вршилац дужности директора 

Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту 

животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб, на период од четири 

године, за директора Јавног предузећа за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност 

и заштиту животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб, у даљем 

тексту именована.  

2. Именована је дужна ступити на рад у року од 

осам дана од дана објављивања овог решења у 

''Службеном гласнику Републике Србије''. 

3. Именована заснива раднио однос на одређено 

време. 

4. Зарада именоване има се утврдити уговором о 

раду у складу са чланом 32. ств 2. Одлуке о промени 

оснивачког акта Јавног предузећа за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност 

и заштиту животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб (''Службени 

гласник ошштине Уб'' број 3/2013 и 6/2013). 

5. Ово решење је коначно. 

6. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

Републике Србије'', ''Службеном гласнику општине Уб'' и 

интернет страници органа општине Уб. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Скупштина општине Уб донела је 28. јуна 2013. 

године Одлуку о јавном конкурсу за именовање 

директора Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и 

изградњу'' Уб, Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб 

и Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту 

животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб, и исту објавила у 

''Службеном гласнику општине Уб'' број 10/2013.  

 На основу напред наведене одлуке, Општинска 

управа општине Уб у складу са чланом 35. став 3. и 4. 

Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за 

производњу и дистрибуцију топлотне енергије, 

енергетску ефикасност и заштиту животне средине 

‘‘Енерго-Уб’’ Уб објавила је оглас о јавном конкурсу у 

''Службеном гласнику Републике Србије'' и дневним 

новинама ''Курир''. 

 Комисија за именовање директора јавних 

предузећа чији је оснивач Скупштина општине Уб, у 

складу са чланом 30. и 31. став 1. Закона о јавним 

предузећима, чланом 36. и 37. став 1. Одлуке о промени 

оснивачког акта  Јавног предузећа за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност 

и заштиту животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб и 

одредбама Огласа о јавном конкурсу за именовање 

директора Јавног предузећа за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност 

и заштиту животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб, спровела је 

изборни поступак, утврдила и доставила 9. септембра 

2013. године, под бројем 023-14/13-01, листу за 

именовање директора, са једним кандидатом: 

 1. Љиљана Ристовић, Улица Радничка 16, 14210 Уб 

– Оцена програма рада: 6 (шест), оцена усмен одбране 

програма рада: 4 (четири). 

 

 Општинска управа општине Уб, на основу члана 

31. став 2. Закона о јавним предузећима и члана 37. став 

2. Одлуке  о промени оснивачког акта  Јавног предузећа 

за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, 

енергетску ефикасност и заштиту животне средине 

‘‘Енерго-Уб’’ Уб доставила је, 10. септембра 2013. 

године, под бројем 023-14-3/13-01, Скупштини општине 

Уб предлог да се Љиљана Ристовић, Улица Радничка 16, 

14210 Уб, именује за директора Јавног предузећа за 

производњу и дистрибуцију топлотне енергије, 

енергетску ефикасност и заштиту животне средине 

‘‘Енерго-Уб’’ Уб. 

 

 Скупштина општине Уб прихвата предлог и 

именује, на начин наведен у диспозитиву решења, 

Љиљана Ристовић, Улица Радничка 16, 14210 Уб за 

директора Јавног предузећа за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност 

и заштиту животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб.  

 

 Законом о јавним предузећима у члану 33. став 1. и 

3. утврђено је да именовани кандидат ступа на рад у року 

од од осам дана од дана објављивања овог решења у 

''Службеном гласнику Републике Србије'' и да директор 

јавног предузећа заснива радни однос на одређено време. 

 Зараду именоване утврдиће Надзорни одбор 

предузећа уговором о раду, а у складу са чланом 32. ств 

2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за 

производњу и дистрибуцију топлотне енергије, 

енергетску ефикасност и заштиту животне средине 

‘‘Енерго-Уб’’ Уб. 

 Закон о јавним предузећима у члану 31. став 4. 

утврђује да је решење о именовању директора коначно, а 

у члану 32. став 1. 2. уређено је објављивање решења о 
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именовању директора у ''Службеном гласнику Републике 

Србије'', ''Службеном гласнику опшштине Уб'' и интернет 

страници органа општине Уб. 

 

 На основу напред наведеног решено је као у 

диспозитиву. 

 
Општина Уб Председник 

Скупштина општине  

Број: 023-20/2013-01 Драган Јелић, с.р. 

 

100. 

На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 2, 

тачка 1) Закона о здравственој заштити (''Службени гла-

сник Републике Србије'' број 107/2005, 88/2010, 99/2010, 

57/2011 и 119/2012), члана 32. тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи "Службени гласник Републике Србије'' број 

129/2007) и члана 33. тачка 11) Статута општине Уб 

(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 20. септембра 2013. годи-

не, доноси 

 

Р е ш е њ е 

о разрешењу дужности директора  

Дома здравља ''Уб'', пре истека мандата 

 

 1. Разрешава се Васиљевић – Пантелић др 

Катарина  функције директора Дома здравља ''Уб'',  пре 

истека мандата, на лични захтев и утврђује да именованој 

функција директора престаје даном  објављивања овог 

решења у ''Службеном гласнику општине Уб''.  

 

2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Уб". 
 

Општина Уб Председник 

Скупштина општине  

Број: 510-5/2013-01 Драган Јелић, с.р. 

 

101. 

На основу члана 30. став 6. Закона о предшколском 

васпитању и образовању (''Службени гласник Републике 

Србије'' број 18/2010, 25/2002 и 107/2006) и члана 33. 

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

сник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, дана 20. септембра 2013. 

године, доноси 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' 

за повећање броја деце у васпитним групама  

за васпитну 2013/2014. годину 

 

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

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

захтеву број 260/01 од 21. августа 2013. године. 

 

2. Сагласност се даје за васпитну 2013/2014 годину. 

 

3. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник 

Скупштина општине  

Број: 60-3/2013-01 Драган Јелић, с.р. 

 

  

102. 

На основу чл. 6. став1. тачка 3. и члана 11.став 1. 

Закона о финансирању локалне самоуправе (“Службени 

гласник Републике Србије'' број 62/2006 и 47/2011) и чла-

на 33. Статута општине Уб (“Службени гласник општине 

Уб ” број 12/2008) 

Скупштина општине Уб, 20. септембра 2013. годи-

не, доноси 

О д л у к а 

о измени Одлуке о локалним комуналним таксама 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Слу-

жбени гласник општине Уб'' број 21/2009, 1/2010 – ис-

правка и 13/2011, 27/2012 и 31/2012) у даљем тексту од-

лука, у ''Тарифи локалних комуналих такси'', у тарифном 

броју  број 4 став 1. тачка 1. мења се и гласи:  

 

''1. За киоске и друге монтажне објекте, површину 

под објекјтом, површину која служи за редовну употребу 

објекта и површину која служи за отворен простор за 

складиштење робе, по 1 м2 заузете површине, дневно по 

зонама:     

1.   зона ..............................................30,00 динара 

2. зона ...............................................20,00 динара'' 

 

Члан 2. 

Овом одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 
Општина Уб Председник 

Скупштина општине  

Број: 434-21/2013-01 Драган Јелић, с.р. 

 

103. 

На основу члана 130. став 3. и члана 134. Закона о 

здравственој заштити (''Службени гласник Републике Ср-

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

119/2012), члана 32. тачка 9) Закона о локалној 

самоуправи "Службени гласник Републике Србије'' број 

129/2007) и члана 33. тачка 11) Статута општине Уб 

(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 20. септембра 2013. годи-

не, доноси 

 

Р е ш е њ е 

о именовању вршиоца дужности директора  

Дома здравља ''Уб'' 

 

 1.  Именује се др Синиша Ракић, из Уба, за 

вршиоца дужности директора Дома здравља ''Уб'', почев 

од наредног дана од дана објављивања овог решења у 

''Службеном гласнику општине Уб''.  

 

2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Уб". 
 

Општина Уб Председник 

Скупштина општине  

Број: 510-6/2013-01 Драган Јелић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

87. 
 
Одлука о ребалансу буџета општине Уб за 2013. годину – прва измена 

 
1 

 
88. 

 
Одлука о измени Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта 

 
10 

 
89.  

 
Решење о давању сагласности Јавном предузећу ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб на Прву 
измену и допуну Програма пословања за 2013. годину 

 
10 

 
90. 

 
Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' Уб на Другу измену и до-
пуну Програма пословања Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' за 2013. годину 
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91. 
 
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб на Прву измену 
Плана пословања за 2013. годину 

 
11 

 
92. 

 
Решење о давању сагласности Установи за културу и спорт ''Културно – спортски центар'' Уб на 
Другу измену и допуну Програма рада за 2013. годину 
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93. 
 
Решење о давању сагласности Градској библиотеци ''Божидар Кнежевић'' на Прву измену и 
допуну Плана и програма рада за 2013. годину 

 
 

12 
 

94. 
 
Закључак о усвајању Извештаја о остварењу буџета општине Уб за период 1. јануар – 30. јун 
2013. године 
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95. 
 
Одлука о изради Плана детаљне регулације ''Нова комерцијална зона'' 
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96. 

 
Одлука о изради Плана детаљне регулације ''Совљак – ново насеље'' 
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97. 

 
Решење о именовању директора Јавног предузећа ''Диркеција за уређење и изградњу'' Уб 
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98. 

 
Решење о именовању директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб 
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99. 

 
Решење о именовању директора Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине ‘‘Енерго-Уб’’ Уб 
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100. 
 
Решење о разрешењу  директора Дома здравља ''Уб'', пре истека мандата 
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101. 

 
Решење о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' за повећање броја деце у васпитним 
групама за васпитну 2013/2014. годину 
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102. 
 
Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама 
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103. 

 
Решења о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља ''Уб'' 
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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 
 


