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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ УБ 

Година XIX – Број 19 Уб, 21. децембар 2018. године Бесплатан примерак 
 
97. 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник РС", бр 54/2009 и 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013 испр.108/2013, 
142/2014 и 68/2015 и други Закон у 103/2015,99/2016 и 
113/2017), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", брoj 129/2007, 83/2014 - други 
закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана. 53. 
Статута општине Уб ("Службени гласник општине Уб", 
број 12/2008 и 6/2013) 

Скупштина општине Уб, 21. децембра 2018. године, 
доноси 
 
 

 ОДЛУКА О  БУЏЕТУ  
OПШТИНЕ УБ ЗА 2019. ГОДИНУ 

                        
 

I  ОПШТИ ДЕО 
 
Члан 1. 

Приходи и примања, и расходи и издаци буџета 
Општине Уб  у износу од  1.654.650.000 динара, за 2019. 
годину /у даљем тексту: буџет/ утврђени су у табели 1, 
која је одштампана уз ову одлуку и чини њен саставни 
део.  

Приходи и примања  буџета, у износу од  
1.654.650.000 динара утврђени су у табели 2, која је 
одштампана уз ову одлуку и чини њен сасдтавни део. 
 

Члан 2. 
Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се 

за програме утврђене у табели 3, која је одштампана уз 
ову одлуку и чини њен састави део. 

Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се 
за пројекте утврђене у табели 4, која је одштампана уз ову 
одлуку и чини њен саставни део. 
  

Члан 3. 
Планирани капитални издаци буџетских корисника 

за 2019.  годину у износу од 761.000.000 динара исказани 
су у табели 5, која је одштампана из ову одлуку и чини 
њен саставни део. 
  

II ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан: 4 
Укупни расходи и издаци  у износу од 1.654.650.000 

динара, финансирани из свих извора финансирања 
распоређују се по функцијама у табели 6, која је одшта-
мпана уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

Укупни расходи и издаци у износу од 1.654.650.000 
динара, финансирани из свих извора финансирања распо-
ређују се по наменама у табели 7, која је одштампана уз 
ову одлуку и чини њен саставни део. 

Укупни расходи ииздаци у износу од 1.654.650.000 
динара, финансирани из свих извора финансирања 
распоређују се по корисницима у табели 8, која је 
одштампана уз ову одлуку и чини њен саставни део. 
  
III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 5. 
 У складу са Законом о максималном одређивању 
броја запослених у јавном сектору/''Сл. гласник РС' број 
68/2015 и 81/2016- одлука УС/, број запослених код 
корисника буџета не може прећи максималан број 
запослених на неодређено и одређено време и то: 
 
    74  запослених у локалној администрацији на нео-
дређено време; 
     8  запослених у локалној администрацији на одређено 
време; 
   63  запослених  у предшколским установама на неодре-
ђено време; 
     1  запослених у предшколским установама на одређе-
но време; 
   16 запослених у установама културе на неодређено 
време; 
     2  запослених у установама културе на одређено 
време; 
 123  запослених у јавним предузећима на неодређено 
време, 
     1  запослених у јавним предузећима на одређено 
време. 
 

Члан 6 
 За извршавање одлуке о буџету општине Уб 
одговoран је председник општине. Наредбодавац за 
извршавање буџета је председник општине 

 
Члан 7. 

 За извршење буџета одговоран је председник 
општине Скупштини општине Уб.  
 

Члан 8. 
 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 9. 
 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 руководилац одељења за финансије 
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Члан 10. 
 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 11. 
 Одлуку о промени апропријације у складу са 
чланом 61. Закона о буџетском систему доноси 
председник општине (општинско веће). 
 Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и 
сталне буџетске резерве, на предлог локалног органа 
управе надлежног за финансије доноси председник 
општине. 
 

Члан 12. 
 Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са 
чланом 64. Закона о буџетском систему доноси 
Општинско веће. 

 
Члан 13. 

 Општинско веће одговорно је за спровођење 
фисклане политике и управљање јавном имовином, 
приходима и примањима и расходима и издацима на 
начин који је у складу са Законом о буџетском систему. 
 

Члан 14. 
 Овлашћује се председник општине да у складу са 
чланом 27ж Закона о буџетском систему,може поднети 
захтев министарству надлежном за послове финансија за 
одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита 
10% укоилико је резултат реализација јавних инвестиција.  
 

Члан 15. 
 Новчана средства буџета Општине Уб, директних и 
индиректних корисника средстава тог буџета, као и 
других корисника јавних средстава који су укључени у 
консолидовани рачун трезора Општине Уб, воде се и 
депонују на консолидованом рачуну трезора. 
  

Члан 16. 
 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. 
 Изузетно корисници из става 1. овог члана у складу 
са чланом 54. Закона о буџетском систему могу преузети 
обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и 
захтева плаћање у више година, на основу предлога 
органа надлежног за послове финансија уз сагласности 
Oпштинског већа, а највише до износа исказаног у плану 
капиталних издатака. 
 Корисници буџетских средстава су обавезни да пре 
покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза 
по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност 
органа надлежног за финансије. 
 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 2019. години у складу са 
одобреним апропријацијама у 2019. години, а неизвршене 
у току 2019. године, преносе се у 2020. годину и имају 
статус преузетих обавеза и извршавају се на терет 
одобрених апропријација овом одлуком. 
 

Члан 17. 
 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 18. 
 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. Плаћање из 
буџета неће се извршити уколико нису поштоване 
процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском 
систему. 
 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 19. 
 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./Сл. 
гласник РС бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015/ 
 Набаком мале вредности, у смислу члана 39. Закона 
о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, 
услуга или радова чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу нижа од вредности која буде утврђена 
Законом о буџету Србије за 2019. годину.  
 

Члан 20. 
 Обавезе према корисницима буџетских средстава 
извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. 
Ако се у току године примања смање, издаци буџета 
извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене 
законским прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава. 
 Ако корисници буџетских средстава остваре 
додатне приходе у износу већем од износу од  исказаног у 
овој одлуци, 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 овом одлуком, апропријације 
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет 
буџета. 
 

Члан 21. 
 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). 
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Члан 22. 
 Новчана средства на консолидованом рачуну 
трезора могу се инвестирати у 2019.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 23. 

  Општинско веће донеће програм рационализације 
којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, 
укључујући и одређене критеријуме за извршење тог 
програма и о томе обавестити Скупштину општине. 
 Корисник буџетских средстава не може, без 
претходне сагласности председника општине, засновати 
радни однос са новим лицима до краја 2019. године 
уколико средства потребна за исплату плата тих лица 
нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у 
складу са овом одлуком, предвиђена за плате том 
буџетском кориснику и програмом рационализације који 
је усвојила Скупштина општине. 
                       

Члан 24. 
 Директни и индиректни корисници буцетских 
средстава, у 2019. исправку вредности нефинансијске 
имовине исказују на терет капитала односно не исказују 
расход амортизације и употребе средстава за рад.  
 

Члан 25. 
 За финасирање дефицита текуће ликвидности, који 
може да настане услед неуравнотежености кретања у 
приходима и расходима буџета, председник општине, 
може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона 
о јавном дугу (Сл.Гласник РС 61/2005,107/2009 и 78/2011 
и 68/2015) 
 

Члан 26. 
 Корисници буџетских средстава пренеће на рачун 
извршења буџета до 31. децембра 2019. године, средства 
која нису утрошена за финансирање расхода у 2019. 
години, која су овим корисницима пренета у складу са 
Одлуком о буџету општине Уб за 2019. годину. 
 

Члан 27. 
 Изузетно, да се буџету општине Уб из другог буџета 
(Републике, друге општине) определе актом наменска 
трансферна средства, укључујући и наменска трансферна 
средства за надокнаду штета услед елементарних 
непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи 
нису могли бити познати у поступку доношења ове 
одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог 
акта отвара одговарајуће апропријације за извршење 
расхода по том основу а у складу са чланом 5. Закона о 
буџетском систему. 
 

Члан 28. 
 Плаћање са консолидованог рачуна трезора за 
реализацију обавеза других корисника јавних средстава а 
у смислу Закона о буџетском ситему који су укључени у 
систем консолидованог рачуна трезора неће се вршити 
уколико ови корисници нису добили сагласност на 
финасијски план прописан актом Скупштине општине и 
уколико тај план нису доставили Управи за трезор. 
 

Члан 29. 
 У буџетској 2019. години, неће се вршити обрачун и 
исплата божићних, годишњих и других врста накнада и 
бонуса предвиђених посебним и појединачним 
колективним уговорима за директне и индиректне 
кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за 
запослене који су то право стекли у 2019. години. 

 
Члан 30. 

 Корисник буџетских средстава који одређени 
расход и издатак извршава из других извора прихода и 
примања који нису општи приход буџета /извор 01-
приход из буџета/ обавезе може преузимати само до нивоа 
остварења тих прихода или примања уколико је ниво 
остварених пихода и примања мањи од одобрених 
апропријација. 
 Корисник буџетских средстава код кога у току 
године дође до умањења одобрених апропријација из 
разлога извршења принудне наплате за износ умањења 
предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања 
преузете обавезе, тако што ће предложити умањење 
обавезе, односно продужење уговореног рока за плаћање 
или отказати уговор. 

 
Члан 31. 

 Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге 
корисника буџетских средстава имају расходи за сталне 
трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и 
материјал.  
 Корисници буџетских средстава дужни су да 
обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова 
текућих поправки и одржавања, материјала као и по 
основу капиталних издатака измире у року утврђеном 
законом који регулише рокове измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама. 
 

Члан:32. 
 Ову одлуку објавити у Службеном гласнику 
Општине Уб, интернет страници Општине Уб и доставити 
Министарству финансија РС,  а примењиваће се од 
01.01.2019. године. 

 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 40-180 /2018-02 Александар Дамјановић, с.р. 
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       Табела 2  

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 План за 2019.   

 УКУПНА 
ЈАВНА 

СРЕДСТВА  
 Средства из 
буџета  

Структ-
ура % 

С
р
ед
ст
в
а
 и
з 

о
ст
а
л
и
х
 

и
зв
о
р
а
 

ф
и
н
а
н

. б
у
џ

. 
к
о
р
и
сн
и
к
а
 

  Пренета средства из претходне године        79.791.000      4,8%                 -           79.791.000      

  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ    1.569.209.000      95,1%  4.000.000      1.573.209.000      

  ПОРЕЗИ      509.192.000      30,9%                 -         509.192.000      

  ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

          
279.180.000      

 
16,9% 

                -            
279.180.000      

711111 Порез на зараде      235.000.000      14,2%      235.000.000      

711121 Порез на приходе од самосталних делатности који 
се плаћа према стварно оствареном приходу, по 
решењу Пореске управе 

                 
500.000      

 
0,0% 

               
500.000      

711122 Порез на приходе од самосталних делатности који 
се плаћа према паушално утврђеном приходу, по 
решењу Пореске управе 

              
9.300.000      

 
0,6% 

            
9.300.000      

711123 Порез на приходе од самосталних делатности који 
се плаћа према стварно оствареном приходу 
самоопорезивањем 

            
18.500.000      

 
1,1% 

          
18.500.000      

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних 
ствари - по основу самоопорезивања и по решењу 
Пореске управе  

                 
300.000      

 
0,0% 

               
300.000      

711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по 
решењу Пореске управе 

                   
50.000      

 
0,0% 

                 
50.000      

711147 Порез на земљиште               10.000      0,0%               10.000      

711148 Порез на приходе од непокретности, по решењу 
Пореске управе 

                   
10.000      

 
0,0% 

                 
10.000      

711181 Самодоприноси               10.000                      10.000      

711191 Порез на друге приходе        15.000.000      0,9%        15.000.000      

711193 Порез на приходе спортиста и спортских 
стручњака 

                 
500.000      

 
0,0% 

               
500.000      

  ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА                 2.000      0,0%                 2.000      

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 2.000  0,0%                 2.000      

  ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ        98.000.000      5,9%                 -           98.000.000      

713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и 
уделе) од физичких лица 

            
28.000.000      

 
1,7% 

          
28.000.000      

713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и 
уделе) од правних лица 

            
55.000.000      

 
3,3% 

          
55.000.000      

713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске 
управе 

             
5.000.000      

 
0,3% 

            
5.000.000      

713421 Порез на пренос апсолутних права на 
непокретности, по решењу Пореске управе 

              
5.000.000      

 
0,3% 

            
5.000.000      

713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним 
возилима, пловилима и ваздухопловима, по 
решењу Пореске управе         

              
5.000.000      

 
0,3% 

            
5.000.000      

  ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ      126.010.000      7,6%                 -         126.010.000      
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714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа, 

укључујући и истицање и исписивање фирме ван 
пословног простора на објектима и просторима 
који припадају јединици локалне 
самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, 
бандере и сл.)   

                   
10.000      

 
0,0% 

                 
10.000      

714513 Комунална такса за држање моторних друмских и 
прикључних возила, осим пољопривредних возила 
и машина 

            
13.000.000      

 
0,8% 

          
13.000.000      

714543 Накнада за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта 

              
1.000.000      

0,1%             
1.000.000      

714552 Боравишна такса             400.000      0,0%             400.000      

714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине 

          
110.000.000      

 
6,7% 

        
110.000.000      

714573 Комунална такса за коришћење витрина          1.600.000      0,1%          1.600.000      
  ДРУГИ ПОРЕЗИ          6.000.000      0,4%                 -             6.000.000      

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору 

              
6.000.000      

 
0,4% 

            
6.000.000      

  ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ      193.187.000      11,7%                 -         193.187.000      

  ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ      193.187.000      11,7%                 -         193.187.000      

733151 Ненаменски трансфери од Републике         92.687.000      5,6%                 -           92.687.000      

733152 Други текући трансфери од Републике у корист 
нивоа општина 

              
6.500.000      

 
0,4% 

            
6.500.000      

733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 
Републике у корист нивоа општина 

            
12.000.000      

 
0,7% 

                -              
12.000.000      

733251 Капитални наменски трансфери у ужем смислу од 
Републике 

            
82.000.000      

 
5,0% 

          
82.000.000      

  ДРУГИ ПРИХОДИ      866.730.000      52,5%  4.000.000         870.730.000      

  ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ        36.820.000      2,2%                 -           36.820.000      

741141 Приходи буџета града од камата на средства 
консолидованог рачуна трезора укључена у 
депозит банака 

                 
100.000      

 
0,0% 

               
100.000      

741511 Накнада за коришћење природних добара        11.000.000      0,7%        11.000.000      

741522 Средства остварена од закупа пољопривредног 
земљишта 

                   
10.000      

 
0,0% 

                 
10.000      

741526 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног 
земљишта 

                 
200.000      

 
0,0% 

             
200.000      

741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословног простора у 
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига 
и других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности 

               
10.000      

 
0,0% 

                 
10.000      

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта             500.000      0,0%             500.000      

741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта        25.000.000      1,5%        25.000.000      

  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА        21.200.000      1,3%  3.900.000           25.100.000      

742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 
непокретности у државној својини које користе 
градови и индиректни корисници њиховог буџета 

                            
-      

   
 1.250.000      

          
1.250.000      

742153 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у 
корист нивоа општина 

              
3.000.000      

 
0,2% 

            
3.000.000      

742155 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 
непокретности у државној својини које користе 
градови и индиректни корисници њиховог буџета 

                 
500.000      

 
0,0% 

               
500.000      

742156 Приходи остварени по основу пружања услуга 
боравка 

         
14.000.000      

 
0,8% 

          
14.000.000      

742251 Општинске административне таксе          1.600.000      0,1%          1.600.000      
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта             100.000      0,0%             100.000      
742255 Такса за озакоњење објеката          2.000.000      0,1%          2.000.000      
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742372 Приходи индиректних корисника буџета локалне 

самоуправе који се остварују додатним 
активностима 

         
 50.000      

               
50.000      

742378 Родитељски динар за ваннаставне активности      2.600.000             2.600.000      

  НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 
КОРИСТ 

              
7.710.000      

 
0,5% 

                -                
7.710.000      

743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје, 
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на 
путевима 

              
7.500.000      

 
0,5% 

            
7.500.000      

743351 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист 
нивоа општина 

                 
200.000      

 
0,0% 

               
200.000      

743924 Приходи од увећања целокупног пореског дуга               10.000      0,0%               10.000      
  ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ 

И ПРАВНИХ ЛИЦА 
          

800.000.000      
 

48,5% 
   

 100.000      
      

800.100.000      

744141 Текући добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа градова 

   
0,0% 

   
 100.000      

             
100.000      

744251 Капитални добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа општина 

          
800.000.000      

          
800.000.000      

  МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ          1.000.000      0,1%                 -             1.000.000      
745151 Мешовити и неодређени приходи          1.000.000      0,1%          1.000.000      
  МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 
                 

100.000      
 

0,0% 
                -                   

100.000      
772114 Меморандумске ставке за рефундацију расхода             100.000      0,0%                 -                100.000      

  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

              
1.000.000      

     
 650.000      

          
1.650.000      

  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 
СРЕДСТАВА 

              
1.000.000      

      
650.000      

          
1.650.000      

811151 Примања од продаје непокретности          1.000.000      0,1%          1.000.000      

823151 Приходи од продаје робе за даљу продају у корист 
нивоа општина 

        650.000                650.000      

7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 

  
1.570.209.000      

 
95,2% 

  
4.650.000      

 
1.574.859.000      

3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ 
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

   
1.650.000.000      

 
100,0% 

  
4.650.000      

   
1.654.650.000      

 
Табела 3  

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 
Шифра 

Назив Средства из 
буџета 

Сопстве

ни и 
други 
приходи 

Укупна 
средства Прог

рам 

 
Програмска 
активност/  
Пројекат 

1 2 3 4 6 7 

1101   Програм 1.  Урбанизам и просторно планирање 27.000.000 0 27.000.000 
  1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 2.000.000 0 2.000.000 

  1101-П1 Паркови 25.000.000 0 25.000.000 
1102   Програм 2.  Комунална делатност 221.078.869 0 221.078.869 

  1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем 13.157.556 0 13.157.556 

  
1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене - 

комунална хигијена 
36.921.313 0 36.921.313 

  1102-0004 Зоохигијена 7.000.000 0 7.000.000 

  0601-П1 Пројекат одржавања комуналних објеката 13.000.000 0 13.000.000 

  0601-П2 Пројекат одржавања водотокова 4.000.000 0 4.000.000 

  0601-П3 Зимско одржавање 7.000.000 0 7.000.000 

  0601-П4 Пијаца прва фаза 140.000.000 0 140.000.000 
1501   Програм 3.  Локални економски развој 12.000.000 0 12.000.000 

  1501-П1 Студентске стипендије 12.000.000 0 12.000.000 
0101   Програм 5.  Развој пољопривреде 2.000.000 0 2.000.000 
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  0101-0002 Мере подршке руралном развоју 2.000.000 0 2.000.000 
0401   Програм 6.  Заштита животне средине 88.213.656 0 88.213.656 

  0401-0001 Управљање заштитом животне средине  22.000.000 0 22.000.000 

  0401-0005 Управљање комуналним отпадом 66.213.656 0 66.213.656 
0701   Програм 7.  Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 244.000.000 0 244.000.000 

  0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 24.000.000 0 24.000.000 

  0701-П1 Улице у Новом Насељу Мургаш 133.000.000 0 133.000.000 
  0701-П2 Изградња прикључка саобраћајнице МНН на улицу ЈНА 32.000.000 0 32.000.000 
  0701-П3 Изградња улице Војводе Мишића 37.000.000 0 37.000.000 
  0701-П4 Изградња Шумадијске улице 5.000.000 0 5.000.000 
  0701-П5 Паркинг Тодоровића зграда 5.000.000 0 5.000.000 
  0701-П6 Изградња фекалне канализација МНН 8.000.000 0 8.000.000 

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање 251.008.000 2.600.000 253.608.000 

  

2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског 
васпитања и образовања  131.008.000 2.600.000 133.608.000 

  2001-П1 Изградња новог обданишта 120.000.000 0 120.000.000 
2002   Програм 9.  Основно образовање 99.600.000 0 99.600.000 

  2002-0001 Функционисање основних школа 61.100.000 0 61.100.000 

  2002-П1 Ученичке награде 1.500.000 0 1.500.000 

  2002-П2 Регресирана исхрана ученика 3.000.000 0 3.000.000 

  2002-П3 Превоз ученика 34.000.000 0 34.000.000 
2003   Програм 10. Средње образовање 32.500.000 0 32.500.000 
  2003-0001 Функционисање средњих школа 14.000.000 0 14.000.000 

  2003-П1 Превоз ученика средњих школа 18.000.000 0 18.000.000 
  2003-П2 Ученичке награде 500.000 0 500.000 

0901   Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 26.500.000 0 26.500.000 
  0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 5.000.000 0 5.000.000 

  0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 1.500.000 0 1.500.000 

  
0901-П2 Решавање стамбено-економских потреба избеглих и 

интерно расељених лица 
20.000.000 0 20.000.000 

1801  Програм 12.  Примарна здравствена заштита 12.200.000 0 12.200.000 

  

1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене 
заштите 

12.200.000 0 12.200.000 

1201  Програм 13.  Развој културе 46.495.000 2.050.000 48.545.000 

  1201-0001 Функционисање локалних установа културе  40.335.000 2.050.000 42.385.000 

  1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 1.200.000 0 1.200.000 

  

1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области 
јавног информисања 3.000.000 0 3.000.000 

  1201-П1 Историјски архив 400.000 0 400.000 
  1201-П2 Верске заједнице 1.000.000 0 1.000.000 
  1201-П3 Лична карта Уба 560.000 0 560.000 

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 253.000.000 0 253.000.000 

  

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима 

10.000.000 0 10.000.000 

  
1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном 

спорту и масовној физичкој култури 
13.000.000 0 13.000.000 

  1301-П1 Изградња и реконструкција СЦ ''Школарац'' 110.000.000 0 110.000.000 

  1301-П2 Реконструкција и доградња постојећег базена 120.000.000 0 120.000.000 
0602   Програм 15.  Опште услуге локалне самоуправе 322.506.475 0 322.506.475 

  
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских 

општина 
294.543.000 0 294.543.000 

  0602-0002 Месне заједнице 300.000 0 300.000 

  0602-0004 Општинско правобранилаштво 1.751.000 0 1.751.000 

  0602-0009 Текућа буџетска резерва 15.912.475 0 15.912.475 

  0602-0010 Стална буџетска резерва 1.000.000 0 1.000.000 

  0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 6.000.000   6.000.000 
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  0602-П1 Превоз грађана старијих од 70 година 3.000.000 0 3.000.000 

2101   Програм 16.  Политички систем локалне самоуправе 11.898.000 0 11.898.000 

  2101-0001 Функционисање скупштине  2.974.000 0 2.974.000 

  2101-0002 Функционисање извршних органа 8.924.000 0 8.924.000 

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  1.650.000.000 4.650.000 1.654.650.000 

 
 Табела 5  

       ОПШТИ ДЕО  -    ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА 
      

Екон. Ред. 
бр. Опис 

 Износ у динарима  
Клас. 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 
    КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ      761.000.000                              -                                  -       
  511000 Зграде и грађевински објекти      748.000.000                                      -                                           -      

  512000 Машине и опрема        13.000.000           

5112 1 Изградња новог објекта вртића      120.000.000                                      -        

    

Година почетка финансирања пројекта: 
2018       

    

Година завршетка финансирања 
пројекта: 2019       

    Укупна вредност пројекта:        120.000.000                                      -        

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода        120.000.000                                      -        

    - из кредита       

    - из буџета Републике Србије       

    - из осталих извора       

5112 2 Улице у МНН      133.000.000                                      -                                           -      

    
Година почетка финансирања пројекта: 
2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта: 2019       

    Укупна вредност пројекта:         133.000.000           

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода        133.000.000           

    - из кредита         

    - из буџета Републике Србије       

    - из осталих извора       

5112 3 
Изградња прикључка саобраћајнице 
МНН на улицу ЈНА (лепеза)        32.000.000                                      -                                           -      

    
Година почетка финансирања пројекта: 
2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта: 2019       

    Укупна вредност пројекта:           32.000.000           

    Извори финансирања:       

    - из текућих прихода          32.000.000           

    - из кредита       

    - из буџета Републике Србије       

    - из осталих извора       

5112 4 Изградња улице Војводе Мишића        37.000.000           

    
Година почетка финансиранња пројекта: 
2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта:2019       

    Укупна вредност пројекта:          37.000.000           

    Извори финасирања:       

    - из текућих прихода          37.000.000           
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    -из кредита       

    -из буџета Републике Србије       

    -из осталих извора       

5112 5 Изградња Шумадијске улице           5.000.000           

    
Година почетка финансиранња пројекта: 
2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта:2019       

    Укупна вредност пројекта:            5.000.000           

    Извори финасирања:       

    - из текућих прихода            5.000.000           

    -из кредита       

    -из буџета Републике Србије       

    -из осталих извора       

5112 6 Изградња паркинга Тодоровић зграда          5.000.000           

    
Година почетка финансиранња пројекта: 
2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта: 2019       

    Укупна вредност пројекта:            5.000.000           

    Извори финасирања:       

    - из текућих прихода            5.000.000           

    -из кредита       

    -из буџета Републике Србије       

    -из осталих извора       

5112 7 
Изградња фекалне канализације 
насеље МНН          8.000.000           

    
Година почетка финансиранња пројекта: 
2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта: 2019       

    Укупна вредност пројекта:            8.000.000           

    Извори финасирања:       

    - из текућих прихода            8.000.000           

    -из кредита       

    -из буџета Републике Србије       

    -из осталих извора       

5112 8 Изградња паркова        25.000.000           

    
Година почетка финансиранња пројекта: 
2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта: 2019       

    Укупна вредност пројекта:          25.000.000           

    Извори финасирања:       

    - из текућих прихода          25.000.000           

    -из кредита       

    -из буџета Републике Србије       

    -из осталих извора       

5112 9 
Дечија игралишта у Бањанима, 
Памбуковици и Врелу        13.000.000           

    
Година почетка финансиранња пројекта: 
2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта: 2019       

    Укупна вредност пројекта:          13.000.000           

    Извори финасирања:       
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    - из текућих прихода          13.000.000           

    -из кредита       

    -из буџета Републике Србије       

    -из осталих извора       

5112 10 
Изградња и реконструкција СЦ 
''Школарац''      110.000.000           

    
Година почетка финансиранња пројекта: 
2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта: 2019       

    Укупна вредност пројекта:        110.000.000           

    Извори финасирања:       

    - из текућих прихода        110.000.000           

    -из кредита       

    -из буџета Републике Србије       

    -из осталих извора       

5112 11 Реконструкција и доградња базена      120.000.000           

    
Година почетка финансиранња пројекта: 
2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта: 2019       

    Укупна вредност пројекта:        120.000.000           

    Извори финасирања:       

    - из текућих прихода        120.000.000           

    -из кредита       

    -из буџета Републике Србије       

    -из осталих извора       

5112 12 Изградња пијаце прва фаза      140.000.000           

    
Година почетка финансиранња пројекта: 
2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта: 2019       

    Укупна вредност пројекта:        140.000.000           

    Извори финасирања:       

    - из текућих прихода        140.000.000           

    -из кредита       

    -из буџета Републике Србије       

    -из осталих извора       

5122 13 Рачунарска опрема           5.000.000           

    
Година почетка финансиранња пројекта: 
2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта: 2019       

    Укупна вредност пројекта:            5.000.000           

    Извори финасирања:       

    - из текућих прихода            5.000.000           

    -из кредита       

    -из буџета Републике Србије       

    -из осталих извора       

5121 14 Агрегат          3.000.000           

    
Година почетка финансиранња пројекта: 
2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта:  2019       

    Укупна вредност пројекта:            3.000.000           

    Извори финасирања:       

    - из текућих прихода            3.000.000           
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    -из кредита       

    -из буџета Републике Србије       

    -из осталих извора       

5128 15 Систем за узбуну - Сирена           5.000.000           

    
Година почетка финансиранња пројекта: 
2019       

    
Година завршетка финансирања 
пројекта: 2019       

    Укупна вредност пројекта:            5.000.000           

    Извори финасирања:       

    - из текућих прихода            5.000.000           

    -из кредита       

    -из буџета Републике Србије       

    -из осталих извора       

 
   Табела 6  

       ОПШТИ ДЕО  -   ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Функциje Функционална класификација  Средства из 
буџета 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупна 
јавна 

средства 

1 2 3 5 6 
000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА      29.500.000                     -           29.500.000      
090 Социјална заштита некласификована на другом месту      29.500.000      -                                    29.500.000      
100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ    325.404.475                     -         325.404.475      
111 Извршни и законодавни органи      13.649.000                     -           13.649.000      
133 Остале опште услуге    294.543.000                     -         294.543.000      
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;      17.212.475      -                                    17.212.475      
300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ      13.000.000                     -           13.000.000      
360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту      13.000.000      -                                    13.000.000      
400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ    346.000.000                     -         346.000.000      
421 Пољопривреда        2.000.000                     -             2.000.000      
443 Изградња    120.000.000                     -         120.000.000      
451 Друмски саобраћај    224.000.000                     -         224.000.000      
470 Остале делатности; - - - 
500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    132.134.969      -    132.134.969      
510 Управљање отпадом;      66.213.656      -      66.213.656      
560 Заштита животне средине некласификована на другом месту      65.921.313      -      65.921.313      

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ    217.157.556      - 
 

   217.157.556  

620 Развој заједнице;      64.000.000      -      64.000.000      
640 Улична расвета;      13.157.556      -      13.157.556      
660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом 

месту 
   140.000.000      -    140.000.000      

700 ЗДРАВСТВО     12.200.000      -      12.200.000      
740 Услуге јавног здравства;      12.200.000      -                                   12.200.000      
800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ    299.495.000        2.050.000         301.545.000      
810 Услуге рекреације и спорта;      10.000.000      -                                   10.000.000      
820 Услуге културе;      42.495.000      2.050.000           44.545.000      
830 Услуге емитовања и штампања;        3.000.000      -        3.000.000      
840 Верске и остале услуге заједнице;        1.000.000      -        1.000.000      
900 ОБРАЗОВАЊЕ    275.108.000      2.600.000         277.708.000      
911 Предшколско образовање    131.008.000      2.600.000         133.608.000      
912 Основно образовање      61.100.000      -      61.100.000      
920 Средње образовање;      14.000.000      -      14.000.000      
940 Високо образовање;      12.000.000      -      12.000.000      
980 Образовање некласификовано на другом месту      57.000.000      -      57.000.000      
  УКУПНО 1.650.000.000      4.650.000      1.654.650.000      
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Tабелa 7 
       ОПШТИ ДЕО  -    ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА   

            

Екон. 
клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из 

буџета 
Структура         

% 

Средства 
из 

осталих 
извора 

Укупна 
јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ    779.125.000      47,2% 4.640.000         783.765.000      

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ    160.416.000      9,7% -                                   160.416.000      
411 Плате и додаци запослених    129.451.000      7,8%      129.451.000      
412 Социјални доприноси на терет послодавца      23.466.000      1,4%        23.466.000      
413 Накнаде у натури (превоз)           100.000      0,0%             100.000      
414 Социјална давања запосленима        2.740.000      0,2%          2.740.000      
415 Накнаде за запослене        2.959.000      0,2%          2.959.000      
416 Награде,бонуси и остали посебни расходи        1.700.000      0,1%          1.700.000      
420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА    299.741.869      18,2% 4.638.000         304.379.869      
421 Стални трошкови      45.217.000      2,7% 1.925.000           47.142.000      
422 Трошкови путовања        1.357.000      0,1%    500.000            1.857.000      
423 Услуге по уговору      88.479.000      5,4% 1.603.000           90.082.000      
424 Специјализоване услуге      74.681.313      4,5%    300.000          74.981.313      
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)      65.089.556      3,9%        5.000           65.094.556      
426 Материјал      24.918.000      1,5%   305.000           25.223.000      
430 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА -                                 0,0% -                                -                                 
440 ОТПЛАТА КАМАТА 100.000      0,0% -                                          100.000      
444 Пратећи трошкови задуживања           100.000      0,0% -                                          100.000      
450 СУБВЕНЦИЈЕ      68.413.656      4,1% -                                     68.413.656      

4511 
Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама                                                                

     68.413.656      4,1% -                                     68.413.656      

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ    108.074.000      6,5% -                                   108.074.000    
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти      80.100.000      4,9% -                                     80.100.000      

464 
Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 

          
12.200.000      

 
0,7% 

                          
-    

          
12.200.000      

465 Остале донације, дотације и трансфери       15.774.000      1,0% -                                     15.774.000      
470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ      79.500.000      4,8% -                                     79.500.000  
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета      79.500.000      4,8% -                                     79.500.000      
480 ОСТАЛИ РАСХОДИ      45.967.000      2,8%        2.000           45.969.000      
481 Дотације невладиним организацијама;      14.972.000      0,9% -                                     14.972.000      
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали;      15.145.000      0,9%        2.000           15.147.000      
483 Новчане казне и пенали по решењу судова;        2.650.000      0,2% -                                       2.650.000      

484 

Накнада штете за повреде или штету насталу 
услед елементарних непогода или других 
природних узрока; 

            
3.000.000      

 
0,2% 

                          
-      

       
3.000.000      

485 
Накнада штете за повреде или штету нанету 
од стране државних органа; 

          
10.200.000      

 
0,6% 

                          
-      

          
10.200.000      

490 
АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 
БУЏЕТА 

          
16.912.475      

 
1,0% 

                          
-      

          
16.912.475      

49911 Стална резерва        1.000.000      0,1% -                                       1.000.000      
49912 Текућа резерва      15.912.475      1,0% -                                     15.912.475      
500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ    870.875.000      52,8%      10.000         870.885.000      
510 ОСНОВНА СРЕДСТВА    838.875.000      50,8%      10.000         838.885.000      
511 Зграде и грађевински објекти;    763.100.000      46,2% -                                   763.100.000      
512 Машине и опрема;     74.750.000      4,5% -                                     74.750.000      
515 Нематеријална имовина        1.025.000      0,1%      10.000             1.035.000     
520 ЗАЛИХЕ -                                 0,0% -                                -                                
540 ПРИРОДНА ИМОВИНА      32.000.000      1,9% -                                     32.000.000      
541 Земљиште; 32.000.000       1,9%        -      32.000.000       
610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ  -       0,0% -        -      

611 Отплата главнице домаћим кредиторима -       0,0%     -                          -      
 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ  1.650.000.000      100,0% 4.650.000      1.654.650.000      
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  Табела 8  
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Опис Средства из 
буџета 

Средства 
из осталих 
извора 

                                                                                                 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 

1 00         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ        

  2101    ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

   

  2101-0001   Функционисање Скупштине    
   111   Извршни и законодавни органи    
    1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.350.000  1.350.000 
    2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 242.000  242.000 
    3 414 Социјална давања запосленима 70.000  70.000 

    4 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

5.000  5.000 

    5 422 Трошкови путовања 5.000  5.000 
    6 423 Услуге по уговору 600.000  600.000 
    7 465 Остале донације, дотације и трансфери 230.000  230.000 
    8 481 Дотације невладиним организацијама 472.000  472.000 
      Извори финансирања за функцију 111:       
     01 Приходи из буџета 2.974.000  2.974.000 
      Функција 111: 2.974.000 0 2.974.000 

      Извори финансирања за Програмску 
активност 2101-0001:       

     01 Приходи из буџета 2.974.000  2.974.000 
      Свега за Програмску активност 2101-0001: 2.974.000 0 2.974.000 
          
          
      Извори финансирања за Програм 16:    
     01 Приходи из буџета 2.974.000  2.974.000 
      Свега за Програм 16: 2.974.000 0 2.974.000 
          
      Извори финансирања за Раздео 1:    
     01 Приходи из буџета 2.974.000  2.974.000 
      Свега за Раздео 1: 2.974.000 0 2.974.000 
          
                    

2 00         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ        

  2101    ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

   

  2101-0002   Функционисање извршних органа    
   111   Извршни и законодавни органи    
    9 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.875.000  1.875.000 
    10 412 Социјални доприноси на терет послодавца 337.000  337.000 
    11 414 Социјална давања запосленима 130.000  130.000 
    12 415 Накнада трошкова за запослене 55.000  55.000 

    13 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

5.000  5.000 

    14 422 Трошкови путовања 5.000  5.000 
    15 423 Услуге по уговору 600.000  600.000 
    16 465 Остале донације, дотације и трансфери 240.000  240.000 
      Извори финансирања за функцију 111:       
     01 Приходи из буџета 3.247.000  3.247.000 
      Функција 111: 3.247.000 0 3.247.000 

      Извори финансирања за Програмску 
активност 2101-0002:       
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     01 Приходи из буџета 3.247.000  3.247.000 
      Свега за Програмску активност 2101-0002: 3.247.000 0 3.247.000 
          
      Извори финансирања за Програм 16:    
     01 Приходи из буџета 3.247.000  3.247.000 
      Свега за Програм 16: 3.247.000 0 3.247.000 
          
      Извори финансирања за Раздео 2:    
     01 Приходи из буџета 3.247.000  3.247.000 
      Свега за Раздео 2: 3.247.000 0 3.247.000 
          
3 00         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ       

  2101    ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

   

  2101-0002   Функционисање извршних органа    
   111   Извршни и законодавни органи    
    17 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.752.000  2.752.000 
    18 412 Социјални доприноси на терет послодавца 490.000  490.000 
    19 414 Социјална давања запосленима 70.000  70.000 
    20 422 Трошкови путовања 15.000  15.000 
    21 423 Услуге по уговору 2.000.000  2.000.000 
    22 465 Остале донације, дотације и трансфери 350.000  350.000 
      Извори финансирања за функцију 111:       
     01 Приходи из буџета 5.677.000  5.677.000 
      Функција 111: 5.677.000 0 5.677.000 

      Извори финансирања за Програмску 
активност 2101-0002:       

     01 Приходи из буџета 5.677.000  5.677.000 
      Свега за Програмску активност 2101-0002: 5.677.000 0 5.677.000 
      Извори финансирања за Програм 16:    
     01 Приходи из буџета: 5.677.000   5.677.000 
      Свега за Програм 16: 5.677.000   5.677.000 
          
      Извори финансирања за Раздео 3:    
     01 Приходи из буџета 5.677.000   5.677.000 
      Свега за раздео 3: 5.677.000   5.677.000 
                

4 00         ОПШТИНСКО ЈАВНО 
ПРАВОБРАНИЛАШТВО       

  0602    ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ       

  0602-0004   Општинско правобранилаштво   0 
   111   Извршни и законодавни органи    
    23 411 Плате и додаци запослених 1.292.000  1.292.000 
    24 412 Социјални доприноси 232.000  232.000 
    25 414 Социјална давања запосленима 70.000  70.000 
    26 422 Трошкови путовања 2.000  2.000 
    27 465 Остале донације, дотације и трансфери 155.000   155.000 
      Извори финансирања за функцију 111:    
      Приходи из буџета: 1.751.000   1.751.000 
      Функција 111: 1.751.000   1.751.000 
              

      Извори финансирања за Програмску 
активност: 0602-0004: 

  0 

      Приходи из буџета: 1.751.000   1.751.000 
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      Свега за Програмску активност 0602-0004: 1.751.000   1.751.000 
         0 
      Извори финансирања за раздео 4:   0 
      Приходи из буџета: 1.751.000   1.751.000 
      Свега за раздео 4: 1.751.000   1.751.000 
          
                    
5 00         ОПШТИНСКА УПРАВА       

  0901    ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 
ЗАШТИТА 

   

  0901-0001   Једнократне помоћи и други облици помоћи    

   090   
Социјална заштита неквалификована на 
другом месту 

   

    28 4631 Текући трансфери - Центар за социјални рад 5.000.000   5.000.000 
      Извори финансирања за функцију 090:    
     01 Приходи из буџета: 5.000.000   5.000.000 
      Функција 090: 5.000.000   5.000.000 
          
  Општинска управа општине Уб, текући трансфер реализује на основу решења Центра за социјални рад ''Уб'' из Уба,  

донетог у складу са Одлуком о правима и услугама о социјалној заштити у општини Уб (''Службени гласник општине 
Уб'' број 5/2012 и 9/2015) 

  

          

      Извори финансирања за Програмску 
активност: 0901-0001: 

   

      Приходи из буџета: 5.000.000   5.000.000 
      Свега за Програмску активност 0901-0001: 5.000.000   5.000.000 
          

  0901-0005   Подршка реализацији програма Црвеног 
крста 

   

   090   
Социјална заштита неквалификована на 
другом месту 

   

    29 481 Дотације Црвеном крсту Србије 1.500.000   1.500.000 
      Извори финансирања за функцију 090:    
     01 Приходи из буџета: 1.500.000   1.500.000 
      Функција 090: 1.500.000   1.500.000 
          

      
Извори финансирања за Програмску 
активност: 0901-0005: 

   

     01 Приходи из буџета: 1.500.000   1.500.000 
      Свега за Програмску активност 0901-0005: 1.500.000   1.500.000 
          
          
  На основу Програма Црвеног крста Уб, на који сагласност даје Општинско веће општине Уб. Међусобни односи се 

уређују уговором који, на основу претходне сагласности Општинског већа општине Уб, у име општине Уб потпсује 
председник општине. 

  

          

  0901-П1   Решавање стамбено-економских потреба 
избеглих и интерно расељених лица 

   

   090   
Социјална заштита неквалификована на 
другом месту 

   

    30 423 Услуге по уговору 1.000.000  1.000.000 
    31 425 Текуће поправке и одржавања - ИИРЛ 5.000.000  5.000.000 
    32 426 Материјал 3.500.000  3.500.000 
    33 472 Једнократна помоћ - ИИРЛ 10.500.000   10.500.000 
      Извори финансирања за функцију 090:    
     01 Приходи из буџета: 20.000.000 0 20.000.000 
      Функција 090: 20.000.000 0 20.000.000 
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      Извори финансирања за Пројекат: 0901-П1:    
     01 Приходи из буџета: 20.000.000   20.000.000 
      Свега за Пројекат 0901-П1: 20.000.000   20.000.000 
          
      Извори финансирања за Програм 11:    
     01 Приходи из буџета: 26.500.000   26.500.000 
      Свега за Програм 11: 26.500.000   26.500.000 
          
  На основу уговора о учешћу општине Уб у донаторским пројектима за решавање стамбених потреба избеглих, 

интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији, које у име општине Уб потисује председник 
општине Уб. 

  

          

  0602       ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

      

          
  0602-П1   Превоз грађана старијих од 70 година    

   090   
Социјална заштита некласификована на 
другом месту 

   

    34 423 Услуге по уговору 3.000.000   3.000.000 
      Извори финансирања за функцију 111:    
     01 Приходи из буџета: 3.000.000   3.000.000 
      Функција 111: 3.000.000   3.000.000 
          
      Извори финансирања за Пројекат 0602-П1:    
     01 Приходи из буџета: 3.000.000   3.000.000 
      Свега за Пројекат 0602-П2: 3.000.000   3.000.000 
          
  Општинска управа општине Уб на основу фактуре о извршеној услузи превоза, издатој у складу са Одлуком о праву 

на бесплатан превоз у јавном аутобуском саобраћају грађана општине Уб старијих од 70 година (''Службени гласник 
општине Уб'' број 32/2012) 

  

          

  
0602-0001 

  
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина    

   133   Остале опште услуге    
    35 411 Плате и додаци запослених 54.350.000  54.350.000 
    36 412 Социјални доприноси на терет послодавца 9.973.000  9.973.000 
    37 413 Накнаде у натури 100.000  100.000 
    38 414 Социјална давања запосленима 1.500.000  1.500.000 
    39 415 Накнаде трошкова за запослене 1.100.000  1.100.000 

    40 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

550.000  550.000 

    41 421 Стални трошкови 35.000.000  35.000.000 
    42 422 Трошкови путовања 70.000  70.000 
    43 423 Услуге по уговору 65.000.000  65.000.000 
    44 424 Специјализоване услуге 4.500.000  4.500.000 
    45 425 Текуће поправке и одржавања 7.000.000  7.000.000 
    46 426 Материјал 4.000.000  4.000.000 
    47 465 Остале донације, дотације и трансфери 6.300.000  6.300.000 
    48 481 Дотације невладиним организацијама - СКГО 400.000  400.000 

    49 482 
Порези, обавезне таксе, казне и пенали - Србија 
воде 

15.000.000  15.000.000 

    50 483 
Новчане казне и пенали по решењу судова - 
сви адвокати 

2.500.000  2.500.000 

    51 484 
Накнаде штете за повреде настале услед 
ел.непогода или др.природ.узрока- УЈЕДИ 
ПАСА 

3.000.000  3.000.000 

    52 485 
Накнада за повреде или штету нанету од стране 
државних органа - старо 434 

10.000.000  10.000.000 
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    53 511 Зграде и грађевински објекти 15.000.000  15.000.000 
    54 512 Машине и опрема 27.000.000  27.000.000 
    55 515 Нематеријална имовина 200.000  200.000 
    56 541 Земљиште 32.000.000  32.000.000 
      Извори финансирања за функцију 133:       
     01 Приходи из буџета 294.543.000 0 294.543.000 
      Функција 133: 294.543.000 0 294.543.000 

      Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0001:       

     01 Приходи из буџета 294.543.000 0 294.543.000 
      Свега за Програмску активност 0602-0001: 294.543.000 0 294.543.000 
          
  0602-0009   Текућа буџетска резерва    

   160   
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту 

   

    57 
4991
21 

Текућа резерва 15.912.475   15.912.475 

      Извори финансирања за функцију 133:    
     01 Приходи из буџета: 15.912.475   15.912.475 
      Функција 133: 15.912.475   15.912.475 

      Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0009:    

     01 Приходи из буџета 15.912.475   15.912.475 
      Свега за Програмску активност 0602-0009: 15.912.475   15.912.475 
          
  0602-0010   Стална буџетска резерва    

   160   
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту 

   

    58 
4991
11 

Стална резерва 1.000.000   1.000.000 

      Извори финансирања за функцију 133:    
     01 Приходи из буџета: 1.000.000   1.000.000 
      Функција 133: 1.000.000   1.000.000 

      Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0010:    

     01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000 
      Свега за Програмску активност 0602-0010: 1.000.000   1.000.000 
          
  0602-0014   Управљање у ванредним ситуацијама    

   360   
Јавни ред и безбедност некласификован на 
другом месту 

   

    59 421 Стални трошкови 50.000  50.000 
    60 423 Услуге по уговору 550.000  550.000 

    61 451 
Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима 

200.000  200.000 

    62 512 Опрема 5.200.000   5.200.000 
      Извори финансирања за функцију 360:    
     01 Приходи из буџета 6.000.000   6.000.000 

      Функција 360: 6.000.000   6.000.000 

      Извори финансирања за Програмску 
активност: 0602-0014    

     01 Приходи из буџета 6.000.000   6.000.000 

      Свега за Програмску активност 0602-0014: 6.000.000   6.000.000 
          

  
На основу одлука Општинског већа општине Уб и аката председника општине Уб, донетих на основу претходних 
одлука Већа. 
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      Извори финансирања за Програм 15:    
     01 Приходи из буџета: 320.455.475   320.455.475 

      Свега за Програм 15: 320.455.475   320.455.475 
          

  0701    
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА 
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

   

  0701-0002   Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре - Јавна Безбедност 

   

   360   
Јавни ред и безбедност некласификован на 
другом месту 

   

    63 423 Услуге по уговору 1.000.000  1.000.000 
    64 425 Текуће поправке и одржавања 2.600.000  2.600.000 
    65 426 Материјал 1.000.000  1.000.000 
    66 512 Опрема 2.400.000   2.400.000 
      Извори финансирања за функцију 360:    
     01 Приходи из буџета 7.000.000   7.000.000 

      Функција 360: 7.000.000   7.000.000 

      Извори финансирања за Програмску 
активност: 0701-0002 

   

     01 Приходи из буџета 7.000.000   7.000.000 

      Свега за Прграмску активност 0701-0002: 7.000.000   7.000.000 
          
      Извори финансирања за Програм 7:    
     01 Приходи из буџета: 7.000.000   7.000.000 
      Свега за Програм 7: 7.000.000   7.000.000 
  На основу предлога Комисије за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Уб и закључка 

Општинског већа општине Уб по напред наведеном предлогу.   

          
  0101    ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ    
  0101-0002   Мере подршке руралном развоју    
   421   Пољопривреда    
    67 451 Текуће субвенције за пољопривреду  2.000.000   2.000.000 
      Извори финансирања за функцију 421:    
     01 Приходи из буџета 2.000.000   2.000.000 

      Функција 421: 2.000.000   2.000.000 
          

      Извори финансирања за програмску 
активност 0101-0002:    

     01 Приходи из буџета 2.000.000   2.000.000 

      Свега за програмску активност 0101-0002: 2.000.000   2.000.000 
          
      Извори финансирања за Програм 5:    
     01 Приходи из буџета 2.000.000   2.000.000 

      Свега за Програм 5: 2.000.000   2.000.000 
          
  На основу програма који доноси Општинско веће општине Уб, а по претходно добијеној сагласности на програма од 

стране надлежног министраства;  решења Општинског већа општине Уб о исплати субвенције.   

          

  
2001    ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ    

  2001-П1   Изградња новог обданишта    
   443   Изградња    
    68 511 Зграде и грађевински објекти 120.000.000   120.000.000 
      Извори финансирања за функцију 443:    
     01 Приходи из буџета 120.000.000   120.000.000 



Број 19– страна 19 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 21 децембар 2018. године 
 

      Функција 443: 120.000.000   120.000.000 
      Извори финансирања за Пpoјекат 2001-П1:    
     01 Приходи из буџета 120.000.000   120.000.000 

      Свега за Пројекат 2001-П1: 120.000.000   120.000.000 
          
      Извори финансирања за Програм 8:    
     01 Приходи из буџета 120.000.000   120.000.000 

      Свега за Програм 8: 120.000.000   120.000.000 
          
  На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 
општине Уб. 

  

          

  0701    
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА 
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА 

   

  0701-0002   Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре    

   451   Друмски саобраћај    
    69 423 Услуге по уговору 2.000.000  2.000.000 
    70 425 Текуће поправке и одржавања 8.500.000  8.500.000 
    71 426 Материјал 6.500.000   6.500.000 
      Извори финансирања за функцију 451:    
     01 Приходи из буџета 17.000.000   17.000.000 

      Функција 451: 17.000.000   17.000.000 
          

      Извори финансирања за Програмску 
активцност 0701-0002:    

     01 Приходи из буџета 17.000.000   17.000.000 

      Свега за Програмску активност 0701-0002: 17.000.000   17.000.000 
          
  На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 
општине Уб.   

          
  0701-П1   Улице у насељу Мургаш Ново Насеље    
   451   Друмски саобраћај    
    72 511 Зграде и грађевински објекти 133.000.000   133.000.000 
      Извори финансирања за функцију 451:    
     01 Приходи из буџета 133.000.000   133.000.000 

      Функција 451: 133.000.000   133.000.000 
          
      Извори финансирања за Пројекат 0701-П1:    
     01 Приходи из буџета 133.000.000   133.000.000 

      Свега за Пројекат 0701-П1: 133.000.000   133.000.000 
          
  На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 
општине Уб. 

  

          

  0701-П2   Изградња прикључка саобраћајнице МНН 
на улицу ЈНА (лепеза)    

   451   Друмски саобраћај    
    73 511 Зграде и грађевински објекти 32.000.000   32.000.000 
      Извори финансирања за функцију 451:    
     01 Приходи из буџета 32.000.000   32.000.000 
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      Функција 451: 32.000.000   32.000.000 
          
      Извори финансирања за Пројекат 0701-П2:    
     01 Приходи из буџета 32.000.000   32.000.000 

      Свега за Пројекат 0701-П2: 32.000.000   32.000.000 
          
  На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 
општине Уб. 

  

          
  0701-П3   Изградња улице Војводе Мишића     
   451   Друмски саобраћај    
    74 511 Зграде и грађевински објекти 37.000.000   37.000.000 
      Извори финансирања за функцију 451:    
     01 Приходи из буџета 37.000.000   37.000.000 

      Функција 451: 37.000.000   37.000.000 
      Извори финансирања за Пројекат 0701-П3:    
     01 Приходи из буџета 37.000.000   37.000.000 

      Свега за Пројекат 0701-П3: 37.000.000   37.000.000 
          
  На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 
општине Уб. 

  

          
  0701-П4   Изградња Шумадијска улица    
   451   Друмски саобраћај    
    75 511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000   5.000.000 
      Извори финансирања за функцију 451:    
     01 Приходи из буџета 5.000.000   5.000.000 

      Функција 451: 5.000.000   5.000.000 
      Извори финансирања за Пројекат 0701-П4:    
     01 Приходи из буџета 5.000.000   5.000.000 

      Свега за Пројекат 0701-П4: 5.000.000   5.000.000 
          
  На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 
општине Уб. 

  

          
  0701-П5   Паркинг Тодоровића зграда    
   620   Развој заједнице    
    76 511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000   5.000.000 
      Извори финансирања за функцију 620:    
     01 Приходи из буџета 5.000.000   5.000.000 

      Функција 620: 5.000.000   5.000.000 
      Извори финансирања за Пројекат 0701-П5:    
     01 Приходи из буџета 5.000.000   5.000.000 

      Свега за Пројекат 0701-П5: 5.000.000   5.000.000 
          
  На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 
општине Уб. 

  

          

  0701-П6   Изградња фекалне канализације насеље 
МНН    

   620   Развој заједнице    
    77 511 Зграде и грађевински објекти 8.000.000   8.000.000 
      Извори финансирања за функцију 620:    
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     01 Приходи из буџета 8.000.000   8.000.000 

      Функција 620: 8.000.000   8.000.000 
      Извори финансирања за Пројекат 0701-П6:    
     01 Приходи из буџета 8.000.000   8.000.000 

      Свега за Пројекат 0701-П6: 8.000.000   8.000.000 
          
      Извори финансирања за Програм 7:    
     01 Приходи из буџета 237.000.000   237.000.000 

      Свега за Програм 7: 237.000.000   237.000.000 
          
  На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 
општине Уб. 

  

          

  1101    ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ 
И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ    

  1101-0001   Просторно и урбанистичко планирање    
   620   Развој заједнице    
    78 423 Услуге по уговору 2.000.000   2.000.000 
      Извори финансирања за функцију 620:    
     01 Приходи из буџета 2.000.000   2.000.000 

      Функција 620: 2.000.000   2.000.000 

      Извори финансирања за Програмску 
активцност 1101-0001: 

   

     01 Приходи из буџета 2.000.000   2.000.000 

      Свега за Програмску активност 1101-0001: 2.000.000   2.000.000 
          
  На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о услузи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује начелник Општинске управе општине Уб, по претходно добијеној сагласности 
Општинског већа општине Уб. 

  

          
  1101 - П1   Паркови     
   620   Развој заједнице    
    79 511 Зграде и грађевински објекти 25.000.000   25.000.000 
      Извори финансирања за функцију 620:    
     01 Приходи из буџета 25.000.000   25.000.000 

      Функција 620: 25.000.000   25.000.000 
      Извори финансирања за Пројекат 1101-П1:    
     01 Приходи из буџета 25.000.000   25.000.000 

      Свега за Пројекат 1101-П1: 25.000.000   25.000.000 
          
      Извори финансирања за Програм 1:    
     01 Приходи из буџета 27.000.000   27.000.000 

      Свега за Програм 1: 27.000.000   27.000.000 
          
  На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 
општине Уб. 

  

          

  0401    ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 

   

  0401-0005   Управљање комуналним отпадом - РЕЦ Еко 
- Тамнава    

   510   Управљање отпадом    

    80 451 
Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

66.213.656   66.213.656 
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      Извори финансирања за функцију 510:    
     01 Приходи из буџета 66.213.656   66.213.656 

      Функција 510: 66.213.656   66.213.656 
          

      Извори финансирања за програмску 
активност 0401-0005:    

     01 Приходи из буџета 66.213.656   66.213.656 

      Свега за програмску активност 0401-0005: 66.213.656   66.213.656 
          
  На основу: програма пословања корисника на који је сагласност дала Скупштина општине Уб; Општинска управа 

општине Уб, по захтеву корисника, састављеним у складу са програмом, реализује текућу субвенцију.   

          

  0401-0001   Управљање заштитом животне средине - 
Фонд за заштиту животне средине    

   560   
Заштита животне средине некласификована 
на другом месту 

   

    81 424 
Одржавање депонија и уређење и одржавање 
зеленила 

22.000.000   22.000.000 

      Извори финансирања за функцију 550:    
     01 Приходи из буџета 22.000.000   22.000.000 

      Функција 550: 22.000.000   22.000.000 
          

      Извори финансирања за програмску 
активност 0401-0001:    

     01 Приходи из буџета 22.000.000   22.000.000 

      Свега за програмску активност 0401-0001: 22.000.000   22.000.000 
          
      Извори финансирања за Програм 6:    
     01 Приходи из буџета 88.213.656   88.213.656 

      Свега за Програм 6: 88.213.656   88.213.656 
          
  На основу: програма буџетског фонда, по претходно прибављеним сагласностима Општинског већа општине Уб и 

надлежног министарства; реализује Општинска управа општине Уб, по фактури корисника за извршене услуге,  у 
складу са програмом. 

  

          

  1102    ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ    

          

  1102-0003   Одржавање чистоће на површинама јавне 
намене - комунална хигијена кјп ''Ђунис''    

   
560 

  
Заштита животне средине некласификована 
на другом месту 

   

    82 424 Специјализоване услуге - Комунална хигијена 36.921.313   36.921.313 
      Извори финансирања за функцију 560:    
     01 Приходи из буџета 36.921.313   36.921.313 

      Функција 560: 36.921.313   36.921.313 
          

      Извори финансирања за Програмску 
акривност 1102-0003:    

     01 Приходи из буџета 36.921.313   36.921.313 

      Свега за програмску активност 1102-0003: 36.921.313   36.921.313 
          
  На основу: програма пословања и ценовниика услуга корисника на које је сагласност дала Скупштина општине Уб; 

реализује Општинска управа општине Уб, по фактури за извршену услугу  састављеним у складу са програмом и 
ценовником. 
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  1102-0004   Зоохигијена - КЈП ''ЂУНИС''  Уб    

   560   
Заштита животне средине неквалификована 
на другом месту 

   

    83 424 Зоохигијена - КЈП ''ЂУНИС''  Уб 7.000.000   7.000.000 
      Извори финансирања за функцију 560:    
     01 Приходи из буџета 7.000.000   7.000.000 

      Функција 560: 7.000.000   7.000.000 
          

      Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0004:    

     01 Приходи из буџета 7.000.000   7.000.000 

      Свега за програмску активност 1102-0004: 7.000.000   7.000.000 
          

  
На основу: Одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији општине Уб (''Службени гласник 
општине Уб'' број 11/2018), програма пословања и ценовника предузећа, на који је сагласност дала Скупштина  

  општине Уб; реализује Општинска упра ва, по фактури за извршену услугу, састављену у складу са одлуком, 
  програмом и ценовником.  

                  

  1102-П1   Пројекат одржавања осталих комуналних 
објеката - КЈП ''Ђунис''    

   620   Развој заједнице    
    84 425 Текуће поправке и одржавања 13.000.000   13.000.000 
      Извори финансирања за функцију 620:    
     01 Приходи из буџета 13.000.000   13.000.000 

      Функција 620: 13.000.000   13.000.000 
          
      Извори финансирања за Пројекат 1102-П1:    
     01 Приходи из буџета 13.000.000   13.000.000 

      Свега за Пројекат 1102-П1: 13.000.000   13.000.000 
          
  На основу: програма пословања и ценовниика услуга предузећа на које је сагласност дала Скупштина општине Уб; 

реализује Општинска управа општине Уб, по фактури за извршену услугу  састављеним у складу са програмом и 
ценовником. 

  

          

  1102-П2   Пројекат одржавање водотокова -КЈП'' 
Ђунис''    

   620   Развој заједнице    
    85 425 Текуће поправке и одржавања 4.000.000   4.000.000 
      Извори финансирања за функцију 620:    
     01 Приходи из буџета 4.000.000   4.000.000 

      Функција 620: 4.000.000   4.000.000 
          
      Извори финансирања за Пројекат 1102-П2:    
     01 Приходи из буџета 4.000.000   4.000.000 

      Свега за Пројекат 1102-П2: 4.000.000   4.000.000 
          
  На основу: програма пословања и ценовниика услуга предузећа на које је сагласност дала Скупштина општине Уб; 

реализује Општинска управа општине Уб, по фактури за извршену услугу  састављеним у складу са програмом и 
ценовником. 

  

          
  1102-П3   Зимско одржавање - КЈП''Ђунис''    
   620   Развој заједнице    
    86 425 Текуће поправке и одржавања 7.000.000   7.000.000 
      Извори финансирања за функцију 620:    
     01 Приходи из буџета 7.000.000   7.000.000 

      Функција 620: 7.000.000   7.000.000 
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      Извори финансирања за Пројекат 1102-П3:    
     01 Приходи из буџета 7.000.000   7.000.000 

      Свега за Пројекат 1102-П3: 7.000.000   7.000.000 
          
  На основу: програма пословања и ценовниика услуга предузећа на које је сагласност дала Скупштина општине Уб; 

реализује Општинска управа општине Уб, по фактури за извршену услугу  састављеним у складу са програмом и 
ценовником. 

  

          

  1102-0001   Управљање/одржавање јавним осветљењем 
- КЈП ''Ђунис'' Уб    

   640   Улична расвета    
    87 425 Улична расвета 13.157.556   13.157.556 
      Извори финансирања за функцију 640:    
     01 Приходи из буџета 13.157.556   13.157.556 

      Функција 640: 13.157.556   13.157.556 
          

      Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0001:    

     01 Приходи из буџета 13.157.556   13.157.556 

      Свега за програмску активност 1102-0001: 13.157.556   13.157.556 
          
  На основу: програма пословања и ценовниика услуга предузећа на које је сагласност дала Скупштина општине Уб; 

реализује Општинска управа општине Уб, по фактури за извршену услугу  састављеним у складу са програмом и 
ценовником. 

  

          
  1102 - П4   Пијаца изградња I фаза    

   660   
Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту 

   

    88 511 Зграде и грађевински објекти 140.000.000   140.000.000 
      Извори финансирања за функцију 660:    
     01 Приходи из буџета 140.000.000   140.000.000 

      Функција 660: 140.000.000   140.000.000 
      Извори финансирања за Пројекат 1102-П4:    
     01 Приходи из буџета 140.000.000   140.000.000 

      Свега за Пројекат 1102-П4: 140.000.000   140.000.000 
          
  На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 
општине Уб. 

  

          
      Извори финансирања за Програм 2:    
     01 Приходи из буџета 221.078.869   221.078.869 

      Свега за Програм 2: 221.078.869   221.078.869 
          
  1801    ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА    

  1801-0001   Функционисање установа примарне 
здравствене заштите    

   740   Услуге јавног здравља    

    89 464 
Дотације организацијама за обавезно социјално 
осигурање 

12.200.000   12.200.000 

      Извори финансирања за функцију 740:    
     01 Приходи из буџета 12.200.000   12.200.000 

      Функција 740: 12.200.000   12.200.000 
          

      Извори финансирања за програмску 
активност 1801-0001:    
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     01 Приходи из буџета 12.200.000   12.200.000 

      Свега за програмску активност 1801-0001: 12.200.000   12.200.000 
          
      Извори финансирања за Програм 12:    
     01 Приходи из буџета 12.200.000   12.200.000 

      Свега за Програм 12: 12.200.000   12.200.000 
          
  На основу: Плана финсирања корисника, на терет буџета општине Уб, на који је сагласност дало Општинско веће 

општине Уб; мeђусобни односи се уређују уговором који, на основу претходне сагласности Општинског већа 
општине Уб, у име општине Уб потписује председник општине Уб.   

          

  1301    ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ    

  1301-0001   Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима    

   810   Услуге рекреације и спорта    
    90 481 Дотације спорта по конкурсу 8.000.000  8.000.000 
    91 481 Дотације - Спортски савез 2.000.000   2.000.000 
      Извори финансирања за функцију 810:    
     01 Приходи из буџета 10.000.000   10.000.000 

      Функција 810: 10.000.000   10.000.000 

      Извори финансирања за програмску 
активност 1301-0001:    

     01 Приходи из буџета 10.000.000   10.000.000 

      Свега за програмску активност 1301-0001: 10.000.000   10.000.000 
          
  На основу: програма Спортског савеза општине Уб и предлога стручне комисије по поднетом програму Савеза; 

Општинска управа општине Уб о одобрењу програма одлучује решењем; међусобни односи уређују се уговором 
између општинске управе општине Уб и корисника, у складу са Правилником о додели средстава односно о   

  

  

  одобрењу програма за задовољавање потреба грађана општине Уб у облсти спорта 
  (''Службени гласник општине Уб'' број 11/2018)  и решења о одобрењу програма. 

                  

  1301-0002   
Подршка предшколском и школском спорту 
- Дечија игралишта у Бањанима, 
Памбуковици и Врелу 

   

   860   
Рекреација, спорт, култура и вере, 
некласификовано на другом месту 

   

    92 511 Зграде и грађевински објекти 13.000.000   13.000.000 
      Извори финансирања за функцију 860:    
     01 Приходи из буџета 13.000.000   13.000.000 

      Функција 860: 13.000.000   13.000.000 

      
Извори финансирања за програмску 
активност 1301-0002:    

     01 Приходи из буџета 13.000.000   13.000.000 

      Свега за програмску активност 1301-0002: 13.000.000   13.000.000 
          
  На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 
општине Уб. 

  

          

  1301- П1   Изградња и реконструкција СЦ 
''Школарац''    

   860   
Рекреација, спорт, култура и вере, 
некласификовано на другом месту 

   

    93 511 Зграде и грађевински објекти 110.000.000   110.000.000 
      Извори финансирања за функцију 860:    
     01 Приходи из буџета 110.000.000   110.000.000 
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      Функција 860: 110.000.000   110.000.000 
      Извори финансирања за Пројекат 1301-П1:    
     01 Приходи из буџета 110.000.000   110.000.000 

      Свега за Пројекат 1301-П1: 110.000.000   110.000.000 
          
  На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 
општине Уб. 

  

          

  1301-П2   Реконструкција и доградња постојећег 
базена    

   860   
Рекреација, спорт, култура и вере, 
некласификовано на другом месту 

   

    94 511 Зграде и грађевински објекти 120.000.000   120.000.000 
      Извори финансирања за функцију 860:    
     01 Приходи из буџета 120.000.000   120.000.000 

      Функција 860: 120.000.000   120.000.000 
      Извори финансирања за Пројекат 1301-П2:    
     01 Приходи из буџета 120.000.000   120.000.000 

      Свега за Пројекат 1301-П2: 120.000.000   120.000.000 
          
      Извори финансирања за Програм 14:    
     01 Приходи из буџета 253.000.000   253.000.000 

      Свега за Програм 14: 253.000.000   253.000.000 
          
  На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 
општине Уб. 

  

          

  1201    ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА    

  1201-П1   Историјски архив    
   820   Услуге културе    
    95 481 Дотације осталим непрофитним институцијама 400.000   400.000 
      Извори финансирања за функцију 820:    
     01 Приходи из буџета 400.000   400.000 

      Функција 820: 400.000   400.000 
      Извори финансирања за Пројекат 1201-П1:    
     01 Приходи из буџета 400.000   400.000 

      Свега за Пројекат 1201-П1: 400.000   400.000 
          
  1201        

  1201-0002   Јачање културне продукције и уметничког 
стваралаштва    

   820   Услуге културе    

    96 481 
Дотације осталим удружењима грађана - 
Конкурс област културе 

1.200.000   1.200.000 

      Извори финансирања за функцију 820:    
     01 Приходи из буџета 1.200.000   1.200.000 

      Функција 820: 1.200.000   1.200.000 

      
Извори финансирања за Пројектну 
активност 1201-002:    

     01 Приходи из буџета 1.200.000   1.200.000 

      Свега за Пројектну активност 1201-0002: 1.200.000   1.200.000 
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  На основу: конкурса који расписује Општинска управа општине Уб; на предлог конкурсне комисије Општинска 
управа доноси решење о додели средстава; међусобни односи уређују се уговором између Општинске управе и 
корисника - учесника конкурса. 

  

          

  1201-0004   Остваривање и унапређивање јавног 
интереса у области јавног информисања    

   830   Услуге емитовања и штампања    
    97 423 Услуге по уговору 3.000.000   3.000.000 
      Извори финансирања за функцију 830:    
     01 Приходи из буџета 3.000.000   3.000.000 

      Функција 830: 3.000.000   3.000.000 

      Извори финансирања за програмску 
активност 1201-0004:    

     01 Приходи из буџета 3.000.000   3.000.000 
      Свега за програмску активност 1201-0004: 3.000.000   3.000.000 
          
  На основу: конкурса који расписује Општинско веће општине Уб; на предлог конкурсне комисије Општинско веће 

општине Уб доноси решење о додели средстава; међусобни односи уређују се уговором који потписује председник 
општине Уб и корисник - учесник конкурса. 

  

  

          
  1201-П2   Верске заједнице    
   840   Верске и друге услуге заједнице    
    98 481 Дотације осталим непрофитним институцијама 1.000.000   1.000.000 
      Извори финансирања за функцију 840:    
     01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000 

      Функција 840: 1.000.000   1.000.000 
      Извори финансирања за Пројекат 1201-П2:    
     01 Приходи из буџета 1.000.000   1.000.000 

      Свега за Пројекат 1201-П2: 1.000.000   1.000.000 
          

  
На основу: закљчка Општинског већа о распoдели средстава верским заједницама; закључак реализује Општинска 
управа општине Уб. 

          
      Извори финансирања за Програм 13:    
     01 Приходи из буџета 5.600.000   5.600.000 

      Свега за Програм 13: 5.600.000   5.600.000 
          
  2002    ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     
  2002-0001   Функционисање основних школа    
      О.Ш. ''МИЛАН МУЊАС'' УБ    
   912   Основно образовање    
    99 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 27.000.000  27.000.000 
      О.Ш. ''РАЈКО МИХАИЛОВИЋ'' БАЊАНИ    
    100 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 11.300.000  11.300.000 
      О.Ш. ''ДУШАН ДАНИЛОВИЋ'' РАДЉЕВО    
    101 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 7.500.000  7.500.000 
      О.Ш. ''СВЕТИ САВА'' ПАМБУКОВИЦА    
    102 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 10.700.000  10.700.000 
      ШОМО ''ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ'' УБ    
    103 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 2.600.000  2.600.000 
      ОСТАЛЕ ШКОЛЕ    
    104 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 2.000.000   2.000.000 
      Извори финансирања за функцију 912:    
     01 Приходи из буџета 61.100.000   61.100.000 

      Функција 912: 61.100.000   61.100.000 
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      Извори финансирања за програмску 
активност 2002-0001:    

     01 Приходи из буџета 61.100.000   61.100.000 

      Свега за програмску активност 2002-0001: 61.100.000   61.100.000 
          
      Извори финансирања за Програм 9:    
     01 Приходи из буџета 61.100.000   61.100.000 

      Свега за Програм 9: 61.100.000   61.100.000 
          
  На основу: захтева корисника састављеног у складу са законом, подзаконским актима и Одлуком о буџету општине 

Уб; трансфер реализује Општинска управа општине Уб.   

          
  2003    ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ     
  2003-0001   Функционисање средњих школа    
      ТЕХНИЧКА ШКОЛА УБ    
   920   Средње образовање    
    105 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 11.500.000  11.500.000 
          

      
ГИМНАЗИЈА ''БРАНИСЛАВ 
ПЕТРОНИЈЕВИЋ'' УБ 

   

    106 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 2.500.000   2.500.000 
      Извори финансирања за функцију 920:    
     01 Приходи из буџета 14.000.000   14.000.000 

      Функција 920: 14.000.000   14.000.000 
          

      Извори финансирања за програмску 
активност 2003-0001:    

     01 Приходи из буџета 14.000.000   14.000.000 

      Свега за програмску активност 2003-0001: 14.000.000   14.000.000 
          
      Извори финансирања за Програм 10:    
     01 Приходи из буџета 14.000.000   14.000.000 

      Свега за Програм 10: 14.000.000   14.000.000 
          
  На основу: захтева корисника састављеног у складу са законом, подзаконским актима и Одлуком о буџету општине 

Уб; трансфер реализује Општинска управа општине Уб.   

          

  1501    ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ     

  1501-П1   Студентске стипендије    
   940   Високо образовање    
    107 472 Студентске стипендије 12.000.000   12.000.000 
      Извори финансирања за функцију 940:    
     01 Приходи из буџета 12.000.000   12.000.000 

      Функција 940: 12.000.000   12.000.000 
          
      Извори финансирања за Пројекат 1501-П1:    
     01 Приходи из буџета 12.000.000   12.000.000 

      Свега за Пројекат 1501-П1: 12.000.000   12.000.000 
          
      Извори финансирања за Програм 3:    
     01 Приходи из буџета 12.000.000   12.000.000 

      Свега за Програм 3: 12.000.000   12.000.000 
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  На основу: Одлуке о награди - поклону ђаку прваку, новчаној награди и награди књигом ученику, наставнику и 

професору и новчаној накнади студенту дела трошкова студирања конкурс спроводи и одлуку о додели новчаних 
накнада доноси комисија коју формира Општинско веће општине Уб; комисија доноси решење о исплати накнаде, 
које извршава Општнска управа општине Уб. 

  

  

          
          
  2002    ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ     
  2002-П1   Ученичке награде    
   980   Образовање некласификовано на другом месту    
    108 472 Ученичке награде 1.500.000   1.500.000 
      Извори финансирања за пројекат 2002-П1:    
      Приходи из буџета: 1.500.000   1.500.000 

      Свега за пројекат 2002-П1: 1.500.000   1.500.000 
          
  На основу: Одлуке о награди - поклону ђаку прваку, новчаној награди и награди књигом ученику, наставнику и 

професору и новчаној накнади студенту дела трошкова студирања, а по предлогу органа школа, Општинско веће 
општине Уб доноси одлуку о додели награда; одлуку реализује Општинска управа општине Уб. 

  

  

          
  2002-П2   Регресирана исхрана ученика    
   980   Образовање некласификовано на другом месту    
    109 472 Исхрана и смештај ученика 3.000.000   3.000.000 
      Извори финансирања за пројекат 2002-П2:    
      Приходи из буџета: 3.000.000   3.000.000 

      Свега за пројекат 2002-П2: 3.000.000   3.000.000 
          

  
На основу: закљчка Општинског већа о распдели средстава; закључак реализује Општинска управа општине Уб, а све 
у складу са Одлуком о праву на регресирану исхрану и регресиран превоз ученика 

   (''Службени гласник општине Уб'' број 20/2017). 

          
  2002-П3   Превоз ученика    
   980   Образовање некласификовано на другом месту    
    110 472 Превоз ученика 34.000.000   34.000.000 
      Извор финансирања за пројекат 2002-П3:    
     01 Приходи из буџета: 34.000.000   34.000.000 

      Свега за пројекат 2002-П3: 34.000.000   34.000.000 
          
      Извори финансирања за функцију 980:    
     01 Приходи из буџета: 38.500.000   38.500.000 

      Функција 980: 38.500.000   38.500.000 
          
  На основу: Одлуке о  праву на регресирану исхрану и регресиран превоз ученика (''Службени гласник општине Уб'' 

број 20/2017), а по достављеним фактурама за извршену услугу превоза, реализује Општинска управа општине Уб.   

          
      Извори финансирања за Програм 9    
      Приходи из буџета: 38.500.000   38.500.000 

      Свега за Програм 9: 38.500.000   38.500.000 
          
  2003    ПРОГРАМ 10- СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ     

  
2003-
П1 980  

 Превоз ученика средњих школа    

    111 472 Превоз ученика  18.000.000  18.000.000 
      Извори финансирања Пројекат 2003-П1:       
     01 Приходи из буџета 18.000.000  18.000.000 
      Свега за Пројекат 2003-П1 18.000.000   18.000.000 
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  На основу: Одлуке о  праву на регресирану исхрану и регресиран превоз ученика (''Службени гласник општине Уб'' 

број 20/2017), а по достављеним фактурама за извршену услугу превоза, реализује Општинска управа општине Уб.   

          

  
2003-
П2 

980   Ученичке награде    

    112 472 Ученичке награде 500.000   500.000 
      Извори финансирања за пројекат 2003-П2:    
      Приходи из буџета: 500.000   500.000 

      Свега за пројекат 2003-П2: 500.000   500.000 
          
      Извори финансирања за функцију 980:    
     01 Приходи из буџета: 18.500.000   18.500.000 
      Функција 980: 18.500.000   18.500.000 
          
  На основу: Одлуке о награди - поклону ђаку прваку, новчаној награди и награди књигом ученику, наставнику и 

професору и новчаној накнади студенту дела трошкова студирања, а по предлогу органа школа, Општинско веће 
општине Уб доноси одлуку о додели награда; одлуку реализује Општинска управа општине Уб. 

  

  

          
      Извори финансирања за Програм 10:    
      Приходи из буџета: 18.500.000   18.500.000 

      Свега за Програм 10: 18.500.000   18.500.000 
          
      Извори финансирања за Раздео 5 Глава 00:    
     01 Приходи из буџета: 1.399.148.000 0 1.399.148.000 
      Свега за Раздео 5 Глава 0: 1.399.148.000 0 1.399.148.000 
                

5 01         ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УБ       

  
2001    ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
   

  
2001-0001 

 
 

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 
образовања 

 

   911   Предшколско образовање    
    113 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 53.600.000  53.600.000 
    114 412 Социјални доприноси на терет послодавца 9.600.000  9.600.000 
    115 414 Социјална давања запосленима 700.000  700.000 
    116 415 Накнаде трошкова за запослене 1.500.000  1.500.000 

  
 

 117 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

800.000  800.000 

    118 421 Стални трошкови 3.500.000 700.000 4.200.000 
    119 422 Трошкови путовања 1.100.000 500.000 1.600.000 
    120 423 Услуге по уговору 2.000.000 800.000 2.800.000 
    121 424 Специјализоване услуге 500.000 300.000 800.000 
    122 425 Текуће поправке и одржавање 900.000  900.000 
    123 426 Материјал 9.000.000 300.000 9.300.000 
    124 444 Пратећи трошкови задуживања 100.000  100.000 
    125 465 Остале донације, дотације и трансфери 6.808.000  6.808.000 
    126 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 100.000  100.000 
    127 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000  100.000 
    128 485 Накнада штете за повреде  200.000  200.000 
    129 511 Зграде и грађевински објекти 100.000  100.000 
    130 512 Машине и опрема 40.000.000  40.000.000 
    131 515 Нематеријална имовина 400.000  400.000 
      Извори финансирања за функцију 911:       
     01 Приходи из буџета 131.008.000  131.008.000 
     16 Родитељски динар за ваннаставне активности  2.600.000 2.600.000 
      Функција 911: 131.008.000 2.600.000 133.608.000 
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      Извори финансирања за програмску 
активност 2001-0001:       

     01 Приходи из буџета 131.008.000  131.008.000 
     16 Родитељски динар за ваннаставне активности  2.600.000 2.600.000 
      Свега за програмску активност 2001-0001: 131.008.000 2.600.000 133.608.000 
          
      Извори финансирања за Програм 8:    
     01 Приходи из буџета 131.008.000  131.008.000 
     16 Родитељски динар за ваннаставне активности  2.600.000 2.600.000 

      Свега за Програм 8: 131.008.000 2.600.000 133.608.000 
          
      Извори финансирања за Раздео 5 Главу 01:    
     01 Приходи из буџета 131.008.000  131.008.000 
     16 Родитељски динар за ваннаставне активности  2.600.000 2.600.000 

      Свега за Главу 1: 131.008.000 2.600.000 133.608.000 
                    

5 02         БИБЛИОТЕКА ''БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ ''        
  1201    ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ     
  1201-0001   Функционисање локалних установа културе    
   820   Услуге културе    
    132 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5.532.000  5.532.000 
    133 412 Социјални доприноси на терет послодавца 992.000  992.000 
    134 414 Социјална давања запосленима 50.000  50.000 
    135 415 Накнаде трошкова за запослене 60.000  60.000 

    136 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

120.000  120.000 

    137 421 Стални трошкови 850.000  850.000 
    138 422 Трошкови путовања 50.000  50.000 
    139 423 Услуге по уговору 1.300.000 30.000 1.330.000 
    140 425 Текуће поправке и одржавање 60.000 5.000 65.000 
    141 426 Материјал 250.000 5.000 255.000 
    142 465 Остале донације, дотације и трансфери 591.000  591.000 
    143 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5.000  5.000 
    144 512 Машине и опрема 50.000  50.000 
    145 515 Нематеријална имовина 425.000 10.000 435.000 
      Извори финансирања за функцију 820:       
     01 Приходи из буџета 10.335.000  10.335.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  50.000 50.000 
      Функција 820: 10.335.000 50.000 10.385.000 

      Извори финансирања за Програмску 
активност 1201-0001:       

     01 Приходи из буџета 10.335.000  10.335.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  50.000 50.000 
      Свега за Програмску активност 1201-0001: 10.335.000 50.000 10.385.000 
          
  1201- П3   Лична карта Уба    
   820   Услуге културе    
    146 422 Трошкови путовања 10.000  10.000 
    147 423 Услуге по уговору 520.000  520.000 
    148 426 Материјал 30.000   30.000 
      Извори финансирања за функцију 820:    
     01 Приходи из буџета 560.000 0 560.000 
      Функција 820: 560.000   560.000 
      Извори финансирања за Пројекат 1201- П3:    
     01 Приходи из буџета 560.000   560.000 
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      Свега за Пројекат 1201-П3: 560.000 0 560.000 
          
      Извори финансирања за Раздео 5 Главу 02:    
     01 Приходи из буџета 10.895.000  10.895.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  50.000 50.000 

      Свега за Главу 2: 10.895.000 50.000 10.945.000 
                
5 03         УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ       
          
  1201    ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    
  1201-0001   Функционисање локалних установа култура    
   820   Услуге културе    
    149 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 8.700.000  8.700.000 
    150 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.600.000  1.600.000 
    151 414 Социјална давања запосленима 150.000  150.000 
    152 415 Накнаде трошкова за запослене 244.000  244.000 

    153 416 
Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

220.000  220.000 

    154 421 Стални трошкови 5.617.000 1.225.000 6.842.000 
    155 422 Трошкови путовања 100.000 0 100.000 
    156 423 Услуге по уговору 3.859.000 773.000 4.632.000 
    157 424 Специјализоване услуге 3.760.000 0 3.760.000 
    158 425 Текуће поправке и одржавање 3.872.000 0 3.872.000 
    159 426 Материјал 588.000 0 588.000 
    160 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.100.000 0 1.100.000 
    161 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 40.000 2.000 42.000 
    162 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 50.000 0 50.000 
    163 512 Машине и опрема 100.000 0 100.000 
    164 523 Залихе робе за даљу продају 0 0 0 
      Извори финансирања за функцију 820:       
     01 Приходи из буџета 30.000.000  30.000.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  2.000.000 2.000.000 
      Функција 820: 30.000.000 2.000.000 32.000.000 

      Извори финансирања за Програмску 
активност 1201-0001:       

     01 Приходи из буџета 30.000.000  30.000.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  2.000.000 2.000.000 
      Свега за Програмску активност 1201-0001: 30.000.000 2.000.000 32.000.000 
          
      Извори финансирања за Програм 13:    
     01 Приходи из буџета 30.000.000  30.000.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  2.000.000 2.000.000 

      Свега за Програм 13: 30.000.000 2.000.000 32.000.000 
          
      Извори финансирања за Раздео 5 Главу 03:    
     01 Приходи из буџета 30.000.000  30.000.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника   2.000.000 2.000.000 

      Свега за Главу 03: 30.000.000 2.000.000 32.000.000 
                    

5 04         МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ       

  0602    ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

   

  0602-0002   Функционисање месних заједница    

   160   
Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту 

   

    165 421 Стални трошкови 200.000  200.000 
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    166 423 Услуге по уговору 50.000  50.000 
    167 426 Материјал 50.000   50.000 
      Извори финансирања за функцију 160:    
     01 Приходи из буџета 300.000   300.000 

      Функција 160: 300.000   300.000 

      Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0002: 

   

     01 Приходи из буџета 300.000   300.000 

      Свега за Програмску активност 0602-0002: 300.000   300.000 
      Извори финансирања за Програм 15:    
     01 Приходи из буџета 300.000   300.000 

      Свега за Програм 15: 300.000   300.000 
          
      Извори финансирања за Раздео 5 Главу 04:    
     01 Приходи из буџета 300.000   300.000 

      Свега за Главу 04: 300.000   300.000 
          
      Извори финансирања за Раздео 5:    
     01 Приходи из буџета 1.636.351.000  1.636.351.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника   4.650.000 4.650.000 

      Свега за Раздео 5: 1.636.351.000 4.650.000 1.641.001.000 
          
      Извори финансирања за Раздео 1-5:    
     01 Приходи из буџета 1.650.000.000  1.650.000.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника   4.650.000 4.650.000 

      Свега за Раздео 1-5: 1.650.000.000 4.650.000 1.654.650.000 
          
      Извори финансирања за Буџет 2018:       
     01 Приходи из буџета 1.650.000.000  1.650.000.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника   4.650.000 4.650.000 

      Свега за Буџет 2018: 1.650.000.000 4.650.000 1.654.650.000 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ УБ  

ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 Предлогом одлуке о буџету Општине Уб за 2019. 
годину, утврђени су укупни приходи од 1.654.650.000 
динара, од чега су буџески приходи 1.650.000.000 
динара и 4.650.000 сопствени приходи три индиректна 
буџетска корисника. 

Од укупно утврђених прихода за наредну годину, 
50%, односно 800.000.000 динара, чине приходи по 
основу ''Споразума о реализацији инвестиционог 
програма ПК Радљево у делу који се односи на 
организовано пресељење становништва и измештање 
насеља и инфраструктурних система због отварања и 
изградње будућег површинског копа. 

Поред капиталних трансфера, структуру већих 
прихода чине: 

Порез на зараде 235.000.000 
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 

средине 110.000.000 
Наменски трасфери од Републике 92.687.000 
Текући наменски трансфери од Републике 35.500.000 
Порез на имовину правних и физичких лица 

98.000.000 

С обзиром да су  приходи закључно са 30.11.2018. 
извршени у износу од 865.266.658 сда процењеним 
приходима за дванаести месец текуће године очекује се 
остварење око 83%. Процењује се приход за дванаести 
месец 100.000.000, што би у апсолутном износу остварење 
било 965.266.658. Анализа је наведена због плана прихода 
за 2019. годину и поштовања ''Упутства за припрему 
буџета локалне власти за 2019. годину и пројекција за 
2020 и 2021. годину.''које каже да је приликом планирања 
прихода потребно поћи од њиховог остварења за прва три 
квартала 2019. године и процене прихода за задњи 
квартал, што представља основ за реално планирање 
нивоа прихода за наредну годину, при чему укупан раст 
прихода не би смео бити већи од номиналнног раста БДП 
који је пројектован за 2019. годину 6,9%.  

 Изузетно локална власт може повећати обим 
прихода, с тим што је у том случају дужна да у 
образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво 
одступање, што овим образложењем и чинимо. 

 Наиме разлог увећаног обима прихода и расхода 
буџета јесу предвиђени приходи по напред наведом 
Споразуму. 

Ниво планираних расхода за наредну годину 
планиран је на нивоу прихода, такође у износу од 
1.654.650.000 
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ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

 
Улагање средстава у програм који обухавата 

функционисање скупштине општине, општинског већа и 
председника општине у износу од 11.798.000,  а које 
подразумева обављање основних функција изборних 
органа локалне самоуправе, што повлачи трошкове 
личних примања секретара скупштине, председника 
скупштине, чланова oпштинског већа, услуга по уговору 
са раздела 1 и 2 Одлуке о буџету, финансирање рада 
политичких странака са раздела1 у износу од 472.000 
динара.  

 Улагање се се врши у циљу ефикасног и ефективног 
функционисања органа политичког система Општине Уб, 
што ће допринети стабилности и интегритету локалног 
буџета.  

 Трошкови инвестирања  планирани су на разделу 
општинска управа, ради исправности приказивања 
расхода по организационој структури. 

 Предвиђа се одржавање минималног броја седница 
4 годишње, око 30 седница општинског већа.  

  
ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМО-
ПРАВЕ 

 Кроз програм се обезбеђује услуга јавне управе и 
остваривање и заштита права грађана и јавног инетреса. 
Одрживо управљање финансијама и администрирање 
изворних прихода локалне самоуораве, односно кроз циљ 
одrживо функционисање општине у складу са 
надлежностима локалне самоуправе, које се исказује 
бројем донетих аката органа и служби општине. 

  
ПА:0602-0004 Општинско јавно правобрани-

лаштво 
Средстава предвиђена за ову програмску активност у 

износу од 1. 749.000 динара предвиђају опште трошкове 
функционисања општинског правобранилаштва  у циљу 
заштите имовинских права и интереса Општине Уб, што 
се сагледава уз очекивани број решених предмета /400/ у 
току 2019. године. 

 
ПА: 0602-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 
На ек. кл. 411 и 412 предвиђене су зараде и 

доприноси  запослених,  према извршеним средствима до 
момента израде одлуке и процени извршења до краја 
буџетске године, са предвиђеним зарадама у маси за два 
запослена до максималног броја запослених у Општини 
Уб за 2017. годину.  

На ек. кл. 413 накнаде у натури предвиђени су 
трошкови за набавку новогодишњих поклон пакетића за 
децу запослених, у износу од 100.000 динара.  

На ек. кл. 414 планирани  су трошкови за исплату 
породиљског боловања, солидарна помоћ у случају 
болести запосленог 1. 500. 000 динара. 

На ек. кл. 415 планирани су основном одлуком 
трошкови за превоз запослених на посао и са посла у 
износу од 1.100.000 динара.  

На ек. кл. 416 планирана је исплата јубиларних 
награда за запослене  у износу од 550.000 динара за 5 
запослених. 

На ек.кла 421 стални трошкови планирана су 
средства у износу од 35.000.000  и то за трошкове платног 
промета, утрошак електричне енергије за објекте 

општинске управе, и јавну расвету,услуге водовода и 
канализације, услуге комуникације.  

На ек. кл. 422 Трошкови путовања реализовано је  
70.000 и то за трошкове путовања и смештаја на 
службеном путу.  

На ек. кл. 423  планирано је 65.000.000 динара  и то 
за: компјутерске услуге, услуге израде софтвера, услуге 
образовања и усавршавања запослених, котизација за 
семинаре, тркови полагања стручних испита запослених, 
издаци за стручно образовање, услуге 
штампања,објављивања тендера и информативних огласа, 
правно заступање пред домаћим судовима, услуге 
вештачења, услуге јавног бележника, услуге чланова 
управних и надзорних одбора, услуге репрезентације, 
поклони, рушење легално изграђених објеката 5.000.000, 
рушење нелегално изграђених објеката 3.000.000, услуге 
по уговору, трошкови препарцелације 500.000, техничке 
контроле пројектне документације 2.000.000, трошкови 
стручног надзора 6.000.000, трошкови геомеханике 
600.000, технички прегледи 2.000.000. 

На ек. кл. 424 Специјализоване услуге  планирано је  
4.500.000 динара, за геодетске услуге 3.000.000 и т 
рошкове дератизације 1.500.000 динара. 

На ек. кл. 425 Текуће поправке и одржавање  
планирано је  7.000.000 динара, што укључује поправке 
возила, комјутерске опреме, одржавање зграде општинске 
управе, израда фасада на објектима у нсељеном месту Уб 
у износу од 2.000.000 динара. 

На ек. кл. 426 Материјал од планирана 4.000.000  за 
канцеларијски материјал, стручна литература за потребе 
запослених, гориво за службена возила, уља и мазива, 
материјал за одржавање хигијене службених просторија, 
материјал за угоститељство, потрошни материјал, 
материјали за посебне намене. 

Ек. кл. 465 Остале дотације и трансфери, Средства 
која се уплаћују у буџет Републике Србије по основу 
умањења плата.  За ту намену планирана су средства од 
6.500.000 динара. 

Ек. кл. 481 Дотације невладиним организацијама 
предвиђена су средства у износу од 400.000 динара за 
годишњу претплату на чланство у Сталној конференцији 
градова и општина. 

Ек. кл. 482 Порези, обавезне таксе казне и пенали. 
Планирано је 15.000.000 динара,  и то за регистрацију 
возила,републичке таксе, судске таксе,  као и за накнаду 
за одводњавање по Закону о водама, односно по решењу 
Владе РС. 

Ек. кл. 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  
планирано је 2.500.000 динара, за услуге вештачења и 
адвоатске услуге у споровима.  

На ек. кл. 484 Накнада за штете за повреде или штету 
насталу уследед елементарних непогода и других 
природних узрока,  планирано је 3.000.000 и то за накнаду 
штете  физичким лицима настале као последица уједа паса 
луталица. 

Ек. кл. 485 Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа издвојено је 10.000.000 
динара, за исплату накнада које се односе на 
пољопривредно земљишни фонд. 

На ек . кл. 511 планирана су средства од 15.000.000 
динара за пројектно планирање. 

На ек. кл. 512 Машине и опрема предвиђено је 
27.000.000 од тога 20.000.000 за другу фазу израде видео 
надзора у граду, 7.000.000 динара за набавку агрегата за 
објекат општинске управе, набавку рачунарске опреме и 
намештаја. 
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На ек клас. 515 планирано 200.000 динара средстава  
за евентуалну  набавку софтвера. 

На ек кл. 541 планирана су средства за 
експропријацију земљишта у износу од 32.000.000  
највећим делом за експропријацију земљишта у циљу 
изградње новог насеља Мургаш, а све у вези горе 
поменутог споразума ПК Радљево.  

Улагање у ПА 0602-0001 се врши у циљу 
ефикснаснијег функционисања општинске управе које се 
може мерити индикатором: број примљених и решених 
предмета у службама управе, који расте из године у 
годину, посебно када су у питању предмети легализације 
бесправно изграђених објеката. 

ПА: 0602-0009 Текућа буџетска резерва планира се  у 
износу 15.912.475  за расходе за које се покаже да нису 
планирани довољни износи на апропријацијама за 
одређене расходе. ТКБ се планира у циљу ефикаснијег 
спровођења одлуке о буџету. 

ПА: 0602-0010 Стална буџетска резерва планира се у 
износу од 1.000.000 динара, по закону о буџетском 
систему за отклањање последица не предвиђених 
околности и ванредних ситуација. 

ПА:0602-014 Управљање ванредним ситуацијама, 
планирају се средства од 6.000.000 динара, и то : годишњи 
закуп радио фреквенције 50.000 динара, набавка система 
за рано упозоравње, обавештавање и узбуњивње за насеље 
Уб 5.000.000, опремање и формирање ситуационог центра 
200.000, суфинансирање пројеката међуопштинског 
партнерства ''Слив Колубаре'' које је Општина Уб 
потписала 2017. године , израда елабората ''Санација 
Црквеног поток''а 300.000 и израда планова заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама 250.000 динара. 

 Кроз улагање у ову програмску активност 
обезбеђује се ефикасније деловање приликом настанка 
ванредних ситуација. 

0602-П1 Превоз грађана старијих од 70 година, 
планирана средства од 3.000.000 динара. Улагање се врши 
у циљу социјализације и побољшања квалитета  живота 
старијих грађана. Индикатор учинка пројекта је број 
грађана који користи ову услугу око 3.000. 

ПА: 0602-0002 Функционисање месних заједница 
планира се износ од 300.000 динара само за основне 
трошкове месних заједница, уплата електричне енергије  
200.000 за објекте који се воде на месним заједницама, 
канцеларијски материјал 50.000 и услуге 50.000, а ради 
ефикаснијег фунционисања месних заједница у циљу 
пружања помоћи локалној самоуправи у смислу стања 
инфраструктуре на својим подручјима и евентуалних 
потреба у свим сферама функционисања на терену. 

 
ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 
 

Улагање у програм социјалне заштите врши се ради 
унапређења квалитета услуга социјалне заштите, што се 
остварује кроз удео корисника лиценцираних услуга у 
укупном броју корисника који по евиденцији центра за 
социјални рад износи око 575. Укупно улагање у програм 
26.500.000 динара. 

ПА: 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици 
помоћи  издвојено 5.000.000 динара за корисника Центар 
за социјални рад од чега 416- 100.000 динара, енергетске 
услуге 340.000, административне услуге 2.000.000, 
накнаде за превоз и смештај деце 430.000, накнаде за 
становање и живот 300.000. остале накнаде из буџета 
850.000 и административна опрема 180.000 динара. 

Улагање се врши у циљу унапређења заштите 
сиромашних које резултира бројем корисника једнократне 
помоћи у односу на укупан број грађана који се планира 
за 2019 око 320. 

ПА: 0901-0005 подршка реализацији програма 
црвеног крста издвојено 1.500.000 динара, у циљу 
социјалног деловања, развијања солидарности међу 
људима, организовање различитих облика помоћи што 
резултира бројем акција на прикупљању различитих врста 
помоћи.  

0901-П2:  Решавање стамбено економских потреба 
избеглих и инерно расељених лица 20.000.000 динара. 
Улагање се врши ради економске помоћи расељеним и 
избеглим лицима, ау циљу побољшања услова живота 
избеглих лица, који се резултат казује бројем корисника 
помоћи. Наиме са средствима буџета Општине Уб и 
већим делом средствима Комесаријата за избеглице 
финансира се набавка сеоских домаћинстава, огрев, 
граћевински материјал и сл. 
 
ПРОГРАМ 7 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СА-
ОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 
У контексту доприноса социо економском развоју  

Општина Уб задњих година добар део годишњег буџета 
улаже у саобраћајну инфраструктуру, а у напред 
наведеном циљу што се види по броју насеља без путева 
са макадамском подлогом који је све мањи.  Општина Уб 
има закључен  

''Споразум о реализацији инвестиционог програма 
ПК Радљево у делу који се односи на организовано 
пресељење становништва и измештање насеља и 
инфраструктурних система због отварања и изградње 
будућег површинског копа'' те је годишње испланирано 
више капиталних инвестиција које Електропривреда 
Србије уплаћује на уплатни рачун ''капитални 
добровољни трансфери'' буџета општине Уб. За 2019 
годину износ улагања у саораћајну инфраструктуру је 
244.000.000. 

 
ПА:0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре-Јавна безбедност: Улагање средстава од 
наплаћених новчаних казни у прекршајном поступку 
наменски се користе по програму за побољшање јавне 
безбедности у саобраћају. Средства од 7.000.000 динара 
биће утрошена према усвојеном програму: 423 Усуге 
1.000.000, 425 Текуће поправке 2.600.000 Материјал 
1.000.000 512 Опрема 2.400.000 динара. 

ПА:0701-0002 Управљање саобраћајем и 
саобраћајном инфраструктуром 

Из средстава буџета издваја се 17.000.000 динара за 
улагање у путну мрежу у циљу одржавања квалитета 
путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање 
путних подлога.  За превоз каменог материјала  2.000.000,  
рад грађевинских машина 2.000.000, набавка материјала 
за санацију 1.000.000, камени материјал 5.500.000, 
крпљење ударних рупа 5.000.000, поправка ограде на 
мостовима на реци Уб, у насељеном месту Уб 1.500.000 
динара. 

0701-П1 Улице у насељу Мургаш ново насеље 
133.000.000. Улагање се врши из капиталних наменских 
тренсфера средствима Електропривреде Србије, у циљу 
стварања инфраструктуре као полазне основе за настанак 
новог насеља приликом расељавања становништва са 
подручја будућег површинског копа Радљево. 
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0701-П2 Изградња прикључка саобраћајнице Мургаш 
ново насеље  32.000.000, из капиталног трансфера 
средстава ЕПС-а, како би се повезала улица са путном 
мрежом насељеног места Уб, и рагионалним путеб Уб – 
Ваљево. 

0701-П3 Изградња улице ''Војводе Мишића'' у Убу 
37.000.000  Улагање се врши из средстава ЕПС-а, а ради 
стварања услова за ефикасније функционисање саобраћаја 
у граду и повезивања улице ''Вука Караџића'' са 
обилазницом, у смањења саобраћајне гужве у центру 
града и улици 1. Маја. 

0701-П4 Изградња ''Шумадијске'' улице 5.000.000 
динара. Финансира се буџетским средствима а из 
средстава капиталних трансфера електропривреде у циљу 
стварања квалитетније саобраћајне инфраструктуре и 
смањења броја улица са макадамском подлогом у 
насељеном месту Уб. 

0701-П5 Изградња паркинга код зграде Тодоровић. 
Издвојена су средства буџета а из капиталних трансфера  
у износу од 5.000.000 динара за изградњу паркинга у 
центру града ради проширења паркинг простора а у циљу 
растерећења паркинг места у главној улици у насељеном 
месту Уб. 

0701-П6 Изградња фекалне канализације у новом 
насељу Мургаш. средстава ЕПС-а 8.000.000, у циљу 
повећања степена изграђености насеља, ради будућег 
насељавања становништва са територије будућег ПК 
радљево. 

 
ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА 

 
Улагање у програм пољопривреде средствима од 

2.000.000 динара, врши се по програму који усваја 
Министарство пољопривреде. Циљ програма је раст 
производње и стабилност дохотка произвођача, а 
показатељ оправданости успеха је све већи број 
регистрованих пољопривредних газдинстава. 

 
ПРОГРАМ: 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ  

 
Улагање у предшколско обраовање врши се у циљу 

повећања обухвата деце предшколским образовањем и 
васпитањем што резултира већим бројем деце која 
похађају васпитно и предшколско образовање у 
целодневном и четворочасовном боравку у предшколској 
установи.  Улагање у програм  за 2019. годину је 
131.008.000 средстава буџета и 2.600.000 динара 
родитељског динара за ваннаставне активности. 
Предвиђено је  улагање у пројекат изградње новог вртића 
120.000.000 динара друга фаза изградње. 

ПА:2001-0001 Функционисање и остваривање 
предшколског образовања и васпитања 

Буџетска средства у износу од 131.008.000 динара 
обухватају средства за финансирање зарада 
запослених,материјалних трошкова установе а све према 
плану и програму рада који усваја скупштина општине. 
2.600.000 динара средства ваннаставних активности која 
се уплаћују на посебан рачун установе за трошкове 
осигурања и извођење екскурзија. 

Циљ активности је ефикасно предшколско васпитање 
и образовање као и рационална употреба средстава, у 
смислу постигнутих реалних трошкова-економска цена у 
односу на цену коју родитељ плаћа. Број деце уписан у 
предшколску установу је 548 са тенеденцијом раста. 

П1- 2001-П1 Изградња новог вртића 

Средства од 120.000.000 динара, издвајају се за 
наставак изградње новог објекта предшколске установе. 
Средства електроптивреде по основу наведеног споразума 
о изградњи инфраструктуре ради побољшања услова 
живота грађана и расељавања становништва. Чиме ће се 
обезбедити потпуни обухват деце предшколским 
васпитањем и образовањем. 

 
ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРО-
СТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Улагање у програм 27.000.000 динара, је улагање у 

план уређења земљишта, дефинисање грађевинског 
земљишта уз поштовање правила уређења и грађења, уз 
постизање дефинисаног циља просторни развој у складу 
са плановима, што резултира увећаном проценту 
покривености планском документацијом, и већој 
површини уређеног грађевинског земљишта. 

ПА:1101-0001 Просторно и урбанистичко 
планирање 

Издвојена средства од 2.000.000 динара за стварање 
планских предуслова за уређење грађевинског земљишта 
по Закону о планирању и изградњи. Циљ дефинисан кроз 
програм. 

П1: 1101-П1 ПАРКОВИ 25.000.000 за изградњу два 
зелена парка у насељеном месту Уб, ради стварања услова 
за психофизички развој деце, омладине и старих, кроз 
дефинисан циљ развоја заједнице, са учинком: већа зелена 
уређена и опремљена површина у граду. 

 
ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Улагање у програм заштите животне средине 

88.213.656, од тога удео Општине Уб у финасирању 
делатности ПД  Еко Тамнава Уб 1.213.656, a 22.000.000 
динара по усвојеном програму за за заштиту животне 
средине од стране Министарства за заштиту животне 
средине, за одржавање депонија и уређење зеленила. 
Средства од  65.000.000 планирана су каo капитални 
наемeнски трансфер оd Министарства за заштиту животне 
средине, а за израду главног пројекта, техничку контролу 
и ревизију пројектне документације пројекта регионалне 
депоније у Каленићу, а све у циљу унапређења управљања 
комуналним отпадом, са учинком смањења дивљих 
депонија на подрућчју Општине Уб. 

ПА: 0401-0005 Управљање комналним отпадом-
РЕЦ-ЕКО ТАМНАВА 

Део средстава је обезбеђен као учешће Општине Уб у 
остваривању функционисања РЕЦ Еко Тамнава. Средства 
се издвајају као субвенција са ек. кл 451. 

ПА: Управљање заштитом животне средине-Фонд 
за заштиту животе средине 

Средства од 22.000.000 динара, опредељена  биће 
раположива по усвајању програма од стране 
министарства, а у сврху побољшања квалитета животне 
средине. Средствима ће се финансирати чишћење 
депонија и одржавање зеленила на јавним површинама. 

 
ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
Улагање у програм  врши се се у сврху пружања 

услуга од значаја за остваривање животних потреба 
физичких и правних лица, а у циљу покривености 
територије комуналним услугама одржавања јавних 
зелених површина, одржавање чистоће на површинама 
јавне намене и зоохигијене, који се учинкује већим бројем 
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квадратних метара где се одржава чистоћа у односу на 
укупан број квадратних метара површине за јавне намене. 

ПА: 1102-0003 Одржавање чистоће на 
површинама јавне намене – комунална хигијена 

Издвајањем средстава за одржавање чистоће у циљу 
максималне могуће покривености насеља и територије 
услугама одржавања чистоће јавних површина, чиме се 
постиже већи степен покривености јавно прометних 
површина. За ову намену издвојена су средства од 
36.921.313, и то 18.080.000  за активности настале у 2019. 
години, а остала средства за евентуално измиривање 
претходног дуга/из ранијих година/. 

ПА:1102-0004 Зоохигијена 
Издвајање средстава се врши ради унапређења 

зашптите од заразе и других болести које преносе 
животиње. Кроз ову активност финансира се смештај и 
нега паса луталица у азилу, као и нешкодљиво уклањање 
лешева са јавних површина, у износу од 7.000.000 динара. 

П1-1102 Одржавање осталих комуналних објеката 
Средства од 13.000.000 динара издвајају се за 

одржавање градсkог базена и спортског центра Школарац, 
у циљу стварања услова за спровођење спортских 
активности омладине и развоја школског спорта, чиме се 
постиже стварање амбијента за бављење физичким 
активностима деце и омладине. 

1102-П2 Одржавање водотокова 
Планирана средства 4.000.000 за одржавање 

водотокова у насељеном месту Уб, што подразумава 
кошење и уређење речних корита. 

1102-П3 Зимско одржавање 
Средства од 7.000.000 динара планирају се за 

стварање услова за нормално функционисање града и 
локалних путева на територији Општине Уб у зимским 
условима, уколико то буде неопходно. 

ПА: 1102-0001 Управљање јавним осветљењем 
  Средства од 13.157.556 улажу се за постављње 

инсталације-обезбеђењe  јaвног осветљења, одржавањем, 
адаптацијом објекта и инсталација јавног осветљења 
којима се осветљавају саобраћајнице и јавне површине, 
Средства садрже и дуг из ранијих година која уколико се  
не реализују по налогу ДРИ неће се преносити 
Комуналном јавном предузећу. 

1102-П4  Пијаца изградња прва фаза 
Средства електропривреде по основу наведеног 

споразума, а у циљу стварања услова за организовано 
пресељење становништва са територије будућег 
површинског копа Радљево, од 140.000.000 динара. 

 
ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
Средства од 12.200.000 планирају у сврху 

доступности здравствене заштите и унапређења 
ефикасности примарне здравствене заштите. Унапређење 
превентивне здравствене заштите резултира повећању 
процента превентивних прегледа у укупном броју 
прегледа који се планира 19% у 2019. години.  

ПА 1801-0001 Функционисање установа примарне 
здравствене аштите 

У циљу доступности и веће покривености 
становништва примарном здравственом заштитом 
издвајају се средства: 

414 социјална давања запосленима 100.000 
416 јубиларне награде запосленима и остали посебни 

расходи 80.000 
423 услуге по уговору 3.800.000 
424 медицинске услуге 5.350.000 

425 текуче поправке и одржавање 420.000 
512 административна, машинска и лабораторијска 

опрема опрема 1.550.000 
 

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 
 
Средства од 253.000.000 динара, планирају се у сврху 

обезбеђивања приступа спорту и подршка пројектима 
везаним за развој и спровођење омладинске политике, а у 
циљу стварања услова за бављење спортом свих грађана 
са подручја Општине Уб, које резултира повећањем броја 
спроведених акција програма и пројеката који подржавају 
активно и рекреативно бављење спортом. 

ПА: 1301-0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима 

Средства од 10.000.000 планирана су за спровођење 
конкурса за подршку локалним спортским организацијама 
8.000.000 за спровођење њихових програма, и 2.000.000 за 
рад и финансирање активности спортског  савеза 
Општине Уб и то:  

Трошкови путовања, смештаја и исхране, дневница за 
спортисте и спортске стручњаке који непосредно 
учествују  у реализацији програма 70.000 

Куповина спортске опреме 460.000 
Организација утакмица  65.000 
Изнајмљивање простора опреме и реквизита 100.000 
Медаље пехари дипломе 50.000 
Књиговодствене, банкарске услуге 50.000 
Школски спорт 380.000 
Канцеларијски материјал 20.000 
Маркетинг и пропагандни материјал 80.000 
Организација манифестација 710.000 
Остали трошкови 15.000 
ПА:1301-0002 Подршка предшколском и 

спортском спорту –Дечија игралишта у Бањанима 
Памбуковици и Врелу 

13.000.000 изградња модерних безбедних  дечијих 
игралишта у три сеоска центра како би се створили 
услови за правилан психофизички развој деце из игру и 
забаву. 

1301-П1 Изградња и реконструкција спортског 
центра Школарац 

110.000.000 у циљу стварања здравог спортско 
рекреативног амбијента, који има за резултат максималан 
број спортских такмичења и манифестација током године, 
посебно у летњим месецима. Комплетирањем СЦ 
омогућује се омладини свих узраста до старијих грађана 
бављење спортом, рекреација, шетња и забава. Средства 
ЕПС-а по споразуму о изградњи инфраструктуре у циљу 
расељавања становништва. 

1301-П2 Реконструкција и доградња постојећег 
базена 

120.000.000  средства ЕПС- по споразуму, у циљу 
стварања инфраструктурних услова за расељавање 
становништва са територије будућег површинског копа. 
Реконструкција базена омогућиће већу посећеност и 
приход током летњих месеци, рекреацију и забаву грађана 
свих животних доба. 

 
ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИ-
САЊА 

 
Средства за програм културе планирају се у износу 

од 46.495.000, у сврху унапређења и представљања  
културног наслеђа, културне разноврсности, продукције и 
стваралаштва у локалној заједници, са циљем подстицања 
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развоја културе, које се учинкује посећеношћу грађана 
куклтурним дешавањима. 

ПА:  1201-0001 Фунционисањe локалних установа 
културе- Установа за културу и спорт 

Средствима од 30.000.000 динара финасира се 
делатност Установе културе по финансијском лану и 
програму рада индиректног корисника које усваја 
скупштина општине. 

ПА: 1201-0001 Фунционисањe локалних установа 
културе Градска библиотека ''Божидар Кнежевић'' 

Средства од 10.335.000 усмерена су на обезбеђивање 
приступа јавности културној баштини, историји Србије и 
Тамнавског краја. Циљ улагања је подстицање развоја 
културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре. 
Планирани износ намењен је функционисању делатности 
градске библиотеке, што резултира  већим бројем чланова 
библиотеке и активнијем раду. Програмска активност се 
односи на књижевне вечери и промоције стваралаштва 
писаца из нашег краја и целе Србије са циљем 
представљања савременог стваралаштва и приказа 
савремене продукције у књижарству. Уметничко 
стваралаштво ће бити подстицано и кроз различите 
креативне радионице. 

ПА 1201-0004 Развој културе и информисања 
Активност се спроводи у сврху информисања 

јавности о активностима општинских органа кроз 
повећану понуду медијских садржаја из области 
привредног и друштвеног живота локалне заједнице. 
3.000.000 динара намењено је медијима којима ће се по 
спроведеном конкурсу определити појединачни износи 
средстава. 

ПА: 1201-0002 Јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва 

У циљу већег учешћа грађана у културној продукцији 
и уметничком стваралаштву, који резултира већем броју 
програма и пројеката удружења грађана у културној 
продукцији и уметничком стваралаштву издваја се 
1.200.000 која ће бити додељена по спроведеном конкурсу 
за удружења из области културе. 

1201-П1 Историјски архив 
У циљу чувања архивске грађе Општина Уб 

партиципира делатност Историјског архива Ваљево са 
400.000 динара на годишњем нивоу. 

1201-П2 Верске заједнице 
У сврху ширења духовне свести грађана, а у циљу 

доступности грађана верским заједницама обезбеђена су 
средства у износу од 1.000.000 динара, што резултира 
већем броју сређених и адаптираних верских објеката. 

1201-П3 ЛИЧНА КАРТА УБА 
У сврху приступа јавности културној баштини и 

историји Србије и тамнавског краја, а у циљу унапређења 
презентације културног наслеђа издвојена су средства за 
штампање књиге под називом овог пројекта, у износу од 
560.000 динара.  

 
ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
 У сврху доступности основном образовању свој 

деци са територије Општине Уб у складу са прописаним 
стандардима, а у циљу потпуног обухвата основним 
образовањем и васпитањем издвојено је 99.600.000 
динара. 

ПА:2002-0001 функционисање основног обра-
зовања 

Спровођење програмске активности функционисање 
основног образовања врши се у циљу обезбеђивања 

прописаних услова за васпитно образовни рад са децом у 
основним школама, што резултира потпуним обухватом 
деце основним образовањем на нашој територији. 

ОШ''МИЛАН МУЊАС''  27.000.000 
ОШ ДУШАН ДАНИЛОВИЋ РАДЉЕВО 7.500.000 
ШОМО ''ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ'' УБ  
2.600.000 динара за финансирње основних 

материјалних трошкова и то: 
ОШ ''СВЕТИ САВА'' ПАМБУКОВИЦА 10.700.000  
Од тога 4.500.000 динара за основне материјалне 

трошкове, а преостала средства за улагање у поправку и 
санацију школских објеката. 

ОШ''РАЈКО МИХАИЛОВИЋ'' БАЊАНИ'' 11.300.000 
Остале школе 2.000.000 за превоз и смештај деце 

ометене и развоју. 
 2002-П1 Ученичке награде 
 У сврху подстицаја ка добрим резултатима ученика 

из различитих области, а у циљу мотивисања ученика ка 
добром успеху, Општина Уб додељује новчана средства 
на  крају школске године ученицима за постигнуте 
резултате на школским такмичењима, добитницима 
вукових диплома и предметним наставницима.   
Планирана су средства од 1.500.000 динара 

2002-П2 Регресирана исхрана ученика 
У сврху финансијске подршке породицама са децом а 

у стању социјалне потребе издвајају се додатна средства 
за регресирање оброка деце у школама. Са циљем да се 
финансијски подрже угрожене породице и на тај начин 
омогући већем броју деце да похађају наставу са мање 
потешкоћа. Планирана средства су 3.000.000 динара. 

2002-П3 Превоз ученика 
У сврху финансијске поршке доступности 

образовања, ау циљу смањења трошкова породица са 
децом школског узраста издвојено је  34.000.000 динара, 
за финансирње превоза деце основних школа од куће до 
школе. 

 
ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  

 
Улагање у средње образовање у складу са 

прописаним стандардима и потребама за образовним 
профилима који одговарају циљевима развоја општине и 
привреде, а у циљу повећања обухвата средњошколског 
образовања, а које резултира већим бројем деце која 
похађају средње образовање. Планирана средства за 
програм 29.000.000 динара. 

ПА: 2003-0001 Функционисање средњих школа 
У циљу обезбеђивања прописаних услова за васпитно 

образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање 
наставе издвојено је 14.000.000 и то: 

Техничка школа Уб 
 Средства од 11.500.000 за финансирање основних 

материјалних трошкова, трошкова одржавања и дела 
личних примања запослених. У 2019. години планирана су 
средства на ек.кл. 512-3.000.000 за набавку котла за 
грејање на пелет, у оквиру укупних средстава. 

Гимназија ''Бранислав Петронијевић'' 2.500.000 за 
финансирање основних материјалних трошкова и дела 
личних примања запослених. 

2003-П1 Превоз ученика средњих школа 
У сврху финансијске поршке доступности средњег 

образовања, а у циљу смањења трошкова породица са 
децом средњошколског узраста издвојено је  18.000.000 
динара за финансирње превоза деце средњих школа од 
куће до школе. 

2003-П2 Ученичке награде 
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У сврху подстицаја ка добрим резултатима ученика 
из различитих области, а у циљу мотивисања ученика ка 
добром успеху Општина Уб додељује новчана средства на  
крају шпколске године ученицима за постигнуте 
резултате на школским такмичењима, добитницима 
вукових диплома и предметним наставницима.   
Планирана су средства од 500.000 динара 

 
ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 
У сврху обезбеђивања стимулативног оквира за 

пословање и адекватног привредног амбијента, ау циљу 

доступности високог образовања које резултира већем 
броју студената издвајају се ночана средства у виду 
помоћи студентима у укупном износу од 12.000.000 
динара. 

1501-П1 Студентске стипендије 
У сврху побољшања услова студирања , а у циљу 

доступности студирања, уз повећан број студената  као 
корисника помоћи планирана су новчана средства од 
12.000.000 динара која се расподељују по спроведеном 
конкурсу уз Одлуку Општинског већа Општине Уб. 

 
 
 

Назив  локалне власти ОПШТИНА УБ             

      
МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И 

ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ     

  Табела 2. 

Маса средстава за плате исплаћена за период  
I-X  2018. године и планирана пројекција за 
период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 

2018. годину на економским класификацијама 
411 и 412    

Маса средстава за плате планирана за 2019. 
годину на економским класификацијама  

411 и 412 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Органи и службе локалне 
власти 78 65.806.101 0   0   80 72.893.000 0   0   
      Изабрана лица 4   0   0   4   0   0   
      Постављена лица  4   0   0   4   0   0   
      Запослени 70   0   0   72   0   0   

2 
Установе културе                                                                   19 15.625.000 0   0   19 16.824.000 0   0   
      Постављена лица  2   0   0   2   0   0   
      Запослени 17   0   0   17   0   0   

3 

Остале установе из области 
јавних служби које се 
финансирају из буџета 
(навести назив установе):                                                                                  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Дирекције основане од 
стране локалне власти 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Месне заједнице 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Предшколске установе  68 58.808.846 0   0   69 63.200.000 0   0   
Постављена лица 1   0   0   1   0   0   
Запослени 67   0   0   68   0   0   

7 
Нове установе и органи 
(навести назив установа и 
органа):                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

Укупно за све кориснике 
буџетa који се финансирају  
са економских 
класификација 411 и 412 165 140.239.947 0 0 0 0 168 152.917.000 0 0 0 0 

        Изабрана лица 4   0   0   4   0   0   
        Постављена лица  7   0   0   7   0   0   
        Запослени 154   0   0   157   0   0   
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С а д р ж а ј 
 

 
97. 

 
Одлука о буџету општине Уб за 2019. годину  

 
 

1 
  

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

 
  


