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50.
На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о локалним
изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број
129/2007 и 54/2011),
Скупштина општине Уб на седници одржаној 17.
јуна 2016. године, донела је
Одлуку
о утврђивања престанка мандата одборника у
Скупштини општине Уб
I Утврђује се да је престао мандат одборника у
Скупштини општине Уб, пре истека времена на које је
изабран
- подношењем оставке - члан 46. став 1. тачка 1.)
Закона о локалним изборима
- преузимањем посла, односно функције која је, у
складу са Законом, неспојиве с функцијом одборника –
члан 46. став 1. тачка 5.) Закона о локалним изборима, а
у вези са чланом 43. став 5. и чланом 45. став 8. Закона о
локалној самоуправи и чланом 30. став 1. и чланом 58.
Закона о локалној самоуправи – председникку општине
и заменику председника општине избором на ове
функције престаје мандат одборника у скупштини
општине и одборнику који буде изабран за члана
општинског већа, и одборнику који буде постављен за
помоћника председника општине,
следећим одборницима:
Ред. Назив предлагача изборне листе,
Број - име и презиме, година рођења и адреса
одборника
1)
АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ
–
СРБИЈА
ПОБЕЂУЈЕ''
1. Дарку Глишићу, рођеном 1973. године, инжењеру
геодезије из Стубленице;
2. Александру Јовановићу Џајићу, рођеном 1963.
године, струковном менаџеру из Уба, Омладинских
бригада 3;
3. Верки Лукић, рођеној 1974. године, струковном
менаџеру из Уба, Вука Караџића 4;
4. Ивани Катанић, рођеној 1985. године,
дипломираном правнику из Уба, Војводе Мишића 32;.
2)
''СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА
СРБИЈЕ – ДРАГАН ЈЕЛИЋ''
1. Љиљани Ристовић, дипломираном машинском
инжењеру, рођеној 1967. године из Уба, Радничка 16.
3) ''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ –
ЗВОНКО МИНИЋ''
1.
Зорану Костићу, рођеном 1959. године,
машинском технологу из Трлића;

2. Маријани Марјановић, рођеној 1960. године,
професору народне одбране из Уба, Вука Караџића 36.
II Ова одлука има се објавити у ''Службеном
гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 013-15/2016-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с.р.

51.
На основу члана 48. став 1. и 6. и члана 56. став став
1, 5, 6. и 7. Закона о локалним изборима (''Службени
гласник Републике Србије'' број 129/2007 и 54/2011),
Скупштина општине Уб на седници одржаној 17.
јуна 2016. године, донела је
Одлуку
о потврђивању мандата одборника у
Скупштини општине Уб
I Потврђују се мандати одборника у Скупштини
општине Уб изабраних на изборима одржаним 24.
априла 2016. године, и то:
Ред. Назив предлагача изборне листе,
број - име и презиме, година рођења и адреса одборника
1) ''АЛЕКСАНДАР
ПОБЕЂУЈЕ''

ВУЧИЋ

–

СРБИЈА

1. Даница Павловић, рођена 1982. године,
економски техничар из Чучуга;
2. Владимир Петковић, рођен 1978. године,
дипломирани инжењер рударства иу Уба, Шарбанска 1.
3. Пера Живановић, рођен 1973. године, маневриста
из Каленића;
4. Бојана Новаковић, рођена 1992. године,
дипломоирана учитељица из Врела.
2)
''СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА
СРБИЈЕ – ДРАГАН ЈЕЛИЋ''
1. Томислав Јанковић, рођен 1966. године, возач из
Паљува.
3) ''ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ –
ЗВОНКО МИНИЋ''
1. Миломир Ђокић, рођен 1963. године, бравар из
Чучуга;
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2. Александар Станимировић, рођен 1964. године,
саобраћајни техничар из Уба, Љубише Јоцића 18.
II Ова одлука има се објавити у ''Службеном
гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 013-16/2016-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с.р.

52.
На основу члана 27, 28, 35. и 46. Закона о
планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС,
98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 33. тачка 6)
Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб''
број 12/2008 и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године,
доноси
Одлука
о изради Плана детаљне регулације ''Брана
''Памбуковица'' на реци Уб''
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
''Брана ''Памбуковица'' на реци Уб'' (у даљем тексту:
план) .
Члан 2.
Циљ израде и доношења плана је стварање
законског и планског основа за просторно уређење
подручја у обухвату плана, са утврђивањем правила
уређења и грађења за карактеристичне целине и зоне.
Члан 3.
Плански основ за израду плана, чини Просторни
план општине Уб („Службени гласник општине Уб“ број
13/2012) који предвиђа регулацију на реци Уб, а у циљу
решења система плављења у Колубарском сливу.
Члан 4.
Планом се разрађује, у складу са Идејним решењем
које је урадио Енергопројект-Хидроинжењеринг а.д.
Београд, ближе описана локација графичким приказом
локације преградног места, око 130 ха у катастарским
општинама Памбуковица и Радуша, захвата бране и
акумулације са заштитним појасом,. Прелиминарна
граница обухвата катастарске парцеле 2033/1, 2033/2,
2033/3, 2033/4, 2033/4, 2033/5, 2033/6, 2023, 2034, 2042/1,
2042/2, 2042/3, 2042/4, 2042/5, 2042/6, 2042/7, 2046/1,
2046/2,2043, 2047, 1194, 2041 и 2024 KO Памбуковица и
катастарске парцеле бр. 203/1, 203/2, 203/3, 86/1, 86/2,
87,88, 121, 124, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 127,
128/1,128/2, 128/3, 129/1 и 131 KO Радуша.
Коначна граница предметног планског подручја
биће дефинисана приликом припреме и стручне
контроле нацрта плана.
Члан 5.
План садржи текстуални и графички део, и
дефинише:
1) границу плана и обухват грађевинског подручја,
поделу простора на посебне целине и зоне,
2) детаљну намену земљишта,
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3) регулационе линије улица и јавних површина и
грађевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози,
4) нивелационе коте улица и јавних површина
(нивелациони план),
5) попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте,
6) коридоре и капацитете за саобраћајну,
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру,
7) мере заштите културно-историјских споменика
и заштићених природних целина,
8) локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат или расписује конкурс,
9) правила уређења и правила грађења по зонама и
целинама,
10) друге елементе значајне за спровођење плана.
Члан 6.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 6
месеци од дана закључења уговора о изради плана са
обрађивачем плана.
Члан 7.
Утврђује се период забране изградње у обухвату
плана у року од 12 месеци од дана доношења ове одлуке.
Члан 8.
За потребе израде плана приступа се изради
Стратешке процене утицаја на животну средину.
Члан 9.
Средства за израду плана и Стратешке процене
утицаја на животну средину из члана 9. ове одлуке,
обезбеђена су у буџета општине Уб.
Члан 10.
Излагање планског документа врши се у две фазе:
1) Рани јавни увид оглашава се седам дана пре
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и
у електронском облику на интернет страници општине
Уб и траје 15 дана од дана објављивања, и
2) Јавни увид врши се после спровођења стручне
контроле и оглашава се у средствима јавног
информисања и у електронском облику на интернет
страници општине Уб и траје 30 дана од дана
оглашавања. Излагање Плана врши се на огласној табли
општине Уб.
О излагању планског документа на јавни увид стара
се Општинска управа Уб.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Уб“.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 350-152/2016-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с.р.

53.
На основу члана 27, 28. и 35. Закона о планирању и
изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,
132/2014 и 145/2014) и члана 33. тачка 6) Статута
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општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број
12/2008 и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године,
доноси
Плана детаљне регулације
''Совљак – везни канал Грачица - Уб''
1. ОПШТИ ДЕО
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План детаљне регулације обухвата:
- катастарске парцеле бр.: 2021, 2020/1, 2020/2, 2020/3,
2019/2, 2215, 2214, 2202, 2216, 2217/1, 2217/2, 2218/2,
2201/1, 2201/3 све у К.О. Совљак и катастарске парцеле
бр. 14/2 и 15/2 К.О. Гуњевац.
- делове кп. бр.: 2201/2, 2211, 2388/3 - река Уб и Грачица,
К.О. Совљак и делови кп. бр. 19/2, 14/1, 15/1 и 904/3 река Уб, К.О. Гуњевац.
Површина обухвата Плана је 12,31 ха.

1.1. Правни и плански основ за израду плана

1.4. Обавезе, услови и смернице из планских докумената
вишег реда

Правни основ за израду Плана детаљне регулације
„Совљак – везни канал Грачица-Уб“ садржан је у:
- Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник
РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 64/10 - одлука УС и
24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС,
98/13 – УС 132/2014 и 145/2014-УС).
- Одлуци о изради Плана детаљне регулације
„Совљак – везни канал Грачица-Уб“ („Сл. гласник
општине Уб“ бр. 9/15) бр. 350-99/2015-01.

Извод из Просторног плана општине Уб
Регионални аспект развоја општине
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Хидрогеолошка предиспозиција развоја

Садржај плана дефинисан је Законом о планирању
и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09 и 81/09 – испр.,
64/10 - одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС,
50/13 - одлука УС, 98/13 – УС, 132/2014 и 145/2014-УС)
и Правилником о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања
(„Сл. гласник РС“ бр. 64/2015).
Плански основ:
Плански основ за израду Плана детаљне
регулације „Совљак – везни канал Грачица-Уб“ је
Просторни план општине Уб („Службени гласник
општине Уб“ бр. 13 /2012).
План детаљне регулације „Совљак – везни канал
Грачица-Уб“ представља даљу разраду Просторног
плана општине Уб уз поштовање смерница, стечених
урбанистичких обавеза и постојећег начина коришћења
предметног простора.
1.2. Циљеви и задаци израде плана
Циљ израде и доношења Плана детаљне
регулације „Совљак – везни канал Грачица-Уб“ је
стварање законског и планског основа за просторно
уређење подручја у обухвату Плана, са утврђивањем
правила уређења и грађења за карактеристичне целине и
зоне.
Основни циљ израде предметног Плана је стварање
планског основа за утврђивање јавног интереса, односно
прибављање земљишта у јавно власништво како би се
реализовала изградња растеретног канала Грачица - Уб
и саобраћајница којима се остварује приступ
парцелама у окружењу.
Израда Плана заснива се на постављеним
циљевима и задацима и то у складу са:
 Важећим Просторним планом општине Уб.
 Могућностима геоморфолошких карактеристика терена,
потребама инвеститора и принципима заштите животне
средине.
1.3. Граница обухвата плана













Циљеви развоја
Дугорочно коришћење површинских и подземних вода
уз очување квалитета и количина колико је то могуће,
представљају основне циљева развоја и управљања
поред низа других. Најједноставнији и најефективнији
начин интеграције различитих аспеката управљања
водама, које представљају и део различитих система
(водопривредног, комуналног, ...) јесте управљање кроз
просторно планирање на свим нивоима просторних
планова. Поред наведеног, као циљеви развоја у складу
са ВОС, издвајају се:
Дефинисање дугорочног плана за одржавање и развој
водног режима;
Јединствено коришћење водних ресурса у свим сферама,
односно за водоснабдевање становништва, али и
подмирење потреба осталих корисника;
Осигурање, заштита и унапређење квалитета вода;
Очување и унапређење заштите од поплава, ерозије,
бујица и осталих видова штетног дејства воде;
Унапређење делатности на води и око њих;
Заштита и унапређење квалитета животне средине као
станишног, радног и пејзажно-естетског простора;
Успостављање система мониторинга вода;
Површинско зонирање хидрогеолошких средина према
рањивости и могућностима намене;
Обезбеђивање
будућих, потенцијалних
локација
изворишта за водоснабдевање;
Економски аспект вредновања при одређивању намене
површина;
Интеграција података о хидрогеолошким срединама и
подземним водама у ГИС.
ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСРТУКТУРА
Циљеви развоја водопривредне инфраструктуре
Планирано решење коришћења и заштите вода
Изградњом водопривредне инфраструктуре, треба
да се створе услови за ефикасну заштиту земљишта од
бујица и ерозије, за водоснабдевање становништва и
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привреде, као и за прикупљање, одвођење
пречишћавање отпадних и атмосферских вода.
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и

Основни предуслов за уређење, коришћење и
заштиту водотокова је реализација мањих акумулација
за уређење водних режима. Овим акумулацијама се
смањује поплавни талас за низводно подручје, а знатно
се побољшава маловодни режим планским испуштањем
воде у маловођу.
Заштита од плављења приобалног земљишта се
разрешава путем регулационих радова у речним
коритима довођењем истих у стање да могу пропустити
рачунске велике воде Q2% (повратне појаве једанпут у
педесет година), настале након великих киша и наглог
топљења снега, као и смањењем поплавног таласа
изградњом акумулација на узводном делу водотокова.
Према урађеним пројектима, изведени су делимично
регулациони радови на рекама Тамнава и Уб, али још
увек у недовољној мери да заштите више хектара
плодног пољопривредног земљишта, као и већи број
насеља.
Изградња брана и стварање акумулација
представља најефикасније објекте за побољшање
режима вода, јер врше регулисање вода и могу својом
ретензијом једновремено да смањују штетне последице
поплавних таласа, а да повећају корисне воде – нарочито
у критичним, сушним периодима, који су веома
изражени на подручју општине Уб.
Заштита од бујица и ерозије је активност којој се
мора посветити посебна пажња, јер спровођење тих мера
штити земљиште од деградације и побољшава стање већ
деградираних површина.
Једно од кључних ограничења за развој општине
су доста оскудни водни ресурси и изразито велика
временска неравномерност водних режима, а посебно су
неповољни режими малих вода, доста дугог трајања,
који су кључно ограничење за све видове коришћења
вода. Да би се воде тих релативно малих водотокова
могле да уреде, користе и ефикасно штите, потребне су
акумулације. Међутим, због топографских, урбаних и
других околности јако су сужене могућности за њихову
реализацију, што знатно релативизује и онако оскудне
водне ресурсе општине Уб. То намеће услове и
ограничења за све остале компоненте развоја.
Због неравномерних протока, заштита водених и
приобалних екосистема је отежана и захтева реализацију
објеката (малих акумулација) за уређење водних
режима. Потребно је заштитити све потенцијалне
локације на којима се могу реализовати мале
акумулације, како се непланском изградњом ти простори
не би запоседали другим садржајима, који се могу
градити и на другим местима.
Због бујичних режима већег броја притока на
подручју општине, заштита од поплава је отежана и
захтева спровоћење организационих и хидротехничких
мера. Веома су важне организационе мере, које захтевају
спровођење стриктне забране грађења у плавним зонама.
Пројекти регулације и заштите од поплава су скупи и
сложени, јер захтевају регулисана корита сложених
пресека, са великим односима габарита минор и мајор
корита, како би се остварила заштита од поплава и
еколошки и урбано пожељан континуитет речних
акваторија у периоду маловођа.

Водопривредна инфраструктура
Заштита од поплава
У складу са критеријумима заштите, који су
дефинисани у Водопривредној основи Републике
Србије, планирају се следеће мере уређења водотока на
подручју општине Уб:
 реализација система заштите површинског копа
«Тамнава – западно поље» изградњом акумулације у
Радљеву, са системом пребацивања акумулиране воде у
суседни водоток реке Пљоштанице и превођење вода
реке Кладнице и Дубоког потока у етапама реализације
у складу напредовањем радова на експлоатацији угља на
овом копу;
 повећање степена заштите на токовима река Уб и
Тамнава за заштиту насеља од тзв. стогодишње воде Q v
v 1%;
 реализацију регулације «урбаног типа» у зони градског
насеља Уб, како би се омогућило складно повезивање
града са реком, што подразумева да се елементи корита
за велику воду димензионишу на поводањ вероватноће
1%, док се минор корито може прилагодити урбаним
захтевима.
Након реализације ретензионе бране у Радљеву,
као и изградње вишенаменске акумулације «Радуша» у
Памбуковици, знатно ће се побољшати систем заштите
на низводним водотоцима због ретензирања таласа
великих вода у акумулацијама.
Појас између реке и насипа се третира као
неприкосновен еколошки и водопривредни простор, у
који се ради очувања биолошке разноврсности и
безбедности не могу градити никакви објекти.
Извод из Плана генералне регулације „Уб 2025“
Водно земљиште –
Река Уб протиче кроз насеље, правцем југозапад –
североисток. Регулација реке Уб је изведена са следећим
карактеристикама:
· ширина у кориту ..................................................8m
· нагиб косина ........................................................1:2
· дубина .............................................................4,15 m
· обострани насип у круни, ширине..................3,0 m
· корито је димензионисано да прихвати воду 25–
годишњег повратног периода, Q4%=152m3/s, с тим да је
контролна вода, уз надвишење до пуног профила Q2%.
Река Грачица није регулисана и често се излива
преко ниских обала. За уређење водотока ове реке
урађен је главни пројекат. Овим планом утврђен је и
коридор за регулацију реке Грачице и за изградњу
„бајпаса“ Грачица – река Уб, који ће се прецизније
дефинисати у даљој планској разради.
Заштита од поплава и подземних вода –
У циљу заштите од поплава, потребно је извршити
регулацију реке Грачице кроз подручје градског насеља
и заштити све канале који пролазе кроз насеље од
ненаменског коришћења. Неопходно је сачувати
каналску мрежу, која има важну функцију у евакуацији
атмосферских вода и планирати нову каналску мрежу,
посебно у просторној целини „Совљак“, а битно је и
поштовање
свих
важећих
прописа
приликом

Број 16 – страна 5

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ

пројектовања и изградње хидротехничких објеката
(канала, мостова, пропуста). Уз ове радове и остале
активности (редовно чишћење и одржавање речних
токова, уклањање препрека, уклањање растиња, стабала
и чврстог отпада), знатно ће се побољшати стање и
умањити штете од евентуалних поплава.
1.5. Анализа и оцена постојећег стања

Простор обухваћен планском разрадом је у
потпуности неизграђен и налази се у функцији
пољопривреде. Зеленило је заступљено у форми
пољопривредног земљишта и зеленила у форланду реке.
На пољопривредном земљишту су заcтупљене ливаде,
обрадиве површине али и разделно зеленило у контакту
обрадивих површина.
Стање животне средине

1.5.1.Оцена постојећег стања
Простор у обухвату предметног Плана налази се
претежно у функцији пољопривредног земљишта, док су
површине у функцији водотока заступљене уз реку
Грачицу у северозападном делу и реке Уб у
југоисточном делу обухвата ПДР-а.
На пољопривредном земљишту су претежно заcтупљене
ливаде и обрадиве површине до којих се приступа преко
пољских путева у северном и централном делу захвата
Плана. Приступни путеви већим делом немају
дефинисане катастарске парцеле, изузев парцеле дела
пута у центру обухвата Плана.
1.5.2. Саобраћај
На предметном простору који се разрађује ПДР-ом нема
саобраћајне мреже осим кратке деонице постојећег
пољског пута на кп.бр. 2211 КО Совљак, као и деонице
пољског пута који се пружа кроз приватне
пољопривредне парцеле 2024/2, 2020/1, 2020/2 и 2021 и
саобраћајно их опслужује у смислу прилаза
пољопривредних машина и сл. Ширина ова два пољска
пута креће се од 2.5 до 3.0м.
Простор који је предмет разраде у целости је планиран
као пољопривредно подручје на коме се гради
растеретни канал Грачица-Уб.
1.5.3. Мрежа јавне комуналне инфраструктуре
У обухвату предметног Плана нема постојећих
објеката јавне комуналне инфраструктуре.
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Досадашња сазнања и расположиви подаци о стању
животне средине Уба указују да су основни природни
потенцијали (ваздух, земљиште, биодиверзитет и
предео/пејзаж) у значајној мери и даље очувани.
Тренутно животна средина општине Уб трпи значајна
оптерећења од експлоатације лигнитских угљева,
минералних, неметалних сировина. Међутим, негативни
утицаји ван ове зоне сведени су на намању могућу меру.
Због бујичних режима већег броја притока на подручју
општине, заштита од поплава је отежана и захтева
спровоћење организационих и хидротехничких мера.
1.5.5. Оцена расположивих подлога за израду
плана
За израду плана коришћене су подлоге и подаци који су
добијени од инвеститора, надлежних јавних предузећа и
институција.
Катастарска подлога је при изради плана
коришћена комбиновано са орто-фото приказом
подручја и ажурираном висинском представом.
У поступку прибављања података за израду плана
обрађивач је извршио евидентирање постојећег стања.
Преко општинске службе сви корисници простора су
упознати са поступком израде Плана детаљне регулације
за ово подручје. У току Раног јавног увида јавност
(правна и физичка лица) је упозната са општим
циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за
развој простора као и ефектима планирања.

1.5.4.Зеленило
1.5.6. Биланс површина – намена површина у оквиру анализираног просторa
НАМЕНА
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
ПРИСТУПНИ ПУТЕВИ
ПОВРШИНЕ У ФУНКЦИЈИ ВОДОТОКА
УКУПНО
2. ПЛАНСКИ ДЕО
2.1. Правила уређења
У графичким прилозима „План намене
површина са поделом на површине јавне и остале
намене“ и „Регулационо – нивелациони план са
аналитичко – геодетским елементима за обележавање“
приказани су: планирана намена површина у оквиру
предметног Плана са поделом на површине јавне и

УКУПНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА m2
117 298,80
768,92
4 999,63
123 067,35
остале намене, траса растеретног канала као и мрежа
саобраћајница које опслужују парцеле у функцији
пољопривредног земљишта у окружењу.
2.1.1. Подела на функционалне зоне унутар
простора плана
Простор унутар границе обухвата Плана детаљне
регулације представља јединствену целину у оквиру
које се развијају функционалне зоне.
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Укупна површина захвата плана је 12.31ха, а у
његовом обухвату се налазе:
површина за реализацију растеретног канала
Грачица – Уб
површина за реализацију приступних саобраћајница
зона водотока
пољопривредна зона

- површине јавне намене , обухватају
3,09ха
- површине остале намене, обухватају
9,21ха
 Површине јавне намене
Уређење површина јавне намене врши се у
складу са дефинисаном трасом растеретног канала
Грачица – Уб, као и мрежом приступних
саобраћајница којма се обезбеђује приступ парцелама
у окружењу. Остале површине јавне намене у обухвату
плана су у функцији водотокова, река Грачице и Уб.
Део тока реке Уб који се налази у захвату
предметног плана пренет је из Плана генералне
регулације „Уб 2025.“ којим су дефинисани елементи
за обележавање, и као такав се задржава. Ток реке
Грачице је потврђен по катастарском стању, а
површине јавне намене у функцији водотока, као и
његова регулација која представља другу фазу решења
заштите насеља Уб од великих вода река Уб и
Грачице, биће дефинисане даљом разрадом, кроз
планове и пројекте уређења корита реке Грачице.

2.1.2 Намена простора и биланс површина
2.1.2.1 Намена простора
План детаљне регулације „Совљак- везни канал
Грачица- Уб“ представља основ за реализацију
изградње растеретног канала Грачица – Уб на овом
простору, а сама изградње представља прву фазу
решења заштите насеља Уб од великих вода река Уб и
Грачице.
Основни циљ предвиђених радова је да се велике
воде Грачице преусмере ка регулисаном кориту Уба, с
обзиром на мали капацитет корита Грачице и
недостатак обалног простора низводно, у ужој градској
зони.
Као основ израде Плана дефинисана је површина
за реализацију растеретног канала Грачица – Уб,
потом површине за реализацију приступних
саобраћајница које опслужују парцеле у функцији
пољопривреде у окружењу.
Површине остале намене су у функцији
пољопривреде и као такве се овим планским решењем
задржавају.
На нивоу Плана дефинисане су површине јавне
намене и површине остале намене као и услови
њиховог коришћења:
2.1.2.2 Биланс површина у обухвату плана
НАМЕНА
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ



Површине остале намене
Површине остале намене у оквиру предметног
плана опредељене су у функцији пољопривредног
земљишта.
Уређење
површина
у
функцији
пољопривреде вршити у складу са смерницама
Просторног плана општине Уб, без мгућности
изградње објеката у функцији пољопривреде на овом
простору.

УКУПНА ПОВРШИНА КОРИШЋЕЊА m2

Површина за реализацију растеретног канала Грачица – Уб
Површина за реализацију приступних саобраћајница
Зона водотока
ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ
Пољопривредна зона
УКУПНО
2.1.3 Површине јавне намене – опис локација и
попис парцела
Површине јавне намене обухватају: парцеле и
делове парцела за новопланирану трасу растеретног
канала Грачица – Уб, парцеле и делове парцела за
отварање продора новопланираних приступни путева и
зону водотока (реке Грачице и Уб).
Планом су дати аналитичко геодетски елементи
за обележавање површина у функцији растеретног
канала и саобраћаја, док су елементи за обележавање
површине у функцији реке Уб дефинисани ПГР-ом
„Уб 2025.“. Ток реке Грачице је потврђен по
катастарском стању, а површине јавне намене у
функцији водотока, као и његова регулација која
представља другу фазу решења заштите насеља Уб од
великих вода река Уб и Грачице, биће дефинисане
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21 630,23
5 398,30
3926,74
92 112,08
123 067,35

даљом разрадом кроз планове и пројекте уређења
корита реке Грачице.
Разграничење површина јавне намене од
површина остале намене извршено је утврђивањем
граница површина јавне намене. Границе одређују
регулационе линије површина у функцији растеретног
канала, саобраћајница и река, а дефинисане су
графичким прилогом.
За површине јавне намене одређују се:

површина за реализацију растеретног канала
Грачица – Уб
 површина за реализацију приступних саобраћајница
 зона водотока
површина за реализацију растеретног канала
Грачица – Уб – списак катастарски парцела:
- делови парцела : кп.бр. 2021, 2020/1, 2020/2 2020/3,
2215, 2216, 2217/1, 2217/2, 2218/2, 2211, 2202, 2201/1,
2201/3, К.О. Совљак и 19/2 К.О. Гуњевац.
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површина
за
реализацију
приступних
саобраћајница – списак катастарских парцела:
- делови парцела: кп.бр. 2020/1, 2020/2 2020/3,
2215, 2019/2, 2216, 2217/1, 2217/2, 2218/2, 2201/1, 2202,
2214, 2211, К.О. Совљак.
зона водотока
Река Уб- према регулацији из ПДР-а „Уб 2025.“.
Река Грачица - према постојећем катастру.
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Приступна саобраћајница је планирана са циљем
саобраћајног повезивања пољопривредних парцела
које би изградњом самог растеретног канала остале без
колског прилаза.
За деоницу приступног пута у зони обухвата ПГР-а
усвојен је попречни профил који се састоји од
следећих елемената:
-коловозна трака
3.5м
-тротоари/банкине
2x0.75м=1.5м
УКУПНO
5.0м

2.1.4. Траса растеретног канала Грачица - Уб
2.1.4.1. Опис трасе растеретног канала Грачица

Будући мост се планира за путнички саобраћај, средње
еквивалентно саобраћајно оптерећење са бетонском
конструкцијом у укупној дужини 30м.

Изградња растеретног канала Грачица – Уб
представља прву фазу решења заштите насеља Уб од
великих вода река Уб и Грачице. Укупно решење,
осим изградње растеретног канала, предвиђа изградњу
преграде на km 12+059 Грачице и ретензије за
прихватање таласа великих вода и радове на чишћењу
корита и локалном надвишењу обала са очувањем
постојећег стања кроз пољопривредно подручје до
преграде ретензије, на дужини од око 7,5 km реке
Грачице.
Основни циљ предвиђених радова је да се велике
воде Грачице преусмере ка регулисаном кориту Уба, с
обзиром на мали капацитет корита Грачице и
недостатак обалног простора низводно, у ужој градској
зони.
Веза између корита Грачице и Уба остварује се
изградњом следећих грађевинских целина:
- Уливна грађевина која се изводи на десној
обали Грачице на km 6+080 (по постојећој стационажи).
- Изливна грађевина се налази на левој обали
Уба на km 12+050 (стационажа реке Уб према техничкој документацији Главни пројекат реконструкције
регулисаног корита реке Уб кроз град Уб (km 9+600km 11+300) са објектом за регулисање нивоа,
„Хидромрежа“ д.о.о. Зајечар, 2009. године.
- Растеретни канал дужине 745 m, трапезног попречног пресека.

Изградња путничког моста преко растеретног
канала Грачица-Уб је у циљу остваривања саобраћајне
повезаности пољопривредног земљишта на десној и
насеља на левој страни од будућег канала.

- Уб

У условима када је изграђен само растеретни
канал (без преграде и ретензије на Грачици узводно),
владају, практично, природни (постојећи) услови, тако
да овако парцијално решење скоро да нема ефекта на
заштиту Уба од великих вода Грачице. Због тога је
неопходно другу фазу – изградњу преграде и ретензије
на Грачици и уређење корита Грачице – спровести што
је могуће раније.
2.1.5. Општи урбанистички услови за уређење
површина јавне намене – саобраћајне површине
2.1.5.1 Саобраћајне површине
Површине јавне намене у плану су заступљене кроз
планирани мост и прилазну саобраћајницу са
коловозом, банкином, шкарпама и резервним појасом
по ножици насипа лево и десно. Површину јавне
намене, такође, чини и планирани растеретни канал
Грачица –Уб у оквиру његовог корита у зони која је
неопходна за реализацију моста са приступном
саобраћајницом.

Траса моста као и делова приступног пута је дата са
својим геометријским и аналитичким карактеристикама и свим елементима за обележавање на
основу којих је одређена и површина јавне намене у
функцији реализације саобраћаја.
Прилазна саобраћајница и мост се трасирају по
неизграђеном простору. На основу пројектоване трасе
дефинисано је заузимање земљишта за потребе
изградње приступне саобраћајнице и моста, као и свих
њихових конструктивних делова.
Усвојен је појас регулације прилазне саобраћајнице крајње тачке планираног путног профила, односно
ножица насипа.
Нивелационо решење у зони моста условљено је
котом високих вода, зазором између коте високих вода
и доње конструкције моста и висином конструкције
моста. За потребе планирања колског прелаза (моста)
преко канала добијене су напомене од Института за
водопривреду „Јарослав Черни“ АД који је израдио
Идејно решење растеретног канала где се сугерише - У
случају да се планира мост преко канала на било ком
његовом потезу, потребно је да доња ивица
конструкције буде на коти 97,10 mнм или вишој.
У складу са овим препорукама планирана
нивелета моста је подигнута у односу на постојећи
терен и налази се у насипу просечне висине 1-2м.
Одводњавање атмосферских вода са коловоза и
тротоара у зони моста, испред и иза у дужини која је
обрађена ПДР-ом, планирано је гравитационо преко
попречних и подужних падова преко банкине и косина
насипа са испустом на терен.
Укупна планирана површина под саобраћајницама
(коловоз, банкине и насип) је 5398м2 што износи 5%од
укупне површине плана.
2.1.6. Мрежа јавне комуналне инфраструктуре
У обухвату предметног Плана нема постојећих
као ни планираних објеката јавне комуналне
инфраструктуре.
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2.1.7. Услови и мере заштите простора
2.1.7.1 Услови за заштиту животне средине
Општи услови заштите животне средине
обухватају спровођење норматива који су дефинисани
како кроз планове вишег реда.
Општи услови заштите животне средине
обезбеђују се придржавањем одредби:
- Закона о заштити животне средине
("Сл.гласник РС бр. 135/04),
- Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину ("Сл.гласник РС бр. 135/04 и 88/10),
- Закона о процени утицаја на животну средину
("Сл.гласник РС бр.135/04,),
као и другим законима, правилницима и прописима везаним за ову област.
2.1.7.2 Правила и услови заштите природних и
културних добара
Услови од стране Завода за заштиту природе
Србије нису издати. Подацима о евентуалном
постојању заштићених подручја за која је спроведен
или покренут поступак заштите, утврђених еколошки
значајних подручја еколошке мреже Републике Србије
или евидентираних природних добара на простору у
обухвату Плана, нисмо располагали.
Ако се у току радова наиђе на природно добро
које је геолошко – палеонтолошког типа и
минеролошко – петрографског порекла, извођач
радова је обавезан да одмах прекине радове и обавести
надлежну организацију за заштиту природе.
Према условима Завода за заштиту споменика
културе из Ваљева на предметном подручју нема
регистрованих археолошких налазишта и споменика
културе.
- Уколико се накнадно открију археолошки локалитети,
исти се не смеју уништавати и на њима вршити
неовлашћена прекопавања.
- Инвеститор објекта је дужан да обезбеди средства за
истраживања, заштиту, чување, публиковање и
излагање добра које ужива претходну заштиту које се
открије приликом изградње инвестиционог објекта до
предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.
(члан 110. Закона о културним добрима)
- Археолошки локалитети се не смеју уништавати и на
њима вршити неовлашћена прекопавања, ископавања
и дубока заоравања (преко 30цм).
- Уколико би се током радова наишло на археолошке
предмете извођач радова је дужан да одмах, без
одлагања прекине радове и обавести надлежни Завод
за заштиту споменика културе и да предузме мере да
се налаз не уништи и не оштети, те да се чува на месту
и у положају у коме је откривен (члан 109. ст. 1 Закона
о културним добрима).
- У случају трајног уништавања или нарушавања
археолошког локалитета због инвестиционих радова,
спроводи се заштитно ископавање о трошку
инвеститора. (члан 110. Закона о културним добрима).
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- Забрањено је вађење и одвожење камена и земље са
археолошког локалитета.
Инвеститору се дозвољава да започне радове
директно на основу датог решења о условима за
предузимање мера техничке заштите и других радова.
Инвеститор је дужан да издаваоцу овог решења
пријави почетак радова као и да у року од 15 дана од
дана завршетка радова о томе обавестити доносиоца
овог решења ради прегледа и провере на лицу места да
ли су радови изведени у складу са ставом 1.
2.1.8. Услови и мере за спровођење плана
детаљне регулације
План детаљне регулације представља плански
основ за утврђивање јавног интереса, односно
прибављање земљишта у јавно власништво.
План се спроводи издавањем локацијских услова
у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи
(„Сл. гласник РС“, број 72/09 и 81/09 – испр., 64/10 одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 одлука УС, 98/13 – УС, 132/2014 и 145/2014-УС).
Подносилац захтева за издавање локацијских
услова је дужан да у даљем поступку у потпуности
поштује планско решење, правила уређења и грађења и
пратеће услове.
2.2 Правила грађења
Правила грађења у обухвату предметног Плана
као и урбанистички услови за изградњу растеретног
канала и саобраћајница прецизно су дефинисани.
2.2.1. Правила за изградњу растеретног канала
Везу између корита Грачице и Уба остварити
изградњом следећих грађевинских целина:
- Уливне грађевине која као бочног прелива
трапезног пресека, са ширином у дну 4,0 m и нагибом
косина 1:2 која се изводи се на десној обали Грачице
на km 6+080 (по постојећој стационажи).
- Изливне грађевине која се налази на левој
обали Уба на km 12+050 (стационажа реке Уб према
техничкој
документацији
Главни
пројекат
реконструкције регулисаног корита реке Уб кроз град
Уб (km 9+600-km 11+300) са објектом за регулисање
нивоа, „Хидромрежа“ д.о.о. Зајечар, 2009. године.
- Растеретног канала дужине 745 m, трапезног
попречног пресека. Ширина канала у дну се смањује
од 4,0 m на улазу на 2,0 m. Нагиб косина је 1:2. Кота
дна бочног прелива на улазу у канал је 96,20 m нЈм, а
на споју са реком Уб 94,30 m нЈм. Пад канала је 0,1 %
од km 0+030 до km 0+442, и 0,5 % од km 0+442 до km
0+745.
Растеретни канал димензионисати тако да:
- Прихвати трансформисани поплавни талас у
случају изграђене преграде и ретензије на Грачици.
- У њега улази од 2,30 m3/s при појави протока
Грачице Q1%=6,7 m3/s узводно, односно 8,95 m3/s на
ушћу Грачице у Тамнаву, а капацитет корита Грачице
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низводно од растеретног канала је 6,4 m3/s при појави
стогодишње велике воде.
2.2.2. Правила за извођење радова
Радови на изградњи растеретног канала
обухватају припремне, главне и завршне радове. У
свим етапама се спроводе мере предвиђене прописима
у вези заштите на раду, интерним правилницима
извођача
радова
и
упутствима
инвеститора,
испоручиоца опреме и надзорног органа. Све етапе
радова правовремено се пријављују надлежним
службама, организацијама које су условиле надзор,
органима локалне самоуправе и другим корисницима
простора у близини растеретног канала.
2.2.3. Инжењерскогеолошки услови за изградњу
објеката
За потребе израде документације извршени су
истражни
геотехнички
радови
на
местима
потенцијалних
преграда
за
формирање
акумулација/ретензија на Грачици и Лелића потоку.
На основу резултата инжењерскогеолошког
картирања језгра истражних бушотина и на основу
резултата лабораторијских испитивања на узорцима
тла
узети
из
њих,
издвојено
је
пет
инжењерскогеолошких средина:
1. Хумус и хумуфициране глине – у пракси се
овакво тло третира као неповољно за темељење
грађевинских објеката, па стога нису из њега узимани
узорци за лабораторијска испитивања. Овакав
закључак изведен је на основу искуства и на основу
макроскопске класификације тла преко језгра
истражних бушотина,
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2. Прашинаста глина, браон до окер боје – ова
средина стварана је у садејству алувијалног и
делувијалног процеса. Тло је стабилно, већим делом
водонепропусно и мање стишљиво, са оксидима
гвожђа и мангана. Заступљена је у свим истражним
бушотинама на дубинама од 1,0 - 6,3 m.
3. Прашинасто-песковита глина, окер, светло
браон и сиве боје – констатована у бушотинама на
Грачици на дубинама 2,1 – 5,7 m. Ово тло спада у
глине, а за наведене вредности индекса консистенције
тло је у стању мекане до тврде пластичности.
4. Пескови, браон, жуте и сиве боје –
регистровани су у свим бушотинама на дубинама 4,0 8,0 m. Према нашим критеријумима за фундирање тло
спада у врло до средње стишљива тла.
Нивои појаве подземне воде варирају између 3,2
и 7,0 m, а нивои после 24 часа након бушења између
2,5 и 3,7 m, респективно. Како се бушењем ушло у
пескове алувијалног порекла, овако високи нивои
представљају пијезометарски ниво подземне воде. У
глинама нема подземних вода које би утицале на
будући објекат.
За потребе сагледавања сеизмичког хазарда на
локацији за План детаљне регулације „Совљак- везни
канал Грачица- Уб“ израђене су:
 Карта епицентара земљотреса Mw>=3.5
 Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г., по
параметру максималног хоризонталног убрзања PGA
на основној стени (vs=800m/s)
 Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г. на
површини терена

 Табела нумеричких вредности сеизмичког хазарда за повратни период 475г. по параметру максималног
хоризонталног убрзања PGA(g) на основној стени (vs=800m/s)

 Табела епицентара земљотреса који се налазе на предметној локацији

2.2.4. Правила за изградњу површина јавне
намене – саобраћајне површине
2.2.4.1.Правила изградње саобраћајне мреже
Саобраћајно решење - геометрију саобраћајница
радити на основу графичког прилога где су дати сви
елементи за обележавање: радијуси кривина, радијуси
на раскрсницама, попречни профили, као и координате
пресечних тачака и темена хоризонталних кривина.
Приликом израде идејних пројеката и пројеката за
грађевинску дозволу могућа су мања одступања трасе
у смислу усклађивања са постојећим стањем.
Приступни пут и мост пројектовати за рачунску
брзину од 30км/х.

Приликом израде идејног пројекта и пројекта за
грађевинску дозволу саставни део је пројекат
саобраћајне сигнализације и опреме.
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Уб“.
Општина Уб
Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 350-151/2016-01 Александар Дамњановић, с.р.
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54.
На основу члана 32 тачка 8). Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
члана 5. став 3. и члана 8. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 1. став
1. и члана 17. Закона о изменама и допунама Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“, број
103/2015) и члана 33. тачка 9) Статута општине Уб
(''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008 и
6/2013)
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године,
доноси
Одлука
о престанку рада, постојања и брисању
Јавног предузећа
''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб
и преузимању права, обавеза и послова
Јавног предузећа
''Дирекција за уређење И изградњу'' Уб
на општину Уб
1. Овом одлуком уређује се престанак рада и
постојања Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и
изградњу'' Уб, брисање јавног предузећа из регистра
привредних друштава и преузимање права, обавеза и
послова Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и
изградњу'' Уб
на општину Уб, оснивача јавног
предузећа.
2. Престаје са радом и постојањем 30. јуна 2016.
године, Јавно предузеће ''Дирекција за уређење и
изградњу'' Уб, основана Одлуком о промени
оснивачког акта Јавног предузећа ''Дирекција за
уређење и изградњу'' Уб (''Службени гласник општине
Уб'' број 3/2013 и 5/2013- исправка), са седиштем у
Убу, у Улици 3. октобра број 2, уписана у регистар
Агенције за привредне регистре са матичним бројем
17227955 и чији је и порески идентификациони број
102916916, у даљем тексту дирекција.
3. Права, обавезе и послови дирекције настала на
име и за рачун дирекције закључно са 30. јуном.2016.
године од 1. јула 2016. године у целини прелазе на
општину Уб, оснивача јавног предузећа.
Општина Уб даном престанка рада и постојања
дирекције, од 1. јула 2016. године ступа на место
дирекције у свим затеченим облигационим другим
односима.
4. Права оснивача остварује орган општине Уб Скупштина општине Уб.
5. Обавезује се Општинска управа општине Уб
да:
1) изврши послове везане за престанак рада и
постојања дирекције у правном поретку Републике
Србије.
2) попише и преузме од дирекције покретне
ствари, предмете и архиву.
6. Обавезе из тачке 3. одлуке од 1. јула 2016.
године измириваће се из средстава буџета општине Уб
– са раздела 3, председник општине, Одлуке о буџету
општине Уб за 2016. годину.
7. Послове дирекције, одређене одлукама
Скупштине општине Уб, - административне, стручне и
извршне на одржавању, уређењу и изградњи
комуналне инфраструктуре, од 1. јула 2016. године
вршиће општина Уб, њен орган - Општинска управа.

17. јун 2016. године

8. Програм одржавања, уређења и изградње
комуналне инфраструктуре, доношен од стране
дирекције, од 1. јула 2016. уз сагласност Скупштине
општине Уб, доноси председник општине Уб.
Извор финасирања програма става 1. ове тачке је
раздео 3, председник општине, Одлуке о буџету
општине Уб.
9. Теретне уговоре, на терет буџета општине Уб,
закључиване од стране дирекције, за извршење
програма одржавања, уређења и изградње комуналне
инфраструктуре, од 1. јула 2016. године, на основу
претходне сагласности Општинског већа општине Уб,
закључује председник општине Уб.
Извор финасирања угвора става 1. ове тачке је
раздео 3, председник општине, Одлуке о буџету
општине Уб.
10. На дан 30. јуна 2016. године запосленима у
дирекцији престаје радни однос у дирекцији.
11. На дан 1. јула.2016. године, лица из тачке 10.
ове одлуке преузимају се у радни однос у Општинску
управу општине Уб са:
1) статусом нераспоређеног запосленог лица;
2) платом чији износ не може бити већи од износа
који има запослени у Општинској управи са истом
стручном спремом и одговарајућим звањем.
Запосленима који нису на сталном раду у
дирекцији, радни однос има престати најкасније са 30.
јуном 2016. године
12. На дан 30. јуна.2016. године престаје да важи
Одлука о о промени оснивачког акта Јавног предузећа
''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб (''Службени
гласник општине Уб'' број 3/2013 и 5/2013 - исправка).
На дан 30 јуна 2016. године брисаће се дирекција
из регистра привредних субјеката који води Агенција
за привредне регистре.
13. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 023-3/2016-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с.р.

55.
На основу члана 32 тачка 8). Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07),
члана 5. став 3. и 8. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/2016), и члана 33.
тачка 9) Статута општине Уб (''Службени гласник
општине Уб'' број 12/2008 и 6/2013)
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године,
доноси
Одлука
о престанку рада, постојања и брисању
Јавног предузеће за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије, енергетску ефикасност
и заштиту животне средине „Енерго-Уб“ Уб
и преузимању права, обавеза и послова
Јавног предузеће за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије, енергетску ефикасност
и заштиту животне средине „Енерго-Уб“ Уб
на општину Уб
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1. Овом одлуком уређује се престанак рада и
постојања Јавног предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине „Енерго-Уб“ Уб, брисање
јавног предузећа из регистра привредних друштава и
преузимање права, обавеза и послова Јавног предузеће
за производњу и дистрибуцију топлотне енергије,
енергетску ефикасност и заштиту животне средине
„Енерго-Уб“ Уб на општину Уб, оснивача јавног
предузећа.
2. Престаје са радом и постојањем 30. јуна 2016.
године, Јавно предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту
животне средине „Енерго-Уб“ Уб, основана Одлуком о
промени оснивачког акта Јавног предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску
ефикасност и заштиту животне средине „Енерго-Уб“
Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 3/2013,
5/2013 – исправка, 6/2013, 10/2013 и 13/2015), са
седиштем у Убу, у Улици Краља Петра Првог
Ослободиоца 60А/5, уписана у регистар Агенције за
привредне регистре са матичним бројем 20876026 и
чији је и порески идентификациони број 107808551, у
даљем тексту предузеће.
3. Права, обавезе и послови предузећа настала на
име и за рачун предузећа закључно са 30. јуном.2016.
године од 1. јула 2016. године у целини прелазе на
општину Уб, оснивача јавног предузећа.
Општина Уб даном престанка рада и постојања
предузећа, од 1. јула 2016. године ступа на место
предузећа у свим затеченим облигационим другим
односима.
4. Права оснивача остварује орган општине Уб Скупштина општине Уб.
5. Обавезује се Општинска управа општинУб да:
1) изврши послове везане за престанак рада и
постојања предузећа у правном поретку Републике
Србије.
2) попише и преузме од предузећа покретне
ствари, предмете и архиву.
6. Обавезе из тачке 3. одлуке од 1. јула 2016.
године измириваће се из средстава буџета општине Уб
– са раздела 5, Општинска управа, Одлуке о буџету
општине Уб за 2016. годину.
7. На дан 30. јуна 2016. године запосленима у
предузећу престаје радни однос у предузећу.
Запосленима који нису на сталном раду у
предузећу, радни однос има престати најкасније са 30.
јуном 2016. године.
8. На дан 1. јула. 2016. године, лица из тачке 7.
ове одлуке преузимају се у радни однос у Koмунално
јавно предузеће ''Ђунис'' Уб са:
1) статусом нераспоређеног запосленог лица;
2) зарадом чији износ не може бити већи од
износа који има запослени у предузећу на послу који
одговора послу које је обављало лице које се преузима.
9. На дан 30. јуна.2016. године престаје да важи
Одлука о о промени оснивачког акта Јавног предузеће
за производњу и дистрибуцију топлотне енергије,
енергетску ефикасност и заштиту животне средине
„Енерго-Уб“ Уб (''Службени гласник општине Уб'' број
3/2013, 5/2013 – исправка, 6/2013, 10/2013 и 13/2015).
На дан 30 јуна 2016. године брисаће се предузеће
из регистра привредних субјеката који води Агенција
за привредне регистре.

17. јун 2016. године

10. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 023-4/2016-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с.р.

56.
На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 4, 5. и 65.
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
број 88/11), као и члана 2. тачка 6) и члана 33. тачка 9)
Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб''
број 12/2008 и 6/2013)
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године,
доноси
Одлука
о измени и допуни Одлуке
о промени оснивачког акта
Комуналног јавног предузећа 'Ђунис'' Уб
Члан 1.
У Одлуцу о промени оснивачког акта Комуналног
јавног предузећа ''Ђунис'' Уб (''Службени гласник
општине Уб'' број 3/2013, 5/2013 и 6/2013) у члану 9.:
- уписује се делатност:
' Снабдевање
паром
и
климатизација
'3530 (производња
и дистрибуција топлотне
енергије – централизована производња и
дистрибуција у више објеката водене паре,
топле или вреле воде за потребе грејања)
Комунална
делатност.
Производња
и
дистрибуција топлотне енргије.''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
обајвљивања у ''Службеном гласнику општине Уб''
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 110-6/2016-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с.р.

57.
На основу члана 32 тачка 8). Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и
члана 33. тачка 9) Статута општине Уб (''Службени
гласник општине Уб'' број 12/2008 и 6/2013)
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године,
доноси
Одлука
о престанку рада, постојања и брисању
Фонда за рурали развој општине Уб
и преузимању права, обавеза и послова
Фонда за рурални развој опшштине Уб
на општину Уб
1. Овом одлуком уређује се престанак рада и
постојања Фонда за рурали развој општине Уб,
брисање фонда из регистра привредних друштава и
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преузимање права, обавеза и послова Фонда за рурали
развој општине Уб на општину Уб, оснивача фонда.
2. Престаје са радом и постојањем 30. јуна 2016.
године, Фонд за рурали развој општине Уб основана
Одлуком о оснивању Фонда за рурални развој општине
Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 15/2008,
5/2009 и 13/2009), са седиштем у Убу, у Улици Краља
Петра Првог Ослободиоца 62, уписан у регистар
Агенције за привредне регистре са матичним бројем
17780948 и чији је и порески идентификациони број
106300078, у даљем тексту фонд.
3. Права, обавезе и послови фонда настала на име
и за рачун фонда закључно са 30. јуном.2016. године
од 1. јула 2016. године у целини прелазе на општину
Уб, оснивача фонда.
Општина Уб даном престанка рада и постојања
фонда, од 1. јула 2016. године ступа на место фонда у
свим затеченим облигационим другим односима.
4. Права оснивача остварује орган општине Уб Скупштина општине Уб.
5. Обавезује се Општинска управа општине Уб
да:
1) изврши послове везане за престанак рада и
постојања фонда у правном поретку Републике Србије.
2) попише и преузме од фонда покретне ствари,
предмете и архиву.
6. Обавезе из тачке 3. одлуке од 1. јула 2016.
године измириваће се из средстава буџета општине Уб
– са раздела 2, Општинско веће, Одлуке о буџету
општине Уб за 2016. годину.
7. На дан 30. јуна 2016. године запосленима у
фонду престаје радни однос у фонду.
8. На дан 1. јула.2016. године, лица из тачке 10.
ове одлуке преузимају се у радни однос у Општинску
управу општине Уб са:
1) статусом нераспоређеног запосленог лица;
2) платом чији износ не може бити већи од износа
који има запослени у Општинској управи са истом
стручном спремом и одговарајућим звањем.
Запосленима који нису на сталном раду у фонду,
радни однос има престати најкасније са 30. јуном 2016.
године
9. На дан 30. јуна.2016. године престаје да важи
Одлука о оснивању Фонда за рурални развој општине
Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 15/2008,
5/2009 и 13/2009).
На дан 30 јуна 2016. године брисаће се фонд из
регистра привредних субјеката који води Агенција
запривредне регистре.
10. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 023-5/2016-01

Председник Скупштине

17. јун 2016. године

Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године,
доноси
Одлука
изменама и допунама
Одлуке о одређивању надлежног органа
који доноси и управљања средствима
Програма подршке за спровођење
пољопривредне политике и
политике руралног развоја у општини Уб
Члан 1.
У Одлуци о одређивању надлежног органа који
доноси и управљања средствима Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја у општини Уб (''Службени гласник
општине Уб'' број 2/2013), у даљем тексту одлука,
члан 2. мења се и гласи:
''Члан 2.
За финансирање програма, на начин и под
условима утврђеним законом,
Општинско веће
општине Уб планира и обезбеђују средства у буџету
општине Уб, у оквиру раздела 2, Општинско веће,
Одлуке о буџету општине Уб.''
Члан 4. одлуке мења се и гласи:
''Члан 4.
Општинска управа општине Уб обавља послове
подршке за спровођење програма.''
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 320-22/2016-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с.р.

59.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008 и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године, доноси
Закључак
о прихватању Извештаја о раду
Фонда за рурални развој општине Уб
за 2015. годину
1. Прихвата се Извештај о раду Фонда за рурални
развој општине Уб за 2015. годину, који је усвојио
Управни одбор Фонда на седници одржаној 17.
фебруара 2016. године

Александар Дамњановић, с.р.

58.
На основу члана 13. став 1. и 5. Закона о
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(''Службени гласник Републике Србије'' број 10/2013,
142/2014 I 103/2015) и члана 33. тачка 7) Статута
општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број
12/2008 и 6/2013),

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 06-47-1/2016-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с.р.
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17. јун 2016. године

60.
На основу члана 4. став 1. и члана 6. Закона о
начину одређивања максималног броја запослених у
јавном сектору (''Службени гласник Републике Србије''
број 68/2015) и тачке 1. Oдлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему државних
органа, систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за
2015. годину (''Службени гласник РС'' број 101/2015)
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године,
доноси
Одлука
о измени Одлуке о oдређивању максималног броја
запослених на неодређено време
у организационим облицима система општине Уб
за 2015. годину
Редни
број
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Организациони облици општине
Изабрана
Уб
лица
Органи општине Уб
4
(Скупштина општине, Председник
општине, Општинско веће,
Општинска управа,
Правобранилаштво општине Уб)
Предшколска установа ''Уб''
Установа за културу и спорт
''Културно-спортски центар Уб''
Градска библиотека ''Божидар
Кнежевић''
Комунално јавно предузеће
''Ђунис''
Укупно
4

2. Ову одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику општине
Уб”, а има се примењивати од 1. јула 2016. године.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 112-20/2016-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с.р.

1. У Одлуци о одређивању максималног броја
запослених на неодређено време у организационим
облицима система општине Уб за 2015. годину
(''Службени гласник општине Уб'' број 20/2015) тачка
3. мења се и гласи:
''3. Одређује се максималан број од 281 запослених на неодређено време у 2015. години, у организационим облицима система општине Уб, у складу са
чланом 6. Закона о начину одређивања максималног
броја запослених у јавном сектору и тачком 7. Oдлуке
о максималном броју запослених на неодређено време
у систему државних органа, систему јавних служби,
систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2015. годину, и то:

Именована и
постављена лица
4

Запослени на
неодређено време
78

Укупно
86

1
1

64
16

65
17

1

6

7

1

117

118

8

281

293

2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику
општине Уб".
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 111-1/2016-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с.р.

61.

62.

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
(“Службени гласник Републике Србије” број 15/2016),
члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије” број
129/2007) и члана 33. став 1. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и
6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године, доноси

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008 и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године, доноси

Решење
о именовању вршиоца дужности директора
Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб

1. Прихвата се Извештај о раду Центра за
социјални рад ''Уб'' у Убу за 2015. годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној 12.
фебруара 2016. године.

1. Именује се Саша Милићевић, дипломирани
економиста из Уба за вршиоца дужности директора
Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб, почев од
дана објављивања овог решења у ''Службеном
гласнику општине Уб'' до именовања директора
Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб, а најкасније
до 4. марта 2017. године.

Закључак
о прихватању Извештаја о раду
Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2015. годину

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 06-47-2/2016-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с.р.
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63.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008 и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године, доноси
Решење
о давању сагласности
Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба
на План и програм рада за 2016. годину

17. јун 2016. године

пословања за 2016. годину, број 518, који је усвојио
Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 31.
маја 2016. године.
2. Овао решење објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 020-119/2016-01 Александар Дамњановић, с.р.
66.

1. Даје се сагласност Центру за социјални рад
''Уб'' у Убу на План и програм рада за 2016. годину, који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној 12. фебруара 2016. године

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008 и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године, доноси

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.

Решење
о давању сагласности на Другу измену
Финансијског плана за 2016. годину
Установе за културу и спорт
''Културно спортски центар Уб''

Општина Уб
Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 020-117/2016-01 Александар Дамњановић, с.р.
64.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008 и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године, доноси
Реш ење
о давању сагласности
на Програм одржавања, уређења и изградње
комуналне инфраструктуре
општине Уб за 2016. годину
1. Даје се сагласност на Програм одржавања,
уређења и изградње комуналне инфраструктуре
општине Уб за 2016. годину, број 020-112/2016-01, који је донео председник општине Уб, дана 6. јуна 2016.
године.
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 020-118/2016-01 Александар Дамњановић, с.р.

1. Даје се сагласност на Другу измену
Финансијског плана за 2016. годину Установе за
културу и спорт ''Културно спортски центар Уб'', који
је усвојио Управни одбор установе на седници
одржаној 6. јуна 2016. године под бројем 238/16.
2. Овао решење објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 020-120/2016-01 Александар Дамњановић, с.р.
67.
На основу члана 30. став 6. Закона о предшколском васпитању и образовању (''Службени гласник
Републике Србије'' број 18/2010,) и члана 33. став 1.
тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године, доноси
Решење
о давању сагласности Предшколској установи ''Уб''
за повећање броја деце у васпитним групама
за васпитну 2016/2017. годину

65.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008 и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године, доноси
Решење
о давању сагласности
Комуналном јавном предузећу ''Ђунис''
на Прву измену и допуну
Програма пословања за 2016. годину
1. Даје се сагласност Комуналном јавном
предузећу “Ђунис“ на Прву измену и допуну Програма

1. Даје се сагласност Предшколској установи ''Уб''
за упис 20% већег броја деце у васпитне групе, по
захтеву број 204/2016-01 од 27. априла 2016. године.
2. Сагласност се даје за васпитну 2016/2017
годину.
3. Ово решење објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 020-121/2016-01 Александар Дамњановић, с.р.
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68.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008 и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године, доноси
Решење
о давању сагласности
на Предшколски програм
Предшколске установе ''Уб'' Уб
1. Даје се сагласност на Предшколски програм
Предшколске установе ''Уб'' Уб, број 85/2016-01, који
је усвојио Управни одбор установе на седници
одржаној 17. фебруара 2016. године.
2. Овао решење објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 60-3/2016-01

17. јун 2016. године

- члана Комисије Борисав Максимовић, из реда
одборника СО Уб и
- заменика члана Александар Радовановић, из реда одборника СО Уб;
- члана Комисије Слободан Тадић, из реда одбо-рника СО Уб и
- заменика члана Зорица Радић, из реда одборника
СО Уб;
и
именовати
- председника Комисије Душана Живковића,
председника Основног суда у Убу
- члана Комисије Борисав Максимовић, из реда
одборника СО Уб и
- заменика члана Слободан Тадић, из реда одборника СО Уб;
- члана Комисије СВетислав Матић, из реда одборника СО Уб и
- заменика члана Миломир Ђокић, из реда одбо-рника СО Уб;

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с.р.

Општина Уб
Скупштина општине
Број: 06-47-3/2016-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с.р.

69.
На основу члана 2. Закона о начину и условима
признавања права и враћања земљишта које је прешло
у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених
обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа (“Службени гласник Републике Србије” број 18/91 и
20/92) и члана 33. Статута Општине Уб (“Службени
гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога за измену
Решења о образовању Комисије која ће решавати
по захтевима за враћање земљишта одузетог
по основу Закона о ПЗФ друштвене својине
и додељивању земље пољопривредним
организацијама и по прописима о обавезном
откупу пољопривредних производа
Предлаже се Министарству за пољопривреду,
шумарство и водопривреду Републике Србије, да своје
Решење о образовању Комисије за решавање по захтевима за враћање земљишта одузетог по основу Закона
о ПЗФ друштвене својине и додељивању земље пољопривредним организацијама и по прописима о обавезном откупу пољопривредних производа,
Број 119-05-00030/98-09 од 17.06.1998. године,
број 119-05-00081/2006-09, од 11.05.2004. године,
број 119-05-00033/2007-09, од 19.02.2007. године,
број 119-05-00196/2007-09, од 27.09.2007. године,
број 119-05-00196/2008-09, од 12.08.2008. године,
број 119-05-00232/2009-09, од 22.06.2010. године,
број 06-00-00056/2012-09, од 12.08. 2012. године
за општину Уб, замени, тако што ће
разрешити
- председника Комисије Милку Лазић, судију
Општинског суда у Убу

70.
На основу члана 61. Закон о пољопривредном
земљишту ("Службени гласник РС", број 62/2006 и
41/2009, 65/2008, 112/2015), члана 20. тачка 1) и члана
32. тачка 4) Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Србије'' број 129/2007) и члана 2.
тачка 1) и члана 33. тачка 5) Статута општине Уб
(''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008 и
6/2013) а уз претходну сагласност Министарства
пољопривреде и заштите животне средине, Управе за
пољопривредно земљиште Републике Србије број 32011-04745/2016-14 од 7. јуна 2016. године
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године, доноси
Одлука
о утврђивању
Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
у општини Уб за 2016. годину
Члан 1.
Утврђује се Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у општини Уб
за 2016. годину, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.
На званичној интернет страни органа општине Уб
објавити одлуку са званичним табелама, и то:
- Табела 1, Преглед површина пољопрвредног
земљишта по катастарским општинама и културама;
- Табела 2, Преглед површина пољопривредног
земљишта по облицима својине по КО;
- Табела 3, Површине пољопривредног земљи-шта
по класама и културама;
- Табела 4, 5 и 6 - Одводњавање, наводњавање и
побољшање квалитета пољопривредног земљишта и
мелиорације, ливада и пашњака;
- Табела 5а - Пољопривредно земљиште у државној својини груписано по катастарским парцелама са
површином државног удела
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- Табела 7, Корисници пољопривредног земљишта у државној својини;
- Табела 8, План прихода сопственог учешћа;
- Табела 9, Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта;
- Табела 15, Преглед груписаних јавних надметања;
- Табела 16, Збирна табела;
- Табела 16а, Површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена
закупом или давањем на коришћење без накнаде;

72.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Уб”.

Решење
о именовању чланова
Управног одбора Предшколске установе “Уб” у Убу

Општина Уб
Скупштина општине
Број: 320-23/2016-01

Председник Скупштине

На основу члана 53. став 1. и 3, члана 54. став 1.
2. и 3. и 12. и члана 55. став 1. и 4. Закона о основама
система образовања и васпитања (»Службени гласник
Републике Србије број 72/2009, 52/2011, 55/2013 и
68/2015), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”
број 129/2007) и члана 33. став 1. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008 и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године, доноси

1. Именују се чланови Управног одбора Предшколске установе ''Уб'' у Убу и то:

Александар Дамњановић, с.р.

1) Представници запослених:
- Сандра Кандић,
- Жељко Ранисављевић,
- Србољуб Симић.

71.
На основу члана 32. тачка 1) Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007) и
члана 33. тачка 1) Статута општине Уб (''Службени
гласник општине Уб'' број 12/2008 и 6/2013)
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године,
доноси

2) Представници родитеља:
- Ана Павловић,
- Јован Стопа,
- Сања Јелић.

Одлука
о изменама и допунама
Пословника Скупштине општине Уб
Члан 1.
У Пословнику Скупштине општине Уб
(''Службени гласник општине Уб'' број 9/2008) чланови
45. и 46. мењају се и гласе:
''Члан 45.
Уз позив за седницу одборницима се доставља, у
писаном или електронском облику, предлог дневног
реда, материјал за седницу који се односи на предлог
дневног реда и препис записника са претходне седнице.
Члан 46.
Позив, предлог дневног реда и материјал за
седницу се доставља, у писаном или електронском
облику: председнику општине Уб, његовом заменику,
члановима Општинског већа општине Уб, начелнику
Општинске управе и руководиоцима организационих
јединица Општинске управе.
Предлог дневног реда и материјал за седницу
објављује се на интернет страници општине Уб.
Позив за седницу доставља се, у електронском
облику, и средствима јавног информисања.''
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 013-17/2016-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с.р.

3) Представници општине Уб:
- Снежана Игњатовић,
- Слађана Теодосић,
- Ивана Живановић.
2. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе ''Уб'' у Убу (''Службени гласник општине Уб'', број 24/2012 и 10/2013).
3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 60-4/2016-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с.р.

73.
На основу члана 53. став 2. и 3. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009, 52/2011, 55/2013
и 68/2015), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”
број 129/2007) и члана 33. став 1. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008 и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године, доноси
Решење
о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора
Основне школе Милан Муњас'' у Убу
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1. У решењу о именовању чланова Школског одбора Основне школе Милан Муњас'' у Убу (''Службени
гласник општине Уб'' број 24/2012, 31/2012, 26/2013,
16/2014 и 20/2015) у тачки 1, став 1) Представници
запослених, алинеја 1,
брише се '' Живка Павловић, наставник, из Уба''

Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године, доноси
Решење
о именовању чланова Школског одбора
Техничке школе “Уб” у Убу
1. Именују се чланови Школског одбора Техни-чке школе “Уб” у Убу.

и уписује ''Веран Мијатовић, професор српског
језика, из Уба''

1) Представници запослених:
(1) Даница Васић, из Уба,
(2) Милан Радојичић, из Уба,
(3) Ђорђе Ђурђевић.

2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 61-4/2016-01

17. јун 2016. године

Председник Скупштине

2) Представници родитеља:
(1) Жељка Атлић, из Уба,
(2) Наташа Лукић, из Уба,
(3) Сузана Дрча, из Уба.

Александар Дамњановић, с.р.

74.
На основу члана 52. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и
145/14), члана 13. став 2. Правилника о условима и
начину рада Комисије за стручну контролу планских
докумената, Комисије за контролу усклађености
планских докумената и Комисије за планове јединице
локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број
55/2015) и члана 33 тачка 7) Статута општоне Уб
("Службени гласник општине Уб ", број 12/2008 и
6/2013)
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године, доноси
Решење о измени
Решење о образовању и именовању чланова
Комисије за планове
Члан 1.
У члану 2. Решења о образовању и именовању
чланова Комисије за планове (''Службени гласник
општине Уб'' број 13/2015) у ставу 1. тачка 6. за
секретара,
брише се текст ''Мирјана Тодоровић, дипломирани инжењер архитектуре, из Уба''
и уписује текст ''Благоје Цонић, дипломирани
инжењер саобраћаја, из Уба.''
Члан 2.
Ово решење ступа на снагу даном објављивања у
''Службеном гласнику општине Уб'' а примењиваће се
од 1. јула 2016. године.
Општина Уб
Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 020-123/2016-01 Александар Дамњановић, с.р.

3) Представници општине Уб:
(1) Перуника Петровић, из Уба,
(2) Драган Теодосијевић, из Радљева,
(3) Ана Правик, из Уба.
2. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе “Уб” у Убу (''Службени гласник општине
Уб'', број 24/2012, 9/2013, 8/2014 и 16/2014).
3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 61-2/2016-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с.р.

76.
На основу члана 53. став 1. и 3, члана 54. став 1.
2. и 3. и 12. и члана 55. став 1. и 4. Закона о основама
система образовања и васпитања (»Службени гласник
Републике Србије број 72/2009, 52/2011, 55/2013 и
68/2015), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”
број 129/2007) и члана 33. став 1. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008 и 6/2013),
Скупштина општине Уб, 17. јуна 2016. године, доноси
Решење
о именовању чланова Школског одбора
Гимназије ''Бранислав Петронијевић'' у Убу
1. Именују се чланови Школског одбора Гимназије ''Бранислав Петронијевић'' у Убу.
1) Представници запослених:

75.
На основу члана 53. став 1. и 3, члана 54. став 1. 2.
и 3. и 12. и члана 55. став 1. и 4. Закона о основама система образовања и васпитања (»Службени гласник
Републике Србије број 72/2009, 52/2011, 55/2013 и
68/2015), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”
број 129/2007) и члана 33. став 1. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008 и 6/2013),

(1) Анђелка Симић, из Уба,
(2) Милица Милошевић Манојловић, из Уба,
(3) Радмила Тодоровић, из Уба.
2) Представници родитеља:
(1) Миљана Јовић, из Уба,
(2) Љиљана Сокић, из Уба,
(3) Слађана Миличић, из Уба.
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3) Представници општине Уб:
(1) Миладин Ненадовић, из Бањана,
(2) Никола Старчевић, из Уба,
(3) Аница Милошевић Поповић, из Уба.
2. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о именовању чланова Школског одбора
Гимназије ''Бранислав Петронијевић'' у Убу (''Службе-

17. јун 2016. године

ни гласник општине Уб'', број 24/2012, 27/2012, 2/2013,
6/2013, 16/2014 и 20/2015).
3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику
општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 61-3/2016-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с.р.
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Садржај
50.

Одлука о утврђивања престанка мандата одборника у Скупштини општине Уб

1

51.

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Уб

1

52.

План детаљне регулације „Совљак – везни канал Грачица-Уб“

2

53.

Одлука о изради Плана детаљне регулације ''Брана ''Памбуковица'' на реци Уб''

2

54.

Одлука о престанку рада, постојања и брисању Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и
изградњу'' Уб и преузимању права, обавеза и послова Јавног предузећа ''Дирекција за
уређење и изградњу'' Уб на општину Уб

10

Одлука о престанку рада, постојања и брисању Јавног предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине „Енерго-Уб“ Уб и
преузимању права, обавеза и послова Јавног предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине „Енерго-Уб“ Уб на
општину Уб

10

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Комуналног јавног предузећа
'Ђунис'' Уб

11

Одлука о престанку рада, постојања и брисању Фонда за рурали развој општине Уб и
преузимању права, обавеза и послова Фонда за рурални развој опшштине Уб на општину Уб

11

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању надлежног органа који доноси и
управљања средствима Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја у општини Уб

12

Закључак о прихватању Извештаја о раду Фонда за рурални развој општине Уб за 2015.
годину

12

Одлука о измени Одлуке о oдређивању максималног броја запослених на неодређено време у
организационим облицима система општине Уб за 2015. годину

13

Решење о именовању вршиоца дужности директора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис''
Уб

13

62.

Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2015. годину

13

63.

Решење о давању сагласности Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба на План и програм рада
за 2016. годину

14

Решење о давању сагласности на Програм одржавања, уређења и изградње комуналне
инфраструктуре општине Уб за 2016. годину

14

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу “Ђунис“ на Прву измену и
допуну Програма пословања за 2016. годину

14

Решење о давању сагласности на Другу измену Финансијског плана за 2016. годину Установе
за културу и спорт ''Културно спортски центар Уб''

14

Решење о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' за повећање броја деце у
васпитним групама за васпитну 2016/2017. годину

14

68.

Решење о давању сагласности на Предшколски програм Предшколске установе ''Уб'' Уб

15

69.

Закључак о утврђивању предлога за измену Решења о образовању Комисије која ће решавати
по захтевима за враћање земљишта одузетог по основу Закона о ПЗФ друштвене својине и
додељивању земље пољопривредним организацијама и по прописима о обавезном откупу пољопривредних производа

15

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

64.

65.

66.

67.

Број 16 – страна 20

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ

17. јун 2016. године

Одлука о утврђивању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у општин Уб за 2016. годину

15

71.

Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Уб

16

72.

Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе “Уб” у Убу

70.

16
Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Милан
Муњас'' у Убу

16

74.

Решење о измени Решења о образовању и именовању чланова Комисије за планове

17

75.

Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе “Уб” у Убу

17

76.

Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије ''Бранислав Петронијевић'' у Убу

17

73.

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

