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На основу члана 43. Закона о буџетском систему
("Службеи гласник РС", број 54/2009 и 73/2010, 101/2010
и 78/2011), члана 32.Закона о локалној самоуправи("Службени гласник РС", број 129/07), и члана 33. Статута општине Уб ("Службени гласник општине Уб", број
12/2008)
Скупштина општине Уб на седници одржаној дана 12. октобра 2012. године доноси
Одлука
о ребалансу буџета општине Уб за 2012. годину
- друга измена I Општи део

Члан 1.
Буџет општине Уб за 2012. годину се састоји од:
1.Прихода у износу од 1.068.000.000 динара
1.1 Буџетских прихода у износу од 1.035.000.000
динара
1.2 Сопствених прихода буџетских корисника у износу од 33.000.000 динара
2. Издатака у износу од 1.068.000.000 динара
2.1. Издатака из буџетских прихода у изосу од
1.035.000.000 динара
2.2. Издатака из сопствених прихода буџетских корисника у износу од 33.000.000 динара.
Члан 2.
Приходи и примања буџета утврђени су у следећим износима:

Економска
Опис
калсификација
3116Приходи из ранијих година
Укупно
711000ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
711110Порез на зараде
711120 Порез на приходе од самосталне делатости
711140Порез на приходе од имовине
711180Самодопринос
711190Порез на друге приходе
Укупно 711000
712000ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА
712120Порез на фонд зарада
Укупно 712000
713000ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
713120Порез на имовину
713310Порез на наслеђе и поклон
713420Порез на капиталне трансакције
Укупно 713000
714000ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
714440Средстава за противпожарну заштиту
714510Порези на моторна возила
714540Накнада за коришћење добара од општег интереса
714550Боравишна такса
714560Општинске накнаде животна средина
714570Општинске комуналне таксе
Укупно 714000
716000ДРУГИ ПОРЕЗИ
716110Комунална такса на фирму
Укупно 716000

Бесплатан примерак

Планирани буџетски
приходи за 2012
7.150.000
7.150.000
220.000.000
15.000.000
10.000.000
50.000
28.000.000
273.050.000
10.000
10.000
25.000.000
1.000.000
12.000.000
38.000.000
50.000
18.000.000
4.000.000
200.000
3.000.000
200.000
25.450.000
6.000.000
6.000.000
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733000ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
733150Текући трансфери од других нивоа власти
Укупно 733000
741000ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
741150Приход од камате
741510Накнада од коришћења природних добара
741520Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта
741530Накнада за коришћење граћевинског земљишта
Укупно 741000
742000ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА
742150Приходи од давања у закуп
742250Таксе у корист нивоа општина
Укупно 742000
743000НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
743320 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина
743350Новчане казне изречене у прекрш.поступку

135.000.000
135.000.000
300.000
10.000.000
100.000
364.640.000
375.040.000
8.000.000
8.000.000
16.000.000
4.000.000
200.000

Укупно 743000
744000КАПИТАЛНИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ
744250Капитални добровољни трансфери од физфчких и правних лица
Укупно 744000

4.200.000
150.000.000
150.000.000

745000МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
745150Остали општински приходи
Укупно 745000
771000МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
771110 Меорандумске ставке за рефундацију
Ukupno 771000
920000ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ АКЦИЈА
921950Примања од продаје акција
Укупно 920000

4.000.000
4.000.000
1.000.000
1.000.000
100.000
100.000

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ:
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ ПРИХОДА
УКУНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА

1.035.000.000
33.000.000
1.068.000.000

Сопствени приходи буџетских корисника утврђују се у следећим износима:
ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Уб" ............2.000.000 динара
Предшколса установа "Уб" ...................................25.100.000 динара
Фонд солидарне стамбене изградње .........................500.000 динара
Градскa библиотека "Б. Кнежевић"...................... 200.000 динара
Културно-спртски центар .................................... 5.200.000 динара
Члан 3.
Укупни расходи и издаци по основним наменама, утрврђују се у следећим износима:
Економска
класификација

О П И С

УКУПНИ ИЗДАЦИ У 2012

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
411 Плате, додаци и накнаде запослених
412 Социј.доприноси на терет послодавца
413 Накнада у натури
414 Социјална давања запосленим
415 Накнаде за запослене
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи
Укупно:
42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања

127.834.000
22.908.000
235.000
1.993.000
3.205.000
10.105.000
166.280.000
39.575.000
2.860.000
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423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
Укупно:
43 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
434 Употреба земљишта
Укупно:
45 СУБВЕНЦИЈЕ
451 Текуће субвенције
Укупно:
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

60.566.000
73.775.000
96.740.000
17.975.000
291.491.000
27.000.000
27.000.000
159.200.000
159.200.000

463 Текући трансфери
Укупно:
47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
472 Накнаде за социј. заштиту из буџета
Укпно:
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ

97.270.000
97.270.000

481 Дотације невладиним организацијама
482 Порези, обавезне таксе и казне наметн.од једног нивоа
власти другом
483 Новчане казне

17.100.000
8.115.000

484 Накнада штете настале услед елементарних непогода или
других природних узрока
Укупно:
49 РЕЗЕРВЕ
499 Резерве
Укупно:
51 ОСНОВНА СРЕДСТВА
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
515 Остала основна средства
Укупно:
52 ЗАЛИХЕ

18.000.000

54.705.000
54.705.000

50.000

43.265.000
8.000.000
8.000.000
184.800.000
11.909.000
980.000
197.689.000

521 Робне резерве
Укупно:
54 ЗЕМЉИШТЕ

100.000
100.000

541 Грађевинско земљиште
Укупно:
У К У П Н О:

23.000.000
23.000.000
1.068.000.000

II ПОСЕБАН ДЕО

1 00

110
1
2

411
412

3
4

413
414

5
6

415
416

Укупно
издаци за 2012

Издаци из
сопствених
прихода

Издаци из
буџетских
прихода

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ,
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде за запослене
Накнаде комисијама,
одборницима и члановима
радних тела скупштине

Помоћна
колона

Опис

Економска
класификац.

Позиција

Функција

Глава

Раздео

Члан 4.
Средства буџета у износу од 1.027.850.000 динара и средства додатних прихода директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 33.000.000 динара и средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих
година у износу од 7.150.000 распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

5.100.000
930.000

5.100.000
930.000

10.000
80.000

10.000
80.000

40.000
3.000.000

40.000
3.000.000
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7
8
9
10

422
423
463
481

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Издаци за јавну безбедност
Дотације невладиним
организацијама
Политичке странке
Инклузија Рома

11

521
01

01

160
12

416

13
14
15

421
423
426
01

2

02

130
16
17

411
412

18
19

413
414

20
21

415
416

22
23
24
25
26

421
422
423
424
425

27 426
27/1 463
28

482

29
30

511
512
01

912
31
32

463
463

33

463

34

463

35

463

36

463
01

Робне резерве
Извори финансирања за
функцију 110:
Приходи из буџета
УКУПНО ГЛАВА 00:
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА
Накнаде комисијама и
члановима радних тела
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за
функцију 160:
Приходи из буџета
УКУПНО ГЛАВА 01:
УКУПНО РАЗДЕО 1:
ОПШТИНСКА УПРАВА
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Материјал
Tрансфери-зграда општинске
управе
Порези, обавезне таксе и
казне
Зграде и грађ. објекти
Опрема
Извори финансирања за
функцију 130
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ
130:
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОШ “МИЛАН МУЊАС” Уб
ОШ “РАЈКО
МИХАИЛОВИЋ” Бањани
ОШ “ДУШАН
ДАНИЛОВИЋ” Радљево
ОШ “СВЕТИ САВА”
Памбуковица
ШОМО “ПЕТАР
СТОЈАНОВИЋ” Уб
ОСТАЛЕ ШКОЛЕ
Извор финансирања за
функцију 912:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ
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400.000
16.000.000
300.000
2.700.000

400.000
16.000.000
300.000
2.700.000

100.000

100.000

28.660.000
28.660.000

28.660.000
28.660.000

1.900.000

1.900.000

110.000
200.000
300.000

110.000
200.000
300.000

2.510.000
2.510.000
31.170.000

2.510.000
2.510.000
31.170.000

57.500.000
10.300.000

57.500.000
10.300.000

100.000
1.000.000

100.000
1.000.000

1.600.000
1.900.000

1.600.000
1.900.000

12.000.000
1.400.000
11.000.000
2.000.000
1.700.000

12.000.000
1.400.000
11.000.000
2.000.000
1.700.000

4.600.000
5.500.000

4.600.000
5.500.000

5.000.000

5.000.000

9.000.000
1.500.000

9.000.000
1.500.000

126.100.000
126.100.000

126.100.000
126.100.000

24.000.000
9.700.000

24.000.000
9.700.000

2.200.000
500.000

8.000.000

8.000.000

7.500.000

7.500.000

3.000.000

3.000.000

1.000.000

1.000.000

53.200.000
53.200.000

53.200.000
53.200.000
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920
37

463

38

463

01
980
39

472

40
41

472
472

42

472
01

820
43

481
01

620
44

451

912:
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА “УБ”
Уб
ГИМНАЗИЈА “БРАНИСЛАВ
ПЕТРОНИЈЕВИЋ” Уб
Извор финансирања за
функцију 920:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ
920:
ОБРАЗОВАЊЕ
НЕКЛАСИФИКОВАНО НА
ДРУГОМ МЕСТУ
Превоз ученика основних и
средњих школа
Регресирана исхрана ученика
Ученичке награде, Рег.
центар за талентоване
ученике
Студентске стипендије
Извори финансирања за
функцију 980:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ
980:
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ
Историјски архив
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ
820:
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
СУБВЕНЦИЈЕ КЈП
“ЂУНИС” УБ
Капиталне инвестиције
Одржавање комуналне
хигијене
ЗОО Хигијена
Текуће субвенције – развој

45

090
46

47
48

110

451 Суфинансирање пројеката
Извори финансирања за
функцију 620:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ
620
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
463 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД
421Стални трошкови
423 Услуге
425 Текуће поправке
472 Накнаде за социјалну
заштиту
451 пројекат кућна нега
472 Накнада за боравак трећег
детета у предшколској
установи
472 Накнада за прворођено и
другорођено дете
Извори финансирања за
функцију 090:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ
090:
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
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10.000.000

10.000.000

2.900.000

2.900.000

12.900.000
12.900.000

12.900.000
12.900.000

29.000.000

29.000.000

5.000.000
1.500.000

5.000.000
1.500.000

11.905.000

11.905.000

47.405.000
47.405.000

47.405.000
47.405.000

400.000

400.000

400.000
400.000

400.000
400.000

88.000.000

88.000.000

23.000.000

23.000.000

90.000.000
90.000.000

90.000.000
90.000.000

12.700.000

12.700.000

2.000.000

2.000.000

5.000.000

5.000.000

19.700.000
19.700.000

19.700.000
19.700.000

32.000.000
32.400.000
3.200.000
20.400.000

350.000
150.000
200.000
8.500.000
3.500.000
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49
50
51
52

481
481
463
484

53
54

499
499
01

03

620
55
56

411
412

57
58

413
414

59

415

60

416

61
62
63
64
65

421
422
423
424
425

66
67
68
69
70
71
72
73

425
426
434
482
511
512
515
541
01
04

04

610
74

511
01
04

05

911
75
76

411
412

77

414

78
79
80
81
82
83
84

415
416
421
422
423
424
425

ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Удружења
Црквене општине –
Дом здравља Уб
Накнада штете настале услед
елементарних непогода или
других природних узрока
Стална буџетска резерва
Текућа буџетска резерва
Извори финансирања за
функцију 110:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ
110:
УКУПНО ГЛАВА 02;
ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
УБ” УБ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања
запосленима
Накнаде трошкова за
запослене
Награде за запо. и остали
посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање објеката
Издаци за јавну безбедност
Трошкови материјала
Употреба земљишта
Порези и обавезне таксе
Изградња објеката
Улагање у основна средства
Нематеријална имовина
Грађевинско земљиште
Извори финансирања за
функцију 620:
Приходи из буџета:
Сопствени приходи:
УКУПНО ГЛАВА 03:
ФОНД СОЛИДАРНЕ
ИЗГРАДЊЕ
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за
функцију 610:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
УКУПНО ГЛАВА 04:
ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА УБ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на
терет запослених
Социјална давања
запосленима
Накнаде за запослене
Награде и посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
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5.000.000
9.000.000
17.000.000
18.000.000

5.000.000
9.000.000
17.000.000
18.000.000

2.000.000
6.000.000

2.000.000
6.000.000

57.000.000
57.000.000

57.000.000
57.000.000

406.705.000

406.705.000

8.144.000
1.458.000

570.000
120.000

8.714.000
1.578.000

60.000
288.000

5.000
5.000

65.000
293.000

150.000

150.000

450.000

5.000

455.000

16.700.000
150.000
23.850.000
4.550.000
74.600.000

75.000
90.000
600.000
20.000
195.000

16.775.000
240.000
24.450.000
4.570.000
74.795.000

8.200.000
1.500.000
27.000.000
3.000.000
146.800.000
1.000.000
300.000
23.000.000

0
250.000

8.200.000
1.750.000
27.000.000
3.015.000
146.800.000
1.050.000
300.000
23.000.000

15.000
50.000

343.200.000
341.200.000

24.800.000
4.450.000

2.000.000
2.000.000

343.200.000
2.000.000
343.200.000

500.000

500.000

500.000
500.000

500.000
500.000

14.300.000
2.560.000

39.100.000
7.010.700

270.000

270.000

1.165.000
900.000
4.000.000
70.000
96.000
50.000
850.000

1.165.000
2.040.000
4.000.000
220.000
496.000
150.000
1.150.000

1.140.000
150.000
400.000
100.000
300.000
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85
86
87

06

одржавање
426 Трошкови материјала
511 Зграде и грађ. објекти
512 Опрема
Извори финансирања за
функцију 911:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи

820
88
89

411
412

90

414

91
92

415
416

93
94
95
96
97

421
422
423
424
425

98
99
100
101

426
511
512
515
01
04

07

160
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463
463

УКУПНО ГЛАВА 05:
БИБЛИОТЕКА “Б.
КНЕЖЕВИЋ” УБРИЋ
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на
терет послодавца
Социјална давања
запосленима
Накнаде за запослене
Награде и посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и
одржавање
Трошкови материјала
Основна средрства
Опрема
Књиге
Извори финансирања за
функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
УКУПНО ГЛАВА 06:
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МЗ Бањани
МЗ Бргуле
МЗ Брезовица
МЗ Врело
МЗ Врховине
МЗ Вукона
МЗ Гвозденовић
МЗ Докмир
МЗ Звиздар
МЗ Јошева
МЗ Каленић
МЗ Калиновац
МЗ Кршна глава
МЗ Кожуар
МЗ Лисо поље
МЗ Лончаник
МЗ Милорци
МЗ Мургаш
МЗ Новаци
МЗ Паљуви
МЗ Памбуковица
МЗ Радљево
МЗ Радуша
МЗ Руклада
МЗ Стубленица
МЗ Совљак
МЗ Слатина
МЗ Таково
МЗ Трлић
МЗ Тулари
МЗ Тврдојевац
МЗ Уб
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100.000
0
689.000

6.000.000
150.000

37.440.000
37.440.000

6.100.000
0
839.000
37.440.000
25.100.000

25.100.000
25.100.000

62.540.000

4.320.000
770.000

4.320.000
770.000

200.000

200.000

120.000
100.000

120.000
100.000

550.000
100.000
1.660.000
10.000
1.240.000

20.000
100.000

310.000
510.000
600.000

310.000
80.000

510.000
680.000

200.000
200.000

10.490.000
200.000
10.690.000

10.490.000
10.490.000
55.000
55.000
30.000
55.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
25.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
55.000
55.000
30.000
30.000
30.000
45.000
30.000
55.000
30.000
30.000
30.000
5.000

570.000
100.000
1.760.000
10.000
1.240.000

55.000
55.000
30.000
55.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
25.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
55.000
55.000
30.000
30.000
30.000
45.000
30.000
55.000
30.000
30.000
30.000
5.000
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134
135
136

08

421
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

09

820
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

10

500
164
165
166

11

130
167

463 МЗ Црвена Јабука
463 МЗ Чучуге
463 МЗ Шарбане
Извори финансирања за
функцију 160:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ГЛАВА 07:
ФОНД ЗА РУРАЛНИ
РАЗВОЈ
411 Плате и додаци запослених
412 Социјални доприноси на
терет послодавца
416 Награде и посебни
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и
одржавање објеката
426 Трошкови материјала
512 Опрема
Извори финансирања за
функцију 421:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ГЛАВА 08;
КУЛТУРНО-СПОРТСКИ
ЦЕНТАР
411 Плате и додаци запослених
412 Социјални доприноси на
терет послодавца
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања
запосленима
415 Накнаде за запослене
416 Награде и посебни расходи
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и
одржавање објеката
426 Трошкови материјала
472 Накнаде из буџета- социјална
заштита
482 Порези, таксе, казне
483 Новчане казне
511 Основна средства
512 Опрема за спорт
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи
УКУПНО ГЛАВА 09
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване усл.
451 Суфинансирање пројеката
Извори финансирања за
функцију 500:
01 Приходи из буџета
УКУПНО ГЛАВА 10:
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА
ПОДСТИЦАЈ
ЗАПОШЉАВАЊА
451 Субвенције незапосленим
лицима
Извори финансирања за
функцију 130:
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25.000
25.000
25.000

25.000
25.000
25.000

1.170.000
1.170.000

1.170.000
1.170.000

2.500.000
370.000

2.500.000
370.000

50.000
600.000
300.000
1.400.000
27.380.000
150.000

50.000
600.000
300.000
1.400.000
27.380.000
150.000

100.000
150.000

100.000
150.000

33.000.000

33.000.000

33.000.000

33.000.000

9.500.000
1.700.000

1.100.000
250.000

60.000
150.000
130.000
400.000
4.500.000
120.000
3.030.000
27.710.000
8.925.000
3.950.000
300.000
100.000
50.000
23.000.000
7.700.000
87.000.000
91.325.000

10.600.000
1.950.000
60.000
150.000

260.000
1.000.000
80.000
1.000.000
80.000
530.000
840.000

60.000
5.200.000
5.200.000

130.000
660.000
5.500.000
200.000
4.030.000
27.790.000
9.455.000
4.790.000
300.000
100.000
50.000
23.000.000
7.760.000
87.000.000
5.200.000
96.525.000

500.000
11.800.000
5.700.000

500.000
11.800.000
5.700.000

18.000.000
18.000.000

18.000.000
18.000.000

42.000.000

42.000.000
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130
168

13

01 Приходи из буџета
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ
11:
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА
ИНЕСТИЦИОНЕ
ПОДСТИЦАЈЕ
451 Субвенције
Извори финансирања за
функцију 130:
Приходи из буџета
УКУПНО ГЛАВА 12:

133
169
170
171
172
173
174

422
423
424
425
426
512

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Тошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке
Материјал
Опрема
Извори финансирања за
функцију 133:
Приходи из буџета
УКУПНО ГЛАВА 13:
УКУПНО РАЗДЕО II
У К У П Н О РАСХОДИ

II ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 5.
Буџтски приходи из члана 1. ове Одлуке распоређују се за:
финансирање јавних расхода у висини од
1.027.000.000 динара,
финансирање средстава резерви у висини 8.000.000
динара.
Члан 6.
Средства текуће буџетске резерве планирају се у
буџету општине у износу од: 6.000.000 динара.
Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или
за сврхе за које се у току године покаже да апропријације
нису биле довољне.
Председник општине на предлог локалног органа
управе надлежног за финансије, доноси одлуку о употреби текуће буџетске резерве.
Члан 7.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у
буџету општине у износу од 2.000.000 динара и користе
се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.
Члан 8.
За извршавање одлуке о буџету општине Уб
одговoран је председник општине.
Наредбодавац за извршавање буџета је председник општине.
Члан 9.
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.
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42.000.000
42.000.000

42.000.000
42.000.000

500.000

500.000

500.000
500.000

500.000
500.000

20.000
730.000
75.000
50.000
25.000
100.000

20.000
730.000
75.000
50.000
25.000
100.000

1.000.000
1.000.000
1.003.830.000 33.000.000
1.035.000.000 33.000.000

1.000.000
1.000.000
1.036.830.000
1.068.000.000

Члан 10.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске управе
и начелник одељења за буџет.
Члан 11.
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 12.
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 13.
Новчана средства буџета општине, директних и
индиректних корисника буџета, као и других корисника
јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 14.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у
2012.години по посебном акту(решење) које доноси пред-
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седник општине, на предлог надлежног органа за финансије, у оквиру следећег раздела:
1 Раздео 2, Глава 2, Функционална класификација 110,
Позиција 00 Удружења у износу од: 5.000.000 динара
2. Раздео 2, Глава 2, Функционална класификација 110,
Позиција 00 Црквене општине у износу од: 9.000.000 динара.
Члан 15.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом одлуком
само за намене за које су им по њиховим захтевима та
средства одобрена и пренета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода,
обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из других извора.
Обавезе преузете у 2011.години у складу са одобреним апропријацијама у 2011. години, а не извршене у току 2011.године, преносе се у 2012.годину и имају статус
преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених
апропријација овом одлуком.
Члан 16.
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 17.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет
буџета само до износа апропријације утврђене Одлуком.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе
само на основу писаног уговора или другог правног акта,
уколико законом није другачије прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава
предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о
буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
Члан 18.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу
са прописима који уређују јавне набавке.
Набаком мале вредности, у смислу прописа о јавним
набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана
законом којим се уређује буџет републике Србије за
2012.годину.
Члан 19.
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 износа исказаног у члану 2. ове
одлуке, могу користити средства остварена из додатних
прихода до износа до ког су та средства и остварена, а за
немене утврђене овом одлуком.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе утврђене у члану 2. ове одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет
буџета.
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Члан 20.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог
захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним
плановима буџета. Уз захтев, корисници су диужни да доставе комплетну документацију за плаћање(копије).
Члан 21.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2012.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 инвестиорања.
Члан 22.
Општинско веће донеће програм рационализације
којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укуључујучи и одређене критеријуме за извршење тог програма и о томе обавестити Скупштину општине.
Корисник буџетских средтава не може без претходне сагласности председника општине, засновати радни
однос са новим лицима до краја 2012.године уколико
средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у скалду са овом
одлуком предвиђена за плате том буџетском кориснику и
програмом рационализације из става 1. овог члана.
Члан 23.
Директан и индиректни корисници буџетских
средстава, који остваре уштеде у трошењу средстава буџета планираних за расходе за запослене и коришћење
услуга и роба, могу остварени износ уштеда користит за
исплату награда за посебне резултате рада запослених.
Остварена средства уштеда из става 1. овог члана не
могу се исплатити у износу већем од износа потребног за
исплату једног месечног платног фонда диретног и индиректног корисника буџетских средстава, и то на крају буџетске године.
Средства остварена из уштеда преусмеравају се
одобравањем апропријација на име одређених расхода у
изосу 5% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.
Износи средстава из става 3. овог члана усмеравају се у корист апропријације економске класификације
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи, о чему одлучује председник општине или орган који он одреди.
Члан 24.
Директни и индиректни корисници буцетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финасира
из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у
2012.години на терет капитала сразмерно делу средстава
обезбеђених у буџету из средста остварених по основу
донација.
Члан 25.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари
којим управљају други корисници јавних средстава, не
плаћају закуп у 2012.години.
Члан 26.
За финасирање дефицита текуће ликвидности, који
може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине, може
се задужити у складу са одредбама члана 35. закона о јавном дугу (Сл.Гласник РС 61/2005)
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Члан 27.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун
извршења буџета до 31. јануара 2012.године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2011.години,
која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о
буџету општине Уб за 2011.годину.
Члан 28.
Изузетно, да се буџету општине Уб из другог буџета(Републике, друге општине) определе актом наменска
трансферна средства, укључујући и наменска трансферна
средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису
могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта
отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода
по том основу а у складу са чланом 5 Закона о буџетском
систему.
Члан 29.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава а у
смислу закона о буџетском ситему који су укључени у сиустем консолидованог рачуна трезора неће се вршити
уколико ови корисници нису добили сагласност на финасијски план прописан актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.
Члан 30.
Ова Oдлука ће се доставити Министарству финансија РС, а биће објављена у "Службеном гласнику општине Уб"
Члан 31.
Oва Oдлука ступа на снагу даном доношења.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 40-211/2012-02

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

137.

На основу члан 20. тачка 39. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана
12. тачка 40) и члана 33. тачка 7) Статута општине Уб
(''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 12. октобра 2012. године,
доноси
Одлука
о новчаним наградама
ученика, наставника и професора
и новчаним накнадама
студентима дела трошкова студирања
I Основне одредбе
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови, висина и начин
доделе новчаних давања ученицима, наставницима, професорима и студената општине Уб, у даљем тексту новчана давања, у облику:
1. новчаних награда ученицима;
2. новчаних награда наставницима и професорима;
3. новчаних накнада студентима дела трошкова студирања.
Члан 2.
Новчана давања су једнократна новчана доброчина
давања општине Уб која се исплаћују лицима из члана 1.
одлуке под условима и на начин утврђен овом одлуком.
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Члан 3.
Новчана давања обезбеђују се из:
1. буџета општине Уб;
2. прилога и поклона правних и физичких лица.
Члан 4.
Административне и стручне послове за потребе органа општине Уб ради примене ове одлуке обавља Општинска управа општине Уб, служба надлежна за послове
образовања, у даљем тексту Општинска управа.
II Новчане награде ученика
II.I. Новчана награда ученика
Члан 5.
Новчана награда ученика, у даљем тексту награда,
исплаћује се ученицима обавезних основних школа,
основне школе за музичко образовање и средњих школа
са седиштем у општини Уб, у даљем тексту школа, а који
право на награду остваре под условима и на начин утврђеним овом одлуком.
Корисник награде

Члан 6.
Право на награду могу остварити ученици школа,
под следећим условима:
1) да су носиоци дипломе ''Вук Караџић'' по завршеном обавезном основном школовању;
2) да су носиоци дипломе ''Вук Караџић'' по завршеној средњој школи;
3) да су освојили 1, 2. или 3. место на бар једном републичком или међународном такмичењу или смотри;
4) да су бар једном учествовали на републичком
или међународном такмичењу или смотри;
5) да су освојили прво место на окружном такмичењу, а да у њиховим узрасним категоријама није предвиђен републички ранг.
Висина и начин исплате награде
Члан 7.
Висина награде, почев од 28. јуна 2013. године у нето износу, утврђује се у износу од:
1) 10.000 динара за ученике носиоце дипломе ''Вук
Караџић'' по завршеном обавезном основном школовању;
2) 20.000 динара за ученике носиоце дипломе ''Вук
Караџић'' по завршеној средњој школи;
3) 15.000 динара за ученике који су освојили 1 место на бар једном републичком или међународном такмичењу или смотри;
4) 12.000 динара за ученике који су освојили 2 место на бар једном републичком или међународном такмичењу или смотри;
5) 10.000 динара за ученике који су освојили 3. место на бар једном републичком или међународном такмичењу или смотри;
6) 5.000 динара динара за ученике који су бар једном учествовали на републичком или међународном такмичењу или смотри;
7) 3.000 динара за ученике који су освојили прво
место на окружном такмичењу, а у и њиховим узрасним
категоријама није предвиђен републички ранг.
Ако ученик у току школске године оствари више од
једног услова из став 1. тачка 3) до 7) ове одлуке, награда
се има исплатити само по једном, најповољнијем, оствареном услову.
Награде се исплаћују једнократно и у готовом новцу сваког 28. јуна.
Време за које се додељује награда
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Члан 8.
Награда се додељује ученицима школа као годишња новчана награда за постигнут:
1) школски успех (одличан) у претходном школовању;
2) резултат на школским такмичењима и смотрама
окружног, републичког и међународног ранга.
Обавеза директора школа
Члан 9.
Директори школа обавезни су најкасније до 10. јуна
текуће године да доставе Општинској управи извештај са
именима ученика и исправама којима се доказује да су
остварили право на награду по одредбама ове одлуке.
Орган који доноси решење о наградама
Члан 10.
Општинско веће општине Уб, у даљем тексту Веће,
по пријему извештаја из члана 9. донеће најкасније до 20.
јуна текуће године решење о исплати награда.
Решење из става 1. овог члана објављује се у ''Службеном гласнику општине Уб''.
На решење Већа директор школе из члана 9. има
право да поднесе Већу приговор у року од 2 дана од дана
објављивања решења.
Ако нема приговора, одлука Већа је коначна.
Одлуку по приговору из става 3. овог члана, у року
од 3 дана од дана подношења приговора, доноси Веће.
Одлука Већа по приговору је коначна.
II.II. Новчане награде талентованим ученицима
Новчане награде талентованим ученицима
Члан 11.
Новчане награде талентованим ученицима, у даљем
тексту награда, је новчано давање које се исплаћује ученицима школа из члана 5. и ученицима који заједно са
својим родитељима или старатељима имају пребивалиште
на територији општине Уб, а који су остварили посебне
резултате одређене овом одлуком.
Корисник награде

Члан 12.
Право на награду могу остварити ученици школа из
члана 11. ове одлуке, под условом да су освојили најмање
5. пута 1. место на републичким или међународним такмичењима или смотрама у протеклој школској години.
Ученик који оствари право на награду става 1. овог
члана не може остварити и право на награду из члана 7.
став 3. до 7. одлуке.
Висина и начин исплате награде
Члан 13.
Висина награде, почев од 28. јуна 2013. године у нето износу, утврђује се у износу од 20.000 динара.
Награде се исплаћују једнократно и у готовом новцу сваког 28. јуна.
Време за које се додељује награда
Члан 14.
Награда се додељује ученицима школа као годишња новчана награда за постигнут резултат на такмичењима и смотрама окружног, републичког и међународног
ранга у школској години.
Обавеза ученика

Члан 15.
Ради остварења права на награду ученици су обавезни да најкасније до 10. јуна текуће године доставе Оп-
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штинској управи копије диплома о резултатима из члана
14. одлуке, потврду да су редовни ученици, као и доказ о
пребивалишту ученика и родитеља или старатеља.
Орган који доноси решење о наградама
Члан 16.
Веће по пријему докумената из члана 15. донеће
најкасније до 20. јуна текуће године решење о исплати награда.
Решење из става 1. овог члана објављује се у ''Службеном гласнику општине Уб''.
На решење Већа ученик има право да поднесе доносиоцу решења приговор у року од 2 дана од дана објављивања решења.
Ако нема приговора, одлука Већа је коначна.
Одлуку по приговору из става 3. овог члана, у року
од 3 дана од дана подношења приговора, доноси Веће.
Одлука Већа по приговору је коначна.
III Новчане награде професорима
Члан 17.
Новчана награда (у даљем тексту награда) је једнократно новчано давање општине Уб које се исплаћује надставницима и професорима школа са седиштем у општини Уб који право на новчану награду остваре под условима и на начин утврђеним овом одлуком.
Корисник награде

Члан 18.
Право на награду могу остварити наставници и професори школа из члана 17. ове одлуке, под условом да су
ученици које су они припремали за такмичење:
1) освојили 1, 2. или 3. место на бар једном републичком или међународном такмичењу или смотри;
2) бар једном учествовали на републичком или међународном такмичењу или смотри;
3) да су освојили прво место на окружном такмичењу, а да у њиховим узрасним категоријама није предвиђен републички ранг.
Висина и начин исплате награде
Члан 19.
Висина награде, почев од 28. јуна 2013. године у нето износу, утврђује се у износу од:
1) наставницима и професорима чији су ученици
освојили 1, 2. или 3. масто на једном републичком или
међународном такмичењу или смотри у износу од по
8.000 динара;
2) наставницима и професорима чији су ученици
учествовали на бар једном републичком или међународном такмичењу или смотри у износу од по 4.000 динара;
3) Наставницима и професорима чији су ученици
освојили прво место на окружном такмичењу, а да у њиховим узрасним категоријама није предвиђен републички
ранг у износу од по 2.000 динара.
Ако више ученика једног наставника или професора
у току школске године оствари више од једног услова из
члана 18. ове одлуке, награда се има исплатити само по
једном, најповољнијем, оствареном услову.
Награде се исплаћују једнократно и у готовом новцу сваког 28. јуна.
Време за које се додељује награда
Члан 20.
Награда се додељује наставницима и професорима
школа са седиштем у општини Уб као годишња новчана
награда за постигнут резултат њихових ученика на такмичењима из члана 18. одлуке.

Број 28 – страна 13

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ

12. октобар 2012. године

Обавеза директора школа
Члан 21.
Директори школа обавезни су најкасније до 10. јуна
текуће године да доставе Општинској управи извештај са
именима наставника и професора и исправама којима се
доказује да су остварили право на награду по одредбама
ове одлуке.

4. који током студирања нису губили годину (по
овој одлуци све сем мировања се сматра губитком године);
5. који заједно са својим родитељима или старатељи имају пребивалиште на територији општине Уб најмање годину дана;
6. који нису у радном односу.

Орган који доноси решење о наградама
Члан 22.
Веће по пријему извештаја из члана 21. донеће најкасније до 20. јуна текуће године решење о исплати награда.
Решење из става 1. овог члана објављује се у ''Службеном гласнику општине Уб''.
На решење Већа настаник или професор има право
да поднесе доносиоцу решења приговор у року од 2 дана
од дана објављивања решења.
Ако нема приговора, одлука Већа је коначна.
Одлуку по приговору из става 3. овог члана, у року
од 3 дана од дана подношења приговора, доноси Веће.
Одлука Већа по приговору је коначна.

Висина и начин исплате накнаде
Члан 25.
Висина накнаде, у нето износу, утврђује се у износу
од 60.000 динара почев од 1. октобра 2012. године.
Накнада се исплаћује на текући рачун студента

IV Новчана накнада студентима дела трошкова
студирања
рања

Новчана накнада студентима дела трошкова студи-

Члан 23.
Новчана накнада студентима дела трошкова студирања (у даљем тексту накнада) по одредбама ове одлуке
је новчано давање општине Уб које се исплаћује, по правилу, једнократно или у више рата студентима који право
на наканду остваре под условима и на начин утврђеним
овом одлуком.
Корисник накнаде
дине:

Члан 24.
Право на накнаду могу остварити студенти прве го-

1. факултета којима је оснивач Република Србија
2. чије се студирање финансира из средстава буџета Републике Србије;
3. који сами финансирају студије на факултетима
чији је оснивач Република Србија;
4. приватних факултета;
5. који су први пут уписали зимски семестар одговарајуће године студија;
6. који током студирања нису губили годину (по
овој одлуци све сем мировања се сматра губитком године);
7. који заједно са својим родитељима или старатељи имају пребивалиште на територији општине Уб најмање годину дана;
8. који нису у радном односу.
Право на накнаду могу остварити студенти из става
1. одлуке који су одмах по завршетку средње четворогодишње школе:
1. први пут уписали прву годину студија под условима из става 1. овог члана;
2. ако им је просечна оцена у средњој школи била у
распону од 4,50 до 5,00.
Право на накнаду могу остварити и студенти друге
и осталих година:
1. факултета којима је оснивач Република Србија
2. чије се студирање финансира из средстава буџета Републике Србије;
3. који су први пут уписали зимски семестар одговарајуће године студија;

Време за које се накнада додељује
Члан 26.
Накнада се додељује за једну академску годину.
Право на накнаду се може остварити за време трајања акредитованог студијског програма на истом нивоу
студија односно до истека редовног трајања студија на
једном факултету.
Комисија за доделу накнада
Члан 27.
Веће именује председника и два члана Комисије за
доделу новчана накнада дела трошкова студирања (у даљем тексту комисија).
Мандат комисије траје колико и мандат Већа.
Права и дужности комисије утврђују се овом одлуком.
У случају да Веће не именује комисију, начелник
Општинске управе обавезан је да исту именује. Мандат
тако именоване комисије траје до именовања нове комисије од Већа.
Конкурс

Члан 28.
Накнаде се додељују на основу конкурса.
На основу одредби ове одлуке, конкурс расписује и
спроводи комисија. из члана 27. ове одлуке.
Конкурс за доделу накнада распијује се сваке године и то почетком академске године.
Конкурс се обавезно има објавити у ''Службеном
гласнику општине Уб'' и у још једном јавном гласилу.
Рок за подношење пријава не може бити краћи од
15 дана од дана објављивања конкурса у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Органи који одлучују по спроведеном конкурсу
Члан 29.
Комисија је дужна у року од 15 дана по истеку рока
из члана 28. став 5. ове о одлуке, да по приспелим пријавама одлучи тако што ће донети и објавити у ''Службеном
гласнику општине Уб'' која ће, поред осталог, садржати:
1) листу кандидата који испуњавају услове конкурса и којима ће се доделити накнада;
2) листу кандидата који не испуњавају услове конкурса и основ због ког немају право на накнаду.
На одлуку комисије учесник има право да поднесе
приговор Већу у року од 8 дана од дана објављивања одлуке.
Ако нема приговора, одлука комисије је коначна.
Одлуку по приговору из става 3. овог члана, у року
од 15 дана од дана подношења приговора, доноси Веће.
Одлука Већа по приговору је коначна.
Решење о исплати накнаде
Члан 30.
Комисија доноси решење о исплати накнаде.
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Решењем о исплати накнаде уређују се обавезе даваоца и примаоца накнаде.
Решење о исплати накнаде потписује, у име општине Уб, председник комисије или други члан комисије кога
одреди комисија.
Члан 31.
Исплатилац накнаде обуставиће исплату накнаде
ако студент:
1) прекине студирање на факултету на чијим студијама је остварио право на накнаду у складу са одредбама
ове одлуке;
2) заснује радни однос;
3) или један од родитеља или старатеља одјави пребивалиште са територије општине Уб;
4) писменим путем обавести исплатиоца накнаде да
не жели исплату накнаде;
5) буде осуђен за кривично дело, без обзира на висину и врсту изречене казне;
6) у другим случајевима утврђеним решењем о исплати накнаде.
Прималац накнаде дужан је у року од 30 дана рачунајући од дана настанака околности из става 1. овог члана, да уплатом на рачун исплатиоца накнаде врати цео износ исплаћене накнаде.
V Посебна одредба
Члан 32.
Право на накнаду из члана 24. став 1. одлуке могу
остварити студенти:
1. прве и друге године у академској 2013/2014 години
138.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'' број 25/2000, 25/2002 и 107/2006) и члана 33.
став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 12. октобра 2012. године,
доноси
Решење
о давању сагласности
Jавном предузећу
''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб
на Прву измену и допуну
Програма пословања за 2012. годину
1. Даје се сагласност Jавном предузећу ''Дирекција
за уређење и изградњу'' Уб на Прву измену и допуну
Програма пословања за 2012. годину, број 540-02/12, који
је донео Управни одбор предузећа, на седници одржаној
дана 18. септембра 2012. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 23-131/2012-02

139.

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'' број 25/2000, 25/2002 и 107/2006) и члана 33.
став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),

12. октобар 2012. године

2. прве, друге и треће године у академској
2014/2015 години;
3. прве, друге, треће и четврте године у академској
2015/2016 години;
4. прве, друге, треће, четврте и осталих година у
академској 2016/2017 години;
5. прве, друге, треће, четврте и осталих година у
академској 2017/2018 години и наредних академских година.
Право на накнаду из члана 24. став 3. одлуке могу
остварити студенти:
1. треће године у академској 2013/2014 години;
2. четврте године у академској 2014/2015 години,
односно наредне године академских студија до истека редовног трајања студија на једном факултету.
VI Прелазна одредба
Члан 33.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о новчаним наградама ученика и новчаним накнадама
студентима дела трошкова студирања ''Службеном гласнику
општине Уб'' 1/2012.
VII Завршна одредба
Члан. 34.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб'', а примењиваће се од 1. октобра 2012.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 67-18/2012-02

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

Скупштина општине Уб, 12. октобра 2012. године,
доноси
Решење
о давању сагласности
Комуналном јавном предузећу ''Ђунис''
на Прву измену и допуну Програма пословања
Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' за 2012. годину
1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' на Прву измену и допуну Програма
пословања Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' за
2012. годину, број 968/2012, који је донео Управни одбор
предузећа, на седници одржаној дана 2. октобра 2012. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 352-45/2012-02

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

140.

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник Општине Уб” број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 12. октобра 2012. године,
доноси
Решење
о давању сагласности
Комуналном јавном предузећу "Ђунис"
на Одлуку Управног одбора
о покрићу губитка за 2011. годину
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1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузећу "Ђунис" на Одлуку о покрићу губитка за 2011. годину
на терет капитала, коју је донео Управни одбора на
седници одржаној 28. фебруара 2012. године под бројем
133.
2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику
општине Уб".
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 352-46/2012-02

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

141.

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута Општине Уб (“Службени гласник Општине Уб” број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 12. октобра 2012. године,
доноси
Решење
о давању сагласности
Комуналном јавном предузећу "Ђунис"
на Одлуку о утврђивању накнаде
за одржавање водоводног прикључка
1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузећу "Ђунис" на Одлуку о о утврђивању накнаде за
одржавање водоводног прикључка, коју је донео Управни одбора на седници одржаној 2. октобра 2012. године
под бројем 970.
2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику
општине Уб".
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 352-47/2012-02

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

142.

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута Општине Уб (“Службени гласник Општине Уб” број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 12. октобра 2012. године,
доноси
Решење
о давању сагласности
Комуналном јавном предузећу "Ђунис" на
Одлуку о ценама комуналне услуге изношења смећа
1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузећу "Ђунис" на Одлуку о ценама комуналне услуге
изношења смећа, коју је донео Управни одбора на
седници одржаној 2. октобра 2012. године под бројем
972.
2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику
општине Уб".
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 38-2/2012-02

143.

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'' број 25/2000, 25/2002 и 107/2006) и члана 33.
став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 12. октобра 2012. године,
доноси

12. октобар 2012. године

Решење
о давању сагласности
Установи за културу и спорт
''Културно – спортски центар'' Уб
на Прву измену и допуну
Програма рада за 2012. годину
1. Даје се сагласност Установи за културу и спорт
''Културно – спортски центар'' Уб на Прву измену и
допуну Програма рада за 2012. годину, број 378-1/12, који је донео Управни одбор предузећа, на седници одржаној дана 26. септембра 2012. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 022-14/2012-02

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

144.

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 12. октобра 2012. године,
доноси
Решење
о давању сагласности
Фонду за рурални развој општине Уб
на Прву измену и допуну
Програм коришћења средстава буџета
општине Уб за 2012. годину
1. Даје се сагласност Фонду за рурални развој општине Уб на Прву измену и допуну Програма коришћења средстава буџета општине Уб за 2012. годину, број
31/2012, који је донео Управни одбор фонда, на седници
одржаној дана 2. октобра 2012. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику
општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 40-218/2012-02

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

145.

На основу члан 32. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 127/2007), и члана 33. тачка 12) Статута општине Уб (''Службени гласник
општине Уб'' број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 12. октобра 2012. године,
доноси
О д л у к а
о давању сагласности на
Статут Јавног предузећа за производњу
и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску
ефикасност и заштиту животне средине
ЈП ''ЕНЕРГО – УБ''
1. Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа
за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине ЈП
''ЕНЕРГО – УБ'', који је донео Управни одбор предузећа
на седници одржаној 2. октобра 2012. године.
2. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 023-14/2012-02

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.
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146.

На основу члана 33. тачка 11) Статута општине Уб
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 12. октобра 2012. године,
доноси
Решење
о разрешењу вршиоца дужности директора
Фонда за рурални развој општине Уб
1. Разрешава се Жељко Илић, дипломирани инжењер агроекономије из Уба, функције вршиоца дужности
директора Фонда за рурални развој општине Уб и утврђује да именованом функција вршиоца дужности директора престаје даном објављивања овог решења у ''Службеном гласнику општине Уб''.
2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику
општине Уб".
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 023-15/2012-02

12. октобар 2012. године

147.

На основу члана члана 33. тачка 11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 12. октобра 2010. године,
доноси
Решење
о именовању вршиоца дужности директора
Фонда за рурални развој општине Уб
1. Именује се Саша Сретеновић, дипломирани инжењер агроекономије из Уба, за вршиоца дужности директора Фонда за рурални развој општине Уб, почев од
наредног дана од дана објављивања овог решења у ''Службеном гласнику општине Уб''.
2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику
општине Уб".

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

Општина Уб
Скупштина општине
Број: 023-16/2012-02

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.
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136. Одлука о ребалансу буџета општине Уб за 2012. годину – друга измена
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137 Одлуке о новчаним наградама ученика, наставника и професора и новчаним накнадама студентима дела трошкова студирања
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138. Решење о давању сагласности Jавном предузећу ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб на Прву
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програма пословања Комуналног јавног предузећа ''Ђунис''' Уб за 2012. годину
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накнаде за одржавање водоводног прикључка
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комуналне услуге изношења смећа
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143. Решење о давању сагласност Установи за културу и спорт ''Културно – спортски центар'' Уб на
Прву измену и допуну Програма рада за 2012. годину
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144. Решења о давању сагласност Фонду за рурални развој општине Уб на Прву измену и допуну
Програма коришћења средстава буџета општине Уб за 2012. годину
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145. Одлуке о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију
топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине ЈП ''ЕНЕРГО – УБ''
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146. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Фонда за рурални развој општине Уб
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147. Решење о именовању вршиоца дужности директора Фонда за рурални развој општине Уб
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Издавач: Скупштина општине Уб
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић

