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ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ УБ 2010 – 2020 у 2010. год.

Увод

Задатак табеларног приказа-извештаја који следи јесте да покаже да ли се и у којој мери спроводио СЛОР
општине Уб у првој години своје имплементације. Треба имати у виду низ фактора који су утицали на
реализовање датог плана и програма развоја општине Уб. Привредна активност и дестимулисање инвестирања
услед економске кризе у 2010. имали су утицаја и на реализовање СЛОР-а што утицајем на динамику пуњења
буџета што утицајем на прилив инвестиција којих готово да није ни било.

Табеларни приказ прати реализовање СЛОР-а у четири области: 1) пољопривреда и село, 2) инфраструктура и
екологија, 3) економски развој и енергетика и 4) друштвени развој и развој заједнице. Извештај обухвата и
табеларни приказ реализације акционих планова по селима и компарацију реализованог у 2010. на изградњи
саобраћајне инфраструктуре у односу на укупно изграђене дужине путева.

Легенда:

Пројекат чија је
реализација предвиђена
у 2010

Пројекат чија је реализација
предвиђена након 2010

Пројекат на чијој је реализацији рађено у 2010 и
чија је реализација предвиђена за 2010

Пројекат на чијој је реализацији рађено у 2010 а
чија је реализација предвиђена за период након
2010
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ОСВРТ НА РЕАЛИЗАЦИЈУ КАПИТАЛНИХ, РЕПУБЛИЧКИХ, РЕГИОНАЛНИХ И
ВАЖНИХ ОПШТИНСКИХ ПРОЈЕКАТА (ПРОЈЕКТИ ВИСОКОГ ПРИОРИТЕТА)

2010. година на плану реализације кључних циљева Стратегије локалног
одрживог развоја представља успешну годину имајући у виду да је
отпочела реализација низа важних пројеката, нарочито оних од
националног и регионалног значаја. Под овиме се пре свега подразумева
отпочињање изградње аутопута Београд – Јужни Јадран, припремне
активности на послу отварања угљенокопа Радљево, усвајање планских
докумената и студија у вези са санирањем отпада на подручју општине и
региона, регулација реке Тамнаве и припремне активности на пројекту
регулације реке Уб. Овоме треба придодати и привођење крају радова на
спортској хали, радове на електро мрежи по селима и асфалтирање

путева и улица на подручју општине. По питању уређења индустријске зоне крајем 2010. Предузете су
припремне активности (одлука о изради студије оправданости) у вези са формирањем индустријске
зоне поред аутопута чија је изградња у току на територији општине Уб.

1) ИЗГРАДЊА АУТОПУТА БЕОГРАД – ПОЖЕГА
(Јужни Јадран)

Изградња аутопута Београд – Пожега отпочела је на деоници која обухвата општине Уб и
Лајковац. Радови су започети 28. августа 2010. и обухватају изградњу 12,6 km аутопута са
комплетном пратећом инфраструктуром (једна денивелисана раскрсница, чвор „Лајковац“, 13
мостова и два одморишта са паркингом). Радове изводе ПЗП „Београд“, „Планум“ и „Путеви
Ужице“ и обавезни су да заврше изградњу ове денице у року од 16 месеци.

Преко територије општине Уб прелазиће 6,5 km аутопута и прелазиће преко територија
четири села (катастарске општине). Ради се о селима Стубленица, Паљуви, Мургаш и
Руклада. Експропријација земљишта на територији општине Уб је успешно обављена имајући
у виду да је од 120  предмета свега 4  спорно.  Радови су на убској територији започети у Стублиници док се очекује и
почетак радова у Руклади. Комплетни трошкови радова на овој деоници процењени су на 7,33 милијарди динара.
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Ради се о изузетно важном инфраструктурном подухвату како на републичком тако и на
општинском нивоу имајући у виду да ће Уб изградњом ове деонице и најавама да ће се
следећа деоница аутопута градити од Уба до Обреновца (независно од пута Р – 101)
постати саобраћајно повезанији са Београдом.

2) ОТВАРАЊЕ УГЉЕНИКОПА РАДЉЕВО И ЗАВРШЕТАК ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

У оквиру активности на покретању рада будућег највећег површинског копа у Европи –
површински коп Радљево, предузет је низ активности којима се ушло у процедуру
формирања овог изузетно значајног енергетског и привредног капацитета не само на
нивоу општине већ и на нивоу Србије.

12. марта Општинско веће је прихватило иницијативу за израду планске документације
за зону постојећих и планираних рударских радова на подручју општине Уб. Прихваћен
је Програм активности на припреми Урбанистичког плана за зону утицаја површинског
копа „Радљево“. Средства за израду плана обезбедила је „Колубара“, а план припрема Институт за архитектуру и урбанизам
Србије. Планом је обухважћно 7.250 ha, односно око 5.000 становника који живе у 1.740 домаћинстава. Обухваћене су
катастарске општине Радљево, Шарбане, Стубленица, Паљуви и делови катастарских општина Каленић и Бргуле.
Урбанистички план се ради за две целине – северни и јужни део.

„Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године“ и Просорни план подручја експлоатације Колубарског
лигнитског басена предвиђају отварање новог површинског копа „Радљево“ 2012., а 2014. се очекује почетак производње
угља. У овом тренутку изузетно битан корак представља обезбеђивање планског основа за организовано измештање делова
насеља Радљево, Каленић и Бргуле уз несметано функционисање делова насеља која су угрожена рударским радовима али
нису у првом приоритету за измештање.
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Графички приказ просторног обухвата површинског копа Радљево

10. марта у Лазаревцу је презентован Концепт плана копа „Радљево“. Констатовано је да ће до 2020. Бити потребно 90
милион EUR за реализовање планираних активности. Укупна процена трошкова до 2040. износи 183 милиона EUR. У току су
активности на изради „Студије оправданости и идејног пројекта површинског копа Радљево“. Ове активности обављају
Рударско-геолошки факултет и немачка агениција Vatenfall. 8. Септембра Стручни савет ЕПС-а усвојио је „Идејни пројекат
са студијом оправданости експлоатације угља на површинском копу Радљево“. На основу обављених истраживања (434
бушотине)  дошло се до процене о постојању 515 милиона тона угља на истраживаном подручју,  с тим да се у утврђеним
границама кпа налази 488,3 милиона тона угља уз процену од 8% губитака током експлоатације.

Чињеница да ће се будући површински коп, који ће представљати највећи површински коп у Европи, налазити на
територији општине Уб представља велику развојну шансу за општину Уб и стратешки пункт будућег развоја општине.
Очекује се да ће се на површинском копу „Радљево“ запослити око 2.000 радника, а читава инвестиција се процењује на
око 700 милиона EUR. Процењени профит износи 1,341 милијарду EUR чиме је оправдано отварање копа. Поље „Радљево“ и

Катастарска општина Површина у ha
Радљево 1.184,25
Шарбане 1.192,10
Стубленица 1.968,60
Паљуви 1.699,48
Каленић 968
Бргуле 238
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његова експлоатација су изузетно битни за Уб и због планираног наставка изградње термоелектране „Колубара Б“ која се
такође налази на подручју општине Уб. Овиме без сумње Уб има перспективу да постане „енергетско језгро Србије“.

3) РЕМЕДИЈАЦИЈА И САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ И ИЗГРАДЊА ФАБРИКЕ ЗА ТРЕТМАН
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА (РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ КАЛЕНИЋ)

У оквиру припремних активности на формирању регионалног центра за управљање
отпадом који ће бити смештен на подручју општине Уб,  од 12.  до 14.  октобра
одржана је презентација Студије изводљивости Регионалног центра за управљање
отпадом Каленић. Израду студије коју је обрадила шпанска „ EPTISA“ финансирала
је влада Краљевине Шпаније у износу од 200.000 EUR. Студија је предвидела
рециклажни центар у Каленићу (општина Уб) као и депонију, док је изградња тзв.
трансфер станица предвиђена у Ваљеву, Лазаревцу, Обреновцу и Коцељеви. Сам
центар треба да покрије укупно 11 општина. Планирано је оснивање Регионалног
предузећа (јавно предузеће или привредно друштво) са седиштем у Убу. Предузеће
ће бити задужено за ревизије урбанистичких пројеката, израду главних пројеката,
прибављање грађевинских дозвола ... Очекује се да би Центар требао да почне са

радом од 2014. Студија је дала одговор на питање трошкова за формирање Центра и дошло се до суме од 29.853.960 EUR,
од којих ће око половине доћи из европских фондова (IPA). Предвиђено је да Центар ради до 2036. године.

4) РЕГУЛАЦИЈА ТОКА РЕКЕ ТАМНАВЕ

На основу јавног тендера који је расписало ЈВП „Србијаводе“ приступило се радовима
регулисања водотока реке Тамнаве на подручју убских села Црвена Јабука и Таково. Ради се о
изузетно важном пољопривредном подручју често изложеном поплавама које требају бити у
озбиљнијој мери предупређене предстојећом регулацијом. Регулација обухвата радове на дужини
водотока од 5,7 km (од моста у Црвеној Јабуци на путу Р – 101 до моста у Такову на путу Р –
206).  Радови за отпочели 11.  октобра и извођачи су дужни да их заврше у року од 15 месеци.
Посао вредан 230 милиона динара је поверен аустријско-српском конзорицијуму „Poor - Inter-
Cop“. Средства за реализацију су обезбеђена кредитним аранжманом са Светском банком (WB).
Надзор над радовима обављаће ЈВП „Србијаводе“.



7

Припремне активности у реализацији овог значајног инфраструктурног подухвата обухватиле су и експропријативне
активности на простору од око 40 ha у селима Црвена Јабука и Таково. У оквиру радова на регулацији водотока реке
Тамнаве узеће учешће и ЈП „Дирекција за уређење и изградњу Уба“ које ће радити на изградњи новог моста (l=32m) у
Црвеној Јабуци на путу ка школи.

О значају овог инфраструктурног захвата говори чињеница да је у протеклих пет и по деценија од укупно 32 km водотока
реке Тамнаве регулисано свега 13 km и да ће нових 5,7 km чинити озбиљан помак на плану регулације целокупног
водотока.

Графички приказ динамике регулације водотока реке Тамнаве
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5)  ПРОШИРЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ПО СЕЛИМА

6) ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ

7) УРЕЂЕЊЕ ОБАЛА И ТОКА РЕКЕ УБ

У оквиру пројекта „Рехабилитације наводњавања и одводњавања“ ушло се у процедуру
регулације воденог корита које пролази кроз Уб. Ради се о регулисаном воденом кориту
реке Уб од тачке 9 + 600 до тачке 11 + 300 у дужини од 1,7km чијим ће се регулисањем
умањити опасност од поплава у насељеном месту Уб, а уједно ће се и естетски
унапредити дата целина. Овиме ће бити обезбеђен и несметан ток у дужини од по 1km
узводно о низводно од дела водотока планираног за уређење.

Средства за реализацију овог пројекта обезбеђују се од Светске банке и предвиђен је рок
од 12 месеци за извођење радова. Тендер за извођаче радова отворен је до 19. Јануара
2011.  и избор ће се вршити у складу са строгим критеријумима Светске банке што
подразумева пре свега поседовање озбиљних референци за извођење радова овог типа.

8) ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРО МРЕЖЕ ПО СЕЛИМА

Настављена је интензивна изградња мреже по селима . Урађено или реконструисано је преко 10km нисконапонске мреже. У
току је усградња трафо станице висиоког напона (35 киловата) у Бањанима.
Интензивна активвност се наставља и у 2011. години.

део реке Уб предвиђен за уређење
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9) АСВАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ СЕОСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА И РЕКОНСТРУКЦИЈА РЕГИОНАЛНИХ ПУТЕВА

Обезбеђивањем средстава Европске банке за обнову и развој у
износу од 5.000.000 EUR и потписивањем уговора остварени су
услови за отпочињање радова на ревитализацији коловоза на
регионалном путу од Уба до Обреновца. Предвиђена је
реконструкција улупно 25km коловоза (од насељеног места Уб до
насељеног места Обреновац).

Посао је поверен аустријско-српском конзорцијуму „STRABAG –
Inter-Cop“,  док ће надзор вршити наручилац посла ЈП „Путеви
Србије“. Сама реконструкција ће се обављати под саобраћајем, а
извођачи су дужни да испуне своје обавезе у року од 12  месеци
(октобар 2011.). Под активностима извођача подразумевају се
припремни радови (уклањање шибља и дрвећа, рушење елемената
пута ...), припрема радних слојева за наставак асфалтних радова,
сечење асфалтних слојева, висинско регулисање шахт поклопаца,
профилисање постојећег коловоза, радови доњег слоја, радови
горњег слоја, радови на унапређењу система за одводњавање,
радови на пропустима и радови на уређењу путног појаса и

постављање саобраћајне сигнализације.

Реконструкција овог путног правца од изузетног је значаја за побољшавање саобраћајне везе општине Уб са подручјем
града Београда.

10) УРЕЂЕЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ

Формиран стручни тим за израду документације.

садашње стање коловоза на Р - 101
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11) ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Завршена је израда генералне студије канализационе мреже и отпадних вода на територији Уба. настављају се активности
на прибављању потребне доклументације.

12) ТОПЛИФИКАЦИЈА ГРАДА

Урађена студија топлигикације Уба.

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ

13) ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

На 8. седници скупштине општине Уб одржаној 8. октобра донета је одлука о утврђивању Локалног
плана управљања отпадом општине Уб 2010 – 2020. Планом су дефинисани циљеви управљања
отпадом на територији општине Уб што између осталог обухвата потпуну санацију постојеће градске
депоније, увођење система сакупљања отпада у кантама (од потребних 2.200 канти обезбеђено
2.000 кроз пројекат у оквиру Прекограничне сарадње), контејнерима запремина 1m3,  5 m3 и 7 m3,
формирање рециклажног дворишта и зелених острва (15 пунктова на територији градског насеља;
свако од острва ће имати контејнере за папир, пет амбалажу и стакло), компостирање итд.

14) НОВА ОПШТИНСКА ЗГРАДА

У току 2010. Општина Уб је у оквиру програма „Помоћ грађевинској индустрији“  владе
Републике Србије обезбедила средства за отпочињање изградње зграде Општинске
управе. Влада и општина обезбеђују по 10% учешћа у инвестирању, док се 80%
средстава обезбеђује кроз кредите комерцијалних банака. Ради се о повољним
петогодишњим  кредитима са ниским каматним стопама. Кредите отплаћују општина и
влада Србије са једнаким учешћима од по 50%.
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Зграда Општинске управе налазиће се на простору старе сточне пијаце (Центар блок 1) на којем се управо граде
полицијска станица и спортска хала. Тренутно се обављају активности на усвајању идејног архитектонског решења будуће
модерне општинске зграде у Убу.

15) ПРИСТУПАЊЕ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА РОВНИ-КОЛУБАРА-
ВАЉЕВО

Након израде Студије изводљивости за Колубарски регионални систем водоснабдевања
Ваљево – Мионица – Уб – Лајковац – Лазаревац финансиране од стране Европске уније
(студију припремила EPTISA) дошло се до закључака да се може остварити унапређење
стандарда у комуналном снабдевању водом за пиће,  као и оперативне ефикасности
јавних комуналних предузећа. За Уб то значи очекиваних 100 l/s и потенцијално
повећање удела домаћинстава повезаних на систем цевовода са садашњих 20% на
респектабилних 60%. Да би систем почео да функционише неопходно је обезбедити око
43 милиона EUR. Средства се расподељују по моделу: 35% Република, 35% ЕУ (IPA), 30%
општине кроз кредите.

Графички приказ улагачке структуре у систем „Стубо-Ровни“
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11. марта одржан је у Ваљеву састанак у вези са регионалним пројектом водоснабдевања „Стубо – Ровни“. Шпанска EPTISA
је проценила да је за реализацију пројекта до 2015. потребно обезбедити 40 милиона EUR. То подразумева финансијске
обавезе општине Уб у износу од 1.092.000 EUR.

Општина Уб је одговорила афирмативно на ову иницијативу одлуком о приступању општине Уб Јавном предузећу за
коришћење водопривредног система Ровни – Колубара Ваљево. Одлука је донета на 8. седници локалног парламента.
Усвојена је и одлука о прихватању Писма о ангажовању општине Уб за учествовањем у имплементацији шројекта
„Колубарски регионални систем за водоснабдевање“. Општина Уб као један од оснивача има уписан основни капитал у
износу од 70.483,70 EUR. Ради се о идентичном капиталу уписаном и за општине Лазаревац,  Лајковац и Мионицу,  док је
оснивачки удео града Ваљева 13.814.804,21 ЕУР (према важећем курсу НБ на дан 12. 04. 2005.).

16) ЕВРОПСКИ ПРОЈЕКТИ

У току је релаизација пројекта прекограничне сарадње са општином Модрича из Републике Српске: Селективно
прикупљање отпада. Вредност пројекта је 260 000 евра и време реализације је до краја 2011. године.

Општина Уб са партнерским општинама Брасловче (Словенија) и Обреновац добила је реализацију пројекта: стварање
услова за руарлни развој. Вредност пројекта је 210 000 евра и реализоваће се у 2011. години.

РЕАЛИЗАЦИЈА КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТ У 2010. ГОДИНИ МОЖЕ СЕ ОЦЕНИТИ ВРЛО УСПЕШНОМ ТЈ.
ПОТПУНОМ !
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СХЕМАТСКИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ СЛОР-а ОПШТИНЕ УБ

* Година у којој је предвиђена реализација пројекта
Пројекат реализован у датој години
Пројекат реализован у целости

Број
пројекта

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

А.1.1.1 * * * * * *
А.1.1.2 * * *
А.1.3.1 * * * * * * * * * * *
А.1.3.2 * * * * * * * * * * *
А.1.3.3 * * * * * *
А.1.3.4 * * * * * *
А.1.4.1 * * * * * *
А.1.4.2 * * * * * * * * * * *
А.1.4.3 * * * * * * * * * * *
А.2.1.1 * * * * * * * * * * *
А.2.1.2 * * * * * * * * * * *
А.2.1.3 * * * * * * * * * * *
А.2.1.4 * * * * * * * * * * *
А.2.2.1 * * * * * * * * * * *
А.2.3.1 * * * *
А.2.4.1 * * * * * *
А.2.4.2 * * * * * *
А.2.4.3 * * * * * *
А.2.4.4 * * * * * *
А.2.4.5 * * * * * *
А.3.1.1 * * * * * *
А.3.1.2 * * * * * *
А.3.2.1 *
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А.3.2.2 * * * * * *
А.3.2.3 * * * * * *
А.3.2.4 * * * * *
А.3.2.5 * * * * * *
А.3.2.6 * * * * *
А.4.1.1 * * * * * * * * * * *
А.4.1.2 * * * * * * * * * * *
А.4.1.3 * * * * * *
А.4.1.4 * * * * * * * * * * *
А.4.2.1 * * * * * *
А.4.2.2 * * * * * *
А.5.1.1 *
А.5.1.2 *
А.5.1.3 *
А.5.1.4 *
А.5.2.1 * * * * * *
А.5.3.1 * * * * * * * * * * *
А.5.3.2 * * * * * *
Б.1.1.1 * * * *
Б.1.1.2 * * * * *
Б.1.1.3 * * * *
Б.1.1.4 * * * * * *
Б.1.1.5 *
Б.1.1.6 * * * * * * * * * * *
Б.1.2.1 *
Б.1.2.2 *
Б.1.2.3 * * * * * * * * * * *
Б.1.2.4 * * * * * * * * * * *
Б.1.2.5 * * * * *
Б.1.3.1 *
Б.1.3.2 * * * * * *
Б.1.3.3 * * *
Б.1.3.4 * * * * *
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Б.1.3.5 * * * * * *
Б.1.3.6 * *
Б.1.3.7 * * * * * *
Б.1.3.8 * *
Б.1.4.1 * * *
Б.1.4.2 *
Б.1.4.3 *
Б.1.4.5 * * *
Б.1.5.1 *
Б.1.5.2 * * * * *
Б.1.5.3 * * * * *
Б.2.1.1 * * *
Б.2.1.2 * * *
Б.2.2.1 *
Б.2.2.2 * * * * * * * * * * *
Б.2.2.3 * * * * * * * * * * *
Б.2.2.4 *
Б.2.2.5 *
Б.3.1.1 * * * * * *
Б.3.1.2 *
Б.3.2.1 *
Б.3.2.2 * *
Б.3.2.3 * * * * * *
Б.3.2.4 * * * * * *
Б.3.3.1 * * * *
Б.3.3.2 * * * * * * * * * * *
Б.4.1.1 *
Б.4.1.2 * *
Б.4.1.3 * * *
Б.4.1.4 * * * * *
Б.4.2.1 *
Б.4.2.2 * * * * * *
Б.4.2.3 * * * * *
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Б.4.2.4 *
Б.4.2.5 * * *
Б.4.2.6 *
Б.4.3.1 * *
Б.4.3.2 * * * * * * * * * * *
Б.4.4.1 * *
Б.4.4.2 * *
Б.4.4.3 * * * * * * * * * * *
В.1.1.1 * * * * * * *
В.2.1.1 * * * *
В.2.1.2 * * * * *
В.3.1.1 * * * * * *
В.3.1.2 * * * * * *
В.3.1.3 * * * * * *
В.2.1.1 *
В.2.1.2 * *
В.2.1.3 * * * * * *
В.2.2.1 * * * * * *
В.2.2.2 * * * * * *
В.2.3.1 * * * * * *
В.2.3.2 * * * * * *
В.3.1.1 *
В.3.1.2 *
В.3.1.3 * *
В.3.1.4 * *
В.3.1.5 *
В.3.1.6 * * *
В.3.1.7 * * *
В.3.2.1 * * * * * *
В.3.2.2 * *
В.4.1.1 * * * * * *
В.4.1.2 * * * * * *
В.5.1.1 * * *
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В.5.1.2 * * * *
В.5.1.3 * * * * * *
В.5.1.4 * * * * * *
В.5.1.5 * * *
В.5.2.1 * *
Г.1.1.1 * * *
Г.1.1.2 *
Г.1.1.3 *
Г.1.1.4 *
Г.1.2.1 * * * * * * * * * * *
Г.1.2.2 * * * * * * * * * * *
Г.1.2.3 * * * * * * * * * * *
Г.1.3.1 *
Г.1.3.2 *
Г.2.1.1 * *
Г.2.1.2 * *
Г.2.1.3 * * * *
Г.2.1.4 * * * * * * * * * * *
Г.2.1.5 * * * * * * * * * * *
Г.2.1.6 * * * * * * * * * * *
Г.2.1.7 *
Г.2.2.1 * * * * * * * * * * *
Г.2.2.2 * * * * * * * * * * *
Г.2.2.3 * * * * * * * * * * *
Г.2.3.1 * * * * * * * * * * *
Г.2.3.2 *
Г.2.3.3 * * * *
Г.2.3.4 * * * * * * * * * * *
Г.3.1.1 * * * * * * * * * * *
Г.3.1.2 * * * * * * * * * * *
Г.3.1.3 * * * * * * * * * * *
Г.3.2.1 * * * * * * * * * * *
Г.3.2.2 * * * *



18

Г.3.2.3 *
Г.3.2.4 * * * * * * * * * * *
Г.3.2.5 * * * * * * * * * * *
Г.3.3.1 * * * * * * * * * * *
Г.3.3.2 * * * * * * * * * * *
Г.4.1.1 *
Г.4.1.2 *
Г.4.1.3 *
Г.4.2.1 *
Г.4.2.2 * * * * * * * * * * *
Г.4.3.1 * * * * * *
Г.4.3.2 * * *
Г.5.1.1 *
Г.5.1.2 * *
Г.5.1.3 *
Г.5.1.4 *
Г.5.2.1 * *
Г.5.2.2 *
Г.5.3 * * * * * * * * * * *
Г.6.1.1 * * * * * * * * * * *
Г.6.1.2 * * * * * * * * * *
Г.6.2.1 * *
Г.6.2.2 *
Г.6.2.3 * * * * * * *
Г.6.2.4 * * * * * * * * * * *
Г.6.3.1 *
Г.6.3.2 *
Г.7.1.1 *
Г.7.2.1 *
Г.7.2.2 *
Г.7.2.3 * *
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АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ПО ОБЛАСТИМА (РЕАЛИЗАЦИЈА)

Област : ПОЉОПРИВРЕДА И СЕЛО
Стратешки циљ: Побољшање услова живота на селу и развој
конкурентне пољопривредне производње

Приоритет : Подршка руралном
развоју
Степен приоритета: висок

А.1  УРЕЂЕЊЕ, ЗАШТИТА И ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА  ЗЕМЉИШТА

А.1.2 УКРУПЊАВАЊЕ  ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Број Пројекат Реализација Коментар
2010 2011 2012А.1.1.1 Комасација земљишта
2013 2014 2015

Просечна величина парцеле износи 0,4ha

А.1.1.2 Израда базе података (катастра) о сеоским
домаћинствима

2010 2011 2012 Током 2010 није израђен општински регистар
пољопривредних газдинстава, али су предузете
активности кроз програм Exchange  3 да се у
наредној години региструје 5.000
пољопривредних газдинстава. Започета
активност у реализацији циља.

А.1.3 ПОБОЉШАВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА

А.1.3.1 Контрола плодности обрадивог земљишта 2010 2011 2012 2013 У односу на предвиђених 200  анализа тла
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2014 2015 2016 2017

2018 2019 2020

извршено је 245 анализа током 2010. Анализе
је вршила Пољопривредна стручна служба
Ваљево.

2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017

А.1.3.2 Побољшавање физичких, хемијских и
биолошких особина земљишта
(калцификација земљишта)

2018 2019 2020

У току 2010 побољшан је квалитет земљишта на
око 300ha

2010 2011 2012А.1.3.3 Анализа постојања опасних и штетних
материја у пољопривредном земљишту и
води за наводњавање 2013 2014 2015

Нису вршене анализе.  С обзиром да ПСС
Ваљево не врши анализе потребно је
ангажовати Институт за земљиште или ГЕО
Институт у наредном периоду.

2010 2011 2012А.1.3.4 Наводњавање пољопривредног земљишта

2013 2014 2015

Нема података о површини земљишта које се
наводњава

А.1.4 ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА ОД ДЕГРАДАЦИЈЕ

2010 2011 2012А.1.4.1 Одржавање канала за одводњавање;
изградња недостајуће каналске мреже 2013 2014 2015

Укупна дужина канала није утврђена.  У 2010.
организовано чишћени канала око реке и река
Грачица,  око реке Уб и канала тик уз реку.
Оквирна дужина очишћених канала 3km.

2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017

А.1.4.2 Уклањање обала

2018 2019 2020

Километри уклоњене обале: око 1,5km

2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017

А.1.4.3 Рекултивација земљишта у околини рудника

2018 2019 2020

А.2  ПОДИЗАЊЕ НИВОА  КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

А.2.1 ИНФОРМИСАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА
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2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017

А.2.1.1 Формирање пољопривредне бибилотеке /
медијатеке (у оквиру Фонда за рурални
развој општине)

2018 2019 2020

Библиотека није формирана, али с обзиром да
је у оквиру Exchange 3 прошао пројекат који се
бави развојем пољопривреде предвиђена су
средства за опремање библиотеке и медијатеке
у току 2011. Започета активност!

2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017

А.2.1.2 Организација посета сајмовима, екскурзија
за младе пољопривреднике у земљама у
окружењу; стална представљања примера
добре праксе

2018 2019 2020

Организоване су две посете са укупно 64
учесника.  Прва група од 24  пољопривредника
посетила је Међународни сајам пољопривреде у
Паризу (Le Salon international de
l'agriculture),  док је друга група од 40
пољопривредника била у посети
Пољопривредном сајму у Новом Саду.

2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017

А.2.1.3 Организовање радионица едукативног
карактера и представљање примера добре
праксе

2018 2019 2020

40  пољопривредника из општине Уб
присуствовали су трибини поводом
презентације уредби МПШВ-а за 2010. 37
пољопривредника из убске уопштине
учествовали су на трибини едукативног
карактера у оквиру „Зимске школе“ ПСС
Ваљево. Том приликом су обрађене теме:
производања хигијенски исправног млека,
подизање вишегодишњих засада и
калцификација и фосфатизација.

2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017

А.2.1.4 Локална телевизија у служби едукације и
ширења знања из области пољопривреде

2018 2019 2020

На месечном нивоу се емитују четири емисије
од по 60 минута. Ради се о емисији „Фарма“ која
се емитује на локалној телевизији (RTV City)

А.2.2      ПОДСТИЦАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА НА ОРГАНИЗОВАЊЕ И УДРУЖИВАЊЕ

2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017

А.2.2.1 Подршка задругама и удружењима у
оснивању

2018 2019 2020

Задруге су биле предвиђене као коначни
корисници средстава за складиштење и
сортирање воћа и поврћа (пројекат у оквииру
RSEDP II). На територији општине регистроване
су укупно три задруге („Тамнава поврће“,
„Баштован коп“ и „Повртар-Врело“)

А.2.3     Стварање бренда – производа са географском заштитом порекла
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2012 2013А.2.3.1 Идентификација могућих производа,
подршка при регистрацији и контроли
процеса заштите као и промоција
заштићених производа

2014 2015

A.2.4      УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

2010 2011 2012А.2.4.1 Ратарска производња – повећање приноса
по хектару (увођење нових сортимената)

2013 2014 2015

Не располаже се подацима о приносу по
хектару у ратарској производњи.

2010 2011 2012А.2.4.2 Унапређење расног састава стоке и
повећање броја грла

2013 2014 2015

Нема конкретног податка о расном саставу и
броју грла стоке, али је евидентно опадање
броја музних крава у укупном уделу грла стоке.

2010 2011 2012А.2.4.3 Подршка пласману повртарских култура
кроз повезивање произвођача и удружења
са трговинским ланцима и потрошачима 2013 2014 2015

Континуитет у снабдевању трговинских
маркета, успостављена пословна сарадња

2010 2011 2012А.2.4.4 Увођење нових сертификованих садница у
воћарству

2013 2014 2015

Нема података о броју засађених
сертификованих садница, али се располаже
податком да је у претходној години засађено
сертификованих садница на површини од
укупно 3ha.

2010 2011 2012А.2.4.5 Модернизација  опреме и механизације

2013 2014 2015

Пољопривредници су кроз пружање помоћи у
подношењу захтева за набавку нове
опреме/механизације за субвенцији
Министарства набавили: мале (носеће)
прскалице, велике прскалице, ротационе
косачице, сетвоспремачe и скупљаче сена.
Нема квантитативних показатеља о степену
модернизације.

А. 3   РАЗВОЈ ОТКУПНИХ, СКЛАДИШНИХ И ПРЕРАЂИВАЧКИХ КАПАЦИТЕТА

А.3.1 ПОДРШКА ПРОГРАМУ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ (HACCAP, ISO, GLOBAL – GAP)

2010 2011 2012А.3.1.1 Подршка органској производњи

2013 2014 2015

На територији општине Уб постоји једно
регистровано домаћинство за органску
производњу. Ради се о домаћинству Грујичић
Радосава који поседује 17ha намењених
органској производњи. Напомена: Грујичић се
налази у процедури стицања сертификата.
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2010 2011 2012А.3.1.2 Подршка у стандардизацији прерађивачким
капацитетима 2013 2014 2015

На територији општине Уб налазе се укупно 2
сертификована прерађивачка погона: ЗЗ
«Трлић» и кланица «Сточар Л.С.Б.». Оба погона
се баве производњом и прерадом меса.

А.3.2 ИЗГРАДЊА ОТКУПНИХ, СКЛАДИШНИХ И ПРЕРАЂИВАЧКИХ КАПАЦИТЕТА

А.3.2.1 Уређење простора и отварање кванташке
пијаце

2011 Започета активност кроз реализацију пројекта
програма Exchange 3

2010 2011 2012А.3.2.2 Подршка изградњи  хладњача за чување
воћа и поврћа (капацитета 2000 тона)

2013 2014 2015

Конкурисано је у оквиру Регионално
друштвено-економског програма развоја
(RDEPR 2) за доделу средстава (885.239 EUR)
којима би се изградила хладњача за воће и
поврће капацитета 1.000 тона.

2010 2011 2012А.3.2.3 Подршка изградњи сушара за воће

2013 2014 2015

2012 2013 2014А.3.2.4 Подршка изградња мини-млекара

2015 2016

2010 2011 2012А.3.2.5 Изградња откупних станица

2013 2014 2015

2014 2015 2016А.3.2.6 Изградња млинова жита и мешаоне

2017 2018

А.4   ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РУРАЛНОГ ПОДРУЧЈА
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А.4.1 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РУРАЛНОМ ПОДРУЧЈУ

2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017

А.4.1.1 Ефикасна противградна заштита

2018 2019 2020

Фонд за рурални развој је предузимао мере на
одржавању система противградне заштите.
Укупни трошкови предвиђени за ову намену
обухватили су 924.000 динара

2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017

А.4.1.2 Осигурање усева и других засада

2018 2019 2020

Нема података о тачном броју полиса.

2010 2011 2012А.4.1.3 Подстицање примене еколошких мера на
фармама

2013 2014 2015

На територији општине око 15% фарми
примењују мере еколошке заштите.

2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017

А.4.1.4 Контрола примене хемијских средстава у
пољопривредној производњи

2018 2019 2020

У овој години нису вршене контроле примене
хемијских средстава у пољопривредној
производњи.

А.4.2 ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У СЕЛИМА УЗ РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

2010 2011 2012А.4.2.1 Спречавање сече, очување шума и
повећање површина под шумама

2013 2014 2015

2010 2011 2012А.4.2.2 Уклањање дивљих депонија по селима

2013 2014 2015

Очишћено је укупно 400 дивљих депонија

А.5  ПОБОЉШАВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА НА СЕЛУ

А.5.1 УНАПРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ1

А.5.1.1 Реконструкција путних праваца 2010 Асвалтирано 20 km

А.5.1.2 Изградња спортских терена 2010 Изграђено 7  km
А.5.1.3 Унапређење електро мреже и комуналне

мреже
2010 Рађена мрежа у 10  села.

Реконструисано око 8 km

1 Дефинисано у области ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА,ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
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мреже ниског напона
А.5.1.4 Повећати аутобуске линије до

административног центра
Прилог АП : АКЦИОНИ ПЛАН АКТИВНОСТИ У СЕЛИМА

А.5.2 ЗАПОШЉАВАЊЕ У СЕЛИМА (ПОСЕБНО МЛАДИ И ЖЕНЕ)

2010 2011 2012А.5.2.1 Развој приватног предузетништва у селима
(услуге, мали погони, породичне радње)

2013 2014 2015

Регистрована 2  погона и 12 породичних радњи

А.5.3      ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ СЕОСКИХ ВРЕДНОСТИ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017

А.5.3.1 Промоција сеоских потенцијала кроз
организовање културних, спортских и
туристичких манифестација

2018 2019 2020

У селу Бањани организована је летња сцена.

2010 2011 2012А.5.3.2 Развој туризма на атрактивним локацијама 2

2013 2014 2015

2 Дефинисано у области ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОЛОГИЈА



26

Област : ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОЛОГИЈА

Стратешки циљ: Равномерна изградња квалитетне
инфраструктуре и стална брига о очувању животне средине

Приоритет : Унапређивање
животне средине и изградња
инфраструктуре
Степен приоритета: висок

Б.1 ПРОШИРИВАЊЕ, ПОСТАВЉАЊЕ И ИЗГРАДЊА КОМУНАЛНИХ МРЕЖА

Б.1.1  ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРО МРЕЖЕ
Број Пројекат Партнери Време Износ и извор

финансирања
Индикатори

2012 2013Б.1.1.1 Изградња високонапонског далековода
110 kw Лазаревац – Уб – Коцељева

2014 2015

2012 2013 2014Б.1.1.2 Постављање мреже високог напона

2015 2016

Урађена ТС 35 kW у Бањанима

2010 2011Б.1.1.3 Постављање нисконапонске мреже на
општини Уб*

* Прилог АП : АКЦИОНИ ПЛАН
АКТИВНОСТИ У СЕЛИМА

2012 2013

2010 2011 2012Б.1.1.4 Подизање нивоа енергетске ефикасности

2013 2014 2015

У новопостављеним орманима јавне расвете
постављени су уређаји који контролишу рад
расвете,  смањујући периоде рада у односу
на фото ћелије које укључују расвету чим
ниво дневне светлости падне испод
одређене вредности.

Б.1.1.5 Генерални пројекат јавне расвете 2010
2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017
Б.1.1.6

Коришћење алтернативних извора енергије

2018 2019 2020
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Б.1.2  ИЗГРАДЊА ПУТНЕ МРЕЖЕ
Б.1.2.1 Мрежа државних путева-реконструкција и

изградња
- пут Р101
- пут Р270 и Р270А
- пут Р101Б

2010 Отпочеле припреме за реконструкцију
деонице дугачке 25 km од Уба до
Обреновца

Асвалтирана деоница од 3 km Гвозденовић -
Караула
Асвалтирана деоница од 3.5 km Калиновац -
Новаци

Б.1.2.2  Источна обилазница око Уба (Р101-Р270-
Р101)

2012

2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017

Б.1.2.3 Мрежа општинских путева 3

- Путеви 1. реда
- Путеви 2. реда (по засеоцима)
- Путеви 3. реда (остали путеви

2018 2019 2020

0,7 km постојеће мреже је преасвалтирано,
10,4 km новог асфалта је урађено, а 1,7 km
је припремљено за асвалтирање.

2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017

Б.1.2.4 Ауто-пут Београд –Пожега
- Деоница Београд – Љиг

2018 2019 2020

У октобру 2010.  започети радови на
деоници Уб – Лајковац. Дужина овог путног
правца износи 12,5  km  од којих 6,5  km
пролази кроз убску општину (с.
Стубленица, с. Паљуви, с. Мургаш и с.
Руклада). Трајање радова: 16 месеци

2010 2011 2012Б.1.2.5 Израда документације и формирање
индустријске зоне поред аутопута

2013 2014

Општинско веће је донело одлуку о
приступању изради физибилити студије.

Б.1.3   ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Б.1.3.1 Генерални пројекат снабдевања водом
општине Уб

2010 На 9.  седници скупштине општине Уб
одржаној у децембру донета Одлука о
давању сагласности на Статут Јавног
предузећа за управљање и коришћење
регионалног вишенаменског хидросистема
Стубо-Ровни ''Колубара'' Ваљево.

Б.1.3.2 Реконструкција азбестно-цементних
цевовода

2010 2011 2010 Реконструисано 0,5 km азбестно-цементних
цевовода.

3 Прилог 3: Пројекти локалних путева
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2013 2014 2015

Б.1.3.3 Смањење трошкова и уштеда у процесу
водоснабдевања

2010 2011 2012 Остварен проценат смањења губитака воде
од 5%

2011 2012 2013Б.1.3.4 Израда документације за повезивање
изворишта ''Чучуге'' са градским водоводом

2014 2015

Започета активност израдом генералног
пројекта.

2012 2013 2014Б.1.3.5 Повезивање система за водоснабдевање на
регионални систем Стубо – Ровни

2015 2016 2017

Б.1.3.6 Израда главног и генералног пројекта мреже
и постројења за пречишћавање отпадних
вода

2010 2011 Са ЕКО ВОДО Пројект ДОО Београд,
закључен је Уговор о вршењу услуге –
Израда претходне студије оправданости са
генералним пројектом сакупљања,
одвођења и пречишћавања отпадних вода
на територији општине Уб.

2012 2013 2014Б.1.3.7 Израда постројења за пречишћавање
отпадних вода

2015 2016 2017

Б.1.3.8 Израда уличног вода фекалне канализације у
градским улицама

2010 2011 Предвиђени радови у 2011.

Б.1.4 РЕГУЛИСАЊЕ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈА
Б.1.4.1 Регулисање паркирања возила у Убу 2010 2011 2012 Реализација у току
Б.1.4.2 Улица за пешаке (уређење главне улице као

пешачке зоне)
2014

Б.1.4.3 Видео надзор улица и раскрсница 2010 16 локација покривено је видео надзором
на подручју насељеног места Уб. 10
локација са видео надзором представљају
раскрснице.

Б.1.4.5 Информативна сигнализација 2010 2011 2012 4 раскрснице су саобраћајно регулисане

Б.1.5  МОСТОВИ НА РЕЦИ УБ
Б.1.5.1 Изградња пешачког моста код спортског

центра
2011

Б.1.5.2 Мост Талови-Сандића имање 2016 2017 2018
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2019 2020

2016 2017 2018Б.1.5.3 Мост на обилазници у Трњацима

2019 2020

Б. 2  ПОВЕЋАЊЕ  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И КОРИШЋЕЊА ИНФОРМАТИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА

Б.2.1            ПРОШИРИВАЊЕ ПТТ ОБЈЕКАТА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА

Б.2.1.1 Проширење ПТТ објеката на територији
општине Уб

2010 2011 2012

Б.2.1.2 Проширење телекомуникационих капацитета
на општини

2010 2011 2012

Б.2.2                 ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ И РАЗВОЈ  ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Б.2.2.1 Географски информациони систем општине

Уб
2010 Реализација у току

2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Б.2.2.2 Успостављање широкопојасног Интернета  у
селима

2019 2020

2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Б.2.2.3 Успостављање широкопојасног Интернета  у
Убу

2019 2020

Присутна 4 провајдера

Б.2.2.4 Добијање фреквенције за локалну ТВ
станицу

2010

Б.2.2.5 Изградња радио и ТВ предајника 2010

Б.3  РЕГУЛИСАЊЕ ВОДОТОКОВА, ИЗГРАДЊА АКУМУЛАЦИЈА И ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
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Б.3.1  УРЕЂЕЊЕ РЕКЕ УБ
2010 2011 2012Б.3.1.1 Уређење тока и обала реке Уб у насељеном

месту Уб
2013 2014 2015

У дневном листу „Политика”  24.  новембра
објављен је међународни тендер за
реконструкцију регулисаног тока реке Уб, у
дужини од 1,7  километара.  Радови
обухватају деоници кроз градску зону, од
моста у улици Дринске дивизије до моста у
улици Рајка Михаиловића.

Б.3.1.2 Чишћење речног корита од смећа 2010 Јавним радовима очишћено корити Грачице
а Србијаводе очистиле 2km реке Уб

Б.3.2        УРЕЂЕЊЕ  РЕКЕ ТАМНАВЕ
Б.3.2.1 Регулација реке Тамнаве од моста у Црвеној

Јабуци до моста у Такову, деоница 1
2010 8. октобра, званично су отпочели радови

на регулацији Тамнаве. Пројекат под
називом „Изградња система за заштиту
насеља од поплава у сливу притоке
Колубаре - река Тамнава” обухвата
радове на уређењу реке од „Ђеманове
ћуприје” у Црвеној Јабуци до моста у
Такову, као и изградњу новог армираног
бетонског моста у Црвеној Јабуци.
Средства за ове намене,  у износу од око
250  милиона динара,  обезбеђена су од
Светске банке за обнову и развој. Радови
се изводе на деоници дугачкој 5,7 km.

Б.3.2.2 Регулација деонице Тамнава 2 2011 2012
2015 2016 2017Б.3.2.3 Регулација деонице Тамнава 3

2018 2019 2020

2015 2016 2017Б.3.2.4 Регулација деонице Тамнава 4

2018 2019 2020

Б.3.3  РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКОВА ГРАЧИЦЕ, КЛАДНИЦЕ И МРЕЖЕ КАНАЛА
Б.3.3.1 Израда пројекта уређења реке Кладнице 2010 2011 Реку Кладницу регулише РЕИК јер она
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2012 2013 највише угрожава Коп и њихове интересе.

2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017

Б.3.3.2 Регулација река и канала (по постојећим
пројектима)

2018 2019 2020

Смањење поплављених површина за 500 ha
Повећање квалитета 500 ha
пољопривредног земљишта

Б.4  ПОБОЉШАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ

Б.4.1          СПРЕЧАВАЊЕ ЗАГАЂИВАЊА ВОДОТОКОВА, ЈЕЗЕРА, ИЗВОРИШТА И БУНАРА
Б.4.1.1 Израда  генералног пројекта мреже и

постројења за пречишћавање отпадних вода
2010 Урађена генерална студија

Б.4.1.2  Израда техничке документације  за
постројења за пречишћавање отпадних вода

2011 2012

Б.4.1.3 Израда мапе изворишта и бунара са
проценом капацитета и квалитета воде

2010 2011 2012 Израђен пројект за копање 6 артерских
бунара по селима

2012 2013 2014Б.4.1.4 Уређење језера у Паљувима

2015 2016

Б.4.2   ПРИКУПЉАЊЕ, СОРТИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ И ТРАЈНО ЗБРИЊАВАЊЕ СМЕЋА
Б.4.2.1 Израда општинског плана за комунални

отпад
2010 У октобру скупштина усвојила Локални план

управљања отпадом, којим су утврђене
мере, активности и потребна средства на
успостављању, одржавању и унапређењу
одрживог система управљања отпадом на
територији општине Уб у периоду од 2010-
2020. године

2010 2011 2012Б.4.2.2 Санација и рекултивација градске депоније
комуналног отпада општине Уб

2013 2014 2015

Градска депонија се налази на 4  km  од
центра насељеног места Уб. На основу
пројекта санације депоније 2010. КЈП
«Ђунис» је урадио санацију депоније по
приоритету из пројекта и ситуације која је
била на депонији.  Урађени су насипи који
представљају тело депоније, смеће је
успремљено и делимично сабијено, ископан
је дренажни канал, јама за прихват
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дренажне воде, насут је обилазни пут,
прилазни пут и окретиште,  извршено је
делимично ограђивање, постављена је
улазна капија, стражарска кућица са
уведеном водом и струјом. Припремљен је и
плато за рециклажно двориште.

2011 2012 2013Б.4.2.3 Изградња рециклажног центра

2014 2015

Израђена студија изводљивости

Б.4.2.4 Изградња студије о збрињавању опасног
отпада

2011

Б.4.2.5 Постављање контејнера за сортирање отпада 2010 2011 2012 Конкурисањем за средства у оквиру
Програма прекограничне сарадње
обезбеђена су средства за набавку 45
контејнера за сепарацију отпада.
Контејнери ће се налазити на 15
рециклажних острва (контејнер за пет
амбалажу, контејнер за папир и контејнер
за стакло). Предвиђено је расписивање
јавне набавке у фебруару 2011. Током маја,
јуна и јула предвиђено је постављање
контејнера на локације у Убу.

Б.4.2.6 Изградња сточног гробља , техничка
документација

2011 Формирана је служба зоохигијене

Б.4.3  КОНТРОЛИСАЊЕ КВАЛИТЕТА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Б.4.3.1 Контрола квалитета ваздуха 2010 2011 Врши се контрола

2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Б.4.3.2 Уклањање паса луталица са улица

2019 2020

У току је изградња савременог
прихватилишта. Финанисрано средствима
општинског буџета са 6 милиона динара

Б.4.4  РАЗВИЈАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ ГРАЂАНА КРОЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ АКЦИЈЕ
Б.4.4.1 Уређење градских паркова 2010 2011 Започети радови на реконструкцији
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Б.4.4.2 Уређење градског брда 2012 2013

2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Б.4.4.3 Позајмљена планета: програм обележавања
важних еколошких датума

2019 2020

Обележени су Дан планете Земље, 22.
Април и Светски дан заштите животне
средине, 5. јун

Област : ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЕНЕРГЕТИКА

Стратешки циљ : Оживљавање и јачање постојећих привредних
капацитета и развој нових заснован на одрживом коришћењу
природних ресурса

Приоритет: развој привреде
Степен приоритета: висок

В. 1. РАЗВОЈ РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ У СКЛАДУ СА ПРИНЦИПИМА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
Број Пројекат
В.1.1  НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ КОЛУБАРА Б

2010 2011 2012

2013 2014 2015

В.1.1.1 Изградња термоелектране

2016

У току тендер за завршетак градње

В.2.1  ОТВАРАЊЕ УГЉЕНОКОПА

2010 Изражен План генералне регулације,
студија изводљивости и Идејни пројекат
копа

2010 2011

2012

В.2.1.1 Отварање поља Радљево
-израда планске документације
-израда студије оправданости
-израда главних пројеката рудника
(рударски и др.)
-припремни радови и отварање копа
-Програм расељавања становништва

2012 2013
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2011 2012 2013В.2.1.2 Поља Звиздар
Истражни радови
Планска документација
Студија оправданости
Израда пројеката експлоатације

2014 2015

Обављени планирани истражни радови

В.3.1  ОДРЖИВА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

2010 2011 2012В.3.1.1 Проширење постојећих рудника неметала:
Слатина, Резинац, Провалије, Чучуге

2013 2014 2015

Реализација у току

2010 2011 2012В.3.1.2 Истражни радови за каменоломе у западном
делу општине

2013 2014 2015

2010 2011 2012В.3.1.3 Отварање каменолома у западном делу
општине

2013 2014 2015

В.2  ПОДИЗАЊЕ НИВОА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
В.2.1  ТОПЛИФИКАЦИЈА ГРАДА
В.2.1.1 Израда студије топлификације 2010 Студија урађена

В.2.1.2 Израда пројекта  градске топлане и
топловодне мреже

2011 2012

2013 2014 2015В.2.1.3 Почетак градње топлане и топловодне мреже

2016 2017 2018

В.2.2  ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМЕНЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

2010 2011 2012

2013

2013 2014 2015

В.2.2.1 Изградња гасовода
-Израда планске документације

-Изградња примарне мреже

Урађена документација - Студија
оправданости разводног гасовода РГ 05-06
Београд-Ваљево

В.2.2.2 Подстицање коришћења соларне енергије и 2010 2011 2012
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обновљивих извора енергије у сеоским
домаћинствима

2013 2014 2015

В.2.3   УШТЕДА ЕНЕРГИЈЕ
2010 2011 2012В.2.3.1 Постављање штедљивих сијалица у

општинским установама, школама и другим
институцијама 2013 2014 2015

2010 2011 2012В.2.3.2 Замена столарије на  јавним зградама

2013 2014 2015

Реализација у току (школе)

В.3    ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРОИЗВОДНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА И ТРЖИШНЕ
ПРИВРЕДЕ
В.3.1  СТВАРАЊЕ ПРИВЛАЧНОГ АМБИЈЕНТА ЗА ИНВЕСТИТОРЕ
В.3.1.1 Просторни план општине Уб 2010  План завршен. У току kорекције Плана због

промене Закона

В.3.1.2 Измена ГУП –а Уб 2010 Реализација у току
В.3.1.3 Планско уређење и оживљавање постојеће

индустријске зоне у Убу
2010 2011

В.3.1.4 Индустријска зона поред аутопута- израда
пројектне документације

2010 2011 Основан је тим за реализацију пројекта
«Формирање и управљање индустријском
зоном у општини Уб»

В.3.1.5 Формирање привредног удружења регије
Тамнаве

2011

В.3.1.6 БИД зона - Главна улица у Убу 2010 2011 2012
В.3.1.7 Стварање услова за добијање Сертификата

општине са повољним пословним окружењем
– привлачење инвеститора

2010 2011 2012

В.3.2  ПОДРШКА ИЗГРАДЊА НОВИХ ПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА
2010 2011 2012В.3.2.1 Подршка изградњи нових привредних

објеката (комунално уређење заемљишта и
сл.)

2013 2014 2015
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В.3.2.2 Оживљавање традиционалних заната 2011 2012
В. 4  ЈАЧАЊЕ ПАРТНЕРСТВА ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА
В.4.1 Подршка развоју предузетништва

2010 2011 2012В.4.1.1 Формирање струковних удружења

2013 2014 2015

2010 2011 2012В.4.1.2 Поверавање комуналних делатности
приватном сектору (Рециклирање отрпада,
Стационарни саобраћај, Градска хигијена,
Уређење гробaља,...)

2013 2014 2015

В.5  ЈАЧАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ КАПАЦИТЕТА ОПШТИНЕ
В.5.1  РАЗВОЈ ЛОВНОГ И РИБИЛОВНОГ
ТУРИЗМА
В.5.1.1 Формирање ловно- роболовног комплекса

Фазанерија
2010 2011 2012 У току су активности на уређивању

комплекса

2012 2013В.5.1.2 Уређење језера Паљуви и Радљево

2014 2015

2010 2011 2012В.5.1.3 Развој капацитета за риболов (Циглана и
Доkmир)

2013 2014 2015

2010 2011 2012В.5.1.4 Маркетинг ловног и риболовног и спортског
туризма 2013 2014 2015

В.5.1.5 Подршка изградњи смештајних капацитета
(хотелски комплекс)

2010 2011 2012

В.5.2  РАЗВОЈ ВЕРСКОГ ТУРИЗМА

В.5.2.1 Формирање туристичке агенције 2010 2011
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Област:  ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

Стратешки циљ: Стварање модерне локалне управе, ефикасних
институција и амбијента за квалитетнији живот грађана

Приоритет:  Развој капацитета локалне
заједнице
Степен приоритета: висок

Г.1  УСПОСТАВЉАЊЕ ЕФИКАСНЕ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ КАО СЕРВИСА ГРАЂАНА

Г.1.1  ПРОГРАМ : ПОВЕЋАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ

Г.1.1.1 Изградња нове општинске зграде 2010 2011 2012 У току израда главног грађевинског
пројекта. Обезбеђена финасијска
средства.

Г.1.1.2 Електронска управа 2012 Израђен пројекат
Г.1.1.3 Општински услужни центар 2012
Г.1.1.4 Агенција за одрживи развој оштине 2010 Поднето 10 пројектних апликација

Г.1.2  ПРОГРАМ : ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОПШТИНЕ

2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.1.2.1 Електронска комуникација са општином

2019 2020

Редовно се ажурира општински веб сајт

2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.1.2.2 Манифестације општине Уб

2019 2020

Скупштина одобрила годишњи програм
манифестација («Убске вечери»,
Repassage Fest ...)
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2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.1.2.3. Представљање општина Уб на домаћим и
међународним манифестацијама у
различитим областима

2019 2020

Представници општине присуствовали су и
узели учешће на неколико манифестација
укључив и Сајам локалне самоуправе
одржан у месецу новембру.

Г.1.3           ПРОГРАМ : ПОМОЋ ГРАЂАНИМА

Г.1.3.1 Правна помоћ грађанима 2013
Г.1.3.2 Правни заштитник грађана 2010

Г.2  Специфични циљ:  ПОБОЉШАВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ И СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА НА ОПШТИНИ

Г.2.1  ПРОГРАМ : ДОСТУПНИЈА И КВАЛИТЕТНИЈА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Г.2.1.1 Надоградња зграде Дома здравља 2011 2012 У току израда пројекта
Г.2.1.2 Реконструкција амбуланте у селима 2011 2012 Урађен пројекат

2012 2013Г.2.1.3 Изградња објекта за хитну медицинску
помоћ

2014 2015

2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.2.1.4 Опремање Дома здравља медицинском
опремом

2019 2020

Усклађивање степена опремљености у
односу на норматив (испуњено 90%)
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2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.2.1.5 Мобилни лекар

2019 2020

Обухваћено преко 1000 пацијената

2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.2.1.6 Проширена патронажна служба и служба
кућне неге

2019 2020

4322 посете у оквиру патронажне
службе и кућне неге

Г.2.1.7 Формирање хитне службе 2015

Г.2.2        ПРОГРАМ : ПРОГРАМИ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ

2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.2.2.1 Скрининг програм за жене

2019 2020

Број прегледа и број дијагностикованих
случајева: 100

2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.2.2.2 Саветовалиште за труднице и младе
мајке

2019 2020

Саветовалиште ради два пута недељно;
864 поступања
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2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.2.2.3 Саветовалиште за болести зависности

2019 2020

Започета активност

Г.2.3             ПРОГРАМ : СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.2.3.1 Кућна нега и помоћ старим лицима

2019 2020

Број старих лица која добијају помоћ:
70

Г.2.3.2 Збрињавање младих без родитељског
старања који излазе из система
друштвено организоване бриге

2014

2012 2013Г.2.3.3 Изградња дома за старе

2014 2015

2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.2.3.4 Каритативно-социјална делатност
Тамнавског намесништва

2019 2020

Г.3  Специфични циљ: РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА  У ОПШТИНИ УБ

Г.3.1         ПРОГРАМ : УСКЛАЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА СА ПОТРЕБАМА КОРИСНИКА
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2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.3.1.1  Образовање за пети степен стручности

2019 2020

2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.3.1.2 Доквалификација и преквалификација

2019 2020

Број преквалификованих особа које су
добиле посао: 3

2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.3.1.3 Обука за рад на рачунару, Школа
страних језика и друге.
 Обуке према програму Националне
службе за запошљавање (израда
бизнис-планова и подстицај
предузетништва код младих, писање
пројеката, електронско пословање и
други) 2019 2020

Број програма: 1
број полазника: 10
број остварених радних места по
моделу самозапошљавања: 1

Г.3.2        ПРОГРАМ: УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ  УСТАНОВА

2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.3.2.1 Модернизација наставе опремањем
образовно-васпитних установа
савременим наставним средствима

2019 2020

Активност у току

Г.3.2.2 Изградања фискултурних сала и 2012 2013 Изграђено 7 терена за мале спортове
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спортских терена у образовно-
васпитним установама

2014 2015

Г.3.2.3 Изградња нове школске зграде 2015
2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.3.2.4 Стручно усавршавање запослених у
образовно-васпитним установама

2019 2020

Активност у току

2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.3.2.5 Школски грант

2019 2020

Број одобрених и реализованих
школских пројеката:3

Г.3.3       ПРОГРАМ: ПОДРШКА ШКОЛОВАЊУ ТАЛЕНТОВАНИХ И ВИСОКООБРАЗОВАНИХ КАДРОВА
2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.3.3.1 Награђивања успешних ученика и
њихових наставника

2019 2020

Број награђених ученика и наставника:
47

2010 2011 2012

2013 2014 2015

Г.3.3.2 Стипендирање ученика и студената

2016 2017 2018

Број стипендираних ученика и
студената: 117
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2019 2020

Г.4  Специфични циљ: ПОБОЉШАВАЊЕ КУЛТУРНЕ И СПОРТСКЕ ПОНУДЕ ОПШТИНЕ

Г.4.1     ПРОГРАМ : ОПШТИНСКЕ КУЛТУРНЕ И СПОРТСКЕ МАНИФСТАЦИЈЕ

Г.4.1.1 Израда програма спортских
манифестација

2011 Установа за културу и спорт узела
учешће у организовању следећих
манифестација: Крос РТС-а (преко
1.000 учесника), коњичка трка у Врелу
на Огњену Марију, турнир у малом
фудбалу «Душан Матић Карели, учешће
на десетак турнира у малом фудбалу по
општинским селима, Отворена школа
фудбала у Убу, Дан рукомета за млађе
категорије, школа пливања и школа
тениса.

Г.4.1.2. Израда програма културних
манифестација

2010 Установа је организовала следеће
културне манифестације: Фестивал
сценског стваралаштва деце Србије (9
најбољих представа из Србије; око
3.000 посетилаца), Међународни
позоришни фестивал Repassage Fest на
коме је учествовало 6 представа (око
2.000 посетилаца), 12. „Убске вечери“
са 14  програмских целина (око 3.500
посетилаца),  Бањанско лето и 12
изложби у галерији св. Лука, књижевно
вече домаћих песника у Убу и Лајковцу,
концерти КУД-а и плесног студија и
гостовања аматерског позоришта Раша
Плаовић широм Србије.

Г.4.1.3. Подршка спортским клубовима 2012  Установа за спорт и културу је давала
средства за редовно функционисање 30
фудбалских екипа и 15 клубова који се
баве осталим спортовима. Обезбеђена
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је и помоћ при куповини опреме и
побољшавању услова за тренинг и
таkмичења спортиста.

Г.4.2         ПРОГРАМ : ИЗГРАДЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА И ТЕРЕНА
Г.4.2.1 Спортска хала за грађанство, децу и

младе
2010 Спортска хала је ушла у завршну фазу

изградње.
Урађено је 400 m уличне мреже око
спортске хале.

2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.4.2.2 Изградња спортских објеката и терена у
селима4

2019 2020

Изграђено 7 спортских терена.

Г.4.3       ПРОГРАМ: СТАРАЊЕ О ОБЈЕКТИМА КУЛТУРЕ И КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ ОПШТИНЕ УБ

2010 2011 2012Г.4.3.1 Санација и ревитализација објеката
културе у селима

2013 2014 2015

Г.4.3.2 Уређивање и обележавање историјских
и етно – локалитета и формирање
завичајног музеја

2013 2014 2015

Г.5  Специфични циљ: ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И СТВAРАЊЕ ХУМАНИЈЕГ ЖИВОТНОГ ПРОСТОРА

4 Прилог 2: Акциони план активности у селима
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Г.5.1       ПРОГРАМ : ИЗГРАДЊА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА

Г.5.1.1 Завршетак храма на Убу 2011 У току финални радови на изградњи
храма

Г.5.1.2 Завршетак храмова у Црвеној Јабуци /
Тврдојевцу

2010 2011 У току радови на изградњи храма

Г.5.1.3 Изградња храма у Јошеви 2014
Г.5.1.4 Уређење комплекса манастира Доkmир 2010 У току активности на уређивању

комплекса

Г.5.2            ПРОГРАМ : ИЗГРАДЊА, УРЕЂЕЊЕ И УЛЕПШАВАЊЕ ЖИВОТНОГ ПРОСТОРА

Г.5.2.1 Градски парк 2010 2011 КЈП «Ђунис» је уклонио 29 стабала (до
сече свих стабала у парку се налазило
97 стабала). Стабла су исечена у
складу са инструкцијама фирме «БХЛ-
пројект». Исечена су због лошег стања
њиховог здравља, као и из естетских и
безбедносних разлога. Припремљено је
идејно решење за реконструкцију
парка. Парк ће добити нов изглед са
великим платоом и фонтаном у свом
централном делу.

Г.5.2.2 Стара пијаца – нови трг 2015
2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.5.3 Програм : Уређење сеоских центара и
села5

2019 2020

5 Прилог 2: Акциони план активности у селима
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Г.6 Специфични циљ: ЈАЧАЊЕ ГРАЂАНСКОГ АКТИВИЗМА КРОЗ БРИГУ О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА И ПАРТНЕРСТВО
СА ИНСТИТУЦИЈАМА

Г.6.1         ПРОГРАМ : КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ

2010 2011 2012

2013 2014 2015

2016 2017 2018

Г.6.1.1 Инклузивно образовање деце са
посебним потеребама

2019 2020

Повећан обухват образовања деце са
посебним потребама

2011 2012 2013

2014 2015 2016

2017 2018 2019

Г.6.1.2 Образовање Рома у складу са ЈАП-ом
за образовања Рома

2020

Формирана канцеларија за Роме

Г.6.2            ПРОГРАМ : БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА ГРАЂАНА

Г.6.2.1 Дневни центар за особе са
инвалидитетом

2010 2011

Г.6.2.2 Уклањање архитектонских препрека у
центру града

2014

2010 2011 2012

2013 2014 2015

Г.6.2.3 Уређење ромских насеља

2016

Уређена су два ромска насеља (с. Каленић
и с. Совљак)

2010 2011 2012Г.6.2.4 Интеграција избеглих и расељених
лица

2013 2014 2015

У 2010. 4 избегличке породице решиле су
своје стамбено питање откупом сеоског
домаћинства са окућницом,  док је једна
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2016 2017 2018

2019 2020

породица решила стамбено питање
изградњом монтажне куће; 6 избегличких
породица је побољшало квалитет
живљења у својим стамбеним објектима
добијањем грађевинских пакета у
вредности од 375.000,00 динара. Ни једна
од интерно расељених породица није
решила своје стамбено питање у 2010.

Г.6.3         ПРОГРАМ : ПОДРШКА ИНИЦИЈАТИВАМА МЛАДИХ

Г.6.3.1 Канцеларија за младе 2010 Средином године основана је Канцеларија
за младе која је до краја године
организовала или узела учешће у 7
активности-пројеката: Пројекат грађанин,
«Млади су закон»,  округли сто о Нацрту
закона о младима, Јавни догађај,
«Зиграф», «Предузетништво за младе» -
USAID и јавна расправа о Нацрту закона о
младима.

Г.6.3.2 Центар за младе 2012

Г.7  Специфични циљ: ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ УБ

Г.7.1    ПРОГРАМ: УСПОСТАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИХ ТЕЛА

Г.7.1.1 Формирање општинског савета за
безбедност

2010

Г.7.2    ПРОГРАМ: УСПОСТАВЉАЊЕИ ОПРЕМАЊЕ ОПШТИНСКИХ СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ

Г.7.2.1 Опремање ватрогасне јединице 2010 Саниран објекат ватрогасне јединице
Г.7.2.2 Успостављање ефикасне службе

заштите грађана од елементарних
непогода

2010 Општина добила USAID сертификат којим се
квалификује способнијим, квалификованијим и
кооперативнијем чиниоцем у борби са
елементарним непогодама.

Г.7.2.3 Изградња нове зграде  МУП-а 2010 2011 У току су радови на изградњи зграде
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АНАЛИЗА АКТИВНОСТИ ПРЕДВИЂЕНИХ СЛОР-ом ПО СЕЛИМА

Континуиране активности у селима:
Време реализацијеАктивност

2010 2011 2012 2013 2014
Коментар

Одржавање лок.  путне мреже Дужина путева 1. реда износи 120 km, дужина путева
2. реда износи 300 km, док дужина општинских
путева 1. реда износи 112 km.

Приширење гробља Урађен план за проширење гробља у селу Лисо Поље
Одржавање јавног осветљења Смањен број кварова за око 5 %
Одржавање електромреже Смањен број кварова за око 5 %
Аутобуска стајалишта Изграђена су 3 стајалишта у Убу и по једно

стајалиште у селима Руклада, Мургаш, Милорци,
Тулари, Бањани, Кожуар, Врело, Памбуковица,
Новаци, Каленић, Бргуле и Радљево.

Уклањање руинираних и напуштених
објеката по селима
Асвалтирање сеоских путева Дуж новог асвалтираног пута износи 10,4 km; 0,7 km

постојећих путева преасвалтирано
Унапређење комуналне хигијене у селима Уклоњено је 400 дивљих депонија

1.БАЊАНИ
Активност Време реализације

10    11    12    13    14
Коментар

*Израда пројекта реконструкције амбуланте
Реализација  пројекта реконструкције амбуланте

Урађен пројекат

Уређење инфраструктуре у центру села (израда
пројекта)
Реализација пројекта Уређење инфраструктуре у
центру села

*

Започета реализација

Измештање трафоа високог напона * Изграђен нови трафо
Регулација Бањанкуше
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Асвалтирање пута ка Иверићу *
Балон школска хала
Изградња објекта спортског центра по постојећем
пројекту

Изграђен објекат

Отварање откупне станице за пољопривредне
производе

2.БОГДАНОВИЦА
Регулација Грачице  * Регулисано 1,5km тока
- Израда пројеката инфраструктуре

- Реализација пројекта инфраст.

- Канализација

3.БРГУЛЕ
Водоводна мрежа * Изграђено 6km примарне мреже
Асвалтирање сеоских путева* * Асвалтирано 2,7 km лоланог пута
План детаљне регулације дела села
Реконструкција НН електричне мреже * Радови завршени
Отварање станице за откуп пољопривредних
производа

4.БРЕЗОВИЦА
Изградња спортског терена * Изграђен спортски терен

Отварање откупне станице за пољопривредне
производе

Регулација реке Таманаве*
Сеоски путеви* * Асвалтирано 0,7km локалног пута
Уређење центра села
- припремне активности

- реализација

5.ВРЕЛО
Реконструкција НН електричне мреже * Реализовано 60% реконструкције НН мреже
Асвалтирање путева* * Асвалтирано 2,7 km локалих путева

Осветљење уз регионални пут * Уграђено 30 светиљки
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Уређење хиподрума и спортски терен

Откупна станица пољопривредних производа
Балон школска хала
Израда пројекта водоснабдевања села

6.ВРХОВИНЕ
Асвалтирање пута за каменолом
Реконструкција ел. НН мреже * 1,5km
Пројекат водоснабдевања села
Изградња малог спортског терена * У току реализација

7.ВУКОНА
Асвалтирање сеоског пута*
Пројекат водоснабдевања села

8.ГВОЗДЕНОВИЋ
Реконструкција НН електро мреже * 2km
Асвалтирање сеоских путева* * Асвалтирано 3km регионалног пута
Пројекат водоснабдевања села
Изградња спортског терена
Израда пројекта цркве

9.ГУЊЕВАЦ
Изградња терена за мале спортове

10.ДОKMИР
Реконструкција манастирске цркве * Реконструисан храм
Асвалтирање школског терена * Асвалтиран терен
Реконструкција НН електро мреже * 1km

11.ЗВИЗДАР
Асвалтирање пута кроз село*
Реконструкција НН електро мреже * 0,5km
Израда пројекта водоснабдевања села
Улична расвета дуж регионалног пута
Регулација река и канала * Очишћена река Уб у дужини 2km

12.ЈОШЕВА
Изградња цркве у Јошеви * Изграђен темељ храма
Асвалтирање сеоских путева*
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13.КАЛЕНИЋ
Изградња канализације у Млаки
Реконструкција водовода у насељу Млака * Завршено

14.КАЛИНОВАЦ
Асвалтирање регионалног пута Р101б * 3,5km регионалног пута
Асвалтирање сеоксих путева*

*

Основна школа:

- мокри чвор

- школско игралиште

Изграђен објекат

Изградња месне канцеларије
Улично осветљење дуж регионалног пута * Уграђено

15.КОЖУАР
Реконструкција електро НН мреже
Асвалтирање кружног пута* * У току радови на 0,5km
Адаптација месне канцеларије

16.КРШНА ГЛАВА
Асвалтирање пута Доkmир-Бабина Лука* * Асвалтирано 0,5km
Реконструкција електро мреже
Изградња просторије за месну заједницу

17.ЛИСО ПОЉЕ
Изградња водовода

- пројекат
- реализација пројекта

Асвалтирање сеоских путева* * Асвалтирано 0,5km локалног пута
Изградња канала у току Тамнаве * Изграђен канал

18.ЛОНЧАНИК
Реконструкција електро мреже
Израда пројекта водоснабдевања
Сеоски путеви*

19.МИЛОРЦИ
Улично осветљење дуж регионалног  пута * 10 нових сијалица
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Реконструкција електро НН мреже * Започети радови
Израда пројекта водоснабдевања
Отварање откупне станице за пољопривредне
производе

20.МУРГАШ
Асвалтирање пута кроз село * Започета изградња два пута (0,6 km)
Реконструкција електро мреже
Израда пројекта водоснабдевања

21.НОВАЦИ
Реконструкција електро мреже * Започети радови (1km)

Асвалтирање пута:
- ка школи*
- ка Веселиновићима*

* 0,7 km пута ка школи

Пут преко моста на Тамнави
Асвалтирање пута Р101б * Асвалтирано 3,5 km регионалног пута

22.ПАЉУВИ
Изградња пута ка Вишу * 4,5 km асвалта
Уређење језера:

- пројекат уређења
- реализација пројекта

Асвалтирање пута језеро – доњи крај*
Реконструкција електро НН мреже * 50 сијалица јавне расвете
Израда пројекта водоснабдевања села * Урађен пројекат

23.ПАМБУКОВИЦА
Реконструкција електро НН мреже * 2,5km
Асвалтирање рег.пута Р101б

Асвалтирање сеоских путева* * 1,2km локалног пута
Проширење водоводне мреже:
-израда пројекта
- проширење мреже

* Пројекат бунара урађен

Реновирање дома и изградња фискултурне сале * Урађен пројекат
Уређење центра села
- израда пројекта
- реализација пројекта
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24.РАДЉЕВО
Израда Плана детаљне регулација села * Израђен план

Израда студија и пројеката копа Радљево * Израђена студија и пројекти
Реализација планских и пројектних  активности
Школска балон хала

25.РАДУША
Реконструкција НН електричне мреже  *

Завршена реконстриусана мрежа
Рехабилитација пута до центра села * 0,7km
Изградња водоводне мреже села и уређење извора
Асвалтирање пута ка Шабачком путу 2km*

26.РУКЛАДА
Изградња спортског терена * Асвалтирано 0,6km локалног пута
Израда пројекта водоснабдевања села

27.СЛАТИНА
Асвалтирање сеоских путева*
Реконструкција електро НН мреже

28.СОВЉАК
Изградња спортских терена * Изграђен објекат
Регулација Тамнаве*
Асвалтирање сеоских путева*
Наставак градње водоводне мреже * 0,6 km
Реконструкција електро НН мреже * Завршено
Регулација канала * Река Уб чишћена у дужини 2km

29.СТУБЛЕНИЦА
Реконструкција електро НН мреже * Урађено 0,5km
Асвалтирање сеоских путева*
Израда пројекта водоснабдевања
Изградња аутопута*

30.ТАКОВО
Регулација реке Тамнава* * Започета реализација
Реконструкција електро НН мреже * 0,5km
Асвалтирање спортског терена * Урађен објекат
Израда пројекта водонсбдевања села
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Асвалтирање сеоских путева* * Асвалтирано 0,6km

31.ТВРДОЈЕВАЦ
Завршетак цркве  *

Изграђен храм
Асвалтирање сеоских путева * * 0,6km мреже
Реконструкција електро НН мреже
Улична расвета дуж регионалног пута * Уграђено 5 светиљки
Изградња објекта за културу и спорт
Пројекат водоснабдевања села

32.ТРЛИЋ
Реконструкција електро  НН мреже * Урађено 1,5km
Асвалтирање путева* * Започето 1,2km
Отварање откупне станице пољопривредних
производа
Регулација канала
Улична расвета дуж регионалног пута * Реконструисана мрежа
Изградња спортског терена и објекта

33. ТРЊАЦИ
Асвалтирање путева* * 0,8 km
Израда тротоара уз пут * Асфалтирано 1,4 km тротоара у Улици Милана Муњаса

34.ТУЛАРИ
Реконструкција ел. мреже НН * Реаконструисано о,5 km мреже и ТС
Асвалтиарње локалног  пута ка Баталагама * Урађено 0,5 km асвалта
Реконструкција локалног пута Кожуар-Тулари
- израда пројекта
- реализација пројекта

Месна канцеларија и просторије фудбалског клуба
Откупна станица за пољопривредне производе

35.ЦРВЕНА ЈАБУКА
Регулација реке Тамнаве* * Реализавција у току
Изградња спортског терена * Изграђен терен
Улична расвета на регионалном путу * Урађено
Реконструкција електро НН мреже
Израда пројекта водоснабдевања села



55

36.ЧУЧУГЕ
Станица за откуп пољопривредних производа
Реконструкција НН електро мреже * Уграђено  20 светиљки јавне расвете
Израда пројекта водоснабдевања села
Реконструкција објекта месне заједнице

37.ШАРБАНЕ
Реконструкција електро мреже * Уграђено 10 светиљки јавне расвете
План детаљне регулације села
Реализација планских активности
Изградња телефионске мреже у селу

* Предвиђена активност

Година у којој је предвиђена активност

* Година у којој је активност реализована према Плану
* Година у којој је активност реализована раније од планираног
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Пројекти путне мреже
(локални путеви) - реализација

Назив пута Дужина
у km

Година
израде

Дозволе - услови Индикатори -
дужина изграђ. пута6

Индикатори - дужина
изграђеног пута

у 2010.
Р101б Памбуковица - Новаци 3.19 2006
Пут 270 Гвозденовић – Караула 3.00 1997 3 km

Пут 101б Калиновац – Новаци 2.38 1999 3 km
Пут кроз с. Гуњевац и с. Трњаке 1.7 + 0.8 1999 Техничка контрола

(ТК)
0,8 km 0,8 km

Пут кроз с. Паљуве 4.7 1999 Грађевинска
дозвола (ГД)

4,7 km 1,7 km

Пут кроз Звиздар (веза Р2070-Р270а), поред
рудника

2 2000

Пут Бањани – Старо Врело 2.8 2006 ТК
Пут у с. Брезовица (поред школе) 1.2 2005 ТК 1,2 km
Чучуге – Доkmир 2.9 2004 ТК, АКТ 2,9 km
Пут кроз с. Шарбане, деоница 2 3.2 2003 ТК 3,2 km
Пут кроз с. Трлић, према школи 1 2006 1 km
Пут у Врелу, веза Р206 и Л1012 (Врело – Поток) 3.3 2006 ТК 3,3 km 1,2 km
Пут у Врелу – Ждраловица 2.9 2007 ТК 1,7 km
Пут кроз с. Новаци (према школи) 1 2006 0,7 km 0,7 km
Пут кроз с. Врховине 5.3 2006 ТК
Брезовица – Калиновац 1.3 2001 ГД 1,3 km
Пут кроз с. Мургаш 2.3 2006 ТК, АКТ ---------- /
Врело Р206 – Липовица 2.8 + 0.3 2006 2,4 km 1,2 km
Тулари – Баталаге 2.1 2000 ТК 0,5 km 0,5 km
Пут у Совљаку (Језава) – деоница 1 1 2007 ТК --------- /
Доkmир – Кршна Глава 4 2007 ТК 0,5 km 0,5 km
Пут у Бргулама (Рупљани) 3.4 2007 ТК 2,2 km 2,2 km
Пут у Совљаку до Л1013 1.7 2007 ТК 0,5 km
Пут кроз село Мургаш 1.4 2007 ТК 0,5 реализација у току
Пут у с. Тврдојевац 1 2007 ТК 0,5 km реализација у току
Пут у с. Ц.Јабука (Велимировићи) 1.4 2007 ТК
Пут у с. Чучуге (за Трифковиће) 2.6 2007 ТК
Пут кроз с. Шарбане (поред ВЕКУБА) – наставак 1.6 2007 ТК 0,6 km

6 Претпоставља се да су у овој колони показатељи за 2010., али потврдити их, допунити или кориговати у суседној колони.
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деоница 1
Новаци – Баталаге 4.1 2007 ТК 1 km
Некатегорисани пут у Брезовици (крак са
Радовановићима)

0.8 2008 ТК 0,6 km 0,6 km

Локални пут у Лисо Пољу Л1018 2.9 2008 ТК 0,5 km
Пут у Совљаку (Језава) – деоница 2 1 2007 ТК
Пут у с. Брезовица, према гробљу 1.2 2007 ТК 0,8 km
Пут у Совљаку (веза Р206-Р207а) поред
Крстоношића

- - ТК 0,5 km 0,5 km

Пут у Паљувима од језера према Вишу - - ТК
Пут у с. Шарбане (поред ВЕКУБА) наставак,
деоница 2

1.2 2007 ТК

Некатегорисани пут у Радуши 2.2 2008 ТК
Пут у с. Брезовица (према гробљу) 1.2
Локални пут Л1014 Трлић – Тврдојевац 5.3 0,5 km
Некатегорисани пут Калиновац – Тулари
(Л=1526.65м, деоница кроз Калиновац)

1.5 2008 ТК

Некатегорисани пут Калиновац – Тулари
(Л=3708.65м, деоница кроз Тулари)

3.7 2008 ТК

Некатегорисани пут у Врелу (Липовица 2 пре
Хиподрома) Л=1641,25м

1.6 2008 ТК 0,5 km

Некатегорисани пут у Руклади Л1003 ка центру
села Л=1970м

2 2008 ТК 0,5 km 0,5 km

Некатегорисани пут у Тврдојевцу, од Р270а према
Р270, Л=1560м, деоница 1

1.6 2008 ТК 0,5 km

Некатегорисани пут у Брезовици (пут према Врелу
поред Сокића и Ивановића)

0.6 2008 ТК

Пут у Памбуковици од центра до гробља у
Јастребовцу

0.7 2009 ТК 0,5 km

Пут у Памбуковици од центра до СЛОВАЧКОГ
моста

2.2 2009 ТК 0,5 km

Пут у Новацима 0.9 2009 ТК
Пут Радљево – Стубленица 4 2009 ТК
Пут у Такову (центар) 1 2009 ТК 0,6 km 0,6 km
Пут у Руклади (према школи)
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Градске саобраћајнице (реализација)

Назив пута Дужина
у km

Година
израде

Дозволе - услови Индикатори -
дужина изграђ. пута

Индикатори - дужина
изграђ. пута

у 2010.
Саобраћајнице и кишна канализација у Блоку бр. 1
(стари сточни пијац)

2.00 2004 ГД,ТК 0,4 0,4 km

Улица Јанка Веселиновића и кишна канализација 0.25 2003 ГД 0,25 km
Крак у Ул. Тамнавских партизана 0,08 2004 ТК
Улице у насељу Алексића имање 0.6 2004 ТК 0,4 km
Реконструкција ул. 8. марта, деоница 1 и 2 0.8 1998 ТК, ГД 0,4 km 0,4 km
Улица Прва пролетерска, Мајског уранка, Николе
Мишљеновића, Проте Матеје и Нова 1

0.85 2005 ТК

Улица Чедомира Миндеровића 0.41 2007 ТК
Улица Војводе Мишића 0.48 2007 ТК
Улица Милана Ракића (одвојак ЈНА) 0.12 2007 ТК 0,12 km
Ул. Алексе Марића (од ул. С. Поповића до ул. Саве
Бојанића)

0.35 2008 ТК

Ул. Норвешких интернираца, Немачких
интернираца, Устаничка, Косте Абрашевића и
Неимарска

0.350 2008 ТК 0,350 km

Ул. Тамнавских партизана 0,4 2007 ТК  у току
Улице Саве Бојанића, Р. Софронића, Извиђачка, Г.
Дороњског

1,2 2009 Израда у току

Улице на Сандића имању (Љ.  Јоцића,  Хаџи
Рувимова, С. Пенезића)

1 2009 ТК у току

Улице и кишна канализација у ул. Митра Ковача,
13. пролетерска, Бањанска

0,2 2009 ТК

Улица Милоша Марковића 0,2 2007
Улица Осме црногорске 0,15 2009 ТК у току
Улица 30. јуна 0,1 2009 ТК у току
Ромско насеље Богдановица- блок улица 0,6 2009 Израда у току
Ромско насеље Грачица – блок улица 0,6 2009 Израда у току
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