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ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ АКЦИОНИХ ПЛАНОВА СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ 
РАЗВОЈА ОПШТИНЕ УБ 2010 – 2020 у 2011. год. 

 

Табеларни приказа извештаја који следи има за циљ да покаже да ли се и у којој мери спроводио СЛОР 

општине Уб у другој години 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 и у 2011. имали су утицаја и на реализовање СЛОР-а што утицањем на динамику пуњења 
буџета што утицањем на прилив инвестиција. Ипак, у току 2011. године општина Уб је ушла у низ 
инфраструктурних пројеката који су у великој мери допринели спровођењу Стратегије локалног одрживог 

развоја општине Уб. 

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 2011. на изградњи 
саобраћајне инфраструктуре у односу на укупно изграђене дужине путева.  

 

Легенда: 

 

 

  

 

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

 

Пројекат чија је реализација 
предвиђена u 2011. и на чијој 
је реализацији рађено у 2011. 

Пројекат на чијој је реализацији није рађено у 
2011. години иако је Стратегија предвидела 
активности у 2011. години. 

Пројекат на чијој је реализацији рађено у 
2011. години  иако Стратегија није 
предвидела активности у 2011. години.  

 
Пројекат на чијој је реализацији није рађено у 
2010. години иако је Стратегија предвидела 
активности у 2010. години. 
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АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ПО ОБЛАСТИМА 

 

 

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 

А.1.1.1 Комасација земљишта 2010 2011 2012 Није било активности на плану комасације 
земљишта. Просечна величина парцела парцеле 

износи 0,4 hа.   
 

2013 2014 2015 

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

2010 2011 2012 У оквиру пројекта ECHANGE 3 („Стварање 
услова за рурални развој општине Уб“) урађене 
су анкете у 4.815 пољопривредних газдинстава. 
 

 

А.1.3     ПОБОЉШАВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА 

 
А.1.3.1 Контрола плодности обрадивог земљишта 2010 2011 

 

2012 

 

2013 

 

Извршено је 567 анализа током 2011. године 

Анализе је вршила Пољопривредна стручна 
служба Ваљево. Анализама је покривена 
територија од укупно 817,46 ha. 

2014 2015 
 

2016 
 

2017 
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2018 2019 2020   

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

2010 2011 
 

2012 
 

2013 
 

Због кашњења уредбе МПШВ ове гводине није 
вршена калцификација и фосфатизација 
пољопривредног земљишта. Претходне године 

побољшан је квалитет на око 300 ha  
земљишта.  
 
 

2014 2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 2019 2020  

А.1.3.3 Анализа постојања опасних и штетних 

материја у пољопривредном земљишту и 
води за наводњавање 

2010 2011 2012 Нису вршене анализе. С обзиром да ПСС 

Ваљево не врши анализе потребно је 
ангажовати Институт за земљиште или ГЕО 
Институт у наредном периоду.  

2013 2014 2015 

А.1.3.4 Наводњавање пољопривредног земљишта 2010 2011 2012 У току је изградња 5 артерских бунара  за 
наводњавање 
 2013 2014 2015 

 

А.1.4     ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА ОД ДЕГРАДАЦИЈЕ 

 
А.1.4.1 Одржавање канала за одводњавање; 

изградња недостајуће каналске мреже 
2010 2011 2012 У 2011. ЈП „Дирекција за уређење и изградњу 

Уба“ није имало одобрена средства за наменско 
чишћење мелиорационих канала. Чишћени су 
канали за одводњавање путева, редовно и 
ванредно. Процењује се да је очишћено 3.000 
m канала. 

2013 2014 2015 

А.1.4.2 Уклањање обала 2010 2011 
 

2012 
 

2013 
 

У току 2011. године Саобраћајна инспекција је 
наложила преглед уређења обала. На 
некатегорисаним путевима покренуто 109 
предмета (укупна дужина обале 6.124 m) и на 

локалним путевима покренуто 5 предмета 

(укупна дужина обале 412 m). Реализација 
налога: 90% 

2014 2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 2019 2020  

А.1.4.3 Рекултивација земљишта у околини рудника 2010 2011 
 

2012 
 

2013 
 

Рекултивисане површине у хектарима: 

2014 2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 2019 2020  

 

А.2  ПОДИЗАЊЕ НИВОА  КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ  
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А.2.1      ИНФОРМИСАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА 

А.2.1.1 Формирање пољопривредне бибилотеке / 

медијатеке (у оквиру Фонда за рурални 
развој општине) 

2010 2011 

 

2012 

 

2013 

 

Формирана је пољопривредна библиотека у 

оквиру пројекта ,,Стварање услова за рурални 
развој општине Уб,, (Exchange 3). Библиотека 
која се налази у просторијама Фонда за 
рурални развој општине Уб располаже са око 
500 књига. 

2014 2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 2019 2020  

А.2.1.2 Организација посета сајмовима, екскурзија 

за младе пољопривреднике у земљама у 
окружењу; стална представљања примера 
добре праксе 

 

2010 2011 

 

2012 

 

2013 

 

Сајам у Словенији (Горња Радгона) посетило је 

15 пољопривредника у оквиру реализације 
пројекта Exchange 3 – Стварање услова за 
рурални развој општине Уб. Сајам у Новом Саду 
организовано је посетило 50 пољопривредника. 
Организована је и посета 50 пољопривредника 
репродуктивном центру у Великој Плани. На 

сајму „Колубара фест“ у Лазаревцу учествовало 
је пет излагача са територије општине Уб  

2014 2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 2019 2020  

А.2.1.3 Организовање радионица едукативног 
карактера и представљање примера добре 

праксе 

2010 2011 
 

2012 
 

2013 
 

У току 2011. Под надзором Фонда за рурални 
развој организоване се едукативне радионеце 

на следеће теме:  1. „Исхрана преживара у 
процесу производње“ и 2. „Значај и примена 

фитофармаколошких препарата“. Организована 
је и тродневна едукација у оквиру ,,Зимске 
школе,, ПСС Ваљево.  

2014 2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 2019 2020  

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

2010 2011 
 

2012 
 

2013 
 

На РТВ ,,CITY“ емитује се ауторска емисија 
,,Aгро дан“ која покрива велики број тема из 

области пољопривреде. 
 

2014 2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 2019 2020  

 

А.2.2      ПОДСТИЦАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА НА ОРГАНИЗОВАЊЕ И УДРУЖИВАЊЕ 

 
А.2.2.1 Подршка задругама и удружењима у 

оснивању 
2010 2011 

 

2012 

 

2013 

 

Поред раније формираних задруга („Тамнава 

поврће“, „Баштован коп“ и „Повртар Врело“) 
нема новоформираних задруга. Треба 
напоменути да је локална самоуправа и у 2011. 
Улагала напоре да кроз пројектне активности 
(аплицирање за донаторска) средства 

подстакне удруживање пољопривредника. 

2014 2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 2019 2020  

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

2012 2013  

2014 2015 

 

A.2.4      УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

 
А.2.4.1 Ратарска производња – повећање приноса 

по хектару (увођење нових сортимената) 
2010 2011 2012 Фонд за рурални развој не располаже подацима 

о ратарским приносима. 
 2013 2014 2015 

А.2.4.2 Унапређење расног састава стоке и 
повећање броја грла 

2010 2011 2012 У оквиру активности Фонда за рурални развој 
додељене су субвенције за 4.000 отељених 
телади и 364 квалитетне приплодне јунице. 
Сточари су набавили из увоза 32 грла високо 
стеоних јуница у типу ,,баварског сименталца,, 
уз субвенцију Фонда за рурални развој . 
Тренутно на територији општине Уб има око 

1.000 уматичених грла. 

2013 2014 2015 

А.2.4.3 Подршка пласману повртарских култура 
кроз повезивање произвођача и удружења 
са трговинским ланцима и потрошачима   

2010 2011 2012 Отпочето са планирањем изградње јавног 
складишта – хладњаче која би требала да 
функционише по моделу јавно-приватног 
партнерства. Такође, кроз пројекат „Стварање 
услова за рурални развој општине Уб“ 

(Exchange 3) ушло се у процедуру опремања 
кванташке пијаце што се очекује почетком 
2012. године. 

2013 2014 2015 

А.2.4.4 Увођење нових сертификованих садница у 

воћарству 
2010 2011 2012 Укупан површина подигнутих нових засада које 

је суфинансирао Фонда за рурални развој је око 

10 ha. Број укупно засађених сертификованих 
садница је око 4.000. Површина под 
сертификованим садницама се увећала за око 
230%.  

2013 2014 2015 

А.2.4.5 Модернизација  опреме и механизације 2010 2011 2012 Пољопривредници су кроз пружање помоћи у 
подношењу захтева за набавку нове 

опреме/механизације за субвенцији 
Министарства набавили: мале (носеће) 
прскалице, велике прскалице, ротационе 

косачице, сетвоспремачр и скупљаче сена. 
Нема квантитативних показатеља о степену 
модернизације. 

2013 2014 2015 
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А. 3   РАЗВОЈ ОТКУПНИХ, СКЛАДИШНИХ И ПРЕРАЂИВАЧКИХ КАПАЦИТЕТА 

 

 

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

 
А.3.1.1 Подршка органској производњи 2010 2011 2012 Само једно газдинство на територији општине 

Уб регистровано је за орагнску производњу. 
Ради се о домаћинству Радослава Грујичића из 

Памбуковице. Површина на којој се врши 
органска производња износи 17 ha. 

2013 2014 2015 

А.3.1.2 Подршка у стандардизацији прерађивачким 
капацитетима 

2010 2011 2012 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. Оба 
погона поседују HACCP стандард. 

2013 2014 2015 

 

А.3.2     ИЗГРАДЊА ОТКУПНИХ, СКЛАДИШНИХ И ПРЕРАЂИВАЧКИХ КАПАЦИТЕТА 

 
А.3.2.1 Уређење простора и отварање кванташке 

пијаце 

2011 

 

У току 2011. У оквиру реализације пројекта 

„Стварање услова за рурални развој“ (Exchange 
3) потписан је уговор за набавку ваге за 
кванташку пијацу. Очекује се испорука ваге 
почетком 2012. године.  
 

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

2010 2011 2012 У току 2011. Отпочели су преговори о 
потенцијалном јавно-приватном партнерству 
којим би се на територији општине Уб 

изградила хладњача за чување воћа и поврћа.     

2013 2014 2015 

А.3.2.3 Подршка изградњи сушара за воће  2010 2011 2012  

2013 2014 2015 

А.3.2.4 Подршка изградња мини-млекара 2012 2013 2014  
 2015 2016  

А.3.2.5 Изградња откупних станица 2010 2011 2012  

2013 2014 2015 

А.3.2.6 Изградња млинова жита и мешаоне 2014 2015 2016  
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2017 2018   

 

А.4   ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РУРАЛНОГ ПОДРУЧЈА 

 

 

А.4.1    ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РУРАЛНОМ ПОДРУЧЈУ 

 
А.4.1.1 Ефикасна противградна заштита 

 
2010 2011 2012 2013 Фонд за рурални развој је предузимао мере на 

одржавању система противградне заштите. 
Укупни трошкови предвиђени за ову намену 
обухватили су 950.000 динара. 
 

2014 2015 2016 2017 

2018 2019 2020  

А.4.1.2 Осигурање усева и других засада 2010 2011 2012 2013 Нема података о тачном броју полиса. Врши се 
осигуравање усева и других засада.  
 
 

2014 2015 2016 2017 

2018 2019 2020  

А.4.1.3 Подстицање примене еколошких мера на 

фармама  
2010 2011 2012 На територији општине око 15% фарми 

примењују мере еколошке заштите. 

Према подацима са терена мање од 10 
пољопривредних газдинстава има регулисано 
отицање течног и чврстог стајњака. 

2013 2014 2015 

А.4.1.4 Контрола примене хемијских средстава у 
пољопривредној производњи 

2010 2011 2012 2013 Ни у овој години нису вршене контроле 
примене хемијских средстава у пољопривредној 

производњи. 
 

2014 2015 2016 2017 

2018 2019 2020  

 

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

 
А.4.2.1 Спречавање сече, очување шума и 

повећање површина под шумама 
2010 2011 2012 Шуме покривају око 12,5% територије општине. 

Службе задужене за очување шумског фонда 
редовно обављају своје задатке.   2013 2014 2015 

А.4.2.2 Уклањање дивљих депонија по селима 2010 2011 2012 У току 2011. године дивље депоније у граду су 

уклањане ручно и машински док су дивље 
депоније по селима уклањане искључиво 
машинским путем. Са градских депонија 
извршен је ручни утовар око 960 m3 и 

машински утовар око 880 m3 смећа. САТ 
утоваривачем је по селима утоварено око 1300 

m3 смећа и дато смеће је превезено на градску 

2013 2014 2015 
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депонију. Санирано је око 15 депонија. 
Депоније се обнављају након 20 дана у 
просеку.   
 
Према подацима надлежних служби ОУ Уб у 33 
села општине Уб уочене је и снимљено око 50 

дивљих депонија. Села су делимично уведена у 
систем комуналне хигијене. На одређеним 
локацијама постављени су контејнери од 7 или 
од 1 m3 запремине. Планира се постављане 

додатних 32 контејнера у оквиру реализовања 
пројекта „Стварање услова за рурални развој 
општине Уб“ 

 
Треба напоменути да у десет села нису 
идентификоване дивље депоније. Ради се о 
следећим селима: Гвозденовић, Калиновац, 
Кршна Глава, Руклада, Стубленица, Шарбане, 
Тулари, Тврдојевац, Врховине и Звиздар. Од 

2005. Године тј. од када је урађен Катастар 

деградираних простора општине Уб приметни су 
помаци на боље и све је већи број санираних 
депонија.  

 

А.5  ПОБОЉШАВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА НА СЕЛУ 

 

 

А.5.1     УНАПРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ1 

               

 
А.5.1.1 Реконструкција путних праваца     
А.5.1.2 Изградња спортских терена     
А.5.1.3 Унапређење електро мреже и комуналне 

мреже 
    

А.5.1.4 Повећати аутобуске линије до 
административног центра 

    

Прилог АП : АКЦИОНИ ПЛАН АКТИВНОСТИ У СЕЛИМА 
 

 

                                                 
1
  Дефинисано у области ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА,ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА 
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А.5.2     ЗАПОШЉАВАЊЕ У СЕЛИМА (ПОСЕБНО МЛАДИ И ЖЕНЕ) 

 
А.5.2.1 Развој приватног предузетништва у селима 

(услуге, мали погони, породичне радње) 
2010 2011 2012 У току 2011. Основано је 46 предузетничких 

радњи и новоосновано је 14 привредних 
друштава.  

2013 2014 2015 

 

А.5.3      ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ СЕОСКИХ ВРЕДНОСТИ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
 

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

2010 2011 2012 2013 У току 2011. није било већих сеоских 
манифестација.Изузетак је село Бањани у ком 
функционише фолклорна секција и у ком се 

организује манифестација „Лето у Бањанима“. 

 
 

2014 2015 2016 2017 

2018 2019 2020  

А.5.3.2 Развој туризма на атрактивним локацијама 2 
 

2010 2011 2012  

2013 2014 2015 

 

 
 

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 Индикатори 

                                                 
2
 Дефинисано у области ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОЛОГИЈА 
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финансирања 
Б.1.1.1 Изградња високонапонског далековода   

110 kw Лазаревац – Уб – Коцељева 
2012 2013  

2014 2015 

Б.1.1.2 Постављање мреже високог напона 2012 2013 2014  

2015 2016  

Б.1.1.3 Постављање нисконапонске мреже на 
општини Уб* 
 

* Прилог АП : АКЦИОНИ ПЛАН 

АКТИВНОСТИ У СЕЛИМА 

2010 2011 ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ 
потписала је уговор са ЕДБ Ваљево за 
реконструкцију нисконапонске мреже и 
преузела обавезу исплате 3 милиона динара 
на име будућих радова у селу Врховине. 

Извршени су радови на реконструкцији 
нисконапонске мреже о трошку Дирекције. 
Када се ради о радовима на јавној расвети 
постављани су стубови за јавну расвету који 
ће у будућности моћи да носе и 

нисконапонску мрежу.  

2012 2013 

Б.1.1.4 Подизање нивоа енергетске ефикасности 2010 2011 2012 За сва нова мерна места јавне расвете 
уграђени су уређаји који укључују расвету 
према обданици. 

2013 2014 2015 

Б.1.1.5 Генерални пројекат јавне расвете 2010 Ни у 2011. години није урађен генерални 
пројекат јавне расвете  

 

Б.1.1.6 

Коришћење алтернативних извора енергије 2010 2011 

 

2012 

 

2013 

 

Од стране Фонда за зашиту животне средине 

одобрен је пројекат догревања воде у 
градском базену соларним колекторима. 
Реализација је планирана у 2012. години.  

2014 2015 2016 2017 

2018 2019 2020  

 

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 У 2011. години реконструисан је пут Р 101 
чиме је остварен циљ предвиђен за 2010. 
годину. 
 

 

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

2012  
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Б.1.2.3 Мрежа општинских путева 3 
- Путеви 1. реда 
- Путеви 2. реда (по засеоцима) 
- Путеви 3. реда (остали путеви 
 
 

2010 2011 
 

2012 
 

2013 
 

У току 2011. Године ЈП „Путеви Србије“ нису 
изводили радове на општинским путевима 
првог реда. ЈП „Путеви Србије“ су на 
територији општине реконструисали деоницу 
од 9 km регионалног пута Р 101 чиме је у 
великој мери унапређен саобраћај кроз 

општину Уб. На путу Р 101 урађена су и 
аутобуска стајалишта на територији општине 
Уб. ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ је 
у току 2011. године вршила редовно 

одржавање путева. Поред редовног 
одржавања асфалтирано је 13,65 km 
општинских и некатегорисаних путева.   

2014 2015 2016 2017 

2018 2019 2020  

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

2010 2011 
 

2012 
 

2013 
 

Радови на деоници ауто-пута кроз убску 
општину су у застоју и озбиљном заостатку у 
односу на деоницу ауто-пута која се гради на 
територији Лајковца. Разлози за велико 
успоравање радова објашњавају се блокадом 

предузећа (ПЗП Београд) које је претходно 
преузело обавезу извођења радова. На 

територији општине Уб ради се само на 
једном прелазу у селу Руклада, на деловима 
будућег путног правца уклоњен је хумус, 
неколико пропуста је започето у Стубленици, 
а на краткој деоници уграђено је и мало 

камена. Може се рећи да има активности на 
изградњу деонице ауто-пута Београд – 
Пожега на убској територији, али дати обим 
радова је минималан и далеко од очекиване 
динамике радова.  

 
Обзиром да су радови отпочели у октобру 

2010. Године и да рок за њихов завршетак 16 
месеци (фебруар 2012.) евидентно је да рок 
за изградњу деонице од 6,5 km кроз општину 
Уб неће бити испоштован.  

2014 2015 2016 2017 

2018 2019 2020  

Б.1.2.5 Израда документације и формирање 

индустријске зоне поред аутопута 
 

2010 2011 2012 У току 2011. године није било посебних 

активности на изради дате документације.  
 2013 2014  

                                                 
3  Прилог 3: Пројекти локалних путева 
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Б.1.3   ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

Б.1.3.1 Генерални пројекат снабдевања водом 
општине Уб 

2010 Студија водоснабдевања предвиђа да сва 
насеља буду водоснабдевена до 2030. године 
из три изворишта: 1) постојећег изворишта 
Таково, 2) изворишта у Памбуковици и 3) 
изворишта Стубо-Ровни. Планирани проток 

воде износи 160 l/s, док су неопходна 
средства, за трофазни пројекат, 15 милиона 

евра.   

Б.1.3.2 Реконструкција азбестно-цементних 
цевовода 

2010 2011 2010 Средствима „Дирекције за уређење и 
изградњу Уба“ извршена је Реконструкција 
цевовода у улици Милоша Марковића. 

 
2013 2014 2015 

Б.1.3.3 Смањење трошкова и уштеда у процесу 
водоснабдевања 

2010 2011 2012 У 2011 је настављено са активностима 
праћења и смањења губитака воде.     GIS 
технологијом комплетна мрежа потрошача је 
снимљена . Урађен је audit о губицима воде од 

стране GIZ-а. Седам дана је вршено снимање 

губитака на карактеристичним тачкама на 
мрежи и вршена је обука радника за 
коришћење уређаја за детекцију губитака. 
Резултат audit-а је опширан извештај стручног 
консултанта о стању водовода са предлогом 
даљих активности и финансијским планом за 

увођење мера за смањење губитака. Губици 
воде су на нивоу од 45%, и смањени су за 5% 
у односу на претходну годину. Методологија 
израчунавања  губитака се променила и 

проценат више није исправан показатељ 
стања водоводног система па је по новој 

методологији  индикатор губитка за убски 
водовод 7,9. Мерама унапређења је 
предвиђено да се тај индикатор смањи на 4,7. 

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

2011 2012 2013 Расписана је јавна набавка за израду Главног 
пројекта цевовода Уб – Памбуковица. 

2014 2015  

Б.1.3.5 Повезивање система за водоснабдевање на 

регионални систем Стубо – Ровни 

2012 2013 2014  

2015 

 

2016 

 

2017 
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Б.1.3.6 Израда главног и генералног пројекта мреже 
и постројења за пречишћавање отпадних 
вода 

2010 2011 Израђена је Претходна студија оправданости 
са генералним пројектом сакупљања, 
одвођења и пречишћавања отпадних вода на 
територији општине Уб. Пројекат је израдио 
„ЕКО-ВОДО ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Ревизију 
Генералног пројекта извршила је „Хармонија 

пројект“. 

Б.1.3.7 Израда постројења за пречишћавање 
отпадних вода 

2012 2013 2014 Квалитет отпадних вода на изливу побољшан,  
смањено загађење 
 2015 2016 2017 

Б.1.3.8 Израда уличног вода фекалне канализације у 
градским улицама 

2010 2011 Урађен је улични вод канализационе  мреже у 
Шарбанској улици дужине 800 m. 

 

Б.1.4  РЕГУЛИСАЊЕ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈА 
Б.1.4.1 Регулисање паркирања возила у Убу 2010 2011 2012 Након 7 месеци рада, с обзиром на 

капацитете и логистику, функционисање 
паркинг система је на задовољавајућем 
нивоу. У граду има око 450 паркинг места, а у 

плану је и проширење капацитета истих. 
Наплата варира у зависности од временских 
услова и може се рећи да је генерално добра. 
Подршка полиције је спорадична и у плану је 

побољшање сарадње са полицијом у виду 
добијања података о власницима возила као 
и кажњавање непрописно паркираних возила 
ван обележених паркинг места. Евиденцију и 
управљање наплатом паркирања води КЈП 
Ђунис. „Дирекција за уређење и изградњу“ је 

паркинг зоне обележила хоризонталном и 
вертикалном сигнализацијом.  

Б.1.4.2 Улица за пешаке (уређење главне улице као 
пешачке зоне) 

2014  

Б.1.4.3 Видео надзор улица и раскрсница 2010 11 локација покривено је видео надзором на 

подручју насељеног места Уб. 10 локација са 
видео надзором представљају раскрснице. 
Постоји могућност постављања додатних 
камера (Ул. Краља Петра, излаз ка Ваљеву, 
код спортске хале ...) 

 

Б.1.4.5 Информативна сигнализација 2010 2011 2012 У оквиру редовних радова на саобраћајној 
сигнализацији постављени су путокази за 
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цркве у Ц.Јабуци, Паљувима и Јошеви. На 
новом путу у Паљувима (Стубленица – Виш) 
постављени су путокази за Паљуве, Језеро и 
за Горње Радљево. 

 

 

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

центра 

2011 За сада није прибављена грађевинска 

дозвола нити су могла бити обезбеђена 

средства. Главни разлог за одлагање 
изградње пешачког моста огледа се у 
неопходности завршетка радова на 
реконструкцији речног корита кроз насељено 
место Уб.  

Б.1.5.2 Мост Талови-Сандића имање 2016 2017 2018  

2019 2020  

Б.1.5.3 Мост на обилазници у Трњацима 2016 2017 2018  

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 Није било проширења броја ПТТ објеката у 
2011. години, али постоји тенденција да до 
проширења односно повећања броја уплатних 

места (шалтера) дође током 2012. године. 

Б.2.1.2 Проширење телекомуникационих капацитета 
на општини 

2010 2011 2012 Није било проширења телекомункиционих 
капацитета у току 2011. године.  

 

Б.2.2                 ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ И РАЗВОЈ  ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Б.2.2.1 Географски информациони систем општине 
Уб 

2010 У току 2011. Године обезбеђено је 800.000 
динара (Фонд игара на срећу) намењених за 
набавку ГИС софтвера и опремање 
електронске писарнице са системом за 

управљање документима. Почетком 2012. 

Обезбеђено је додатних 1.500.000 динара из 
истог фонда за ову намену.  
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Б.2.2.2 Успостављање широкопојасног Интернета  у 
селима 

2010 2011 
 

2012 
 

У току 2011. Године успостављен је 
широкопојасни интернет у следећим селима: 
Мургаш, Врховине, Руклада, део Звиздара, 
Памбуковица, Радуша, део Чучуга, део 
Новака, Бањани, Калиновац, Врело, Кожуар, 
Вукона, Тулари, Јошева, Милорци, Црвена 

Јабука и Лончаник. У 2012. години планирана 
су проширења и на остала села. 

2013 2014 2015 

2016 2017 2018 

 

2019 2020  
 

Б.2.2.3 Успостављање широкопојасног Интернета  у 

Убу 

2010 2011 

 

2012 

 

Током 2011. године у насељеном месту Уб је у 

оквиру мреже ПТТ-а  извршено проширење за 

нова 384 АДСЛ корисника, чиме је се укупан 
број повећао, заједно са селима, на око 1.500 
запоседнутих АДСЛ прикључака. Проширење 
капацитета ће се наставити и у 2012. години, 
а у складу са захтевима корисника. Остали 
провајдери: нема података.  

2013 2014 2015 

2016 2017 2018 
 

2019 2020  
 

Б.2.2.4 Добијање фреквенције за локалну ТВ 
станицу 

2010 Поред локалне РТВ „City“ од 2011. На 
подручју општине Уб програм емитује и 
Телевизија „3М“ преко кабловске мреже.  

Б.2.2.5 Изградња радио и ТВ предајника 2010 Радио «Источник» Епархије ваљевске се чује 

на територији општине Уб 
 
Локална ТВ се види на територији општине Уб 
 

 

Б.3  РЕГУЛИСАЊЕ ВОДОТОКОВА, ИЗГРАДЊА АКУМУЛАЦИЈА И ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА 

 

Б.3.1  УРЕЂЕЊЕ РЕКЕ УБ 
Б.3.1.1 Уређење тока и обала реке Уб у насељеном 

месту Уб 

2010 2011 

 

2012 

 

У дневном листу „Политика” 24. Новембра 

2010. године 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. Извођење радова је започело 
5. Јула и рок за завршетак радова је 12. 
Месеци.  Радове финансира (4 милиона евра) 
и њима руководи ЈВП „Србија воде“ Београд. 

2013 2014 2015 

Б.3.1.2 Чишћење речног корита од смећа 2010 На територији општине Уб налази се 14 

критичних тачака на којима плавни талас 
доноси пластику. Након поплава чисте се 
наноси пластике. Угрожени водотокови: 
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Тамнава, Грачица и Уб (Таково, Богдановица, 
Ц. Јабука, Совљак, Звиздар, Гуњевац и 
Трњаци)      

 

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 км. Очекује се 
завршетак радова почетком 2012. Године. У 
међувремену је планирано и прочишћавање 

реке узводно у селу Таково у дужини од 2,5 
km.  

Б.3.2.2 Регулација деонице Тамнава 2 2011 2012 Радове у дужини од 2,2 км финансира и њима 
руководи ЈВП„Србијаводе“ Београд. У току је 
сеча стабала и шибља и чишћење протицајног 
профила реке у границама старог корита. 
Пројекат регулације помогла Шведска 
агенција за заштиту животне средине. 

Б.3.2.3 Регулација деонице Тамнава 3 2015 
 

2016 
 

2017 
 

 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

Б.3.2.4 Регулација деонице Тамнава 4 2015 
 

2016 
 

2017 
 

 

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 

највише угрожава коп и њихове интересе. 
Изграђена је регулација Кладница 2 кроз 
Каленић и Горње Радљево.  

2012 2013 
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Б.3.3.2 Регулација река и канала (по постојећим 
пројектима) 

2010 2011 
 

2012 
 

2013 
 

Крајем 2011. отпочело чишћење бране на 
реци Уб у Чучугама уз присуство проблема 
имовинско правне природе на одводном 
каналу до рибњака у Докмиру. Започета 
регулација Грачице од улива у Тамнаву (од 
села Ц. Јабука) до Богдановице (мост) у 

дужини од 1,5 km. Потребно регулисати још 2 
km водотока и извршити реконструкцију 
регулисаног дела од моста у Ул. Тамнавска до 
моста у селу Совљак, у Ул. Славољуба 

Миливојевића као и наставити регулацију 
кроз Совљак до границе са Трлићем. 

2014 2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 2019 2020  

 

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 У 2011. години није било активности на 

изради техничке документације за постројење 
за пречишћавање отпадних вода. 

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

2011 2012 Израђена техничка документација као 
неопходан предуслов за извођење радова 

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

2010 2011 2012 Решење о утврђивању  и оверавању 
разврстаних резерви подземних вода 
изворишта „Таково“ је издато 10.12.2008. , 

број 310-02-00053/2008-02, од стране 
Министарства животне средине и просторног 
планирања. Зоне санитарне заштите 
изворишта „Таково“ су установљене Решењем 
број 530-02-1025/2007-04, од 

17.12.2007.год., издато од стране 

Министарства здравља. У 2011 је урађена 
Претходна студија оправданости са 
генералним пројектом снабдевања водом 
насеља општине  Уб. Студију је урадио ЕКО-
ВОДО Пројект, а финансирана је 80% из 
средстава Министарсва водопривреде, 
пољопривреде и шумарства. 

Б.4.1.4 Уређење језера у Паљувима 2012 2013 
 

2014 
 

 

2015 
 

2016 
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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 

Б.4.2.2 Санација и рекултивација градске депоније 

комуналног отпада општине Уб  

2010 2011 

 

2012 

 

У току 2011. године на градској депонији је 

вршена редовна покривка разгрнутог смећа 

земљиштем и осталим интерним материјалом. 
Санација градске депоније урађена је у 2010. 
години  
 
Постоји техничка документација за санацију и 
рекултивацију која је обухваћена и Локалним 

планом за управљање отпадом , формирано је 
тело депоније , уведена струја , портирница и 
делимично је ограђено. Потребна је 

обезбедити колску вагу и уредити (изградити) 
рециклажно двориште (аплицирано за 
средства у оквиту Прекограничног програма 
Србија – БиХ). 

2013 2014 2015 

Б.4.2.3 Изградња рециклажног центра 2011 2012 2013 У току 2011. године је локална самоуправа 
предала пројекат који се односи на изградњу 
рециклажног дворишта на територији 
општине Уб. Ради се о пројекту 
прекограничне сарадње са општином Модрча 
(Република Српска). Генерално посматрано 

рециклажно двориште је још увек у фази 
идејног решења.  Поднет је захтев за 
добијање урбанистичке дозволе , али 
неопходно је припремити главни пројекат и 
процену утицаја на животну средину.  

2014 2015  

Б.4.2.4 Изградња студије о збрињавању опасног 
отпада 

2011 Није урађена студија о збрињавању опасног 
отпада. Опасан отпад се мора одлагати на 
посебан начин у складу са његовим 
карактеристикама и не сме се одлагати на 
депонију комуналног отпада. У складу са 
прописима Републике Србије, сваки генератор 

отпада а у случају опасног отпада индустрија, 

обавезна  је да ускладишти свој отпад а затим 
га по законском пропису проследи на 
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збрињавање или обраду. Опасан отпад је у 
надлежности Републике србије и надлежног 
министарства. 

Б.4.2.5 Постављање контејнера за сортирање отпада 
 

2010 2011 2012 Пројектом прекограничне сарадње, које је КЈП 
“Ђунис” Уб са партнером из БиХ спровело у 

2011. Години, набављена су, поред остале 
комуналне опреме и 45 контејнера од 1,1 m3 
за сепарацију отпада тј. по 15 контејнера за 
ПЕТ, папир и стакло. Рециклажна острва 
постављена су на следећим локацијама: 

Комерцијална банка, Улаз у насеље „Свињци“, 
Дом здравља (паркинг), Скретање за градски 

базен,  паркинг иза поште, Ул. Милана 
Муњаса, Ул. Братства и јединства (код 
“Тамнава пута”), Unicredit банка, Тамнавска 
улица, Река Уб – паркинг, Фазанерија – Окно, 
Талови (Радмиловац). 

Б.4.2.6 Изградња сточног гробља , техничка 
документација  

2011 У току 2011. није урађен план израде 
сточног гробља. 

 

Б.4.3  КОНТРОЛИСАЊЕ КВАЛИТЕТА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Б.4.3.1 Контрола квалитета ваздуха 2010 2011 У марту 2012. Очекује се годишњи извештај 

Геолошког института Србије. Према 
резултатима мерења квалитета ваздуха у 
периоду 2006 – 2010. почетни резултати су 
указивали на високу концентрацију чађи, 
сумпор-диоксида и суспендованих честица у 

ваздуху. Гашењем готово читаве индустријске 
производње дошло је до значајног смањења 

аерозагађења. Постављени су филтери на 
термоелектране у Обреновцу и Великим 
Црљенима а отпочело је и осумпоравање 
угља на површинским коповима. Ваздух на 

територији општине Уб је и даље веома 
загађен због велике количине шађи и 
суспендованих честица. Ради се о категорији 
„веома нездрав ваздух“ (трећа категорија) 
под чиме се подразумева прекомерно загађен 
ваздух. Овоме у великој мери доприноси 

ефекат котлине у којој се Уб налази као и 

дуже задржавање чађи из индивидуалних 
ложишта.  
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Б.4.3.2 Уклањање паса луталица са улица 2010 2011 2012 Зоохигијенска служба почела је са радом 
1.4.2011. године. Од тад се на територији 
општине Уб значајно смањила популација 
паса луталица. Број ухваћених паса на 
територији општине Уб је 125, а удомљених 
54. Ван територије општине Уб, Зоохигијенска 

служба почела је да ради од 1.1.2012. године 
на територији општине Владимирци 
настављајући и сарадњу са РБ Колубара. 
Капацитет прихватилишта, које функционише 

у оквиру Зоохигијенске службе, са почетних 
200 паса, проширен је за још 50 паса, 
изградњом нових боксова за смештај паса. У 

прихватилишту за псе раде три запослена 
(доктор ветерине и два ветеринарска 
техничара) уз два радника комуналне 
хигијене. Сви удомљени пси се вакцинишу, 
чипују и стерилишу. Потом се, након 30 дана 
боравка у прихватилишту, враћају у природно 

станиште или се удомљавају. Пројекат 

изградње прихватлишта вредан је 5,5 
милиона динара иницијално.  

2013 2014 
 

2015 
 

2016 2017 2018 
 

2019 2020  

 

Б.4.4  РАЗВИЈАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ ГРАЂАНА КРОЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ АКЦИЈЕ 
Б.4.4.1 Уређење градских паркова 2010 2011 У току 2011. Обављен је највећи део радова 

на реконструкцији градског парка. Предузеђе 
„Bauwesen“ и КЈП Ђунис су обавили низ 
послова у припреми парка за финалну фазу 
изградње која ће бити реализована у 2012. 

години када се планира уградња гранитних 
плоча, сађење растиња, постављање расвете 
и мобилијара. У 2011. Години реконструисана 
је улица 3. Октобра, изграђена је фекална 
канализација и водовод („Трг ослобођења“), 
урађена је кишна канализација и водоводна 

мрежа за потребе парка као и развод 
електроинсталација.  
 
КЈП “Ђунис” Уб је у 2011. години било 

задужено за припремне радове у градском 
парку како би се терен припремио за 
реконструкцију. Сеча дрвећа и превоз: у 

количини: стабла преко 50 cm - 41 комад, 
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стабла од 31-50 cm - 20 комада, стабла од 15-
30 cm - 12 комада и стабла од 15 cm - 5 
комада. Вађење и превоз пањева у 
количини:: пањеви преко 50 cm - 30 комада, 
пањеви од 31 – 50 cm - 10 комада, пањеви од 
16-30 cm - 9 комада. Сеча живе ограде са 

вађењем корена и одвозом на депонију. 
Рушење постојећих стаза и жардињера, 
бетонских темеља и постамената за 
споменике и  одвоз на депонију. 

Б.4.4.2 Уређење градског брда 2012 2013 
 

Канцеларија за младе организовала акцију 
уређивања општинског брда. 

Б.4.4.3 Позајмљена планета: програм обележавања 
важних еколошких датума 

2010 2011 2012 Обележени су Дан планете Земље, 22. Април 
и Светски дан заштите животне средине, 5. 
Јун 
 

2013 2014 
 

2015 
 

2016 2017 2018 
 

2019 2020  

 

 
 
 

 

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 Партнери Време Износ и извор 

финансирања 
Индикатори 

В.1.1  НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ КОЛУБАРА Б 

 
 

В.1.1.1 Изградња термоелектране 2010 
 

2011 
 

2012 
 

У току су преговори ЕПС-а са потенцијалним 
стратешким партнером компанијом „Edison“ из 
Италије о могућностима за формирање 

заједничког предузећа.  

 
Динамика наставка активности је директно 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016   
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везана за спровођење Програма стратешког 
партнерства Србије и Италије као и отварања 
површинског копа „Радљево“ као базног 
снабдевача угљем. Обавеза општине Уб је 
испуњена усвајањем Просторног плана 
општине Уб и усаглашавањем детаља ПЛГР-

Коп Радљево, фаза 1.  
В.2.1  ОТВАРАЊЕ УГЉЕНОКОПА 
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 

  

2010 Предузете активности 

2010 2011 Урађена је студија изводљивости и 

усаглашени детаљи Плана генералне 
регулације – Коп Радљево, фаза 1. У 
процедури је усаглашавање детаља 
Споразума о дугорочној сарадњи као и 
правима и посебним обавезама ЕПС-а и 
Општине Уб. У току 2012. године је реално 

очекивати  доношење Споразума, усвајање 
Плана генералне регулације (усвојен на 

седници СО Уб 10. фебруара 2012.) и 
регистрацију правног субјекта – КОП 
Радљево. Везано за локацију за пресељавање 
становништва „Мургаш-обилазница“ урађен је 
ситуациони план на коме требају да се израде 

пројекти инфраструктуре паралелно са  
израдом  Плана детаљне регулације. Наконе 
усвајања Плана детаљне регулације Радљево 
приступиће се даљим активностима.  

2012  

2012 2013 
 

 

В.2.1.2 Поља Звиздар 
Истражни радови 
Планска документација 

Студија оправданости 
Израда пројеката експлоатације 

2011 2012 2013 Извршено је сондирање терена и урађен 
Елаборат истражних радова. 

 
 

2014 2015  

В.3.1  ОДРЖИВА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 

 

 
В.3.1.1 Проширење постојећих рудника неметала: 

Слатина, Резинац, Провалије, Чучуге 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
Није било озбиљнијег проширења постојећих 
рудника неметала. Каменолом у Чучугама не 
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2013 
 

2014 
 

2015 
 

ради. Тренутно ради мајдан камена у 
Врховинама, „Копови“ врше експлоатацију 
глине у Докмиру и песка у Слатини, 
предузеће „Леон“ има истражно право за 
песак и глину у Памбуковици. Експлоатише се 
песак у Стубленици-Трњацима. 

В.3.1.2 Истражни радови за каменоломе у западном 
делу општине 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

В.3.1.3 Отварање каменолома у западном делу 
општине  

2010 
 

2011 
 

2012 
 

 

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 Осим израде Студије оправданости 2009. 

године, нису предузимане даље активности 
на припреми пројекта. 

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

2016 2017 2018 

 

 

 

В.2.2  ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМЕНЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 
В.2.2.1 Изградња гасовода 

-Израда планске документације 
 

 
 
-Изградња примарне мреже 

 Од припреме Студије оправданости 
пројекта изградње регионалног гасовода 
РГ 05-06 Београд – Ваљево/2006.год. 

изостала је иницијатива за 
операционализацију пројекта. Извршена је 
резервација простора за пројектовање 
примарног гасовода у Просторном плану 
општине Уб и у пројекту инфраструктурног 
коридора за аутопут Београд – Пожега – 
Јужни Јадран. 

2010 2011 2012 
 

2013  
 

2013 2014 2015 

 

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 
В.2.3.1 Постављање штедљивих сијалица у 

општинским установама, школама и другим 
институцијама 

2010 2011 2012 Вршена  је замене сијалица у школама.  

2013 2014 2015 

В.2.3.2 Замена столарије на  јавним зградама 2010 2011 2012 Завршена је замена столарије у ОШ «Милан 
Муњас». Започета је замена столарије у 

ОШ»Рајко Михајловић» Бањани.  
 

2013 2014 2015 

 

 

 

 

 

 

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 У 2011. години, обрађивач плана 

Архитектонски факултет ускладио је План са 

најновијим законским прописима. У децембру 
2011. год. Просторни план Општине Уб је 
једногласно прихватила Републичка комисија 
за планове и план је потписао ресорни 
Министар. Тиме је Просторни план општине 
Уб финализиран и припремљен за усвајање 

од стране СО Уб (План је изгласан на седници 

СО Уб у јануару 2012.године). План је био 
изложен на јавни увид грађанима од 27. јуна 
до 27. јула 2011. године.   

В.3.1.2 Измена ГУП –а Уб 2010 Обрађивач плана «Архиплан» из Аранђеловца 
је 2011. Године израдио предлог ГУП-а Уб. 

Предлог је био на јавном увиду у октобру 
2011. године. Након јавне расправе, грађани 
и заинтереосвани правни субјекти су 
обрађивачу доставили преко 300 примедби. 
Тренутно је у току је фаза припреме за 

усвајање Плана на седници СО. 

В.3.1.3 Планско уређење и оживљавање постојеће 
индустријске зоне у Убу 

2010 2011 Дошло се до израде Студије изводљивости и 
детаљног плана регулације, а цела активност 
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је привремено обустављена због недостатка 
финансијских средстава (око 4,5 милиона 
динара). Неопходно је имплементирати 
финансијски план у развојну компоненту 
буџета јединице локалне самоуправе у 
пројектованом периоду од 60 месеци (СЛОР 

Уб 2020). 

В.3.1.4 Индустријска зона поред аутопута- израда 
пројектне документације 

2010 2011 Погледати образложење под тачком 
В.3.1.3. 

В.3.1.5 Формирање привредног удружења регије 
Тамнаве 

2011 Од овог пројектног циља се одустало пошто је 
у међувремену усвојен Закон о регионалном 

развоју Србије, а дати програмски циљ је сад 
неостварив. Такође треба имати у виду да је 
Општинско веће усвојило алтернативни 
предлог о формирању Агенције за регионални 
развој општина Уб, Лајковац, Љиг и Мионица. 
Претходна идеја привредног удруживања са 

Владимирцима и Коцељевом је одбачена као 
непотребна и законски неутемељена. 

В.3.1.6 БИД зона - Главна улица у Убу 2010 2011 2012 Отпочела је реконструкција Градског парка, 

као недељиве целине будуће БИД зоне. 
Очекивања су да ће реконструкција главне 
улице започети у 2013. години, те се тек за 

2014. годину планира ова развојна 
компонента. 

В.3.1.7 Стварање услова за добијање Сертификата 
општине са повољним пословним окружењем 
– привлачење инвеститора 

2010 2011 2012 Министарство за људска и мањинска права, 
државну управу и локалну самоуправу 
финансијски је подржало ову идеју у износу 

од преко 2 милиона динара. Након тога је 
целокупна активност усмерена на једну 

област, тј. на релизацију пројекта 
Велетржница Београд, као једног од 
предуслова за развој Општине Уб. 

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

објеката (комунално уређење земљишта и 
сл.) 

2010 2011 2012 Од стране канцеларије за ЛЕР пружена је 
пуна подршка привредним субјектима, који су 
поднели захтеве за легализацију објекта. По 
први пут су одобраване погодности 
инвеститорима за оплођавање њиховог 

капитала. Општинско веће се определило и за 
меру давање земљишта под закуп како би 
подстакло инвестирање у локалну привреду. 
У оквиру Регионално друштвено економског 

2013 2014 2015 
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програма развоја (РДЕПР 2 - ЕУ) општина Уб 
учествује у реализацији пројекта којим се 
ради на пројектном менаџменту за 
подстицање будућих инвестиција.   

В.3.2.2 Оживљавање традиционалних заната 2011 2012 Подржано је више предузетничких радњи за 

обнављање традиционалног занатства, у 
смислу помоћи око израде конкурсне 
документације, обраде захтева и сл., 
приликом конкурисања код Фонда за развој 
републике Србије као и за добијање 

кредитних средстава под најповољнијим 
условима. Пружана је и подршка 

јединственом пројекту здраве хране у 
производно-прерађивачким  погонима Медова 
Река Бањани, односно Тамнавке на Убу. У 
сектору прераде воћа истиче се динамичан 
развој Пољопривредног газдинства Атлић, 
које је организовано на савремени начин, са 

традиционалним методама прераде.  

В. 4  ЈАЧАЊЕ ПАРТНЕРСТВА ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА 
В.4.1 Подршка развоју предузетништва 

В.4.1.1 Формирање струковних удружења 2010 2011 2012 2011. године Опште удружење предузетника 
престало је да делује и функционише. По 
први пут није одржана централна 
манифестација  Занатске забаве, као 
најбитнијег сегмента еснафског организовања 
и повећања међусобног поверења.  Осећа се 

појачан ниво индивидуалних предузетничких 
иницијатива.  Довршетком пројекта 

Општинске хладњаче очекује се реализација 
Бизнис центра и његово прерастање у 
пословно логистички центар са капацитетима 
за складиштење , прераду и транспорт на 
даља тржишта у Региону. За очекивати је 

озваничавање задружног савеза произвођача 
воћа и поврћа. Имплементацијом пројекта 
Велетржнице Београд  добиће се замајац 
организованом наступу робних произвођача 
са територије Општине Уб, као део великог 
трговинског ланца снабдевња тржишта 

Југоисточне Европе. 

2013 2014 2015 

В.4.1.2 Поверавање комуналних делатности 
приватном сектору (Рециклирање отрпада, 

2010 2011 2012 Није било конкретних активности у општини 
на овом плану. Усвајањем Закона о 
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Стационарни саобраћај, Градска хигијена, 
Уређење гробaља,...) 

2013 2014 2015 приватизацији комуналног сектора и Закона о 
приватно-јавном партнерству стекли су се 
услови за активности на плану поверавања 
комуналних делатности приватном сектору.  

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 Реализација свеобухватног пројекта 
комплекса Фазанерија је настављена. 

Проширен ресторански простор, урађена 
помоћна зграда и обављени грађевински 
радови на базену за купање. Урађен је и 
пројекат «Ловачке куће» - едукационог 
центра ловаца Србије.  

В.5.1.2 Уређење језера Паљуви и Радљево 2012 2013  

2014 
 

2015 
 

В.5.1.3 Развој капацитета за риболов (Циглана и 

Докмир) 

2010 2011 2012  

2013 2014 2015 

В.5.1.4 Маркетинг ловног и риболовног и спортског 
туризма 

2010 2011 2012 Промоција ловног туризма је конитуирана. 
Највише се промовише  лов на комплексу 
Фазанерије. Организоване промоције није 
било.  

2013 2014 2015 

В.5.1.5 Подршка изградњи смештајних капацитета 

(хотелски комплекс) 

2010 2011 2012 Приватни сектор је у току 2011. Био активан 

на изградњи нових смештајних капацитета. У 
оквиру угоститељског објекта „Конак“ у 

понуди су 32 места за спавање, док је у 
оквиру угоститељског објекта „Замак“ у 
понуди 6 места након реновирања објекта.  

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 27. јуна 2011. отпочела је изградња зграде 
Општинске управе Уб. Прва фаза изградње је 
практично окончана. Радове је успорила 
могућност доградње спрата на згради (није 

предвиђено првобитним пројектом). 
Припремљен је пројекат грејања зграде, а у 
току 2012. Биће уговорена друга фаза 

изградње зграде.  

Г.1.1.2 Електронска управа 2012  

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 

Г.1.2.1 Електронска комуникација са општином 2010 2011 
 

2012 
 

У току 2011. предузете су активности на 
формирању јединственог бирачког списка и 
централног система за електронску обраду и 
складиштење података и чување другог 
примерка матичних књига. Подаци ће бити 

доступни грађанима на интернету. Од 12. 
децембра 2011. године Матична служба ОУ Уб 
је званично отпочела рад у тзв. продукционом 
окружењу система. За 2012. Предвиђа се 
аутоматизација рада пријемне канцеларије – 

писарнице, публиковање планских 
докумената општине путем ГИС портала и 

електронско подношење пореских пријава 

2013 2014 
 

2015 
 

2016 2017 2018 

2019 2020 
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правних лица и грађана.     

Г.1.2.2 Манифестације општине Уб 2010 2011 
 

2012 
 

Као и у претходној години реализоване су 
манифестације одобрене годишњим 
програмом манифестација («Убске вечери», 
Repassage фестивал, летње културне вечери, 

Лето у Бањанима ...) Општина је узела 
учешће и у пројекту Ритам Европе и том 
прилком је општину Уб посетио аустријски 
амбасадор Њ.Е. Клеменс Која.  

2013 2014 
 

2015 
 

2016 2017 2018 

2019 2020  

Г.1.2.3. Представљање општина Уб на домаћим и 

међународним манифестацијама у 

различитим областима 

2010 2011 
 

2012 
 

Представници општине присуствовали су и 
узели учешће на неколико манифестација 
укључив и Сајам локалне самоуправе одржан 
у месецу новембру.  
 
Током 2011. Општина Уб је била присутна на 
следећим манифестацијама: сајам Спрег – 

Ваљево, Сајам шљива – Осечина, Сајам 
зимнице – Коцељева, Сајам Колубара фест – 
Лазаревац, Сточарска изложба – Лајковац, 

Сточарска изложба – Мионица, Привредно-
туристичка манифестација Косидба на Рајцу, 
Дани малине – Бранковина, Дани купине – 
Ставе, Привредно-туристичка манифестација 

Бели нарцис – Дивчибаре, Сајам инвестиција 
– Нови Сад, Сајам франшиза – Нови Београд, 
Сајам Локалне самоуправе Југоисточне 
Европе НАЛАС – NEXPO 2011 (Босна и 
Херцеговина), Сајам непрофитног сектора – 
Београд, Сајам локалне самоуправе – 

Београд, Сајам пољопривреде – Нови Сад, 
Сајам пољопривреде – Горња Радгона 
(Словенија), Сајам ЕКО ФЕСТ – Београд, 
Сајам туризма – Крагујевац, Сајам бизнис 
база – Београд, Сајам вода – Београд, Сајам 
привреде – Модрича (Босна и Херцеговина). 
 

Представници општине Уб су у 2011. години 
боравили на два студијска путовања у 
Бриселу (TAIEX i „Јачање капацитета управе 

за приступање Србије Европској унији“).  

2013 2014 
 

2015 
 

2016 2017 2018 

2019 2020  

Г.1.3           ПРОГРАМ : ПОМОЋ ГРАЂАНИМА 
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Г.1.3.1 Правна помоћ грађанима 2013 У општинској управи ради правни заступник 
грађана 

Г.1.3.2 Правни заштитник грађана 2010 Општина има јавног правобраниоца 

 

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 Урађен пројекат за надоградњу зграде Дома 

здравља. У јулу аплицирано код ресорног 
Министарства за обезбеђивање средстава за 
финансирање надоградње зграде Дома 
здравља Уб. 

Г.2.1.2 Реконструкција амбуланте у селима 2011 2012 Нису вршене реконструкције сеоских 

амбуланти у 2011. Години. У плану је 
реконструкција амбуланте у селу Бањани.  

Г.2.1.3 Изградња објекта за хитну медицинску 

помоћ 

2012 2013 

 

 

2014 2015 

 

Г.2.1.4 Опремање Дома здравља медицинском 

опремом 

2010 2011 
 

2012 
 

У току 2011. године набављена је следећа 
медецинска опрема: Колор доплер - 
ултразвучни апарат PHILIPS HD3, 
стоматолошка машина Diplomat Adept DA 
110000A, EKG aparat „Nihon“ cardiophaks, 2 
инхалатора, 10 апарата за мерење притиска 
„Heine“, 8 комада слушалица „Riesten“ и 10 

гинеколошких спекулума. 

 
Почетком 2011. године делегација амбасаде 
Јапана је обишла Дом здравља у оквиру 
поступка евалуације пројектног предлога 
(POPOS) достављеног амбасади крајем 2010. 

године.  Дом здравља је средином 2011. 
године конкурисао код турских донатора за 
набавку опреме вредне 150.000 евра.  

2013 2014 
 

2015 
 

2016 2017 2018 

2019 2020  
 

 
 
 
 
 
 
 

Г.2.1.5 Мобилни лекар 2010 2011 
 

2012 
 

У оквиру активности службе мобилног лекара 
остварено је 1.708 посета пацијентима. 

 2013 2014 
 

2015 
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2016 2017 2018 

2019 2020  

 

Г.2.1.6 Проширена патронажна служба и служба 

кућне неге  

2010 2011 
 

2012 
 

Патронажна служба је у току 2011. Године 
имала 9.038 излазака што је повећање броја 
излазака за 109,1% у односу на 2010. Годину 
(4.322 посете). Служба кућне неге је у 2011. 

Имала 7.097 излазака на терен.  

2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 

2019 2020  
 

Г.2.1.7 Формирање хитне службе 2015  

Г.2.2        ПРОГРАМ : ПРОГРАМИ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ 

Г.2.2.1 Скрининг програм за жене 2010 2011 

 

2012 

 

Током 2011. године извршен је 1.621 преглед 

за рано откривање малигних болести. 
Отпочели су преговори за набавку мамографа 

и воде се разговори за прикључивање 
пројекту (ЕУ) за рано откривање рака грлића 
материце и рака дојке.  

2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 

2019 2020  
 

Г.2.2.2 Саветовалиште за труднице и младе 

мајке 

2010 2011 

 

2012 

 

Саветовалиште ради један дан у недељи 

(смањење у односу на 2010. годину за један 
дан недељно). Кроз Саветовалиште је у 2011. 
години прошло 159 трудница. Укупан број 
посета Саветовалишту износио је 659 у 2011. 

години.  

2013 2014 
 

2015 
 

2016 2017 2018 

2019 2020  

Г.2.2.3 Саветовалиште за болести зависности 2010 2011 

 

2012 

 

Саветовалиште за болести зависности не 

функционише у ДЗ Уб.  

2013 2014 
 

2015 
 

2016 2017 2018 

2019 2020  
 

Г.2.3             ПРОГРАМ : СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Г.2.3.1 Кућна нега и помоћ старим лицима 2010 2011 
 

2012 
 

70 старих лица је добијало помоћ.  Током 
целе године је реализован пројекат неге 
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2013 2014 
 

2015 
 

старих лица. На реализацији пројекта су 
радиле три екипе на терену док је пројекат у 
сарадњи са општином финансирало надлежно 
министарство. За директну реализацију 
пројекта био је задужен Центар за социјални 
рад Уб.  

2016 2017 2018 

2019 2020  
 

Г.2.3.2 Збрињавање младих без родитељског 

старања који излазе из система 

друштвено организоване бриге 

 

2014  

Г.2.3.3 Изградња дома за старе 2012 2013 

 

 

2014 2015 

Г.2.3.4 Каритативно-социјална делатност 

Тамнавског намесништва 

2010 2011 
 

2012 
 

18. септембра 2011. године освећен је храм 
„Христа Спаситеља“ у Убу. Великој 

свечаности посвећеној освећењу храма 
присуствовао је велики број грађана и 
високих званица. Свечаности су 

присуствовали владика ваљевски Милутин и 
амбасдор Руске Федерације ЊЕ Александар 
Васиљевич Конузин.  Изузев дате свечаности 
и славских свечаности цркава по селима, није 

било других активности. У сарадњи са 
Градском библиотеком, планирано је и 
договорено оснивање „Завичајног одељења“ у 
црквеном дому у Убу. 

2013 2014 
 

2015 
 

2016 2017 2018 

2019 2020  

 

Г.3  Специфични циљ: РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА  У ОПШТИНИ УБ 

 

Г.3.1         ПРОГРАМ : УСКЛАЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА СА ПОТРЕБАМА КОРИСНИКА 

 

Г.3.1.1  Образовање за пети степен стручности  2010 2011 
 

2012 
 

 

2013 2014 
 

2015 
 

2016 2017 2018 

2019 2020  
 

Г.3.1.2 Доквалификација и преквалификација  2010 2011 2012 У оквиру рада Националне службе за 
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  запошљавање на територији општине Уб 
организовано је више обука за 
преквалификацију месарских и текстилних 
радника.  

2013 2014 
 

2015 
 

2016 2017 2018 

2019 2020  

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) 

2010 2011 
 

2012 
 

Организовано је више обука (Национална 
служба за запошљавање и Канцеларија за 
младе Уб) 

 
 

2013 2014 

 

2015 

 

2016 2017 2018 

2019 2020  

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

Г.3.2.1 Модернизација наставе опремањем 

образовно-васпитних установа 

савременим наставним средствима 

2010 2011 

 

2012 

 

У оквиру програма „Дигитална школа“ 

опремљене су све школе на територији 
општине Уб (7 дигиталних кабинета, лап топ 
рачунари и пројектори). Техничка школа „Уб“ 
је добила комплетан информатички кабинет 
(20 рачунара, два штампача, лап топ 

рачунар, мултимедијални пројектор и 
пројектно платно). Школа је добила и 
професионални фотокопир апарат и машину 
за коричење.  

2013 2014 
 

2015 
 

2016 2017 2018 

2019 2020  

Г.3.2.2 Изградања фискултурних сала и 

спортских терена у образовно-

васпитним установама 

2012 2013  

2014 2015 

 

 

 

 

Г.3.2.3 Изградња нове школске зграде 2015  

Г.3.2.4 Стручно усавршавање запослених у 

образовно-васпитним установама 

2010 2011 
 

2012 
 

Стручним усавршавањем су обухваћени сви 
наставника основних и средњих школа. 

 2013 2014 
 

2015 
 

2016 2017 2018 
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2019 2020  

Г.3.2.5 Школски грант 2010 2011 

 

2012 

 

За делатност образовања у 2011. години, 

издваја се око 9% буџета општине (90 
милиона динара). ОШ  «Милан Муњас» је 
одобрен пројекат «Друга шанса» 
(реализација отпочиње 2012. године), ОШ 
«Душан Даниловић» из Радљева је имала 
доста успеха у реализацији пројеката. «Моја 

школа – ин школа» је пројекат у којем од 

априла 2011. учествују све школе на 
територији општине. Ради се о пројекту 
вредном 35.210 евра од којих је око 25.000 
евра намењено унапређењу рада школа у 
општини Уб.  

2013 2014 
 

2015 
 

2016 2017 

 

2018 

2019 2020  

 

 

Г.3.3       ПРОГРАМ: ПОДРШКА ШКОЛОВАЊУ ТАЛЕНТОВАНИХ И ВИСОКООБРАЗОВАНИХ КАДРОВА 

Г.3.3.1 Награђивања успешних ученика и 

њихових наставника 

2010 2011 

 

2012 

 

У току 2011. године, применом Општинске 

одлуке о награђивању ученика и њихових 

наставника, награђено је преко 72 ученика и 
21 наставник. У односу на 2010. годину 
повећан је број награђених ученика за 
53,2%.   
 

2013 2014 
 

2015 
 

2016 2017 
 

2018 

2019 2020  

Г.3.3.2 Стипендирање ученика и студената 

 

2010 2011 
 

2012 
 

 
У току 2011. Помоћ у студирању у износу од 
по 6.000,00 динара добијало је 137 
студената. У претходној години број 

студената којима је општина помагала 
износио је 117, док ће у 2012. Дату помоћ 
добијати 161 студент. Евидентно је 
повећавање броја успешних студената којима 
општина помаже да лакше остваре своје 
студентске обавезе.   
 

 
 
 

 
 
 

2013 2014 2015 

2016 2017 2018 

2019 2020  
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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“ је узела учешће 
у организацији следећих манифестација: Крос 

РТС-а (преко 1.000 учесника), турнир умалом 
фудбалу „Душан Матић – Карели“ 
(категорије: пионири, омладинци, сениори и 
ветерани). Установа је учествовала и у 

организовању десетак фудбалских турнира у 
селима општине. Ради се о континуираним 
активностима које су реализоване и пре 2011. 
године и плану су и након 2011. године.  

Г.4.1.2. Израда програма културних 

манифестација 

 

2010 У складу са припремљеним програмом 
културних манифестација установа је у 2011. 

години организовала: 13.„Убске вечери“ са 14 
програма (око 5.000 посетилаца), „Бањанско 
лето“ са пет програма (око 1.500 посетилаца), 
Интернационални позоришни фестивал 
REPASSAGE FEST  са шест позоришних 
гостујући представа у званичном 
(такмичарском) делу Фестивала и шест 

пратећих  програма са 3.000 посетилаца. 

Г.4.1.3. Подршка спортским клубовима 

 

2012 Сви спортски колективи у општини Уб 
највећим делом се финансирају средствима из 

општинског Буџета. Егзистира 16 спортских 
колектива разних дисциплина и 32 фудбалска 

клуба. Поред средстава која су клубовима 
давана за редовно функционисање „Установа 
за културу и спорт“ је помагала у изградњи и 
адаптацији спортских објеката и терена, као и 
при куповини спортске опреме. 

 

 

 

Г.4.2         ПРОГРАМ : ИЗГРАДЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА И ТЕРЕНА 

Г.4.2.1 Спортска хала за грађанство, децу и 

младе 

2010 У 2011. години радови на спортској хали су 
доведени до самога краја. Урађен је систем 
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 грејања и вентилације, комплетно изграђена 
арена (постављен паркет, набављени 
реквизити и опрема, уграђене столице на 
трибинама...), комплетно завршени анексни 
делови (мала сала, мокри чворови, 
свлачионице, канцеларије, машински део...). 

У 2012. години планира се постављање 
озвучења (реализовано), завршетак 
партнерних радова (у току) као и 
саобраћајница око хале. 

Г.4.2.2 Изградња спортских објеката и терена у 

селима4 

 

*  

2010 2011 
 

2012 
 

У организацији „Дирекције за уређење и 
изградњу“ у 2011. години изграђен је 

спортски терен у селу Врховине (у 2010. 
години изграђени су терени у Брезовици, 
Звиздару и Такову). Преасвалтирани су 
терени у Докмиру, Новацима, Совљаку. 
 
Изграђен је нови мини пич терен у Убу у 

сарадњи ресорног министарства, Општинске 
управе Уб и „Установе за културу и спорт“. 

„Установа за културу и спорт“ је финансирала 
реновирање и доградњу зграде фудбалске 
свлачионице у селу Бањани. У десетак села 
реновирани су и дограђени разни спортски 
објекти и терени (свлачионице, заштитне 

ограде око терена, заштитне мреже итс.). 
Средствима општине реконструисан је 
спортски дом у Бањанима и започети слични 
радови у Туларима средствима регионалне 
Дирекције. Уређен је и простор за тренинге 

кик боксера. 

2013 2014 
 

2015 
 

2016 2017 
 

2018 

2019 2020  

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

Г.4.3.1 Санација и ревитализација објеката 

културе у селима 

2010 2011 
 

2012 
 

Изграђен је за дом друштвено-културне 
садржаје у селу Калиновац.  

2013 2014 
 

2015 
 

Г.4.3.2 Уређивање и обележавање историјских 

и етно – локалитета и формирање 

2013 2014 

 

2015 

 
 

                                                 
4  Прилог 2: Акциони план активности у селима 
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завичајног музеја 

 

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

 

Г.5.1       ПРОГРАМ : ИЗГРАДЊА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА 

 

Г.5.1.1 Завршетак храма на Убу 

 

2011 Храм освештан 18. септембра 2011. године. 

Обављени сви радови на екстеријеру и 
ентеријеру.  

Г.5.1.2 Завршетак храмова у Црвеној Јабуци / 

Тврдојевцу 

2010 2011 Црква у Црвеној Јабуци је освештана. Радови 
на црква у Тврдојевцу су у завршној фази  (у 
току је израда иконостаса).  

Г.5.1.3 Изградња храма у Јошеви  2014 Завршени су груби грађевински радови на 
цркви у Јошеви.    

Г.5.1.4 Уређење комплекса манастира Докмир 2010 Завршени су радови на манастирској цркви, 
манастирској капији и базену за воду. У току 

израда плана уређења потока и прилазног 

пута. Покренута набавка машине за вез.    

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

Г.5.2.1 Градски парк 

 

2010 2011 Реконструкција градског парка је у току 

(завршени груби радови и припреме за 
поплочавање) и представља део пројекта 
уређења «Главне улице и градског парка». 
Трошкови дела радова који се односи на парк 

износе око 55 милиона динара (учешће 
опшине у заједничком пројекту са НИП-ом). 

Г.5.2.2 Стара пијаца – нови трг 2015  

Г.5.3 Програм : Уређење сеоских центара и 

села5 

 

 

2010 2011 
 

2012 
 

Урађен пројекат уређења и адаптације Дома у 
Памбуковици. Чека се разрешење имовинско-
правних односа. Изграђен Дом у селу 

Калиновци. Канцеларија за младе 
организовала акцију реновирања Дома у 
Кожуару.  

 

2013 2014 
 

2015 
 

2016 2017 
 

2018 

                                                 
5  Прилог 2: Акциони план активности у селима 
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2019 2020  

 

 

 

 

Г.6 Специфични циљ: ЈАЧАЊЕ ГРАЂАНСКОГ АКТИВИЗМА КРОЗ БРИГУ О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА И ПАРТНЕРСТВО СА 

ИНСТИТУЦИЈАМА 

 

Г.6.1         ПРОГРАМ : КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ 

Г.6.1.1 Инклузивно образовање деце са 

посебним потеребама 

2010 2011 2012 Одељење специјалне школе «Љубомир 
Аћимовић» из Обреновца ради у оквиру простора 
ОШ «Милан Муњас» - ИО Мургаш. Наставу 
похађа 14 ученика. 

2013 2014 2015 

2016 2017 2018 

2019 2020  

Г.6.1.2 Образовање Рома у складу са ЈАП-ом 

за образовања Рома 

2011 2012 2013 

 

Од априла 2011. године  тече  реализација 
DILS/REF пројекта „Моја школа – ин школа“. Ради 
се о пројекту вредном 35.210 евра који има за 
циљ да подсткне образовну инклузију Рома. 

Општински тим за образовну инклузију Рома 
одржава састанке. Крајем 2011. Године СО Уб 
усвојила је Локални акциони план за образовање 
Рома.  

2014 2015 2016 

 

2017 2018 2019 

 

2020   

Г.6.2            ПРОГРАМ : БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА ГРАЂАНА 

Г.6.2.1 Дневни центар за особе са 

инвалидитетом 

2010 2011 На захтев инвеститора, Општинске управе Уб, 
Грађевинско предузеће „Комград” из Ваљева 
израдило је идејно решење за реконструкцију и 
надкривање простора испод западне трибине А 
на стадиону Фудбалског клуба Јединство, где  је 
планиран будући Дневни центар за лица са 

посебним потребама. Изградња Центра је 
непосредан одговор на потребе које су настале 
као последица непостојања установе за дневни 

боравак особа са инвалидитетом са територије 
убске општине. Иницијативу о отварању Дневног 
центра покренула је Служба локалног 
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економског развоја, а партнери Општини Уб на 
пројекту су: Центар за социјални рад, Градска 
библиотека, Канцеларија за младе, Каритативна 
служба Црквене општине Уб, иницијативни одбор 
Удружења грађана за подршку лица са посебним 
потребама и Комесаријат за избегла и интерно 

расељена лица. Са пројектом Дневног центра  
Општина Уб конкурисала је за средства из 
Европских фондова. Апликација добила подршку 
за реализацију пројекта, али је дошло до 

отказивања доделе средстава, На евиденцији 
Центра за социјални рад је 250 особа са 
посебним потребама, од чега 50 деце. 

Г.6.2.2 Уклањање архитектонских препрека у 

центру града 

2014  

Г.6.2.3 Уређење ромских насеља 2010 2011 2012 Нису уређивана ромска насеља  

2013 2014 2015 

2016   

Г.6.2.4 Интеграција избеглих и расељених 

лица 

2010 2011 2012 У 2011. 9 избегличких породица стамбено 
збринуто, као и 2 породице интерно расељених 

лица. На територији општине живи око 500 
избеглих и прогнаних лица од којих је већина 
решила своје стамбено питање уз решено питање 
стицања држављанства Р. Србије. У општини Уб 
живе 144 интерно расељена лица (повећано за 4 
лица у односу на 2010. годину). До данас је 29 
породица избеглих и прогнаних лица збринуто 

доделом станова у стамбеној згради 
(„Тодоровић“), док је 30 породица интерно 
расељених лица привремено смештено у 
радничком насељу ТЕ ТО Колубар Б.  У овом 
тренутку преостаје да још око 40 породица 
избеглих и прогнаних лица реши своје стамбено 

питање с обзиром да тренутно живе у 
изнајмљеним кућама. 
 
Општина је радила на подршци на плану 

доходовних активности -  економско оснаживање 
и јачање породица кроз пружање помоћи у 
обезбеђивању средстава у вредности од 150.000 

2013 2014 2015 

2016 2017 2018 

2019 2020  
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2010 2011
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динара (куповина пластеника, стоке и/или 
свиња) по породици (10 породица у 2011.)  6 
породица је добило помоћ од по 20.000 динара 
од Комесеријата за збеглице, а 20 породица је 
добило помоћ за огрев у износу од по 15.000,00 
динара.  

 

 

 

 

 

Г.6.3         ПРОГРАМ : ПОДРШКА ИНИЦИЈАТИВАМА МЛАДИХ 

Г.6.3.1 Канцеларија за младе 

 

2010 Почетком године су углавном рађени припремни 
послови за свечано отварање Канцеларије. 22. 
Марта 2011. године Канцеларија је свечано 
отворена уз присуство представника 
Министарства омладине и спорта, помоћника 
министра за омладину Снежане Клашње и  
представника локалне власти. Већ 23. марта је 

кренула радионица „Култура говора“ коју је без 
хонорара осмислио Немања Петровић и извео уз 
помоћ колеге Верана Мијатовића. Радионицу је 
похађало више од 30 убских гимназијалаца који 
су још раније показали интересовање за српски 
језик. Завршетком школске године завршена је и 

радионица.У мају месецу су кренуле активности 
у оквиру пројекта Министарства омладине и 
спорта „Млади су закон“. Пројекат је осмишљен 
да се уз помоћ ресурс центара у сваком округу 

реализују волонтерске омладинске акције (у 
укупном износу трошкова до 600.000 динара при 
чему ниједна од акција не сме коштати више од 

100.000 динара). У Колубарском округу 
удружење из Београда „Здраво да сте“ било је 
задужено да помогне младима. Од августа до 
краја септембра три омладинске акције су 
спроведене на Убу. Ради се о акцијама 
сређивања општинског брда, полигон са 
справама на СЦ Школарац и обнова Дома у 

Кожуару. У септембру су кренуле са 
спровођењем активности у оквиру пројекта 
намењеног канцеларијама које нису имале 
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усвојен Локални акциони план за младе.  
Општина Уб је у датом позиву Министарства 
омладине и спорта добила 175.000 дин. Средства 
су искоришћена за даље опремање Канцеларије, 
затим за помоћ волонтерским акцијама које су 
биле у току, као и за реализовање радионица. 

Радионица енглеског језика – почетни ниво 
кренула је у септембру са 24 полазника и 
завршила се у децембру. Радионица Креативног 
писања има другачију концепцију и ради се 

периодично тако да још увек траје. У новембру 
су кренуле активности на пројекту Британског 
савета „Активни грађанин“. Прва фаза је 

представљала обуку предавача који ће касније у 
својим срединама даље спроводити активности 
пројекта. 

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 Представници Савета учествовали на практичној 
обуци одржаној у Ваљеву у организацији ОЕБС 
мисије у Србији.   

Г.7.2    ПРОГРАМ: УСПОСТАВЉАЊЕИ ОПРЕМАЊЕ ОПШТИНСКИХ СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ 

Г.7.2.1 Опремање ватрогасне јединице 2010 У новембру 2011. Ватрогасна јединица је добила 
ватрогасно возило марке Mercedes 1120. Ради се 
о возилу које су убским ватрогасцима донирали 
ватрогасци из Јужног Велса. Читав пројекат 
организују ватрогасци из Велса и Сектор за 
ванредне ситуације МУП Р. Србије. Иницијативом 
општине Уб успостављен је контакт са 

донаторима што је на крају довело до одлуке 
МУП-а да се једно од возила додели 
ватрогасцима из Уба. Општина Уб је на себе 

преузела обавезу конверзије управљачког 
механизма (конверзија извршена у јануару 2012. 
године). 
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Г.7.2.2 Успостављање ефикасне службе 

заштите грађана од елементарних 

непогода 

2010 Изграђене су три противградне станице по 
селима док је 5 станица ремонтовано. Фонд за 
рурални развој, противградним стрелцима даје 
50% укупне нанкнаде за рад. Општина Уб у 
августу 2011. Године у сарадњи са USAID-ом 
приступила кампањи Уједињених нација за 

превенцију катастрофа (UNISDR).   

Г.7.2.3 Изградња нове зграде  МУП-а 2010 2011 У току су радови на изградњи зграде СУП-а Уб. 
Зграда се гради на локацији у Центру блок 1. 
Окончана је прва фаза изградње (грађевински 

радови) и обављен је тендер за другу фазу 
радова (опремање зграде). 
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СХЕМАТСКИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ СЛОР-а ОПШТИНЕ УБ  
У 2011. години 

 

 

* Година у којој је предвиђена реализација пројекта 

 Пројекат (активност) реализован у 2011. години 

 

 

 
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 * * * * * *      
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А.3.2.1  *          
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 * * *         
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Б.1.3.4  * * * * *      
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 * * * * * *      
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Б.4.2.3  * * * * *      
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 * * * * * *      
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В.5.1.1 * * *         
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 * * * * * * * * * * * 
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Г.3.2.2   * * * *      
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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Од укупно 186 активности обухваћених Акционим планом 124 су биле обухваћене и у 2011. години. Од тог броја у 2011. 

години општина Уб је радила на реализацији 92 активности што представља успешност  реализације СЛОР-а у 2011. у 
износу од 74,19%. Ако се има у виду да је у 2011. реализовао и 17 активности предвиђених за 2010. (14), 2012. (2) и 2014 

(1) успешност реализације Плана расте на респектабилних 77,3%. Посматрајући целине из Акционог плана успешност 
реализовања активности6 из Акционог плана износи 70,59% за ПОЉОПРИВРЕДУ И СЕЛО; 83,87% за ИНФРАСТРУКТУРУ И 

ЕКОЛОГИЈУ, 44% за ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЕНЕРГЕТИКУ и 91,18% за ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ. Евидентно 
је да је чак у три од четири области  степен реализације прелази 70% и иде до 91%. Област ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА И 
ЕНЕРГЕТИКЕ има степен реализације односно ангажовања на нивоу од 44%, али треба имати у виду да се ради о највећим 

пројектима који захтевају највећа средства и најдуже време те је и њихова реализација далеко захтевнија.  
 

            

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
6 Под овиме се подразумева и делимична и потпуна реализација предвиђених активности.  
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АНАЛИЗА АКТИВНОСТИ ПРЕДВИЂЕНИХ СЛОР-ом ПО СЕЛИМА 
 
 
Континуиране активности у селима: 
Активност  Време реализације Коментар 

2010 2011 2012 2013 2014 
Одржавање локалне  путне мреже       ЈП „Путеви Србије“ у име Р.Србије изводе радове на 

државним путевима 1. и 2. реда. Представници 
општине Уб нису упознати са трошењем средстава 

намењених за за њихово одржавање. У општини Уб 
није било изградње путева из њихове надлежности. 
Извршена је реконструкција регионалног пута Р 101 
Уб – Обреновац у дужини од 9 km (део деонице кроз 
Уб). ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ је у току 
2011. године вршила редовно одржавање путева: 

крпљење ударних рупа (3 милиона динара), 
пресипање путева каменим материјалом (трошкови 

набавке камена вредни 10 милиона динара, трошкови 
превоза, делом и уградње од 8 милиона динара), рад 
механизације на чишћењу канала и разастирању 
каменог материјала (3 милиона динара), ваљање, 
појачано одржавање , обнављање и постављање 

хоризонталне и вертикалне саобраћајне 
сигнализације (1,6 + 2 милиона динара), зимско 
одржавање (8 милиона динара).  Укупни трошкови: 
35,6 милиона динара. Раздвајање трошкова за 
одржавање улица у Убу и путева у општини није 

вршено. Асфалтирано је  13,65 km општинских и 
некатегорисаних путева. У општини је 20 путева 

укупне дужине око 120 km категорисано као локални 
пут. По новим правилницима би дати путеви били 
категорисани као општински али Одлука о путевима 
није мењана од 2002. године.  

Приширење гробља      Планови за проширење гробаља припремани су до 

2010. године. Мали број датих планова је спроведен, 
делом због чињенице да се ради о предметима у 
судским споровима, а делом и због оклевања са 

утврђивањем јавног интереса (власници земљишта не 
дају сагласности на препарцелизације, а 
Правобранилаштво захтева отцепљене делове 
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парцела . Процедура је спора и због израде пројекта 
геодетског обележавања) 

Одржавање јавног осветљења      Смањен број кварова за око 5 % (2010)  

Одржавање електромреже 

ЕПС – ЕД Ваљево, Радна јединица Уб 

     Смањен број кварова за око 5 % (2011). Извршено 

1.577 интервенција на нисконапонској мрежи. У току 
2011. извршена потпуна реконструкција 
нисконапонске мреже у следећим селима: Врело, 
Паљуви, Таково, Тулари и Мургаш. Изграђени трафои 
у Бањанима и у Убу (спортска дворана).  

Аутобуска стајалишта      Постојећа аутобуска стајалишта на територији 
општине Уб лоцирана су у следећим селима: 
Богдановица, Ц.Јабука , Милорци и Лончаник (укупно 
8 стајалишта). Стајалишта су током реконструкције 
пута Р 101 измештана, уређена и обележена о трошку 
Путева Србије. На 6 стајалишта ЈП „Дирекција за 
уређење и изградњу“ је у 2011. уредила 

надстрешнице. Пре 2011. ЈП „Дирекција за уређење и 
изградњу“ је поставила надстрешнице у Убу (3 
стајалишта), Памбуковици, Каленићу (2), Радљеву 
(2), Паљувима, Бргулама, Туларима, Врелу, 

Бањанима, Кожуару, Трлићу , Новацима ... 

Уклањање руинираних и напуштених 

објеката по селима 

      

Асфалтирање сеоских путева    
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 
У 2011. години асфалтирано је 13,65 km путева по 
селима на територији општине Уб.  
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Унапређење комуналне хигијене у 
селима 

     САТ утоваривачем је по селима утоварено око 1.300 
m3 смећа и дато смеће је превезено на градску 
депонију. Санирано је око 15 депонија. У току је 

реализација пројекта „Стварање услова за рурални 
развој општине Уб“ (Exchange 3) у оквиру ког су 
набављени велики контејнери (32) чије постављање 
по селима треба да уследи. 

 

 
 
1.БАЊАНИ 

Активност Време реализације 
10    11    12    13    14 

Коментар 

Израда пројекта реконструкције амбуланте 
Реализација  пројекта реконструкције амбуланте 

     Урађен пројекат 2010.год.  
 

Радови планирани буџетом за 2012.год.  
 

  

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

      

   

Измештање трафоа високог напона      Изграђен трафо. 

Регулација Бањанкуше       

Асвалтирање пута ка Иверићу *  Асфалтирано 1,5 km пута 

Балон школска хала       

Изградња објекта спортског центра по постојећем 

пројекту 

     Изграђен објекат. 

Отварање откупне станице за пољопривредне 
производе 

      

 

2.БОГДАНОВИЦА 

Регулација Грачице             Регулисано 1,5 km речног тока  

- Израда пројеката инфраструктуре        

- Реализација пројекта инфраст.      

- Канализација      
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3.БРГУЛЕ 

Водоводна мрежа      Изграђен водовод 

Асвалтирање сеоских путева*   

План детаљне регулације дела села       

Реконструкција НН електричне мреже      Реконструисана мрежа 

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*   

Уређење центра села  
- припремне активности 
 

- реализација 

  
 
      

     

 

5.ВРЕЛО 

Реконструкција НН електричне мреже       Настављена реконструкција мреже  

Асвалтирање путева*  Асфалтирано 4,5 km 

Осветљење уз регионални пут      Замењене светиљке уз регионални пут 

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      Настављени радови на реконструкцији мреже 

Пројекат водоснабдевања села       

Изградња малог спортског терена      Изграђен спортски терен 
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7.ВУКОНА 

Асвалтирање сеоског пута*        У току израда пројекта 

Пројекат водоснабдевања села       

 

8.ГВОЗДЕНОВИЋ 

Реконструкција НН електро мреже      Настављени радови 

Асвалтирање сеоских путева*   

Пројекат водоснабдевања села       

Изградња спортског терена       

Израда пројекта цркве       

 

9.ГУЊЕВАЦ 

Изградња терена за мале спортове       

 
10.ДОКМИР 

Реконструкција манастирске цркве      Реконструисана црква - улазна капија 

Асвалтирање школског терена      Асфалтиран терен 

Реконструкција НН електро мреже      Дужина реконструисане мреже 

 

11.ЗВИЗДАР 

Асвалтирање пута кроз село*   

Реконструкција НН електро мреже       

Израда пројекта водоснабдевања села      Изграђен бунар за водоснабдевање дела села 

Улична расвета дуж регионалног пута       

Регулација река и канала       

 
12.ЈОШЕВА 

Изградња цркве у Јошеви      Завршени груби грађевински радови  

Асвалтирање сеоских путева*   

 
13.КАЛЕНИЋ 

Изградња канализације у Млаки      Реконструисана мрежа 

Реконструкција водовода у насељу Млака      Реконструисана мрежа 

14.КАЛИНОВАЦ 

Асвалтирање регионалног пута Р101б      Завршено асфалтирање до села Новаци  

Асвалтирање сеоксих путева*  Асфалтиран пут до школе (0,8 km) 

Основна школа: 
 

- мокри чвор 
 

 
 

 
 

Завршени радови 
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- школско игралиште       

Изградња месне канцеларије      Изграђен друштвено-спортски дом (прва фаза) 

Улично осветљење дуж регионалног пута      Изграђена расвета дуж пута 

 
15.КОЖУАР 

Реконструкција електро НН мреже         

Асвалтирање кружног пута*      Асфалтирано 0,5 km пута  

Адаптација месне канцеларије       

  Урађен бунар за водоснабдевање села 

 
16.КРШНА ГЛАВА 

Асвалтирање пута Докмир-Бабина Лука*  Асфалтирано 0,6 km пута 

Реконструкција електро мреже       

Изградња просторије за месну заједницу       

 
17.ЛИСО ПОЉЕ 

Изградња водовода 
- пројекат  

- реализација пројекта 

  
      

     

Асвалтирање сеоских путева*  Асфалтиран 1 km пута 

Изградња канала у току Тамнаве        

 
18.ЛОНЧАНИК 

Реконструкција електро мреже      Радови у току 

Израда пројекта водоснабдевања       

Сеоски путеви*  Асфалтирано 0,5 km пута 

 

19.МИЛОРЦИ 

Улично осветљење дуж регионалног  пута      Урађена расвета дуж регионалног пута 

Реконструкција електро НН мреже       

Израда пројекта водоснабдевања        

Отварање откупне станице за пољопривредне 
производе 

      

 
20.МУРГАШ 

Асвалтирање пута кроз село      Асфалтиран 1 km пута 

Реконструкција електро мреже       

Израда пројекта водоснабдевања      Изграђен бунар за водоснабдевање села 
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21.НОВАЦИ 

Реконструкција електро мреже       

Асвалтирање пута: 
- ка школи* 
- ка Веселиновићима* 

 Асфалтиран 1 km пута 

Пут преко моста на Тамнави       

Асвалтирање пута Р101б      Асфалтирано 3 km (до регионалног пута)  

 

22.ПАЉУВИ 

Изградња пута ка Вишу       

Уређење језера: 
 
- пројекат уређења 

- реализација пројекта 

  
 

     

     

Асвалтирање пута језеро – доњи крај*   

Реконструкција електро НН мреже       

Израда пројекта водоснабдевања села      Изграђен бунар за водоснабдвање 

 

23.ПАМБУКОВИЦА 

Реконструкција електро НН мреже      Настављени радови 

Асвалтирање рег.пута Р101б       

Асвалтирање сеоских путева*  Асфалтиран 1 km пута 

Проширење водоводне мреже: 
-израда пројекта 
- проширење мреже  

     Изграђен бунар за водоснабдевање дела села 

Реновирање дома и изградња фискултурне сале      Урађен пројекат, решени имовинско-правни односи 

Реновирана зграда школе  

Уређење центра села 

- израда пројекта 
- реализација пројекта 

   

     

     

 
24.РАДЉЕВО 

Израда Плана детаљне регулација села      Урађен план  

Израда студија и пројеката копа Радљево      Урађена студија и идејни пројекат 

Реализација планских и пројектних  активности       

Школска балон хала        

  У току асфалтирање 0,5 km сеоског пута 
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25.РАДУША 

Реконструкција НН електричне мреже       Реконструисана мрежа 

Рехабилитација пута до центра села      Рехабилитован 1 km асфалтног пута 

Изградња водоводне мреже села и уређење извора       

Асвалтирање пута ка Шабачком путу 2км*   

 
26.РУКЛАДА 

Изградња спортског терена       

Израда пројекта водоснабдевања села       

  Асфалтирано 0,5 km сеоског пута 

 

27.СЛАТИНА 

Асвалтирање сеоских путева*   

Реконструкција електро НН мреже       

 
28.СОВЉАК 

Изградња спортских терена       Изграђен терен 

Регулација Тамнаве*   

Асвалтирање сеоских путева*  Асфалтирано 1,5 km пута 

Наставак градње водоводне мреже       

Реконструкција електро НН мреже       

Регулација канала       

  Изграђена метеоролошка станица у Совљаку  

 
29.СТУБЛЕНИЦА 

Реконструкција електро НН мреже       

Асвалтирање сеоских путева*   

Израда пројекта водоснабдевања       

Изградња аутопута*  Започети радови  

 
30.ТАКОВО 

Регулација реке Тамнава*  Регулисана река Тамнава у дужини 6,5+2,5 km 

Реконструкција електро НН мреже       

Асвалтирање спортског терена       Изграђен терен 

Израда пројекта водонсбдевања села       

Асвалтирање сеоских путева*  Асфалтирано 0,6 km сеоског пута 

 
31.ТВРДОЈЕВАЦ 

Завршетак цркве        Завршени грађевински радови. У току израда иконостаса 

Асвалтирање сеоских путева *  Асвалтирано 0,5 km пута 

Реконструкција електро НН мреже       
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Улична расвета дуж регионалног пута       

Изградња објекта за културу и спорт       

Пројекат водоснабдевања села       

 
32.ТРЛИЋ 

Реконструкција електро  НН мреже      Настављени радови  

Асвалтирање путева*   

Отварање откупне станице пољопривредних 
производа 

      

Регулација канала        

Улична расвета дуж регионалног пута       

Изградња спортског терена и објекта       

 
33. ТРЊАЦИ 

Асвалтирање путева*  Асфалтирано 1,2 km пута 

Израда тротоара уз пут      Асфалтирано 1,4 km тротоара у Улици Милана Муњаса 

 
34.ТУЛАРИ 

Реконструкција ел. мреже НН      Настављени радови 

Асвалтиарње локалног  пута ка Баталагама      Асфалтиран 1 km пута 

Реконструкција локалног пута Кожуар-Тулари 
- израда пројекта 

- реализација пројекта 

  
 

     

     

Месна канцеларија и просторије фудбалског клуба      Изграђен обекат (прва фаза) 

Откупна станица за пољопривредне производе       

 
 

35.ЦРВЕНА ЈАБУКА 

Регулација реке Тамнаве*  Завршена регулација, изграђен мост и адаптиран објекат  
на спортском терену  

Изградња спортског терена       Изграђен спортски терен 

Улична расвета на регионалном путу      Урађена расвета дуж пута 

Реконструкција електро НН мреже       

Израда пројекта водоснабдевања села       

 
36.ЧУЧУГЕ 

Станица за откуп пољопривредних производа       

Реконструкција НН електро мреже       

Израда пројекта водоснабдевања села       

Реконструкција објекта месне заједнице       
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37.ШАРБАНЕ 

Реконструкција електро мреже       

План детаљне регулације села       

Реализација планских активности        

Изградња телефионске мреже у селу        

 
* Предвиђена активност  

 

 

 
Пројекти путне мреже  

(локални путеви) 
 
Назив пута Дужина 

у km 
Година 
израде 

Дозволе - 
услови 

Индикатори - 
дужина изграђ. 

пута7 

 

Индикатори - 
дужина изграђ. 

пута 

у 2010. 

Индикатори - 
дужина изграђ. 

пута 

у 2011. 

Р101б Памбуковица - Новаци 3.19 2006    - 

Пут 270 Гвозденовић – Караула 3.00 
 

1997  3 km  завршено 

Пут 101б Калиновац – Новаци  2.38 1999  3 km  завршено 

Пут кроз с. Гуњевац и с. Трњаке 1.7 + 0.8 1999 Техничка 
контрола (ТК) 

0,8 km 0,8 km завршено 

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

4,7 km 1,7 km завршено 

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  завршено 

Чучуге – Доkмир 2.9 2004 ТК, АКТ 2,9 km  завршено 

Пут кроз с. Шарбане, деоница 2 3.2 2003 ТК 3,2 km  завршено 

Пут кроз с. Трлић, према школи 1 2006  1 km  урађен 

продужетак од 
0,5 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 1,7 km  

                                                 
7 Претпоставља се да су у овој колони показатељи за 2010., али потврдити их, допунити или кориговати у суседној колони. 
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Пут кроз с. Новаци (према школи) 1 2006  0,7 km 0,7 км  

Пут кроз с. Врховине 5.3 2006 ТК    

Брезовица – Калиновац 1.3 2001 ГД 1,3 km  завршено 

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 1,0 km 

Пут у Совљаку (Језава) – деоница 1 
900 m 

1 2007 ТК --------- / 1,0 km 

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   кружни пут  
0,6 km 

Пут у с. Тврдојевац 1 2007 ТК 0,5 km реализација у току   0,5 km 

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 деоница 1 

1.6 2007 ТК 0,6 km   

Новаци – Баталаге 4.1 2007 ТК 1 km  1,0 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   0,3 km 

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  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 2 2008 ТК 0,5 km 0,5 km  
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ка центру села Л=1970м 

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

1.6 2008 ТК 0,5 km  пут ка Жутом 
Брду  

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  0,5 km 

Пут у Памбуковици од центра до 
СЛОВАЧКОГ моста 

2.2 2009 ТК 0,5 km  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 урађен 
продужетак од 

0,5 km 

Пут у Руклади (према школи)       

 

 
Изградња осталих путева –  

путеви који нису првобитно наведени у Пројектима путне мреже (СЛОР) 
 
Назив пута Индикатори - дужина изграђеног пута (km) 

у 2011. години 
Кожуар (ка Бутраковцу) 0,5 

Калиновац (ка школи) 0,7 

Мургаш (Кузељевићи) 0,7 

Трлић (Кандићи) 0,5 

Бањани (Мала) 0,5 

Бањани (Вићентићи) 0,5 

Бањани (Ивковићи) 0,5 

Совљак (поред гробља) 0,9 

Лончаник (поред школе) 0,5 

Паљуви (Драгићевићи) 0,258 

Совљак (Милосављевићи) 0,3  

Совљак (Ненадовићи) 0,5 

 
                                                 
8
 0,35 km припремљено за асфалтирање. 



62 
 

 
Градске саобраћајнице 

 
Назив пута Дужина 

у km 
Година 
израде 

Дозволе - 
услови 

Индикатори - 
дужина изграђ. 

пута9 
 

Индикатори - 
дужина изграђ. 

пута 
у 2010. 

Индикатори - 
дужина изграђ. 

пута  
у 2011. 

Саобраћајнице и кишна канализација у 

Блоку бр. 1 (стари сточни пијац) 

2.00 2004 ГД,ТК 0,4 0,4 km урађен 

продужетак од 
0,25 km10 

Улица Јанка Веселиновића и кишна 

канализација 

0.25 2003 ГД 0,25 km  0,25km 

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 0,4 km11  

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  завршено 

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 400 u ni  завршено 

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    реализација у 

                                                 
9 Претпоставља се да су у овој колони показатељи за 2010., али потврдити их, допунити или кориговати у суседној колони. 
10 Улица Ивана Миловановића 
11 0,35 km припремљено за асфалтирање. 
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току 

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    

 

 

 
 
 

Изградња осталих градских саобраћајница–  
саобраћајнице које нису првобитно наведене у Пројектима путне мреже (СЛОР) 

 

 
Назив пута/градске саобраћајнице Индикатори - дужина изграђеног пута (km) 

у 2011. години 
Колубарска улица  0,075 

Улица Раше Плаовића 0,075 

Прилаз ка „Балкан иносу“ 0,3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

САДРЖАЈ 

 
 
Увод 1 

Акциони планови по областима (реализација) 2 

Схематски приказ реализације пројеката у оквиру СЛОР-а општине Уб у 2011. години 43 

Анализа активности предвиђених СЛОР-ом по селима 50 

Пројекти путне мреже (локални путеви) - реализација 59 

Градске саобраћајнице (реализација) 62 

Садржај 64 

 

 
 

 
 

ФЕБРУАР 2012. год. 
 

 

 

 
 

 

ОПШТИНА УБ 

www.opstinaub.org.rs 

2012. 

 

 
 

 
 

 



65 
 

Извештај припремио 
 

Бранко Лазић члан Општинског већа општине Уб 

 
На изради извештаја учествовали (по азбучном редоследу): 

 

 

 

 
 

 

ОПШТИНА УБ 

www.opstinaub.org.rs 

2012. 

 

Александра Трифуновић Фонд за рурални развој општине Уб 

Благоје Цонић директор Дирекције за уређење и изградњу Уба 

Бранислав Сарић начелник Општинског штаба за елементарне непогоде општине Уб 

Горан Марковић ОУ Уб - ГИС 

Дом здравља УБ Правна и кадровска служба 

Зоран Стефановић ЈП ПТТ саобраћаја „Србија“ 

Јелена Матовић КЈП Ђунис 

Марко Гаћиновић координатор Канцеларије за младе општине Уб 

Миле Тонић ОУ УБ – Комунална инспекција 

Мирјана Марковић ОУ Уб – Фонд за зажтиту животне средине 

Младен Петрић шеф пословнице ЕДБ - Уб 

Небојша Апостоловић ОУ Уб – повереник за избеглице и прогнана лица 

Радомир Стевановић Канцеларија за локални економски развој општине Уб 

Сава Сарић заменик председника општине Уб 

Саша Спасић члан Општинског већа општине Уб 

Саша Џајић Установа за културу и спорт 

Славица Тешић КЈП Ђунис 

Стефан Теодосић Канцеларија за локални економски развој општине Уб 


