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27.
На основу члана 47. Закона о локалним

изборима (''Службени гласник Републике Србије''
број 129/2007),

Скупштина општине Уб на седници одржаној
23. априла 2009. године, донела је

О д л у к а
о утврђивања престанка мандата одборника у

Скупштини општине Уб

I Утврђује се престанак мандата одборника
Скупштине општине Уб, даном доношења ове
одлуке,

Драгану Бошковићу из Врховина,

изабраном са изборне листе ''Демoкратска
странка Србије – Војислав Коштуница – Звонко
Минић'', због поднете писане оставке.

II Ова одлука има се објавити у ''Службеном
гласнику општине Уб''.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 020-61/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

28.
На основу члана 46. став 6. Закона о

локалним изборима (''Службени гласник Републике
Србије'' број 129/2007),

Скупштина општине Уб на седници одржаној
23. априла 2009. године, донела је

О д л у к a
о потврђивању мандата одборника у

Скупштини општине Уб

I Потврђујe се мандат одборника у Скупш-
тини општине Уб изабраним на изборима одржа-
ним 11. маја 2008. године, даном доношења ове
одлуке,

Зорици Радић, рођеној 1964. године, трговцу,
из Каленића

и
Миломиру Ђокићу, рођеном 1963. године,

бравару, из Чучуга

изабраним са изборне листе ''Демократска
странка Србије - Војислав Коштуница - Звонко Ми-
нић''.

II Ова одлука има се објавити у ''Службеном
гласнику општине Уб''.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 020-62/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

29.
На основу члана 20. став 2. Закона о заду-

жбинама, фондацијама и фондовима (“Службени
гласник СРС” број 59/89), члана 20. и 32. Закона о
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број
129/2007) и члана 2. и 33. Статута општине Уб
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржа-
ној дана 23. априла 2009. године, донела је

О  д  л  у  к  а
о изменама и допунама

Одлуке о оснивању Фонда за рурални развој
општине Уб

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фонда за рурални

развој општине Уб (''Службени гласник општине
Уб'' број 15/2008) после члана 20. додају се нова
поглавља која гласе:

''ПРИВРЕМЕНИ ОРГАНИ ФОНДА

Члан 20а
За вршиоца дужности директора установе

именује се Жељко Илић, дипломирани инжењер
агроекономије.

Члан 20б
Послове органа управљања, до именовања

Управног одбора установе, обављаће Привремени
управни одбор, у саставу:

1) Ракић Иван, из Јабучја;
2) Максимовић Драгослав, из Такова;
3) Малетић Радивој, из Црвене Јабуке;
4) Божћ Сретен, из Совљака;
5) Петровић Драгиша, из Такова.

Члан 20в
Привремени упоравни одбор, у року од 60 да-

на од дана именовања:
1) утврђује предлог Статута установе;
2) утврђује предлог програма рада установе;
3) на предлог вршиоца дужности директора

утврђује предлог акта о унутрашњој организацији и
систематизацији послова и радних задатака.
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Органи општине Уб о актима из става 1. овог
члана одлучиће у року од 60 дана
од дана достављања.

Акта из става 1. овог члана донета су даном
доношења одлуке надлежног органа општине Уб о
давању сагласности.

Члан 20г
Послове надзора, до именовања Надзорног

одбора установе, обављаће Привремени надзорни
одбор, у саставу:

1) Зоран Ситарица, из Уба;
2) Ранковић Драган, из Уба;
3) Маринковић Милан, из Уба.

РОК ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА, УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБО-

РА ФОНДА

Члан 20д
Скупштина општине Уб именоваће директора

установе у року од 60 дана од дана давања сагла-
сности на Статут установе.

Члан 20ђ
Скупштина општине Уб именоваће Управни

одбор и Надзорни одбор установе у року од 60 дана
од дана почетка рада установе.

Члан 20е
У случају пропуштања рока из члана 20в, 20д.

и 20ђ ове одлуке од стране Скупштине општине Уб,
привремени органи из члана 20а, 20б. и 20г. ове од-
луке настављају са радом  до именовања органа са
пуним мандатим.

ПОЧЕТАК РАДА ФОНДА

Члан 20ж
Фонд почиње са радом даном уписа у јавни

регистар.''

Члан 2.
Члан 23. брише се.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од

дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Уб''.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 320-20/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

30.
На основу члана 6. тачка 4. и члана 19. Закона

о финасирању локалне самоуправе (''Службени
гласник Републике Србије'' број 62/2006), члана 36.
став 1 Закона о туризму (''Службени гласник Репу-
блике Србије'' број 45/2005) и члана 33. став 1. тач-
ка 3) Статута општине Уб (''Службени гласник оп-
штине Уб'' број 12/2008)

Скупштина општине Уб, на седници одржа-
ној дана 23. априла 2009. године, донела је

О д л у к а
о боравишној такси

Члан 1.
Овом одлуком уводи се боравишна такса коју

плаћа лице које користи услуге смештаја у турис-
тичким објектима на територији општине Уб, изван
свог пребивалишта.

Члан 2.
Туристичким објектом у смислу члана 1.

одлуке сматра се: хотел, мотел, пансион, турис-
тичко насеље, камп, одмаралиште, собе које гра-
ђани издају туристима и путницима, односно сваки
други објекат у коме се туристима и путницима
пружају услуге смештаја.

Члан 3.
Боравишна такса плаћа се за сваки дан бора-

вка у туристичком објекту.

Члан 4.
Боравишна такса плаћа се за сваки дан бора-

вка у туристичком објекту у износу од 30,00 дина-
ра.

Боравишна такса не може се наплатити у из-
носу већем или мањем од прописаног.

Члан 5.
Боравишну таксу не плаћају:
1) деца до седам година старости;
2) лица која организовано бораве у турис-

тичком објекту ради извођења истраживачких,
еколошких и сличних акција, осим спортиста који
се налазе на припремама и такмичењима;

3) страни држављани који су по међунаро-
дним конвенцијама и споразумима ослобођени
обавезе плаћања таксе;

4) лица која непрекидно бораве у објекту за
смештај дуже од 30 дана.

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају
лица од 7 до 15 година старости.

Лица из става 1. овог члана не плаћају бора-
вишну таксу ако поднесу доказ о испуњавању ус-
лова утврђених у ставу 1. овог члана (чланска ка-
рта, потврда школе односно организатора радних,
истраживачких и еколошких акција, упут лекарске
комисије и друго).

Члан 6.
Наплату боравишне таксе врше предузећа,

друга правна лица и предузетници који су уписани
у одговарајући регистар, као и физичка лица у слу-
чајевима утврђеним Законом о туризму (у даљем
тексту: давалац смештаја).

Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу
истовремено са наплатом услуге.

Ако давалац смештаја не наплати боравишну
таксу, дужан је да на свој терет уплати износ
ненаплаћене боравишне таксе.

Члан 7.
Давалац смештаја дужан је да у рачуну за ус-

луге смештаја посебно искаже износ боравишне та-



Број 5 – страна 3 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 23. април 2009. године

ксе, а у случају из члана 5. ове одлуке да наведе ос-
нов ослобађања од плаћања боравишне таксе.

Члан 8.
Средства од наплаћене боравишне таксе дава-

лац смештаја уплаћује у року од пет дана по истеку
сваких 15 дана у месецу.

Члан 9.
Наплаћена средства боравишне таксе у обје-

ктима из члана 1. ове одлуке приход су буџета опш-
тине Уб и могу се користити само за намене утвр-
ђене Законом о туризму.

Члан 10.
У погледу начина утврђивања боравишне

таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова
за плаћање, обрачуна камате и осталог што није по-
себно прописано овом одлуком, сходно се при-
мењују одредбе закона којим се уређује порески по-
ступак и пореска администрација, ако овом одлу-
ком није друкчије одређено.

Члан 11.
Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара

казниће се за прекршај правно лице које пружа усл-
уге смештаја, ако:

1) боравишну таксу наплати у износу већем
или мањем од прописаног (члан 4. ове одлуке);

2) не наплати боравишну таксу истовремено
са наплатом услуге (члан 6. ове одлуке);

3) у рачуну посебно не искаже износ бора-
вишне таксе или не наведе основ ослобађања од
плаћања боравишне таксе (члан 7. ове одлуке);

4) средства од наплаћене боравишне таксе не
уплати у прописаном року (члан 8. ове одлуке).

Новчаном казном од од 2.500 до 25.000 дина-
ра казниће се и одговорно лице у правном лицу које
учини прекршај из става 1. овог члана.

Новчаном казном од 2.500 до 250.000 динара
казниће се и предузетник који учини прекршај из
става 1. овог члана.

Члан 12.
Новчаном казном од 2.500 до 25.000 динара

казниће се за прекршај физичко лице које пружа ус-
луге смештаја, ако:

1) боравишну таксу наплати у износу већем
или мањем од прописаног (члан 4. ове одлуке);

2) не наплати боравишну таксу истовремено
са наплатом услуга (члан 6. ове одлуке);

3) у рачуну посебно не искаже износ борави-
шне таксе или не наведе основ ослобађања од пла-
ћања боравишне таксе (члан 7. ове одлуке);

4) средства од наплаћене боравишне таксе не
уплати у прописаном року (члан 8. ове одлуке).

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у "Службеном гласнику општине Уб",
а примењује се од 1. маја 2009. године.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 434-2/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

31.
На основу члана 93. и 94. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије'' број

129/2007) и члана 106. Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008), а по претходно
добијеној сагласности, број 015-05-00012/2009-09   од  02.03.2009. године, од стране министарства надлежног
за послове локалне самоуправе,

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 23. априла 2009. године, донела је

О д л у к а
о одређивању назива улица у насељеном месту Таково

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се називи улица у насељеном месту Таково, и то:

Број
улице

Назив улице Опис

1. УЛИЦА
ТАМНАВСКА

Улица Тамнавска почиње на регионалном путу Уб-Бањани-Дебрц, Р-206,
код куће Миливојевић Ранка на кривини иза моста у Такову, а завршава
на истом путу код табле и границе са Врелом код куће Јеремић Милована,
дужине је око 4 км.

2. УЛИЦА
САРИНОВАЧА

Улица Сариновача почиње на локалном сеоском путу код куће Миливо-
јевић Ранка, а завршава до локалног пута Л-1015, код продавнице Радова-
новић Душана из Такова, тј. Улице Школске, у дужини од око 1,3 км.

3. УЛИЦА
ТАКОВСКА

Улица Таковска, или тзв. Главни улаз у село почиње код аутобуске стан-
ице Таково на регионалном путу Р-206, води према центру села и сеоској
школи завршава код куће и продавнице власништво Илић Чедомира
Животе, тј. Улице Школске, дужине око 1,2 км.
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4. УЛИЦА
ЗАНАТСКА

Улица Занатска почиње од сеоског гробља на регионалном путу Р-206, а
завршава код куће Ивановић Продана, до Школске улице, дужине је око
1,1 км.

5. УЛИЦА
23. НОВЕМБРА

Улица 23. Новембра почиње на регионалном путу Р-206 код куће Илић
Милутина, а завршава код куће Велимировић Мирослава, дужине је око
1,3 км.

6. УЛИЦА
ОМЛАДИНСКА

Улица Омладинска почиње код куће Ивановић Продана од улице
Школске па све до куће Вићентић Зорана из Такова, дужине је око 1,4 км.

7. УЛИЦА
СТУБЉАНСКА

Улица Стубљанска почиње од улице Омладинске код куће Максимовић
Војислава па све до куће Ђорђевић Дане, дужине је око 2,2 км.

8 УЛИЦА
ШКОЛСКА

Улица Школска почиње од улице 23. новембра изнад куће Илић Веро-
љуба Животе иде кроз центар села и веже практично све улице по сле-
дећем реду: лево Омладинска, десно Занатска, лево Спортска, десно
Таковска, десно Сариновача, лево улица Доњи крај, а завршава се код
куће Радовановић Марка, дужине је око 2,3 км.

9. УЛИЦА
СПОРТСКА

Улица Спортска почиње од улице Школске код сеоске школе, а завршава
код куће Јаковљевић Остоје, дужине је око 1 км.

10. УЛИЦА
ДОЊИ КРАЈ

Улица Доњи крај почиње од улице Школске код продавнице власништво
Радовановић Душана из Такова, а завршава изнад куће Радовановић
Александра из Такова, дужина је око 2,7 км, улица је локални пут Л– 1015
који веже са местом Црвена Јабука.

11. УЛИЦА
КЛЕНОВИЦА

Улица Кленовица почиње на регионалном путу Р – 206 од улице Тамна-
вске код куће Голубовић Светислава из Такова, а завршава код куће
Поповић Божидара из Такова, дужине око 700 метара.

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

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 015-2/2009-01 Александар Дамњановић

С А Д Р Ж А Ј

27 Одлука о утврђивања престанка мандата одборника у Скупштини општине Уб 1

28 Одлукa о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Уб 1

29 Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за рурални развој општине Уб 1

30 Одлука о боравишној такси 2

31 Одлука о одређивању назива улица у насељеном месту Таково 3

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


