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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ УБ

Година X – Број 21 Уб, 26. децембар 2009. године Бесплатан примерак

115.
На основу члана 4. и 8. Закона  матичним књигама

(''Службени гласник РС'' број 20/2009 и претходне
сагласности Министарства за државну управу и локалну
самоуправу број 20-00-85/2009-04 од 9. децембра  2009.
године  и члана 32. тачка 5) Закона о локалној самоу-
прави (“Службени гласник Републике Србије” број
129/2007) и члана 33. тачка 5. Статута Општине Уб
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници од 25.
децембра 2009. године, донела је

О д л у к а
о матичним подручјима

Тачка 1.
Овом одлуком одређују се матична подручја у оп-

штини Уб за вођење матичних књига.

Тачка 2.
Матична књига рођених, матична књига венчаних

и матична књига умрлих води се за свако матично
подручје.

Тачка 3.
Матична подручја обухватају насељена места оп-

штине Уб.

Тачка 4.
Одређују се матична подручја за вођење матичних

књига, и то:
1) Матично подручје Бањани, које чине насељена

места Бањани и Калиновац, са седиштем у Бањанима;
2) Матично подручје Бргуле, које чине насељена

места Бргуле и Лисо Поље, са седиштем у Бргулама;
3) Матично подручје Врело, које чине насељена

места Врело и Таково, са седиштем у Врелу;
4) Матично подручје Домир, које чине насељена

места Докмир, Слатина, Кршна Глава и Чучуге, са
седиштем у Докмиру;

5) Матично подручје Кожуар, које чине насељена
места Кожуар, Вукона и Тулари, са седиштем у Кожуару;

6) Матично подручје Милорци, које чине насељена
места Милорци, Јошева, Лончаник и Црвена Јабука, са
седиштем у Милорцима;

7) Матично подручје Мургаш, које чине насељена
места Мургаш, Руклада и Врховине, са седиштем у
Мургашу;

8) Матично подручје Новаци, које чине насељена
места Новаци и Трлић, са седиштем у Новацима;

9) Матично подручје Паљуви, које чине насељена
места Паљуви и Стубленица, са седиштем у Паљувима;

10) Матично подручје Памбуковица, које чине
насељена места Памбуковица и Радуша, са седиштем у
Памбуковици;

11) Матично подручје Радљево, које чине насељена
места Радљево, Каленић и Шарбане, са седиштем у
Радљеву;

12) Матично подручје Совљак, које чине насељена
места Совљак и Брезовица, са седиштем у Совљаку;

13) Матично подручје Тврдојевац, које чине
насељена места Тврдојевац, Звиздар и Гвозденовић, са
седиштем у Тврдојевцу;

14) Матично подручје Уб, које чине насељена
места Уб, Богдановица, Трњаци и Гуњевац, са седиштем
у Убу;

Тачка 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи

Одлука о матичним подручјима (''Службени гласник
општине Уб'' број 3/2005).

Тачка 6.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана

објављивања у “Службеном гласнику општине Уб”, а
почеће да се примењује даном почетка примене Закона о
матичним књигама (''Службени гласник РС'' број
20/2009).

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 016-3/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

116.
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и

обављању делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'' број 25/2000, 25/2002 и 107/2006) и члана 33.
став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гла-
сник општине Уб” број 12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана
25. децембра 2009. године, донела је

Р е ш  е њ е
о давању сагласности

Јавном предузећу
''Дирекција за уређење и изградњу''  Уб
на Програм пословања за 2010. годину

1. Даје се сагласност Јавном предузећу ''Дирекција
за уређење и изградњу''  Уб на Програм пословања за
2010. годину, број 840-02/09, који је донео Управни од-
бор предузећа, на седници одржаној дана 14. децембра
2010. године.

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

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 023-3/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.
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117.
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и

обављању делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'' број 25/2000, 25/2002 и 107/2006) и члана 33.
став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гла-
сник општине Уб” број 12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана
25. децембра 2009. године, донела је

Р е ш е њ е
о давању сагласности

Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' из Уба
на Програм пословања за 2010. годину

1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузе-
ћу ''Ђунис'' из Уба на Програм пословања за 2010. годи-
ну, број 984/2009, који је донео Управни одбор предузе-
ћа, на седници одржаној дана 14. децембра 2009. године.

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

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 023-4/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

118.
На основу члана 27. став 1. тачка 3) Закона о јав-

ним предузећима и обављању делатности од општег ин-
тереса (''Службени гласник РС'' број 25/2000, 25/2002 и
107/2006) и члана 33. став 1. тачка 12) Статута општине
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана
25. децембра 2009. године, донела је

Р е ш е њ е
о давању сагласности

Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' из Уба
на Одлуку о ценама коришћења

 воде из градског водовада

1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузе-
ћу ''Ђунис'' из Уба на Одлуку о ценама коришћења воде
из градског водовада, број 985/2009, коју је донео Управ-
ни одбор предузећа, на седници одржаној дана 14.
децембра 2009. године.

2. Нови ценовник има се применити од 1. јанаура
2010. године.

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

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 38-6/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

119.
На основу члана 27. став 1. тачка 3) Закона о јав-

ним предузећима и обављању делатности од општег ин-
тереса (''Службени гласник РС'' број 25/2000, 25/2002 и
107/2006) и члана 33. став 1. тачка 12) Статута општине
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана
25. децембра 2009. године, донела је

Р е ш е њ е
о давању сагласности

Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' из Уба
на Одлуку о ценама комуналне услуге

коришћења  канализације

1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузе-
ћу ''Ђунис'' из Уба на Одлуку о ценама комуналне услуге
коришћења канализације, број 986/2009, коју је донео
Управни одбор предузећа, на седници одржаној дана 14.
децембра 2009. године.

2. Нови ценовник има се применити од 1. јануара
2010. године.

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

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 38-7/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

120.
На основу члана 27. став 1. тачка 3) Закона о јав-

ним предузећима и обављању делатности од општег ин-
тереса (''Службени гласник РС'' број 25/2000, 25/2002 и
107/2006) и члана 33. став 1. тачка 12) Статута општине
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана
25. децембра 2009. године, донела је

Р е ш е њ е
о давању сагласности

Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' из Уба
на Одлуку о ценама коришћења

комуналне услуге изношења смећа

1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузе-
ћу ''Ђунис'' из Уба на Одлуку о ценама коришћења кому-
налне услуге изношења смећа, број 987/2009, коју је до-
нео Управни одбор предузећа, на седници одржаној дана
14. децембра 2009. године.

2. Нови ценовник има се применити од 1. јануара
2010. године.

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

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 38-8/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

121.
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и

обављању делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'' број 25/2000, 25/2002 и 107/2006) и члана 33.
став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гла-
сник општине Уб” број 12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана
25. децембра 2009. године, донела је

Р е ш е њ е
о давању сагласности

Установи за културу и спорт
''Култуно–спортски центар Уб''
на Програм рада за 2010. годину
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1. Даје се сагласност Установи за културу и спорт
''Ќултуно–спортски центар Уб'' на Програм рада за 2010.
годину, који је донео привремени Управни одбор
установе, на седници одржаној дана 14. децембра 2009.
године.

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

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 6-5/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

122.
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и

обављању делатности од општег интереса (''Службени
гласник РС'' број 25/2000, 25/2002 и 107/2006) и члана 33.
став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гла-
сник општине Уб” број 12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана
25. децембра 2009. године, донела је

Р е ш е њ е
о давању сагласности

Фонду за рурални развој општине Уб
на Програм пословања за 2010. годину

1. Даје се сагласност Фонду за рурални развој
општине Уб на Програм пословања за 2010. годину.

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

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 320-37/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

123.
На основу чл. 6. став1. тачка 3. и члана 11.став 1.

Закона о финансирању локалне самоуправе (“Сл.гласник
бр. 62/2006), члана 9. став 3, а у вези члана 16. став 1.
тачка 2. Закона о јавним приходима и јавним расходима
(“Сл. гласник РС” број 76/91, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93,
45/94, 42/98 и 54/99) и члана 33. Статута Општине Уб
(“Општински службени гласник” бр. 1/2000)

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној
дана 25. децембра 2009. године, донела је

О  д  л  у  к  а
о локалним комуналним таксама

I Опште одредбе

Члан 1.
Овом одлуком, уводе се локалне комуналне таксе

које се плаћају за коришћење права, предмета и услуга на
територији Општине Уб и утврђују се обвезници, висина,
рокови и начин плаћања комуналне таксе.

Члан 2.
Обезник локалне комуналне таксе је корисник пра-

ва, предмета и услуга за чије коришћења је прописано
плаћање локалне комуналне таксе.

Члан 3.
Таксена обавеза настоје даном почетка коришћења

права, предмета и услуга за чије коришћење је прописано
плаћање комуналне таксе. Таксена обавеза траје док траје
коришћење права, предмета или услуга.

Члан 4.
На територији Општине Уб уводе се комуналне

таксе на следећа права, предмете и услуге:
. 1. Истицање фирме на пословном простору;

2. Истицање и исписивање фирме ван пословног
простора

(колововози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) ;
3. Држање моторних, друмских и прикључних во-

зила осим пољопривредних возила и машина;
4.  Коришћење витрина ради излагања робе ван по-

словних просторија;
5. Коришћење простора на јавним површинама или

испред пословних просто-рија у пословне сврхе, осим
ради продаје штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и домаће
радиности;

6.  Коришћење рекламних  паноа;
7.  Коришћење простора за паркирање друмских

моторних и прикључних возила на уре|еним и обележе-
ним местима.

8.  Држање средстава за игру (''забавне игре'')
9.  Приређивање музичког програма у

угоститељским објектима
           10. Заузеће јавне површине грађевинским
материјалом и за извођење грађевин-ских радова.
           11. За држање кућних животиња Локалне
комуналне таксе из става 1. овог члана, не плаћају се за
коришћење права, предмета и услуга од стране државних
органа и јединица локалне самоуправе.

Члан 5.
Комунална такса се утврђује у различитој висини,

зависно од врсте делатности, а за области трговине,
угоститељства и занатства и од места и зоне у којима се
налази објекат где се делатност обавља.

Члан 6.
Локалне комуналне таксе плаћају се у пуном годи-

шњем износу или сразмерно времену коришћења одређе-
них права, предмета и услуга.

Члан 7.
Обвезници локалне комуналне таксе која се

наплаћује у годишњем износу, дужни су поднети пријаву
за утврђивање локалне комуналне таксе надлежном орга-
ну Општинске управе Уб-Одељење за утврђивање,
наплату и контролу изворних прихода, најкасније до 15.
марта у години у којој се врши утврђивање таксе,
односно у року од 15 дана од дана коришћења права,
предмета и услуга за које је уведена такса.

Члан 8.
У погледу начина утврђивања локалне комуналне

таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно
прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе
Закона о пореском поступку и пореској адмнистрацији.

II Прелазне и завршне одредбе
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Члан 9.
Саставни део ове одлуке је Таксена тарифа којом је

утврђена висина локалних комуналних такси за
коришћење одређених права, предмета и услуга.

Члан 10.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи

Одлука о локалним комуналним таксама и Тарифа локал-
них комуналних такса, број 434-2/2002-01 од 28.
фебруара 2002. године и Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о локалним комуналним таксама број 434/
3/2007-01 од 27.децембра 2007.год, 352-41/2008-01 од
29.децембра 2008.год. и 434-3/2009-02 од 7.августа
2009.год.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Општине Уб», а
примењиваће се од 01.01.2010.године.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 434-4/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

Т А Р И Ф А
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСА

(у динарима)

Тарифни број 1.

За истицање фирме на пословном простору, осим
истицање назива државних органа и органа локалне
самоуправе, утврђује се локална комунална такса:

I ПОЉОПРИВРЕДА, ЛОВ, ШУМАРСТВО И
ВОДОПРИВРЕДА

ПОЉОПРИВРЕДА
   -  гајење усева и засада, повртарство и хортикултура:
             - привредна друштва, задруге .......................50.000
             - предузетник ................................................... 5.000
    -  узгој животиња (крупне стоке):
             - привредна друштва, задруге ...................... 50.000
             - предузетник  .................................................. 5.000
    - узгој живине:
             - привредна друштва, задруге .....................  15.000
             - предузетник  .................................................  5.000
    -  гајење усева и засада у комбинацији са узгојем
животиња:
             - привредна друштва, задруге .....................  50.000
             - предузетник  .................................................. 5.000
    -  пољопривредне услуге, осим ветеринарских .... 5.000

ШУМАРСТВО И ЛОВ
    - јавна предузећа за узгој и
      искоришћавање шума........... ............................. 300.000
    - узгој рибе ............................................................... 5.000
    - oстало, занатлије  .................................................  5.000
    - ловачка удружења  .............................................. 15.000

 ВОДОПРИВРЕДА
    -  jавна водопривредна предузећа ......................  400.000

II ВАЂЕЊЕ РУДА И КАМЕНА

    - вађење угља лигнита ......................................... 650.000

    - вађење камена за грађевинарство .....................150.000
    - вађење шљунка и песка  ................................... 150.000
    - вађење глине и каолина .................................... 150.000

III  ИНДУСТРИЈА

    - производња прехрамбених производа, пића и дувана
          - прерада животињског и живинског меса
            – кланице.........................................................  50.000
          - млинови..........................................................  10.000
          - пекарска предузећа. ........................................30.000
          - пекарске радње, бурекџинице ...................... 15.000
          - посластичаре ...................................................  5.000
          - производња кора .............................................. 8.000
    - производња млечних производа:
          - друштва  .......................................................... 25.000
          - предузетник  ...................................................   5.000
    - производња хране за узгој животиња .................15.000
    - производња текстилних и обућарских предмета:
         - друштва  ............................................................  8.000
         - предузетници .................................................... 6.000
    - штампање  .............................................................. 6.000
    - прерада дрвета и производи од дрвета:
         - производња резане грађе ................................10.000
         - производња грађевинске столарије
            и елемената...................................................... 15.000
    - производња производа од гуме и пластике. ........ 5.000
    - производња опеке .............................................. 300.000
    - производња производа од бетона,
       цемента и гипса.................................................... 15.000
    - производња у металаној индустрији:
         - друштво у насељеном месту Уб......................40.000
         - друштво ван насељеног места Уб...................20.000
         - предузетници  ................................................... 8.000
    - каменоресци  ........................................................ 15.000
    - бравари  .................................................................. 6.000
    - лимари .................................................................... 6.000
    - производња намештаја......................................... 15.000
    - остало, непоменуто ................................................ 5.000

IV ПРОИЗВОДЊА И СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ
ЕНЕРГИЈИОМ

- производња и снабдевање
     електричном енергијом..................................... 650.000
- пренос и дистрибуција електричне енергије –
     електродистрибуције......................................... 200.000

V ГРАЂЕВИНАРСТВО

   - изградња објеката, рушење, изградња саобраћајница:
          - друштва   ......................................................... 80.000
          - предузетник …................................................ 20.000
   - инсталациони радови - друштва:
          - електро ............................................................ 30.000
          - водоинсталатерска ......................................... 30.000
          - грејање ............................................................ 30.000
         - молерско-фарбарска,фасадерска.....................30.000
   - инсталациони радови - предузетник:
         - електро ............................................................. 10.000
         - водоинсталатерске .......................................... 10.000
         - грејање ............................................................  10.000
         - молерско-фарбарске,фасадерске.......................6.500
         - стаклорезачке .................................................... 6.500
         - керамичарске ..................................................... 6.500
   - остало, непоменуто - друштва ..............................20.000
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   - остало, непоменуто - предузетници........................6.500

VI ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО,
ОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА, МОТОЦИКАЛА И

ПРЕДМЕТА ЗА ЛИЧНУ УПОТРБУ И ДОМАЋИНСТВО

 - одржавање и оправка моторних возила:
         - атомеханичари, аутолимари,
           аутоелктричари...................................................8.000
         - вулканизери ....................................................... 6.000
         - аутоперионице .................................................. 6.000
         - шлеп службе..................................................... 10.000
         - технички преглед .............................................10.000
- трговина на мало моторним горивом и ауто-гасом -
бензинске пумпе:
         - у насељеном месту Уб .................................. 150.000
         - ван насељеног места Уб ................................  55.000
- трговина на мало моторним горивом - бензинске пумпе:
         - у насељеном месту Уб .................................. 120.000
         - ван насељеног места Уб  ................................ 45.000
- трговина на мало ауто-гасом:
         - у насељеном месту Уб..................................... 50.000
         - ван насељеног места Уб ................................. 25.000
- трговина моторним возилима:
         - друштва  ..........................................................  20.000
         - предузетник  .................................................... 15.000
- промет робе на велико и мало:
         - друштва до 5 продајних објеката....................20.000
         - друштва и предузетници преко 5 продајних обје-
ката .............................................................................  35.000
- пољопривредне апотеке :
       - у насељеном месту Уб ..................................... 10.000
       - ван насељеног места Уб  ................................... 8.000
- СТР мешовитом робом:
       - у насељеном мест Уб .......................................... 6.000
       - ван насељеног места Уб  .................................... 4.000
 - СТР конфекције и обуће........................................... 6.000
 - трговина на мало намештајем................................ 10.000
 - трговина на мало апаратима за домаћинства радио и тв
уређајима  ................................................................... 10.000
 - трговина на мало металном робом, бојама и хемикали-
јама ............................................ 10.000
 - трговина на мало књигама и канцеларијским матери-
јалом-књижаре ............................................................. 7.000
 - трговина на мало воћем и поврћем ......................... 6.000
 - продавнице цвећа, цвећаре .....................................  5.000
 - продавнице погребне опреме ................................ 15.000
 - продавнице компјутера, мобилних телефона
 и софтвера..................................................................... 8.000
 - пржионице кафе   ...................................................... 3.000
 - трговина на мало месом и производима од меса...10.000
 - трговина на мало рибом ........................................... 5.000
 - трговина на велико и мало алкохолним и другим пићи-
ма  ................................................................................ 10.000
 - трговина на велико- предузетници ....................... 10.000
 - трговина на мало дуваном и новинама.....................3.000
 - трговина на мало половном робом ......................... 3.000
 - трговина на мало на тезгама .................................... 2.000
 - парфимерије .............................................................  6.000
 - златаре ....................................................................... 6.000
 - ауто делови и опрема ............................................. 10.000
 - трговине електро материјалом .............................. 10.000
 - трговина водоинсталатерском и
санитарном опремом ................................................  10.000
 - трговина металном и гвожђарском робом.............  7.000
 - остале продавнице ...................................................  5.000

 - оправка предмета за личну употребу и домаћинство:
       - обућарске радње, хемијско чишћење ............... 4.000
       -  кројачке радње  .................................................. 5.000
       - оправка радио и ТВ апарата и осталих апарата за
домаћинство ................................................................. 5.000
       - оправка сатова ..................................................... 2.500
       - оптичари .............................................................  5.000
       - оправка на другом месту непоменута ............... 3.000

VII ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНИ

- угоститељска друштва .............................................24.000
- ресторани, кафане
        - у насељеном месту Уб ..................................... 15.000
        - ван насељеног места Уб  ................................. 10.000
- барови, кафићи
        - у насељеном месту Уб ......................................15.000
        - ван насељеног места Уб  ................................. 10.000
 - пицерије ................................................................... 15.000
 - ресторани за организовање прослава са преко 150 ме-
ста  ..............................................................................  30.000
 - дискотеке  ................................................................ 20.000
 - ћевабџинице .............................................................  8.000

VIII САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ

 - друштва у области саобраћаја – превоз путника
и друмски саобраћај ................................................... 24.000
 - такси превоз – појединци ..........................................3.000
 - такси превоз – удружења ........................................24.000
 - рентакар ....................................................................  7.000
 - делатност путничких и туристичких агенција ....... 7.000
 - аутопревозници  .....................................................  10.000
 - делатност пошта – испостава  ............................  200.000
 - телекомуникације- телефонија,
 организ. делови ....................................................... 650.000

- базне станице мобилне телефоније
једног оператера.....................................................  200.000

 - емитовање радио – програма ................................... 5.000
 - емитовање ТВ програма ........................................  10.000
 - емитовање ТВ програма – кабловски оператер...100.000

IX ФИНАНСИЈСКО ПОСРЕДОВАЊЕ

- банке ......................................................................  200.000
- мењачнице ...............................................................  20.000
- активности у осигурању-представништва ...........  25.000
- активносто у осигурању-предузетници ..................  6.000

X ИЗНАЈМЉИВАЊЕ  И ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ

 - видео клубови ..........................................................  3.000
 - правни послови- адвокати ....................................  15.000
 - финанс., рачуноводс., књиговодс., консалтинг и мена-
џмент послови .............................................................. 8.000
 - архитектонске и инжењерске активности, пројектни
бирои  .......................................................................... 15.000
 - геодетски послови (остали архитектонски и инж. по-
слови) .......................................................................... 15.000
 - стечајни управници  ............................................... 10.000
 - фотографске услуге  ................................................. 8.000
 - услуге рекламе, пропаганде и маркетинга ........... 10.000
 - секретарски, преводилачки .................................... 10.000
 - уметничко и књижевно стваралаштво и сценска уме-
тност ............................................................................   8.000
 - остале активности на другом месту непоменуте.... 6.000
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XI ОБРАЗОВАЊЕ

 - делатност школа возача  ........................................ 15.000
 - школа страних језика ............................................... 8.000

XII ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНИ РАД

 - делатност здравствених установа -
лекарске ординације .................................................. 15.000
 - стоматолошке ординације  .................................... 15.000
 - ветеринарске станице.............................................. 15.000
 - ветеринарске амбуланте.........................................  10.000
 - апотеке  ...................................................................  15.000
 - лабораторија ............................................................ 10.000
 - физикална терапија  .................................................. 8.000
 - остало непоменуто  ..................................................  8.000

XIII ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ, ДРУШТВЕНЕ И
УСЛУЖНЕ АКТИВНОСТИ

 - коцкање и клађење
      - кладионице ......................................................... 80.000
      - лутрија, спортска прогноза, лото,
        томбола и слично ..............................................  10.000
      - аутомати, покер-апарати, флипери, видео и
         компју терске игрице ....................... 6.000
 - фризерски салони и салони за улепшавање.............5.000
 - берберске радње........................................................  5.000
 - теретане и сл.  ........................................................... 5.000

XIV  ЗАДРУГЕ

 - занатске .................................................................... 40.000
 - стамбене ................................................................... 10.000
 - омладинске  ............................................................... 5.000
 - пољопривредне-земљорадничке ........................... 15.000

НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју, утврђује се у

годишњем износу.
Такса за истицање фирме плаћа се за седиште,

представништво, пословну једи-ницу и просторије ван
седишта правног и физичког лица које се налазе на
територији општине Уб.

Фирма у смислу овог закона, јесте сваки истакнути
назив или име које упућује на то да правно или физичко
лице обавља одређену делатност.

Ако се на једном пословном објекту налази више
истакнутих фирми једног истог обвезника, такса се плаћа
само за једну фирму.

Такса из овог тарифног броја плаћа се тромесечно,
45 дана од почетка троме-сечја (15. фебруара, 15. маја,
15. августа и 15. новембра).

За делатности које нису побројане у оквиру овог
тарифног броја обвезник плаћа таксу у висини таксе од-
ре|ене за сличну делатност утвр|ену овим тар. бројем.

Уколико таксени обвезник из овог тарифног броја
обавља више делатности у оквиру истог пословног објек-
та, такса се плаћа за претежну делатност.

Утврђивање и наплату таксе по овом тарифном
броју врши Одељење за утврђивање, наплату и контролу
изворних прихода, сходно одредбама Закона о пореском
поступку и пореској администрацији.

Тарифни број 2.

За истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају
јединици локалне самоуправе – коловози, тротоари,
зелене површине, бандере и сл. плаћа се локална
комунална такса за сваку појединачно истакнуту фирму
ван пословног простора, у месечном износу и то:

      - за привредна друштва ......................................... 3.000
      - за предузетнике .................................................... 1.000

НАПОМЕНА:
Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или

физичко лице чија је фирма истакнута, на основу
задужења Одељење за утврђивање, наплату и контролу
изворних прихода, а по претходно издатом одобрењу
Одељењу за имовинско-правне послове, урбанизам и
стамбено-комуналне послове.

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам
и стамбено-комуналне послове, дужно је да један
примерак одобрења за истицање и исписивање фирме
ван пословног простора достави Одељењу за утврђивање,
наплату и контролу изворних прихода.

Такса из овог тарифног броја плаћа се тромесечно,
45 дана од почетка троме-сечја (15. фебруара, 15. маја,
15. августа и 15. новембра).

Тарифни број 3.

За држање моторних, друмских и прикључних во-
зила плаћа се комунална такса у једнократном годишњем
износу приликом регистрације, односно продужења реги-
страције возила, и то:
      1. За теретна моторна возила:

- теретна моторна возила
   (камиони, камионети и специјална возила
   намењена за превоз терета)................. 530/по тони
- за тегљаче, без обзира на снагу мотора
   и носивост (трукови) ...................................... 3.000

           - за теретна прикључна возила ..............275/по тони
     2. За аутобусе, минибусе и комбибусе:

- за аутобусе и минибусе .................120 /по седишту
          - за комбибусеве................................150 /по седишту
          - за путничке приколице аутобуса .................... 1750
     3. За путничке аутомобиле и комби возила као и преу-
ређена и тестирана возила за одмор и камповање према
радној запремини:

- запремине до 1000 цм3  ....................................  400
- запремине од 1001 - 1400 цм3.............................600
- запремине од 1401-1900 цм3.............................1000
- запремине од 1901-2200 цм3.............................1400
- запремине од 2201-2500 цм3.............................1800
- запремине од 2501-3000 цм3 ..............................300
- запремине преко 3000 цм3................................3100

     4. За моторцикле према радној запремини мотора
- запремине до 50 цм3  ......................................... 280
- запремине од 51-125 цм3  .................................. 350
- запремине од 126-250 цм3  ................................ 450
- запремине од 251-500 цм3  ................................ 600
- запремине од 501-750 цм3  ................................ 900
- запремине од 751-1000 цм3  ............................ 1200
- запремине преко 1000 цм3   ............................ 1700

     5.  За тракторе који се региструју за вршење јавног
превоза:

- снаге до 25 кс  ..................................................... 350
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- снаге од 26-40 кс  ................................................ 450
- снаге од 41-63 кс  ................................................ 600
- снаге од 64-100 кс  .............................................. 900
- снаге преко 100 кс  ........................................... 1200

     6. Радна возила, специјална, адаптирана за превоз рад-
њи и реквизита за путујуће забавне радње и атестирана
специјализована возила за превоз пчела, без обзира на
носивост и тежину за свако возило ............................ 1.000
     7. За возила којима се обавља јавни превоз путника-
такси возила и возила за обуку возача........................ 3.000

НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом

регистрације моторних, друмских и прикључних возила.
Таксу из овог тарифног броја не плаћају: пољопри-

вредници за регистрацију трактора и тракторских прико-
лица које користе искључиво у пољопривредне сврхе.

Такса се не плаћа ни приликом регистрације вози-
ла: МУП-а, одбране, локалне самоуправе, републичких
инспекцијских органа, Општинског суда, Општинске
управе јавних прихода, Службе за катастар непокретно-
сти, Дома здравља, Комуналног јавног предузећа, возила
установа за образовање, културу и друштвену бригу о де-
ци, као и других лица у складу са Законом.

Тарифни број 4.

За коришћење витрина ради излагања робе ван
пословних просторија, утврђује се локална комунална
такса по 1 витрини годишње, и то по зонама
            1. зона ................................................................ 5.000
            2. зона ...............................................................  3.000

Прва зона обухвата леву и десну страну улица:
Краља Петра Првог Ослободиоца, Вука Караџића,
Душана Даниловића, 1.маја од раскрснице са улицом
Краља Петра Првог Ослободиоца до раскрснице са
улицом Вука Караџића и Карађорђева

Другу зону обухватају све остале улице у
насељеном месту Уб.

НАПОМЕНА:
Обвезник комуналне таксе из овог тарифног броја

је лице које постави витрину на основу решења Одељења
за имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено-
комуналне послове.
           Обвезник комуналне таксе из овог тарифног броја
је дужан да поднесе захтев за постављање витрина
Одељења за имовинско-правне послове, урбанизам и
стамбено-комуналне послове до 31. јануара текуће
године, односно у року од 15 дана од дана постављања
витрине.

Изложбеном површином витрине сматра се повр-
шина витрине која је окренута према улици или пролазу.

Утврђивање таксе из овог тарифног броја врши
Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и
стамбено-комуналне послове, а наплату таксе врши
Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних
прихода.

Такса из овог тарифног броја плаћа се тромесечно,
најкасније последњег дана тромесечја.

Такса из овог тарифног броја плаћа се тромесечно,
45 дана од почетка троме-сечја (15. фебруара, 15. маја,
15. августа и 15. новембра).

Тарифни број 5.

За коришћење простора на јавним површинама или
испред пословних просјторија у пословне сврхе плаћа се
такса и то:
     1. За киоске и друге монтажне објекте, површину под
објекјтом, површину која служи за редовну употребу
објекта и површину која служи за отворен простор за
складиштење робе, по 1 м2 заузете површине, месечно
по зонама:

1. зона ....................................................................... 60
2. зона ......................................................................  30

     2. За коришћење простора испред угоститељских обје-
ката, по 1 м2 заузете површине, дневно, и то по зонама:

1. зона ....................................................................... 20
          2. зона ......................................................................  10
     3. За коришћење простора за уређаје за сладолед по
м2, дневно, и то по зонама:

1. зона ....................................................................... 20
          2. зона ......................................................................  10

Прва зона обухвата леву и десну страну улица:
Краља Петра Првог Ослободиоца, Вука Караџића,
Душана Даниловића, 1. маја од раскрснице са улицом
Краља Петра Првог Ослободиоца до раскрснице са
улицом Вука Караџића и Карађорђева.

Другу зону обухватају све остале улице у
насељеном месту Уб.

     4. За коришћење простора за отворене и покретне те-
зге за продају и излагање робе, по 1 м2,  дневно ............30
     5. За коришћење простора за привремено постављање
шатри по м2 дневно   ........................................................ 10
     6. За коришћење простора за забавне паркове, циркусе
и рингишпиле, по м2  дневно .......................................... 10
     7. За коришћење простора у осталим случајевима, по
м2, дневно  ......................................................................... 10

НАПОМЕНА:
Таксу по овом тарифном броју утврђује

Општинска управа - Одељење за имовинско-правне
послове, урбанизам и стамбено-комуналне послове које
таксеним обвезницима издаје решење приликом
издавања дозволе за коришћење простора на јавним
површимнама, а наплату врши Одељење за утврђивање,
наплату и контролу изворних прихода.

У случају да дође до скраћења дозвољеног времена
коришћења простора, таксирани обвезник има право на
повраћај сразмерног дела плаћене таксе за некоришћени
временски период.

Тарифни број 6.

За постављање и коришћење рекламних паноа,
транспарентних реклама покретних реклама и билборда
по м2 плаћа се дневно:

- за паное и рекламе који нису осветљени.............. 3
- за паное и рекламе који су осветљени..................20
- за билборде који нису осветљени.......................... 5
- за билборде који су осветљени  ........................... 30

НАПОМЕНА:
Решење о обавези уплате таксе из овог тарифног

броја доноси Одељење за утврђивање, наплату и
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контролу изворних прихода, а по претходно издатом
одобрењу ЈП ''Дирекције за уређење и изгрању'' Уб.

ЈП ''Дирекције за уређење и изгрању'' Уб је дужно
да један примерак одобрења за коришћење рекламних
ознака достави Одељењу за утврђивање, наплату и
контролу изворних прихода са следећим подацима: ПИБ,
матични број, текући рачун, ЈМБГ (за предузетнике) и
назив правног лица или предузетника са тачном адресом.

Такса по овом тарифном броју плаћа се
тромесечно, 45 дана од почетка троме-сечја (15.
фебруара, 15. маја, 15. августа и 15. новембра).

Такса по овом тарифном броју не плаћа се за пла-
кате хуманитарних, културних и спортских организација
и установа и предузећа чији је оснивач општина Уб, као
и за посмртне објаве и огласе.

Тарифни број 7.

За коришћење тротоара за паркирање друмских мо-
торних и прикључних возила, по возилу, за сваки први
час задржавања:

- за камионе.............................................................. 30
- за путничка возила................................................ 10
- за сваки наредни час задржавања ......................... 5

НАПОМЕНА:
Таксу по овом тарифном броју плаћа власник пут-

ничког односно теретног моторног возила приликом пар-
кирања свог возила на једном од паркинг простора изу-
зев паркинг простора који служе одређеним установама,
односно стамбеним зградама.

Паркинг простором у смислу ове одлуке сматра се
и сваки други обележени простор намењен паркирању
(простор на једном делу улице одре|ен за паркирање).

Наплату локалне комуналне таксе из овог тарифног
броја вршиће Комунално јавно предузеће “Ђунис” из
Уба, или друго правно лице, односно организација којој
Општинско веће Општине Уб повери ове послове.

Тарифни број 8.

За држање средстава за игру и организовање игара
на срећу, такса се утврђује у месечном износу по једном
средству за игру:

- за аутомате за игре на срећу
            (покер апарати и сл.) ..........................................  600

- за држање апарата за забавне игре (флипери,
  билијари, видео игре и сл.)................................  300

НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју утврђује се у

месечном износу.
Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или

физичко лице које држи средства и апарате за забавне
игре.

Решење о обавези плаћања таксе по овом тарифном
броју доноси Одељењу за имовинско-правне послове,
урбанизам и стамбено-комуналне послове.

Обвезници таксе (правна лица и грађани) који држе
средства за игру из овог тарифног броја дужни су да пре
почетка коришћења средстава за игру пријаве иста
Одељењу за имовинско-правне послове, урбанизам и
стамбено-комуналне послове ради утврђивања износа ко-
муналне таксе.

Сваку промену која се тиче основа или висине оба-
везе из овог тарифног броја држалац, односно организа-

тор је дужан пријавити Одељењу за имовинско-правне
послове, урбанизам и стамбено-комуналне послове у ро-
ку од 3 дана од дана настале промене.

Такса из овог тарифног броја плаћа се квартално у
години за коју је такса прописана у висини годишњег
износа таксе и то средином квартала, 15.фебруар, 15.мај,
15.август и 15.новембара.

Наплату по овом тарифном броју врши Одељење за
утврђивање, наплату и контролу изворних прихода.

Тарифни број 9.

За приређивање музичког програма у
угоститељском објекту, утврђује се локална комунална
такса у износу од .......................................................... 1.000

НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју утврђује се у

дневном износу.
Обвезник таксе из овог тарифног броја је

угоститељско предузеће, односно угоститељ, у чијем се
објекту приређује музички програм.

Таксени обвезник је дужан да пријави приређивање
музичког програма Општинској управи - Одељењу за
имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено-
комуналне послове, које утврђује и наплаћује таксу
приликом издавања одобрења за одржавање музичког
програма.

Уколико је приход од концерта - музичког
програма намењен у хуманитарне сврхе, обвезник се
ослобађа плаћања таксе.

Тарифни број 10.

За заузеће јавне површине грађевинским
материјалом и за извођење грађевин-ских радова
утврђује се локална комунална такса по 1м2 заузете
површине у износу од ......................................................  10

НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју утврђује се у

дневном износу.
Обвезник таксе из овог тарифног броја јесте

инвеститор и исти плаћа таксу од дана заузећа јавне
површине до дана завршетка радова.

Таксени обвезник је дужан да пријави намеру
коришћења простора из овог тарифног броја Одељењу за
имовинско-правне послове, урбанизам и стамбено-
комуналне послове које утврђује и наплаћује таксу
прилоком издавања одобрења за коришћење простора на
јавној површини.

Такса по овом тарифном броју не плаћа се, ако се
заузимање јавне површине врши за изградњу,
реконструкцију и одржавање коловоза, тротоара или
друге јавне површине, отклањање хаварије на
инсталацијама водовода, канализације и када ове радове
изводе јавна предузећа у сврху довођења објекта у
функцију.

Тарифни број 11.

За држање кућних животиња власници плаћају так-
су, годишње и то:

- у насељеном месту Уб  ...................................... 100
- ван насељеног места  ........................................... 50



Број 21 – страна 9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 26. децембар 2009. године

НАПОМЕНА:
         Таксу по овом тарифном броју таксени обвезник
плаћа приликом редовне годишње вакцинације паса.
         Ако таксени обвезник одбије да плати таксу њена
наплата ће се извршити принудним путем, а принудну
наплату врши Одељење за утврђивање, наплату и
контролу изворних прихода.

124.
На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о локалној

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број
129/2007) и члана 57. став 2. и 3. Статута општине Уб
(''Службени гласник општине Уб''  број 12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана
25. децембра 2009. године, донела је

О д л у к а
о разрешењу и избору члана

Општинског већа Општине Уб

I Разрешава се дужности члана Општинског већа
општине Уб Драган Јелић,  из Уба, због поднете писане
оставке.

II Бира се за члана Општинског већа општине Уб,
Душан Ковачевић,  из Уба.

III Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Уб“.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 020-94/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

125.
На основу члана 37. Статута општине Уб (“Слу-

жбени гласник општине Уб” број 12/2008) и члана 3.
Одлуке о оснивању Савета за буџет и финансије, (“Слу-
жбени гласник општине Уб” број 6/2009)

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана
25. децембра 2009. године, донела је

О д л у к а
о измени Одлуке о избору чланова

Савета за буџет и финансије

Члан 1.
У Одлуци о избору чланова Савета за буџет и фи-

нансије (''Службени гласник оп{тине Уб'' број 6/2009), у
тачки I Одлуке под редним бројем 2. алинеја 1),

брише се текст који гласи:
''Тања Матијашевић, из Уба, за члана;''
 и уписује текст који гласи:
"Мирослав Јанковић, из Уба, за члана;"

Члан 2.
Ову одлуку објавити у ''Служжбеном гласнику оп-

штине Уб''.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 40-271/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

126.
На основу члана 37. Статута општине Уб (“Слу-

жбени гласник општине Уб” број 12/2008) и члана 3.

Одлуке о оснивању Савета за буџет и финансије, (“Слу-
жбени гласник општине Уб” број 6/2009)

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана
25. децембра 2009. године, донела је

О д л у к а
о измени Одлуке о избору чланова

Савета за урбанизам, стамбено - комуналне
делатности и заштиту животне средине

Члан 1.
У Одлуци о избору чланова Савета за урбанизам,

стамбено - комуналне делатности и заштиту животне
средине (''Службени гласник општине Уб'' број 6/2009), у
тачки I Одлуке под редним бројем 2. алинеја 4),

брише се текст који гласи:
''Момчило Јеротић, из Уба, за члана ''
 и уписује текст који гласи:
"Живко Костић, из Трлића, за члана."

Члан 2.
Ову одлуку објавити у ''Служжбеном гласнику оп-

штине Уб''.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 350-308/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

127.
На основу члана 32.  став 1.  тачка 3).  Закона о

локалној самоуправи ("Службени гласник. РС, број
129/2007), и члана 33. став 1. тачка 3) Статута општине
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана
25. децембра 2009. године, донела је

Одлука
о отпису камате на изворне приходе општине Уб

Тачка 1.
Обавезује се Општинска управа општине Уб -

Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних
прихода да изврши отпис:

1. камата на решења за 2009. годину, издата у
периоду 01.01.2009. - 31.12.2009. године и то за:

- порез на имовину правних лица, рачун 713122
- порез на имовину физичких лица, рачун 713121
- накнаду за коришћење грађевинског земљиште

правних и физичких лица, рачун 741534
- комуналну таксу, рачун 716111 и
- порез на земљиште, рачун 711147

2. камата насталих у периоду до 01.01.2009. године,
и то за:

-    порез на имовину физичких лица, рачун 713121
- порез на имовину правних лица, рачун 713122
- комуналну таксу, рачун 716111 и
-    порез на земљиште, рачун 711147.

Тачка 2.
Обавезује се Општинска управа општине Уб -

Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних
прихода да не врши обрачун камате за 2009. годину, а за
дуг настао у периоду до 01.01.2009. године, и то на:

-    порез на имовину физичких лица, рачун 713121



Број 21 – страна 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 26. децембар 2009. године

- порез на имовину правних лица, рачун 713122
- комуналну таксу, рачун 716111 и
-    порез на земљиште, рачун 711147.

Тачка 3.
Обавезује се Општинска управа општине Уб -

Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних
прихода да у нацртима одлука о утврђивању локалних
изворних прихода предложи норме о надлежном органу
за отпис главнице и камата у материји локалних јавних
прихода.

Тачка 4.
Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику

општине Уб''.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 40-272/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

128.
На основу члана 20. Закона о јавним службама

(“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94 и 79/2005),
члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС” број 129/2007), члана 33. став 1.
тачка 11) Статута општине Уб (''Службени гласник
општине уб'' број 12/2008) и члана 11. Одлуке о
организовању Установе за културу и спорт ''Културно-
спортски центар Уб'' (“Службени гласник општине Уб
број 17/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана
25. децембра 2009. године, донела је

Р е ш е њ е
о именовању председника, заменика председника и

чланова Управног одбора
 Установе за културу и спорт

''Културно-спортски центар Уб''

I Именује се председник, заменик председника и
чланови Управног одбора Установе за културу и спорт
''Културно-спортски центар Уб'', и то:

- из реда оснивача:
1. Драган Ђурђевић, из Уба, за председника;
2. Зоран Божућ, из Уба, за заменика председника;
3. Тамара Ристић, из Уба, за члана;
4. Милан Вучичевић, из Уба, за члана;
5. Зоран Стефановић, из Уба, за члана.

- из реда запослених:
1. Бранко Рајшић, за члана
2. Мишел Капларевић, члана.

II Даном доношења овог решења престаје мандат
привременог Управног одбора Установе за културу и
спорт ''Културно-спортски центар Уб''.

III Ово решење објавити у “Службеном гласнику
Општине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 6-6/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

129.
На основу члана 22. Закона о јавним службама

(“Службени гласник РС” број 42/91, 71/94 и 79/2005),
члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС” број 129/2007), члана 33. став 1.
тачка 11) Статута општине Уб (''Службени гласник
општине уб'' број 12/2008) и члана 13. Одлуке о
организовању Установе за културу и спорт ''Културно-
спортски центар Уб'' (“Службени гласник општине Уб
број 17/2008),

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана
25. децембра 2009. године, донела је следеће

Р е ш е њ е
о именовању председника, заменика председника и

члана Надзорног одбора
 Установе за културу и спорт

''Културно-спортски центар Уб''

I Именује се председник, заменик председника и
члан Надзорног одбора Установе за културу и спорт
''Културно-спортски центар Уб'', и то:

- из реда оснивача:
1. Милан Милићевић, из Уба, за председника;
2. Ратка Кузељевић, из Уба, за заменика

председника;

- из реда запослених:
1. Радован Пулетић, за члана.

II Даном доношења овог решења престаје мандат
привременог Надзорног одбора Установе за културу и
спорт ''Културно-спортски центар Уб''.

III Ово решење објавити у “Службеном гласнику
Општине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 6-7/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.

130.
На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр 54/2009), члана 32.Закона о локалној

самоуправи("Сл.гласник РС", бр 129/07), и чл. 53. Статута Општине Уб ("Сл.гласник општине Уб", број 12/2008),
             Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана 25. децембра 2009.године, донела је

О д л у к а
о  буџету општине Уб за 2010. годину

I  Општи део
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Члан 1.
Буџет општине Уб за 2010. годину се састоји од:

1. Прихода у износу од 795.000.000
1.1  Буџетских прихода у износу од 770.000.000
1.2 Сопствених прихода буџетских корисника у износу од 25.000.000

             2. Издатака у износу од 795.000.000
2.1Издатака из буџетских прихода у изосу од 770.000.000
2.2Издатака из сопствених прихода буџетских корисника у износу од 25.000.000

Члан 2.
           Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
Економска
калсифи-
кација

Опис
Планирани

буџетски приходи
за 2010. годину

3116Приходи из ранијих година 4.600.000
Укупно 4.600.000

711000ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

 711110Порез на зараде          110.000.000
           711120 Порез на приходе од самосталне делатости 13.000.000

711140Порез на приходе од имовине 9.000.000
711181Самодопринос 50.000
711191Порез на друге приходе         15.000.000

 Укупно 711000     147.050.000
712000ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА
712112Порез на фонд зарада 50.000

Укупно 712000 50.000
713000ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
713121Порез на имовину физичких лица      4.000.000
713122Порез на имовину правних лица 15.000.000
713311Порез на наслеђе и поклон 1.500.000
713421Порез на пренос апсолутних права непокретности 8.000.000
713423Порез на половна моторна возила 4.000.000

 Укупно 713000    32.500.000
714000ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
714431Комунална такса за коришћење рекламних 200.000
714441Средства за противпожарну заштиту           100.000
714513Комунална такса за држање моторних возила 7.500.000
714514Порез на моторна возила путарина 8.500.000
714543Накнада за промену намене обрадивог земљишта 1.500.000
714547Накнада за загађивање животне средине 6.000.000
714552Боравишна такса 400.000
714562Општинске накнаде животна средина 12.000.000
714573Општинске комуналне таксе       500.000

 Укупно 714000      36.700.000
716000ДРУГИ ПОРЕЗИ
716111Комунална такса на фирму 10.000.000

 Укупно 716000       10.000.000
731000ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
731151Текуће донације 2.000.000

Укупно 731000 2.000.000
          733000ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
          733151Ненаменски трансфери од Републике 66.000.000
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          733152Други текући трансфери од Републике 20.000.000
Укупно 733000 86.000.000

741000ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
741151Приход од камате         3.000.000
741511Накнада од коришћења минералних сировина 20.000.000
741534Накнада за коришћење граћевинског земљишта 325.000.000

 Укупно 741000 348.000.000

742000ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА
742153Приходи од давања у закуп 2.000.000
742251Административне таксе        2.000.000
742253Накнада за уређење грађевинског земљишта         4.000.000

 Укупно 742000 8.000.000
743000НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА

КОРИСТ
743351Новчане казне изречене у прекрш.поступку     500.000

 Укупно 743000           500.000
744000КАПИТАЛНИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ
744251Капитални добровољни трансфери од физфчких и

правних лица
89.000.000

Укупно 744000 89.000.000
745000МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

745151Остали општински приходи       4.000.000
Укупно 745000        4.000.000

771000МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА

771111
Меорандумске ставке за рефундацију из текуће године 1.000.000

Укупно 771000 1.000.000
772000МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ

РАСХОДА
772111Меморандумске ставке за рефундацију из претходне

године
100.000

Укупно 772000 100.000
920000ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ АКЦИЈА
921951Примања од продаје акција 5000.00

Укупно 920000 500.000.00

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ: 770.000.000
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ ПРИХОДА 25.000.000
УКУНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА 795.000.000

            Сопствени приходи буџетских корисника утврђују се у следећим износима:
1) ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Уб" ................................................................................1.500.000
2) Предшколса установа "Уб" ........................................................................................................18.200.000
3) Фонд солидарне стамбене изградње ..............................................................................................500.000
4) Градскa библиотека "Б. Кнежевић"..............................................................................................   200.000
5) Културно-спртски центар ...........................................................................................................  4.600.000

Члан 3.
              Укупни издаци по основним наменама, утрврђују се у следећим износима:

Економска
класифи-
кација

О  п  и  с
Укупни издаци у

2010. години

41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
411 Плате, додаци и накнаде запослених 96.990.000
412 Социј.доприноси на терет послодавца 17.307.000
413 Накнада у натури 220.000
414 Социјална давања запосленим 6275.000
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415 Накнаде за запослене 2.410.000
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 21.170.000

Укупно:                                                 144.372.000
42

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
421 Стални трошкови 25.280.000
422 Трошкови путовања 2.700.000
423 Услуге по уговору 46.679.000
424 Специјализоване услуге 64.240.000
425 Текуће поправке и одржавање 100.726.000
426 Материјал 7.680.000

Укупно: 247.305.000
43 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

434 Употреба земљишта 800.000
Укупно: 800.000

45 СУБВЕНЦИЈЕ
451 Текуће субвенције 64.900.000

Укупно: 64.900.000
46 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

463 Текући трансфери 87.260.000
Укупно: 87.260.000

47 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
472 Накнаде за социј. заштиту из буџета 20.500.000

Укпно: 20.500.000
48 ОСТАЛИ РАСХОДИ

481 Дотације невладиним организацијама 12.680.000
482 Порези, обавезне таксе и казне наметн.од

једног нивоа власти другом
750.000

484 Накнада штете настале услед елементарних
непогода или других природних узрока

1.500.000

Укупно: 14.930.000
49 РЕЗЕРВЕ

499 Резерве 11.223.000
Укупно: 11.223.000

51 ОСНОВНА СРЕДСТВА
511 Зграде и грађевински објекти 166.900.000
512 Машине и опрема 5.500.000
515 Остала основна средства 1.210.000

Укупно: 173.610.000
52 ЗАЛИХЕ

521 Робне резерве 100.000
Укупно: 100.000

54 ЗЕМЉИШТЕ
541 Грађевинско земљиште 30.000.000

Укупно: 30.000.000
У К У П Н О: 795.000.000

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан  4.
              Средства буџета у износу од 765.400.000 и средства додатних прихода директних и индиректних корисника
средстава буџета  у укупном износу од 25.000.000  и средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у
износу од 4.600.000 распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:
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00 110 СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ,
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ,
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ

1 411 Плате и додаци
запослених

4.235.000 4.235.000

2 412 Социјални доприноси на
терет послодавца

758.000 758.000

3 413 Накнаде у натури 20.000 20.000
4 414 Социјална давања

запосленима
80.000 80.000

5 415 Накнаде за запослене 40.000 40.000
6 416 Накнаде комисијама,

одборницима и члановима
радних тела скупштине

5.000.000 5.000.000

7 422 Трошкови  путовања 450.000 450.000
8 423 Услуге по уговору 7.400.000 7.400.000
9 463 Издаци за јавну

безбедност
130.000 130.000

10 481 Дотације невладиним
организацијама

1.180.000 1. 180.000

Политичке странке     680.000
Инклузија Рома         500.000

11 521 Робне резерве 100.000 100.000
Извори финансирања за
функцију 110:

01 Приходи из буџета 19.393.000 19.393.000

УКУПНО ГЛАВА 00:

19.393.000 19.393.000

01 160 ОПШТИНСКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА

12 416 Накнаде  комисијама и
члановима радних тела

100.000 100.000

13 421 Стални трошкови 0 0
14 423 Услуге по уговору 0 0
15 426 Материјал 0 0

Извори финансирања за
функцију 160:

01 Приходи из буџета 0 0

УКУПНО ГЛАВА 01:
100.000 100.000

УКУПНО РАЗДЕО 1:
19.493.000 19.493.000

2
02 130 ОПШТИНСКА УПРАВА

16 411 Плате и додаци
запослених

41.680.000 41.680.000

17 412 Социјални доприноси на
терет послодавца

7.433.500 7.433.500

18 413 Накнаде у натури 70.000 70.000
19 414 Социјална давања

запосленима
5.500.000 5.500.000

20 415 Накнаде за запослене 1.500.000 1.500.000
21 416 Награде, бонуси и остали

посебни расходи
12.550.000 12.550.000

22 421 Стални трошкови 8.900.000 8.900.000
23 422 Трошкови путовања 1.400.000 1.400.000
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24 423 Услуге по уговору 5.500.000 5.500.000
25 424 Специјализоване услуге 1.100.000 1.100.000
26 425 Текуће поправке и

одржавање
1.500.000 1.500.000

27 426 Материјал 3.450.000 3.450.000
28 482 Порези, обавезне таксе и

казне
650.000 650.000

29 512 Основна средства 800.000 800.000
Извори финансирања за
функцију 130

01 Приходи из буџета 92.034.000 92.034.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ
130:

92.034.000 92.034.000

912 ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ

30 463 ОШ “МИЛАН МУЊАС”
Уб

24.000.000 24.000.000

416 Награде, бонуси и ос.
расходи

1.000.000

421 Стални трошкови 6.000.000
422 Трошкови путовања 2.000.000
423 Услуге по уговору 400.000
424 Специјализоване
услуге

600.000

425 Текуће поправке и
одржавање

2.000.000

426 Материјал 2.000.000
Кл. 5 Основна средства 10.000.000

31 463 ОШ “РАЈКО
МИХАИЛОВИЋ” Бањани

11.000.000 11.000.000

416 Награде, бонуси и ос.
расходи

540.000

421 Стални трошкови 2.000.000
422 Трошкови путовања 2.580.000
423 Услуге по уговору 480.000
424 Специјализоване
услуге

100.000

425 Текуће поправке и
одржавање

550.000

426 Материјал 750.000
Кл. 5 Основна средства 4.000.000

32 463 ОШ “ДУШАН
ДАНИЛОВИЋ” Радљево

9.230.000 9.230.000

416 Награде, бонуси и ос.
расходи

230.000

421 Стални трошкови 1.150.000
422 Трошкови путовања 1.300.000
423 Услуге по уговору 400.000
424 Специјализоване
услуге

50.000

425 Текуће поправке и
одржавање

1.200.000

426 Материјал 400.000
Кл. 5 Основна средства 4.500.000

33 463 ОШ “СВЕТИ САВА”
Памбуковица

7.680.000 7.680.000

416 Награде, бонуси и ос.
расходи

430.000

421 Стални трошкови 2.500.000
422 Трошкови путовања 1.500.000
423 Услуге по уговору 300.000
424 Специјализоване
услуге

300.000

425 Текуће поправке и
одржавање

600.000

426 Материјал 550.000
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Кл. 5 Основна средства 1.500.000
34 463 ШОМО “ПЕТАР

СТОЈАНОВИЋ” Уб
2.060.000 2.060.000

416 Награде, бонуси и ос.
расходи

160.000

421 Стални трошкови 450.000
422 Трошкови путовања 500.000
423 Услуге по уговору 110.000
424 Специјализоване
услуге

50.000

425 Текуће поправке и
одржавање

250.000

426 Материјал 240.000
Кл. 5 Основна средства 300.000

35 463 ОСТАЛЕ ШКОЛЕ 1.000.000 1.000.000
Извор финансирања за
функцију 912:

01 Приходи из буџета 54.970.000 54.970.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ
912:

54.970.000 54.970.000

  920 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
36 463 ТЕХНИЧКА ШКОЛА

“УБ” Уб
7.000.000 7.000.000

421 Стални трошкови 2.800.000
422 Трошкови путовања 1.300.000
423 Услуге по уговору 700.000
424 Специјализоване
услуге

100.000

425 Текуће поправке и
одржавање

1.000.000

426 Материјал 600.000
Кл. 5 Основна средства 500.000

37 463 ГИМНАЗИЈА
“БРАНИСЛАВ
ПЕТРОНИЈЕВИЋ” Уб

3.160.000 3.160.000

416 Награде, бонуси и ос.
расходи

360.000

421 Стални трошкови 400.000
422 Трошкови путовања 600.000
423 Услуге по уговору 400.000
424 Специјализоване
услуге

200.000

425 Текуће поправке и
одржавање

300.000

426 Материјал 400.000
Кл 5 Основна средства       500.000
Извор финансирања за
функцију 920:

01 Приходи из буџета 10.160.000 10.160.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ
920:

10.160.000 10.160.000

  980 ОБРАЗОВАЊЕ
НЕКЛАСИФИКОВАНО
НА ДРУГОМ МЕСТУ

38 472 Превоз ученика основних
школа

7.500.000 7.500.000

39 472 Регресирана исхрана
ученика

2.000.000 2.000.000

40 472 Ученичке награде, Рег.
центар за талентоване
ученике

500.000 500.000

41 472 Студентске стипендије 7.000.000 7.000.000
Извори финансирања за
функцију 980:

01 Приходи из буџета 17.000.000 17.000.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 17.000.000 17.000.000
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980:
  820 УСЛУГЕ КУЛТУРЕ

42 481 Историјски архив 450.000 450.000
43 481  Споменци културе 50.000 50.000

Извори финансирања за
функцију 820:

01 Приходи из буџета 500.000 500.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ
820:

500.000 500.000

  620
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

44 451 СУБВЕНЦИЈЕ КЈП
“ЂУНИС” УБ 61.000.000 61.000.000
Капиталне инвестиције 35.000.000
Одржавање комуналне
хигијене

14.000.000

Текуће субвенције –
развој 12.000.000

45 451 Учешће у пројектима 1.000.000 1.000.000
46 451 Суфинансирање

инвестиција
1.000.000 1.000.000

Извори финансирања за
функцију 620:

01 Приходи из буџета 63.000.000 63.000.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ
620

63.000.000 63.000.000

  090 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
47 463 ЦЕНТАР ЗА

СОЦИЈАЛНИ РАД
4.000.000 4.000.000

421Стални трошкови 200.000
423 Услуге 50.000
425 Текуће поправке 50.000
451 Суфинансирање
социјалних пројеката

1.000.000

472 Накнаде за социјалну
заштиту

2.700.000

48 472 Накнада за боравак трећег
детета у предшколској
установи

1.300.000 1.300.000

49 472 Накнада за прворођено
дете

2.000.000 2.000.000

Извори финансирања за
функцију 090:

01 Приходи из буџета 7.300.000 7.300.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ
090:

7300.000 7.300.000

  110 ДОТАЦИЈЕ
НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

50 481 Удружења 3.500.000 3.500.000
51 481 Црквене општине – 7.500.000 7.500.000
52 463 Дом здравља Уб

17.000.000 17.000.000
421 Стални трошкови 12.000.000
Кл.5 Основна сред. 5.000.000

53 484 Накнада штете настале
услед елементарних
непогода или других
природних узрока

1.500.000 1.500.000

54 499 Стална буџетска резерва 2.000.000 2.000.000
55 499 Текућа буџетска резерва 9.223.000 9.223.000

Извори финансирања за
функцију 110:

01 Приходи из буџета 40.723.000 40.723.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ
110:

40.723.000 40.723.000
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УКУПНО ГЛАВА 02; 285.687.000 285.687.000
 03 620 ЈП “ДИРЕКЦИЈА ЗА

ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
УБ” УБ

56 411 Плате и додаци
запослених

6.646.000 420.000 7.066.000

57 412 Социјални доприноси на
терет послодавца

1.187.000 76.000 1.263.000

58 413 Накнаде у натури 60.000 20.000 80.000
59 414 Социјална давања

запосленима
300.000 0 300.000

60 415 Накнаде трошкова за
запослене

200.000 0 200.000

61 416 Награде за запо. и остали
посебни расходи

100.000 0 100.000

 62 421 Стални трошкови 10.200.000 40.000 10.240.000
63 422 Трошкови путовања 100.000 90.000.00 190.000
64 423 Услуге по уговору 28.870.000 400.000 29.270.000
65 424 Специјализоване услуге 7.500.000 200.000 7.700.000
66 425 Текуће поправке и

одржавање објеката
93.252.000 74.000 93.326.000

67 426 Трошкови материјала 1.000.000 80.000 1.080.000
68 434 Употреба земљишта 800.000 0 800.000
69 482 Порези и обавезне таксе 100.000 0 100.000
70 511 Изградња објеката 126.600.000 0 126.600.000
71 512 Улагање у основна

средства
300.000 100.000 400.000

72 515 Нематеријална имовина 400.000 0 400.000
73 541 Грађевинско земљиште 30.000.000 0 30.000.000

Извори финансирања за
функцију 620:

01 Приходи из буџета: 307.615.000 307.615.000
04 Сопствени приходи: 1.500.000 1.500.000

УКУПНО ГЛАВА 03: 307.615.000 1.500.000 309.115.000
 04 610 ФОНД СОЛИДАРНЕ

ИЗГРАДЊЕ
74 511 Зграде и грађевински

објекти
0 500.000 500.000

Извори финансирања за
функцију 610:

01 Приходи из буџета 0 0
04 Сопствени приходи 500.000 500.000

УКУПНО ГЛАВА 04: 0 500.000 500.000
 05 911 ПРЕДШКОЛСКА

УСТАНОВА УБ
75 411 Плате и додаци

запослених
17.066.000 13.300.000 30.366.000

76 412 Социјални доприноси на
терет запослених

3.054.000 2.381.000 5.435.000

77 415 Накнаде за запослене 10.000 600.000 610.000
78 416 Награде и посебни

расходи
960.000 410.000 1.370.000

79 421 Стални трошкови 3.250.000 3.250.000
80 422 Трошкови путовања 280.000 280.000
81 423 Услуге по уговору 200.000 809.000 1.009.000
82 424 Специјализоване услуге 40.000 40.000
83 425 Текуће поправке и

одржавање
1.590.000 1.590.000

84 426 Трошкови материјала 100.000 700.000 800.000
85 512 Опрема 3.000.000 3.000.000

 Извори финансирања за
функцију 911:

01 Приходи из буџета
29.550.000 29.550.000

04 Сопствени приходи
18.200.000 18.200.000
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 УКУПНО ГЛАВА 05:        29.550.000
18.200.000 47.750.000

 06 820 БИБЛИОТЕКА “Б.
КНЕЖЕВИЋ” УБР
КНЕЖЕВИЋ

86 411 Плате и додаци
запослених

2.798.000 2.798.000

87 412 Социјални доприноси на
терет послодавца

500.000 500.000

88 414 Социјална давања
запосленима

265.000 265.000

89 416 Награде и посебни
расходи

850.000 850.000

90 421 Стални трошкови 300.000 20.000 320.000
91 422 Трошкови путовања 110.000 110.000
92 423 Услуге по уговору 470.000 100.000 570.000
93 424 Специјализоване услуге 0 0
94 425 Текуће поправке и

одржавање
270.000 270.000

95 426 Трошкови материјала 250.000 250.000
96 512 Опрема 400.000 400.000
97 515 Књиге 730.000 80.000 810.000

Извори финансирања за
функцију 820:

01 Приходи из буџета 6.943.000 6.943.000
04 Сопствени приходи 200.000 200.000

УКУПНО ГЛАВА 06: 6.943.000 200.000 7.143.000

 07 160  МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
98 463 МЗ Бањани 50.000 50.000
99 463 МЗ Бргуле 50.000 50.000

100 463 МЗ Брезовица 25.000 25.000
101 463 МЗ Врело 50.000 50.000
102 463 МЗ Врховине 25.000 25.000
103 463 МЗ Вукона 25.000 25.000
104 463 МЗ Гвозденовић 25.000 25.000
105 463 МЗ Докмир 25.000 25.000
106 463 МЗ Звиздар 25.000 25.000
107 463 МЗ Јошева 25.000 25.000
108 463 МЗ Каленић 25.000 25.000
109 463 МЗ Калиновац 20.000 20.000
110 463 МЗ Кршна глава 25.000 25.000
111 463 МЗ Кожуар 25.000 25.000
112 463 МЗ Лисо поље 25.000 25.000
113 463 МЗ Лончаник 25.000 25.000
114 463 МЗ Милорци 25.000 25.000
115 463 МЗ Мургаш 25.000 25.000
116 463 МЗ Новаци 25.000 25.000
117 463 МЗ Паљуви 25.000 25.000
118 463 МЗ Памбуковица 50.000 50.000
119 463 МЗ Радљево 50.000 50.000
120 463 МЗ Радуша 25.000 25.000
121 463 МЗ Руклада 25.000 25.000
122 463 МЗ Стубленица 25.000 25.000
123 463 МЗ Совљак 40.000 40.000
124 463 МЗ Слатина 25.000 25.000
125 463 МЗ Таково 50.000 50.000
126 463 МЗ Трлић 25.000 25.000
127 463 МЗ Тулари 25.000 25.000
128 463 МЗ Тврдојевац 25.000 25.000
129 463 МЗ Уб          5.000          5.000
130 463 МЗ Црвена Јабука 20.000 20.000
131 463 МЗ Чучуге 20.000 20.000
132 463 МЗ Шарбане 20.000 20.000

Извори финансирања за
функцију 160:
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01 Приходи из буџета       1.000.000 1.000.000
 УКУПНО ГЛАВА 07: 1.000.000 1.000.000

08 421 ФОНД ЗА РУРАЛНИ
РАЗВОЈ

133 411 Плате и додаци
запослених

1.320.000 1.320.000

134 412 Социјални доприноси на
терет послодавца

230.000 230.000

135 416 Награде и посебни 400.000 400.000
136 421 Стални трошкови 500.000 500.000
137 422 Трошкови путовања 50.000 50.000
138 423 Услуге по уговору 650.000 650.000
139 424 Специјализоване услуге 26.650.000 26.650.000
140 425 Текуће поправке и

одржавање објеката
300.000 300.000

141 426 Трошкови материјала 100.000 100.000
142 512 Опрема 300.000 300.000

Извори финансирања за
функцију 421:

01 Приходи из буџета 30.500.000 30.500.000
04 Сопствени приходи

УКУПНО ГЛАВА 08; 30.500.000 30.500.000
09 820 КУЛТУРНО-СПОРТСКИ

ЦЕНТАР
143 411 Плате и додаци

запослених
8.425.000 1.100.000 9.525.000

144 412 Социјални доприноси на
терет послодавца

1.487.000 200.000 1.687.000

145 413 Накнаде у натури 50.000 50.000
146 414 Социјална давања

запосленима
130.000 130.000

147 415 Накнаде за запослене 60.000 60.000
148 416 Награде и посебни

расходи
440.000 360.000 800.000

149 421 Стални трошкови 1.190.000 880.000 2.070.000
150 422 Трошкови путовања 120.000 100.000 220.000
151 423 Услуге по уговору 980.000 500.000 1.480.000
152 424 Специјализоване услуге 17.890.000 60.000 17.950.000
153 425 Текуће поправке и

одржавање објеката
3.240.000 500.000 3.740.000

154 426 Трошкови материјала 1.500.000 500.000 2.000.000
155 472 Накнаде из буџета- за

спорт (спортске награде)
200.000 200.000

156 511 Основна средства 39.500.000 300.000 39.800.000
157 512 Опрема за спорт 500.000 100.000 600.000

01 Приходи из буџета 75.712.000 75.712.000
04 Сопствени приходи 4.600.000 4.600.000

УКУПНО ГЛАВА 09 75.712.000 4.600.000 80.312.000
10 13 500 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

158 423 Услуге по уговору 500.000
159 424 Специјализоване усл. 10.500.000
160 451 Суфинансирање пројеката 1.000.000

Извори финансирања за
функцију 500:

01 Приходи из буџета 12.000.000 12.000.000
УКУПНО ГЛАВА 10: 12.000.000 12.000.000

11  130 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА
ПОДСТИЦАЈ
ЗАПОШЉАВАЊА

161 423 Услуге по уговору 200.000 200.000

162
424 Специјализоване усл. 200.000 200.000

163 451 Субвенције незапосленим
лицима

600.000 600.000
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Извори финансирања за
функцију 130:

01 Приходи из буџета 1.000.000 1.000.000
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ
11:

1.000.000 1.000.000

12  130 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА
ИНЕСТИЦИОНЕ
ПОДСТИЦАЈЕ

164 423 Услуге по уговору 100.000 100.000
165 424 Специјализоване усл. 100.000 100.000
166 451 Субвенције 300.000 300.000

Извори финансирања за
функцију 130:
Приходи из буџета 500.000 500.000
УКУПНО ГЛАВА 11: 500.000 500.000

 УКУПНО РАЗДЕО II 750.507.000 25.000.000 775.507.000
 УКУПНО  РАСХОДИ 770.000.000 25.000.000 795.000.000

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 5.
Буџтски приходи из члана 1. ове Одлуке

распоређују се за:
- финансирање јавних расхода у висини од

758.777.000,
- финансирање средстава резерви у висини

11.223.000.

Члан 6.
            Средства текуће буџетске резерве планирају се у
буџету општине у износу од:  9.223.000динара.
            Средства из става 1. овог члана користе се за
непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације
или за сврхе за које се у току године покаже да
апропријације нису биле довољне.
            Председник општине на предлог локалног органа
управе надлежног за финансије, доноси одлуку о
употреби текуће буџетске резерве.

Члан 7.
            Средства сталне буџетске резерве планирају се у
буџету општине у износу од 2.000.000 и користе се у
складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Члан 8.
             За извршавање одлуке о буџету општине Уб
одговoран је председник општине.
             Наредбодавац за извршавање буџета је
председник општине.

Члан 9.
             Наредбодавац директних и индиректних
корисника буџетских средстава је функционер, односно
лице које је одговорно за управљање средствима,
преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се
извршавају из средстава органа, као и за издавање налога
за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 10.
            За законито и наменско коришћење средстава
распоређених овом одлуком, поред функционера
односно руководиоца директних и индиректних
корисника буџетских средстава, одговоран је начелник
општинске управе и начелник одељења за буџет.

Члан 11.
         Орган управе надлежан за финансије у обавези је да
редовно прати извршење буџета и најмање два пута
годишње информише председника општине(општинско
веће), а обавезно у року од 15 дана по истеку
шестомесечног, односно деветомесечног периода.
          У року од 15 дана по подношењу извештаја из
става 1. овог члана, председник општине(општинско
веће) усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и
извршења и образложења великих одступања.

Члан 12.
           Одлуку о промени апропријације у складу са
чланом 61. Закона о буџетском систему доноси
председник општине(општинско веће).

Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне
буџетске резерве, на предлог локалног органа управе
надлежног за финансије доноси председник општине.

Члан 12.
             Новчана средства буџета општине, директних и
индиректних корисника буџета, као и других корисника
јавних средстава који су укључени у консолидовани
рачун трезора општине, воде се и депонују на
консолидованом рачуну трезора.

Члан 13.
            Распоред и коришћење средстава вршиће се у
2010.години по посебном акту(решење) које доноси
председник општине, на предлог надлежног органа за
финансије, у оквиру следећег раздела:
1  Раздео 2, Глава 2, Функционална класификација 110,
Позиција 50 Удружења у износу од: 3.500.000
2.  Раздео 2, Глава 2,  Функционална класификација 110,
Позиција 51 Црквене општине у износу од: 7.500.000

Члан 14.
          Директни и индиректни корисници буџетских
средстава могу користити средства распоређена овом
одлуком само за намене за које су им по њиховим
захтевима та средства одобрена и пренета.
          Корисник буџетских средстава, који одређени
расход извршава из средстава буџета и из других
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши
из прихода из других извора.
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Обавезе преузете у 2009.години у складу са одобреним
апропријацијама у 2009. години, а не извршене у току
2009.године, преносе се у 2010.годину и имају статус
преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених
апропријација овом одлуком.

Члан 15.
         Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају
бити извршене искључиво на принципу готовинске
основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је
законом, односно актом Владе предвиђен другачији
метод.

Члан 16.
         Корисник буџета може преузимати обавезе на терет
буџета само до износа апропријације утврђене Одлуком.
         Корисници буџетских средстава преузимају обавезе
само на основу писаног уговора или другог правног акта,
уколико законом није другачије прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава
предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о
буџетском систему, не могу се извршавати на терет
буџета.

Члан 17.
         Корисници буџетских средстава приликом
додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга
или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у
складу са прописима који уређују јавне набавке.
         Набаком мале вредности, у смислу прописа о
јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност
дефинисана законом којим се уређује буџет републике
Србије за 2010.годину.

Члан 18.
         Обавезе према корисницима буџетских средстава
извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета
извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене
законским прописима на постојећем нивоу и минимални
стални трошкови неопходни за несметано
функционисање корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне
приходе у износу већем од износа исказаног  у члану 2.
ове одлуке, могу користити средства остварена из
додатних прихода до износа до ког су та средства и
остварена, а за немене утврђене овом одлуком.
         Ако корисници буџетских средстава не остваре
додатне приходе утврђене у члану 2. ове одлуке,
апропријације утврђене из тих прихода неће се
извршавати на терет буџета.

Члан 19.
          Средства распоређена за финансиорање расхода и
издатака корисника буџета, преносе се на основу
њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у
тромесечним плановима буџета. Уз захтев, корисници су
дужни да доставе комплетну документацију за
плаћање(копије).

Члан 20.
           Новчана средства на консолидованом рачуну
трезора могу се инвестирати у 2010.години само у складу
са чланом 10 Закона о буџетском систему, при чему су, у
складу са истим чланом Закона,  председник општине,

односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и
сигурност тог инвестиорања.

Члан 21.
          Општинско веће донеће програм рационализације
којим ће обухватити све кориснике јавних средстава,
укуључујучи и одређене критеријуме за извршење тог
програма и о томе обавестити Скупштину општине.
          Корисник буџетских средтава не може без
претходне сагласности председника општине, засновати
радни однос са новим лицима до краја 2010.године
уколико средства потребна за исплату плата тих лица
нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у
скалду са овом одлуком предвиђена за плате том
буџетском кориснику и програмом рационализације из
става 1. овог члана.

Члан 22.
          Директни и индиректни корисници буцетских
средстава, чија се делатност у целини или претежно
финасира из буџета, обрачунаваће амортизацију
средстава за рад у 2010.години на терет капитала
сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету из
средста остварених по основу донација.

Члан 23.
          Директни и индиректни корисници буџетских
средстава који користе пословни простор и покретне
ствари којим управљају други корисници јавних
средстава, не плаћају закуп у 2010.години.

Члан 24.
           За финасирање дефицита текуће ликвидности, који
може да настане услед неуравнотежености кретања у
приходима и расходима буџета, председник општине,
може се задужити у складу са одредбама члана 35. закона
о јавном дугу (Сл.Гласник РС 61/2005)

Члан 25.
           Корисници буџетских средстава пренеће на рачун
извршења буџета до 31. јануара 2010.године, средства
која нису утрошена за финансирање расхода у
2009.години, која су овим корисницима пренета у складу
са Одлуком о буџету општине Уб за 2009.годину.

Члан 26.
           Изузетно, да се буџету општине Уб из другог
буџета(Републике, друге општине) определе актом
наменска трансферна средства, укључујући и наменска
трансферна средства за надокнаду штета услед
елементарних непогода, као и у случају уговарања
донација, чији износи нису могли бити познати у
поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан
за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршење расхода по том основу а у
складу са чланом 5 Закона о буџетском систему.

Члан 27.
           Плаћање са консолидованог рачуна трезора за
реализацију обавеза других корисника јавних средстава а
у смислу закона о буџетском ситему који су укључени у
сиустем консолидованог рачуна трезора неће се вршити
уколико ови корисници нису добили сагласност на
финасијски план прописан актом Скупштине општине и
уколико тај план нису доставили Управи за трезор.
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Члан 28.
             Ова Одлука ће се доставити Министарству
финансија РС, а биће објављена у "Службеном гласнику
општине Уб"

Члан 29.
             Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
примењиваће се од 01.јануара 2010.године.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 40-265/2009-01 Александар Дамњановић, с.р.
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