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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ УБ 

Година XI - Број 9 Уб,  18. јун 2010. године Бесплатан примерак 

 
42. 

На основу члана 46. тачка 4. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Србије'' број 129/2007) и члана 53. тачка 4) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' 
број 12/2008), 

Општинско веће општине Уб, на седници одржаној дана 17. јуна 2010. године донело је 
следећи  

Закључак 
о давању сагласности на  

Правилник о одређивању  
основице пореза на имовину код непокретности 

на територији општине Уб за 2010. годину 
 
1. Даје се сагласност на Правилник о одређивању основице пореза на имовину код 

непокретности на територији општине Уб за 2009. годину, који је донела Општинска управа општине 
Уб дана 17. јуна 2010. године по бројем 436-4/2010-01.  

2. Овај закључак објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 
  
Општина Уб Заменик председник Већа 
Општинско веће  
Број: 06-40-3/2010-01 Сава Сарић, с.р 

 
43. 

На основу члана 5. Закона о порезу на имовину ("Службени гласник Републике Србије'' број 
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007 и 5/2009) и члана 59. тачка 5) Статута општине Уб 
(''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008),  

Општинска управа општине Уб, дана 17. јуна 2010. године, доноси  
 

Правилник 
о одређивању основице  

пореза на имовину код непокретности 
на територији општине Уб за 2010. годину 

 
1. Основица пореза на имовину код непокретности на територији општине Уб за 2010. годину, 

осим пољопривредног и шумског земљишта, где порески обвезник не води пословне књиге, је 
тржишна вредност непокретности на дан 31. децембра 2009. године. 

2. Висина тржишне вредности непокретности из тачке 1. овог правилника, по претходно 
спроведеном поступку прикупљања података од надлежних државних органа о тржишној вредности 
непокретности, утврђује се по 1 м

2
 у износу од: 

                         динара 
2.1. станови и стамбени простор .................................................................... 51.368 
2.2. пословни простор ..................................................................................... 77.420 
2.3. зграде за одмор и рекреацију ..................................................................  30.145 
2.4. гараже и други објекти ..................................................................... ....... 20.908 
 
3. Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана добијања сагласности Општинског 

већа општине Уб, а примењиваће се на утврђивање и наплату пореза на имовину непокретности из 
тачке 1. правилника у 2010. години. 

4. По добијању сагласности, правилник објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 
 

Општина Уб Начелник 
Општинска управа  
Број: 436-4/2010-01 Зорица Ј. Маркош, с.р. 
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44. 

По сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у тексту Одлуке о општинским 
административним таксама и цема услуга Општинске управе општине Уб, објављене у ''Службеном 
гласнику општине Уб'' број 8/2010, под регистарским бројем 29. поткрала грешка,  

Општинска управа општине Уб, Одељење за општу управу и послове органа општине  
објављује 

 
И с п р а в к а 

Одлуке о општинским административним таксама и  
ценама услуга Општинске управе општине Уб  

 
У Одлуци о општинским административним таксама и цема услуга Општинске управе 

општине Уб, тарифни број 23:  
у тачкама 2) закључно са тачком 6). уместо: 

2) За решење поводом захтева за локацијску дозволу објеката до 1.000 м2 бруто 
површине ; 

8.000 

3) За решење поводом захтева за локацијску дозволу објеката преко 1.001 м2 
бруто површине; 

4.000 

4) За решење поводом захтева за локацијску дозволу за економски објекат до 
100 м2 бруто површине; 

1.800 

5) За решење поводом захтева за локацијску дозволу за економски објекат од 
101 до 1.000 м2 бруто површине; 

4.000 

6) За решење поводом захтева за локацијску дозволу за економски објекат  преко 
1.001 м2 бруто површине; 

8.000 

 
 треба да стоји: 

2) За решење поводом захтева за локацијску дозволу објеката  
до 1.000 м2 бруто површине; 

4.000 

3) За решење поводом захтева за локацијску дозволу објеката  
преко 1.000 м2 бруто површине; 

8.000 

4) За решење поводом захтева за локацијску дозволу за економски објекат до 
100 м2 бруто површине; 

1.800 

5) За решење поводом захтева за локацијску дозволу за економски објекат преко 
100 до 1.000 м2 бруто површине; 

4.000 

6) За решење поводом захтева за локацијску дозволу за економски објекат  преко 
1.000 м2 бруто површине; 

8.000 

 
 
 
 

С а д р ж а ј 
 

42 Закључак о давању сагласности на Правилник о одређивању основице 
пореза на имовину код непокретности на територији општине Уб за 2009. 
годину  
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43 Правилник о одређивању основице пореза на имовину код непокретности 
на територији општине Уб за 2009. годину 

 
1 

44.  Исправка Одлуке о општинским административним таксама и ценама 
услуга Општинске управе општине Уб 

 
2 

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

 


