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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ УБ

Година XI – Број 1 Уб, 18. јануара 2010. године Бесплатан примерак

1.
На основу члана 45. став 9. Закона о локалној

самоуправи (“Службени гласник Републике Србије број
129/2007) и члана 52 став 8, 9. и 10. Статута општине Уб
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),

Општинско веће општине Уб на седници одржаној
дана 15. јануара 2010. године, донело је

О д л у к а
о радноправном статусу чланова

Општинског већа општине Уб

Члан 1.
Овом одлуком одређује се радноправни статус чла-

нова Општинског већа општине Уб, у даљем тексту Веће.

Члан 2.
Чланови Већа који ће своју дужност члана Већа

обављати на сталном раду у општини Уб су:
1. Босиљка Марјановић, текстилни техничар из

Уба;
2. Душан Ковачевић, машински инжењер из Уба.
Лица из става 1. овог члана остварују права из рад-

ног односа на начин и под условима утврђеним прописи-
ма за изабрана лица у органима локалне самоуправе.

Члан 3.
Чланови Већа који ће своју дужност члана Већа

обављати тако што неће бити на сталном раду у општини
Уб су:

1. Мирослав Благојевић, професор, из Уба;
2. Далибор Томић, електроинжењер, из Уба;
3. Градимир Ашковић, из Уба;
4. Живорад Мијатовић, дипломирани економиста,

из Уба;
5. Предраг Илић, дипломирани инжењер руда-

рства, из Совљака.

Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи

Одлука о радноправном статусу чланова Општинског ве-
ћа општине Уб објављена у “Службеном гласнику оп-
штине Уб” број 13/2008.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а

примењивће се од 1. јануара 2010. године

Члан 6.
Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику опш-

тине Уб”.

Општина Уб Председник Већа
Општинско веће
Број: 06-19-6/2008-01 Владислав Крсмановић, с.р.

2.
На основу члана 5. Стратегијe локаланог одрживог

развоја општине Уб за период 2010-2020. година
(''Службени гласник општине Уб'' број 19/2009)

Општинско веће општине Уб, на седници одржаној
дана 15. јануара 2010. године, донело је

Одлука
о оснивању и именовању чланова

Тима за непосредну примену
Стратегије одрживог развоја

Члан 1.
Овом одлуком оснива се и именују чланови Тима

за непосредну примену Стратегије одрживог развоја, у
даљем тексту Тим.

Члан 2.
Тим обавља послове утврђене Одлуком о

утврђивању Стратегије локалног одрживог развоја
општине Уб за период 2010-2020. година (''Службени
гласник општине Уб'' број 19/2009).

Члан 3.
Тим има председника, заменика председника и пет

чланова комисије.
Мандат Тима траје 4 године.

Члан 4.
У Тим именују се:
1. за председника Љиљана Симић из Уба;
2. за заменика председника Славица Тешић из Уба;
3. за члана Благоје Цонић из Уба;
4. за члана Славица Малетић из Уба;
5. за члана Стефан Теодосић из Уба;
6. за члана Александра Трифуновић из Уба;
7. за члана Милица Руњајић из Уба.

Члан 5.
Чланови Тима и стручног тима из члана 5. став 2

Одлуком о утврђивању Стратегије локалног одрживог
развоја општине Уб за период 2010-2020. година за свој
рад у Тиму и стручном тиму имају право на новчану
накнаду.

Накнаду из става 1. овог члана Општинско веће
уредиће правилником.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а има

се објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.

Општина Уб Председник Већа
Општинско веће
Број: 06-19-7/2008-01 Владислав Крсмановић, с.р.
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3.
На основу члана 4. Закона о безбедности

саобраћаја на путевима (Службени гласник Републике
Србије број 41/2009) и члана 12. став 1. Пословника
Општинског већа општине Уб (“Службени гласник оп-
штине Уб” број 13/2008),

Општинско веће општине Уб, на седници одржаној
дана 15. јануара 2010. године, донело је

Одлука
о оснивању и именовању чланова
Комисије за координацију послова

безбедности саобраћаја
на путевима општине Уб

Члан 1.
Овом одлуком оснива се и именују чланови

Комисије за кординацију послова безедности саобраћаја
на путевима општине Уб, као стално радно тело
Општинског већа, у даљем тексту Комисија.

Члан 2.
Комисија разматра и даје предлоге Општинском

већу по питањима безбедности саобраћаја на путевима
општине Уб, тако што Општинском већу у овој материји,
достави нацрте аката, а нарочито:

1. о планирању и спровођењу свих мера и
активности саобраћајног образовања и васпитања на
нивоу општине, као и за предузимање посебних мера
заштите рањивих учесника у саобраћају и заштите у
одређеним зонама;

2. стратегије и годишњег плана безбедности на
путевима;

3. извештаја о стају безбедности;
4. предлога приоритета и начина коришћења

средстава буџета општине Уб и средстава који припадају
општини од наплаћених новчаних казни за прекршаје.

Члан 3.
Комисија има председника, заменика председника

и пет чланова комисије.
Мандат Комисије траје 4 године.

Члан 4.
У Комисију именују се:

1. за председника, Светислав Јовановић, из Уба;
2. за заменика председника, Милан Илић, из Уба;
3. за члана, Милан Јеремић, из Уба;
4. за члана, Благоје Цонић, из Уба;
5. за члана, Златомир Арсеновић, из Уба;
6. за члана, Живорад Костић, из Уба;
7. за члана, Милојко Марковић, из Уба.

Члан 5.
За разматрања појединих питања из своје

надлежности Комисија може решењем образовати
посебну стручну радну групу од највише 3 члана.

Стручна група о свом раду по одређеном питању
Комисији доставља микшљење.

Члан 6.
Чланови Комисије и стручне групе за свој рад у

Комисији и стручној групи имају право на новчану
накнаду.

Накнаду из става 1. овог члана Општинско веће
уредиће правилником.

Члан 7.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи

Одлука о оснивању и именовању чланове Савета за
безбедност саобраћаја (''Службени гласник општине Уб''
број 3/2003).

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а има

се објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.

Општина Уб Председник Већа
Општинско веће
Број: 06-19-9/2008-01 Владислав Крсмановић, с.р.

4.
На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној

самоуправи (Службени гласник Републике Србије број
129/2007) и члана 53. тачка 2) Статута општине Уб
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),

Општинско веће општине Уб, на седници одржаној
дана 15. јануара 2010. године, донело је следећи

Закључак
о начину и условима доделе

опредељених средстава буџета општине Уб
за удружења у 2010. години

1. Одлуком о буџету општине Уб за 2010. годину
(''Службени гласник опоштине Уб'' број 21/2009)
опредељена средства за удружења (у даљем тексту
средства) могу се доделити удружењима на начин и под
условима утврђеним овим закључком.

2. Средства се додељују удружењима која имају
седиште на територији општине Уб:

1) За подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма које реализују
удружења, а који су од јавног интереса на основу
спроведеног јавног конкурса и уговора о реализовању
одобреног програма.

(1) Под програмом од јавног интереса из тачке 1.
овог става нарочито се сматрају програми у области:
социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите,
заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци,
заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и
избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима,
здравствене заштите, заштите и промовисања људских и
мањинских права, образовања, науке, културе,
информисања, заштите животне средине, одрживог
развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе
против корупције, као и хуманитарни програми и други
програми у којима удружење искључиво и непосредно
следи јавне потребе.

(2) Уговор, у име општине Уб, са удружењем
закључиће руководилац корисника буџетских средстава
надлежан за област у којој се остварују основни циљеви
удружења.
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2) Спортским организацијама и удружењима,
цркви и другим удружењима чији је рад уређен посебним
законом, a за финасирање односно суфинасирање
делатности удружења одређених програмом удружења за
буџетску годину, на који (програм) је сагласност дао
надлежан орган општине Уб.

3. Пренос додељених средства буџета општине Уб
удржењима из става 2. овог закључка има се вршити на
основу захтева удружења и приложене документације
(по закону који уређује буџетски систем) о насталом
расходу који се има покрити на терет додељених
средстава.

4. Удружења су обавезна да додељена средства из
става 2. овог закључка користе искључив о за
реализовање одобрених програма.

5. Удружења које су добила средства буџета
општине Уб, обавезна су да најмање једанпут годишње, а
најкасније до краја 2010. године, чини доступним
јавности извештај о свом раду и о обиму и начину
стицања и коришћења средстава и тај извештај достави
даваоцу средстава.

6. О извршењу овог закључка стараће се
Општинска управа – Одељење за делатности установа и
заштиту животне средине и Одељење за финасије.

7. Обавезује се Општинска управа – Одељење за
делатности установа и заштиту животне средине да у
року од 60 дана од дана доношења овог закључка утврди
и објави на сајту општине Уб и недељним новинама
''Напред'' Ваљево конкурс за доделу средстава
удружењима из става 2. тачка 1) овог закључка.

По спроведеном конкурсу Општинска управа –
Одељење за делатности установа и заштиту животне
средине сачиниће и доставити Општинском већу предлог
одлуке о додели средстава.

8. Овај закључак објавити у ''Службеном гласнику
општине Уб''.

Општина Уб Председник Већа
Општинско веће
Број: 06-19-8/2008-01 Владислав Крсмановић, с.р.

5.
             На основу члана 25. Одлуке о буџету општине Уб
за 2010.годину ("Службени гласник општине Уб" број
21/2009),
             Председник општине Уб, доноси

П р а в и л н и к
о начину и поступку преноса неутрошених буџетских

средстава на рачун извршења буџета општине Уб

Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин и

поступак за пренос неутрошених буџетских средстава на
рачун - Извршење буџета општине Уб, која индиректни
корисници буџетских средстава нису утрошили за
финансирање расхода у 2009. години, а која су овим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету

општине Уб за 2009. годину закључно са 31. децембром
2009. године.
           Обавеза преноса неутрошених средстава из става
1. овог члана, до 31. јануара 2010. године, односи се на
индиректне кориснике буџетских средстава из члана 25
Одлуке о буџету општине Уб за 2010.годину
("Службени гласник општине Уб" број 21/2009).

Члан 2.
           Корисници буџетских средстава врше пренос
неутрошених средстава из члана 1. овог правилника у
складу са овим правилником и правилником којим се
уређује начин коришћења средстава са подрачуна,
односно других рачуна консолидованог рачуна трезора
општине Уб ("Службени гласник општине Уб" број
3/2005),

Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава

достављају Одељењу за финансије општинске управе Уб,
спецификацију неутрошених средстава из члана 1. овог
правилника, на Обрасцу СНС - Спецификација
неутрошених средстава, најкасније до 15. јануара 2010.
године.

Директни корисници буџетских средстава
достављају Министарству финансија - Управи за трезор
збирне спецификације неутрошених средстава
индиректних корисника.

Збирне спецификације из става 2. овог члана
достављају се на Обрасцу ЗСНС - Збирна спецификација
неутрошених средстава, најкасније до 25. јануара 2010.
године.

Директни корисници буџетских средстава који
имају неутрошена буџетска средства из члана 1. овог
правилника, достављају Управи спецификацију
неутрошених средстава опредељених на име расхода за
рад и расхода у оквиру надлежности тог директног
корисника, осим расхода који се односе на индиректне
буџетске кориснике.

Спецификација из става 4. овог члана подноси се
на Обрасцу СНС, најкасније до 15. јануара 2010. године.

Обрасци СНС и ЗСНС одштампани су уз овај
правилник и чине његов саставни део.

Члан 4.
Средства за финансирање расхода индиректног

корисника буџетских средстава пренета том кориснику
од другог нивоа власти, на захтев тог корисника, изузеће
се из укупног износа неутрошених средстава у смислу
члана 1. овог правилника, под условом да уз
спецификацију из члана 3. став 1. овог правилника
надлежном директном кориснику буџетских средстава
достави потврду коју издаје надлежни орган другог
нивоа власти који му је пренео средства, а која садрже
следеће податке:

1) износ неутрошених средстава која су остварена
од другог нивоа власти;

2) намену за коју су та средства пренета од другог
нивоа власти;

3) број рачуна код Управе за трeзор на који су
средства пренетa;

4) печат надлежног органа издавaоца потврде и
потпис овлашћеног лица.
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Потврду из става 1. овог члана надлежни директни
корисник доставља Управи уз збирну спецификацију из
члана 3. став 2. овог правилника.

Члан 5.
Одредбе овог правилника примењују се и на

кориснике буџетских средстава из члана 1. став 2. овог
правилника који су укључени у систем консолидованог
рачуна трезора општине Уб у 2009. години, а од 1.
јануара 2010. године нису у систему консолидованог
рачуна трезора општине Уб.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од

дана објављивања у „Службеном гласнику општине Уб”.

Општина Уб Председник Већа
Општинско веће
Број: 40-136-6/2008-01 Владислав Крсмановић, с.р.

            11. јануара 2010. године

6.
 Образац СНС

Назив корисника буџетских средстава ______________________________________________________________________
седиште________________________________________________________________________________________________
ПИБ___________________________________________________________________________________________________
Шифра директног корисника буџетских средстава  ___________________________________________________________

СПЕЦИФИКАЦИЈА НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА

I. РАЧУН РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Број рачуна код Управе за трезор  ____________________________________________________

                   (у динарима)
Ред.
бр. Опис Износ

1. Неутрошена средства на дан 31.12.2009. године (2+3)
2. Неутрошена средства буџета Републике

2.1. Економска класификација на нивоу синтетике
2.2. Економска класификација на нивоу синтетике
2.3. Економска класификација на нивоу синтетике
2._.
2._.

3. Неутрошена средства буџета осталих нивоа власти

II. РАЧУНИ ОСТАЛИХ НАМЕНА

                   (у динарима)
Ред.
бр. Опис Износ

1. Неутрошена средства на дан 31.12.2009. године (2+3+4)
2. Неутрошена средства буџета Републике

2.1. Економска класификација на нивоу синтетике
2.2. Економска класификација на нивоу синтетике
2.3. Економска класификација на нивоу синтетике
2._.
2._.

3. Неутрошена средства буџета осталих нивоа власти
4. Неутрошени остали приходи

У делу I. Рачун редовног пословања на ред. бр. 2.1. до 2._. и у делу II. Рачуни осталих намена на ред. бр. 2.1. до
2._. под синтетиком се подразумева шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно прве четири шифре у
оквиру конта, изузев кад шифра економске класификације почиње цифром 49. У том случају, у обзир се узимају
последње четири цифре шифре економске класификације, будући да је 49 ознака трансфера која указује на потребу за
елиминацијом у процесу сравњивања.

У случају да корисник буџетских средстава има више рачуна осталих намена, исказује збир стања на свим
рачунима осталих намена.
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III. РАЧУН СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

Број рачуна код Управе за трезор   ___________________________________________________

                   (у динарима)
Ред.
бр. Опис Износ

1. Износ средстава на дан  31.12.2009. године

IV. ЗБИРНИ ПОДАЦИ

(у динарима)
Ред.
бр. Опис Износ

1. Неутрошена средства за повраћај
(I. Рачун редовног пословања, износ са ред. бр. 2. +
 II.  Рачуни осталих намена, износ са ред. бр. 2.) _____________

Својим потписом потврђујем да су подаци и пратећа документација истинито и тачно приказани и да је обрачун
састављен у складу са важећим прописима.

Број: _________________________________
име и презиме одговорног лица

(штмпанимм словима)

Место и датум:
________________________________

м.п.

Потпис

7.
Образац ЗСНС

Назив директног корисника буџетских средстава____________________________________________________________
Седиште______________________________________________________________________________________________
ПИБ_________________________________________________________________________________________________
Глава - функција, односно главни програм индиректних корисника буџетских средстава из чл. 5. и 6. Закона о буџету
Републике Србије за 2009. годину („Службени гласник РС”, бр. 120/08,  31/09 и 111/09)

ЗБИРНА СПЕЦИФИКАЦИЈА НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА

I. РАЧУН РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Број рачуна код Управе за трезор  ____________________________________________________

                   (у динарима)
Ред.
бр. Опис Износ

1. Неутрошена средства на дан 31.12.2009. године (2+3)
2. Неутрошена средства буџета Републике

2.1. Економска класификација на нивоу синтетике
2.2. Економска класификација на нивоу синтетике
2.3. Економска класификација на нивоу синтетике
2._.
2._.

3. Неутрошена средства буџета осталих нивоа власти

II. РАЧУНИ ОСТАЛИХ НАМЕНА

                   (у динарима)
Ред.
бр. Опис Износ

1. Неутрошена средства на дан 31.12.2009. године (2+3+4)
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2. Неутрошена средства буџета Републике
2.1. Економска класификација на нивоу синтетике
2.2. Економска класификација на нивоу синтетике
2.3. Економска класификација на нивоу синтетике
2._.
2._.

3. Неутрошена средства буџета осталих нивоа власти
4. Неутрошени остали приходи

У делу I. Рачун редовног пословања на ред. бр. 2.1. до 2._. и у делу II. Рачуни осталих намена на ред. бр. 2.1. до
2._. под синтетиком се подразумева шифра економске класификације на четвртом нивоу, односно прве четири шифре у
оквиру конта, изузев кад шифра економске класификације почиње цифром 49. У том случају, у обзир се узимају
последње четири цифре шифре економске класификације, будући да је 49 ознака трансфера која указује на потребу за
елиминацијом у процесу сравњивања.

III. РАЧУН СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

Број рачуна код Управе за трезор   ___________________________________________________

                   (у динарима)
Ред.
бр. Опис Износ

1. Износ средстава на дан  31.12.2009. године

IV. ЗБИРНИ ПОДАЦИ

(у динарима)
Ред.
бр. Опис Износ

1. Неутрошена средства за повраћај
(I. Рачун редовног пословања, износ са ред. бр. 2. +
 II.  Рачуни осталих намена, износ са ред. бр. 2.) _____________

Својим потписом потврђујем да су подаци и пратећа документација истинито и тачно приказани и да је
обрачун састављен у складу са важећим прописима.
Број: _________________________________

име и презиме одговорног лица

(штмпанимм словима)

Место и датум:
________________________________

м.п.

Потпис

8.
По сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у тексту Одлуке о локалним комуналним таксама, објављене у

''Службеном гласнику општине Уб'' број 21/2009, под регистарским бројем 123. поткрала грешка,
Општинска управа општине Уб, Одељење за општу управу и послове органа општине
објављује

И с п р а в к у
Одлуке о локалним комуналним таскама

I У Одлуци о локалним комуналним таксама у Тарифи локалних комуналних такси, тарифном броју 3. у ставу 1.
тачка 3. ''За путничке аутомобиле и комби возила као и преуређена и тестирана возила за одмор и рекреацију и
камповање према радној запремини''

у алинеји која гласи
''- запремине од 2501-3000цм3............................. 300''
износ од                  ''300'' исправља се и гласи '''3000''.
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9.
По сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у тексту Одлуке о буџету општине Уб за 2010. годину,

објављене у ''Службеном гласнику општине Уб'' број 21/2009, под регистарским бројем 130. поткрала грешка,
Општинска управа општине Уб, Одељење за општу управу и послове органа општине
објављује

И с п р а в к у
Одлуке о буџету општине Уб за 2010. годину

I У Одлуци о  буџету општине Уб за 2010. годину:

1) у члану 2. уместо:

920000ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ АКЦИЈА
921951Примања од продаје акција     5000.00

Укупно 920000 500.000.00

треба да стоји:

920000ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ АКЦИЈА
921951Примања од продаје акција 500.000

Укупно 920000 500.000

2) у члану 4. уместо:

2 02 130 ОПШТИНСКА УПРАВА
16 411 Плате и додаци

запослених
41.680.00

0
41.680.00

0
17 412 Социјални доприноси на

терет послодавца
7.433.500 7.433.500

треба да стоји:
2 02 130 ОПШТИНСКА УПРАВА

16 411 Плате и додаци
запослених

41.680.00
0

41.680.00
0

17 412 Социјални доприноси на
терет послодавца

7.434.000 7.434.000

3) у члану 4. уместо:

10 13 500 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

15
8

423 Услуге по уговору 500.000

15
9

424 Специјализоване усл. 10.500.00
0

16
0

451 Суфинасирање пројеката 1.000.000

треба да стоји:

10 500 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

15
8

423 Услуге по уговору 500.000 500.000

15
9

424 Специјализоване усл. 10.500.00
0

10.500.00
0

16
0

451 Суфинасирање пројеката 1.000.000 1.000.000
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С А Д Р Ж А Ј

1. Одлука о радноправном статусу чланова Општинског већа општине Уб 1

2. Одлука о оснивању и именовању чланова Тима за непосредну примену Стратегије одрживог
развоја 1

3. Одлука о оснивању и именовању чланова Комисије за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима општине Уб 2

4. Закључак о начину и условима доделе опредељених средстава буџета општине Уб за удружења у
2010. години 2

5. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења
буџета општине Уб 3

6. Образац СНС - Спецификација неутрошених средстава 4

7. Образац ЗСНС - Збирна спецификација неутрошених средстава 5

8. Исправка Одлуке о локалним комуналним таксама 6

9. Исправка Одлука о буџету општине Уб за 2010. годину 7

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

http://:@www.opstinaub.org.rs/

