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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XII – Број 12 Уб, 19. децембар 2011. године Бесплатан примерак 

 

56. 

 На основу члана 33. тачка 20) Статута општине 

Уб(„Службени гласник општине Уб“, број 12/2008), чла-

на 77. Пословника скупштине општине Уб („Службени 

гласник општине Уб“ број 9/2008), и чланa 5. Статута 

Сталне конференције градова и општина - Савеза градова 

и општина Србије, a у складу са чланом 89. Закона о ло-

калној самоуправи, 

 Скупштина општине Уб, 16. децембра 2011. годи-

не, доноси  

 

Одлука 

о потврђивању чланства општине Уб  

у Сталној конференцији градова и општина  

- Савезу градова и општина Србије 

 

 1. Скупштина општине Уб потврђује да је општина 

Уб члан Сталне конференције градова и општина - Саве-

за градова и општина Србије, са седиштем у Београду, 

Македонска 22. (у даљем тексту: СКГО).  

 2. Скупштина општине Уб потврђује да прихвата 

све одредбе Статута СКГО, који је усвојила 38. Скупшти-

на СКГО, одржана 7. децембра 2010.године.  

 3.  Скупштина општине Уб потврђује да у складу 

са Статутом СКГО, општина Уб преузима обавезу:  
 - да активно доприноси остваривању циљева СКГО,  

 - да учествује, у складу са интересовањем, у актив-

ностима СКГО,  

 - да обезбеди да њени представници обављају 

функцију у органу СКГО на коју је изабрана општина 

Уб,  

 - да плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком 

Скупштине СКГО 

 - и да обавља друге активности које му повере 

Скупштина и Председништво СКГО. 

 4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Уб“. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 020-70/2011-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

57. 

 На основу члана 20. тачка 1) и члана 32. тачка 4) 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Репу-

блике Србије'' број 129/2007) и члана 2. тачка 1) и члана 

33. тачка 5) Статута општине Уб (''Службени гласник оп-

штине Уб'' број 12/2008) 

 Скупштина општине Уб, 16. децембра 2011. годи-

не, доноси 

 

О д л у к а  

о утврђивању 

Локалног акционог плана за образовање Рома 

 

 

Члан 1. 

Утврђује се Локални акциони план за образовање 

Рома који је одштампан уз ову одлуку и чини њен састав-

ни део. 

 

Члан 2. 

Локалним акционим планом за образовање Рома 

утврђују се циљеви доношења Локалног акционог плана 

и одговарајуће групе мера за реализацију постављених 

циљева: 

1. Циљ - Стварање услова за пуно интегрисање 

ромске заједнице у друштвено-економске токове на ни-

воу општине;  

Група мера - Оснивања институција надлежних за 

ромску интеграцију  

2 Циљ - Укључивање Рома у образовни систем и 

одржавање континуитета у образовању; 

2.1. Група мера - Стварање услова  у образовним 

институцијама  за укључивање и опстајање Рома у обра-

зовном систему  на локалном нивоу 

2.2. Група мера - Стварање услова  у образовним 

институцијама  за укључивање и опстајање Рома у обра-

зовном систему  на локалном нивоу 

3. Циљ -  Обезбеђивање квалитетног образовања 

Група мера - Развијање образовних програма, на-

ставних средстава који прате образовне потребе ромске 

деце и младих 

4. Циљ -  Уважавање различитости и развијање 

мултикултуралних вредности 

4.1. Група мера -  Развијање образовног окружења 

заснованог на уважавању различитости и мултикултурал-

ности 

4.2. Група мера - Развијање осетљивости професио-

налне јавности и шире заједнице за образовне потребе 

Рома 

4.3. Група мера - Промовисање културног иденти-

тета и неговање ромских културолошких разлика  

 

Члан 3. 

 Локални акциони план за образовање Рома састоји 

се из текстуалног дела. 

 Текстуални део објављује се у '''Службеном гласни-

ку општине Уб''.  

 

Члан 4. 

Локални акциони план за образовање Рома спрово-

ди се израдом и доношењем одлука, планова и програма 

органа и корисника средстава буџета општине Уб. 

Акти из става 1. овог члана морају бити у сагласно-

сти са Локалним акционим планом за образовање Рома 

 

Члан 5. 

Обавезује се Општинско веће општине Уб да у ро-

ку од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке обра-

зује Тим за непосредну примену Локалног акционог пла-

на за образовање Рома. 
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Тим  за непосредну примену Локалног акционог 

плана за образовање Рома може образовати  више струч-

них тимова за поједине области утврђене Локалним ак-

ционим планом за образовање Рома  

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 61-8/2011-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

 

Локални акциони план за образовање Рома 

 

 Имајући у виду тешкоће са којима се суочава ром-

ска популација и потребе за образовањем ромске попула-

ције, општина Уб приступа доношењу следећег пакета 

мера и активности како би учинила услове образовања 

Рома што бољим и квалитетнијим са крајњим циљем њи-

хове пуне интеграције у друштвени живот читаве зајед-

нице. Крајњи циљ свакако представља пуна равноправ-

ност Рома са остатком популације за шта је без сумње је-

дан од предуслова пуна образовна инклузија ромске за-

једнице.  

 

 Стратегија локалног одрживог развоја општине Уб 

у свом Акционом плану под тачком Г. 6.2.3. у оквиру 

одељка „Брига о осетљивим групама грађана“ наводи 

уређивање ромских насеља као један од циљева. Циљ је 

предвиђен да се реализује у континуитету од 2010. до 

2016. уз издвајања од по 2.000.000 динара на годишњем 

нивоу.  

 

 Општина издваја средства за подршку ромској/си-

ромашној деци кроз опредељена средства у буџету наме-

њена Центру за социјални рад. Око 50-60% корисника  

помоћи Центра представљају припадници ромске попу-

лације. Деца добијају помоћ посредним путем кроз једно-

кратну помоћ и МОП.  

 

 

Заступљеност Рома у општини Уб према попису становништва из 2002. 

 

Село/градско насеље Број Рома 

Бањани 5 

Богдановица
1
 38 

Врело 2 

Докмир 14 

Звиздар 44 

Каленић 3 

Калиновац 1 

Кожуар 4 

Новаци 16 

Паљуви 77 

Памбуковица 31 

Руклада 7 

Совљак 26 

Таково 7 

Трлић 28 

Уб 9 

Шарбане 9 

 

 

Циљеви за спровођење Локалног акционог плана за образовање Рома на територији Општине Уб:   

 

ЦИЉ: Стварање услова за пуно интегрисање ромске заједнице у друштвено-економске токове на нивоу општине 

ГРУПА МЕРА: Оснивања институција надлежних за ромску интеграцију  

Задаци  : Активности Носиоци Индикатори Мониторинг Временски рок 

1. Формирање 

канцеларије за 

ромска питања 

Постављање 

кординатора Канцелари-

је и обезбеђивање усло-

ва за рад Канцеларије 

Локална самоу-

права 

Канцеларија по-

чела са радом 

Локална самоу-

права 

Прва половина 

2012. 

2. Оснивање ром-

ске НВО 

Подстицање ромског ак-

тивизма и формално-

правно установљавање 

ромске НВО са седи-

штем на територији оп-

штине  

Ромска заједни-

ца 

Основана ром-

ска НВО 

Ромска НВО 2012. година 

ЦИЉ : Укључивање Рома у образовни систем и одржавање континуитета у образовању  

ГРУПА МЕРА: Стварање услова  у образовним институцијама  за укључивање и опстајање Рома 

 у образовном систему  на  локалном нивоу 

                                                 
1
 Процењује се да у Богдановици живи вишеструко већи број Рома (преко 500) којих на нивоу општине званично има 321, а незванична процена се креће око броја 2.000. 
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3. Израда базе по-

датака о ромској 

деци на нивоу 

образовних  уста-

нова  

 

1.1 Утврђивање структу-

ре базе и критерија на 

основу којих ће се фор-

мирати база података  

Предшколска 

установа, школе  

Уређене  струк-

тура и подаци у 

бази и начин и 

право коришће-

ња базе подата-

ка 

Локална самоу-

права  

Школска управа  

Школска  2011. / 

2012.  

1.2 Израда базе података 

на нивоу образовних 

установа  

Предшколска 

установа, школе 

Формирана база 

података  

Локална самоу-

права  

Школска управа 

,  

До маја 2012.  

4. Укључивање 

Рома – родитеља 

у Савете родите-

ља на нивоу обра-

зовних установа 

2.1  Израда анализе по-

треба ромских родитеља  

РНВО , образов-

не институције  

Израђена анали-

за  потребе ром-

ских родитеља  

Канцеларија за 

ромска питања  

Школска 2011. / 

2012.   

2.2 Упознавање, едука-

ција ромских родитеља 

са елементима образов-

ног система  

Школска управа  

образовне ин-

ституције, 

РНВО  

Број едукатив-

них радионица  

канцеларија за 

ромска питања  

календарска 

2012. 

2.3 Креирање школских 

активности за мотива-

цију родитеља за укљу-

чивање у живот и рад 

школа  

школе , пред-

школска устано-

ва 

Израђен план и 

програм актив-

ности и увршћен 

у Годишњи план 

рада установа  

школска управа До почетка 

школске 

2012./2013.  

2.4 Укључивање ром-

ских родитеља у рад Са-

вета родитеља 

школе , пред-

школска устано-

ва 

Број родитеља 

укључен рад Са-

вета родитеља 

школска управа Школска 2012./ 

2013.  

5. Остваривање 

сарадње између 

образовних  уста-

нова и РНВО које 

се баве образова-

њем  

3.1. Дефинисање крите-

ријума за укључивање у 

рад Локалног саветодав-

ног тела за унапређење 

образовања Рома  

Локална самоу-

права  

Израђени крите-

ријуми 

РНВО Од јануара 2012. 

до маја 2012.  

3.2 Јачање капацитета 

Општинског тима за 

образовну инклузију 

Рома ради што 

квалитетнијег 

координирања и 

праћења активности у 

оквиру установа 

задужених за 

унапређење образовања 

Рома.  

Локална самоу-

права  

Интензивиран и 

побољшан рад 

Општинског 

тима за 

образовну 

инклузију Рома 

Локална 

самоуправа /  

РНВО  

Континуирано 

почевши од 

јануара 2012.  

6. Планирање по-

себних активно-

сти које имају ин-

клузивни приступ 

у решавању про-

блематике уна-

пређивања квали-

тета образовања 

ромске деце у 

оквиру Годишњих 

програма рада 

установе  

4.1. Израда плана у 

установама  

 

Предшколска 

установа, школе  

Израђен план 

активности увр-

шћен у Годи-

шњи план рада 

школа и пред-

школске устано-

ве  

Школска управа Почетак школ-

ске  2012. / 2013. 

7. Подршка уста-

новама у реализа-

цији плана посеб-

них активности  

5.1 Стручна помоћ (про-

грами, кадар ) 

Школска управа 

, НВО  

Број организова-

них семинара, 

тренинга, обука  

Локално савето-

давно тело  

Континуирано 

почевши од 

школске 2012. / 

2013.  

5.2 Материјална подр-

шка (опремање, финан-

сијска средства за ак-

тивности) 

Локална самоу-

права, донатори  

 Локално савето-

давно тело  

Континуирано 

почевши од 

школске 2012. / 

2013. 

5.3 Повезивање устано-

ва које подстичу инклу-

зивни приступ у раду са 

маргинализованим гру-

Школска управа 

Локално 

саветодавно 

тело 

Број одржаних 

заједничких са-

станака , форми-

рана мрежа 

Локално савето-

давно тело 

Школска 2012. / 

2013.  



Број 12 – страна 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 19. децембар 2011. године 

 

 4 

пама образовних 

установа која се 

баве унапређе-

њем образовања 

Рома 

8. Идентификаци-

ја , награђивање и 

афирмација уста-

нова које постижу 

најбоље резултате 

у раду са ромском 

децом  

6.1 Организација годи-

шњих промотивних ску-

пова на којима би се 

презентовали резултати 

годишњих активности 

установа 

Школе, Школ-

ска управа 

Број округлих 

столова, конфе-

ренција 

Канцеларија за 

ромска питања , 

Локално савето-

давно тело 

(Општински тим 

за образовну 

инклузију Рома) 

Континуирано 

почевши од  

2012.  

6.2 Континуирана ме-

дијска презентација  

Локална самоу-

права 

Број емисија на 

медијима  

Канцеларија за 

ромска питања, 

РНВО 

Континуирано 

почевши од  

2012.  

9. Подршка укљу-

чивању деце у 

образовни систем  

7.1 Кампање у ромској 

заједници 

РНВО Број скупова  Канцеларија за 

ромска питања 

Континуирано 

почевши од 

2012.  

7.2 Кампање у просвет-

ној и широј заједници  

Школе, Школ-

ска управа 

Број округлих 

столова , конфе-

ренција 

Канцеларија за 

ромска питања, 

РНВО 

Континуирано 

почевши од 

2012.  

 

 

10. Обезбеђивање 

материјалне 

подршке ромској 

деци за 

укључивање и 

опстајање у 

образовању  

8.1 Боравак деце у цело-

дневним програмима 

Локална самоу-

права, пред-

школска устано-

ва 

Број деце који 

укључен у цело-

дневне програме  

Канцеларија за 

ромска питања, 

РНВО 

Континуирано 

почевши од 

2012.  

8.2 Ужина за децу  

8.3 Уџбеници и школ-

ски прибор  

8.4 Ваншколске 

активности ( 

рекреативна настава, 

екскурзије...)  

Локална самоу-

права 

Број деце који је 

добио матери-

јалну подршку  

Канцеларија за 

ромска питања, 

РНВО 

Континуирано 

почевши од 

2012.  

8.5 Превоз 

 

Локална самоу-

права 

Број деце који је 

добио матери-

јалну подршку 

Канцеларија за 

ромска питања, 

РНВО 

Континуирано 

почевши од 

школске 2012. / 

2013. 

8.6 Успешним  

средњошколцима  обез-

бедити стипендије и 

смештај у студентским 

домовима 

Локална самоу-

права, 

донатори 

Број деце који је 

добио матери-

јалну подршку 

Канцеларија за 

ромска питања, 

РНВО 

Континуирано 

почевши од 

2012.  

11. Организовање 

акције „Пренеси 

знање“ 

8.7 Прикупљање полов-

них уџбеника од учени-

ка који су завршили сво-

је школовање 

Образовне ин-

ституције, ром-

ска НВО и Црве-

ни крст 

Повећан број де-

це која имају це-

ловит уџбенич-

ки комплет 

Локална самоу-

права 

Континуирано 

почевши од 

школске 

2012/2013 

12. Јачање улоге 

ромских асистена-

та у образовном 

систему 

8.8 Едуковање ромских 

асистената и ангажова-

ње додатних асистената 

(у складу са потребама 

школа) 

Образовне ин-

ституције  

Побољшан ква-

литет рада ром-

ских асистената 

Школска управа 

и образовне ин-

ституције 

Континуирано 

почевши од 

школске 

2012/2013 

13. Здравствена 

едукација родите-

ља ромске деце 

предшколског и 

основношколског 

узраста 

8.9 Повећавање свести 

родитеља о значају 

здравља деце  

 

Здравствене 

установе – Дом 

здравља и Кан-

целарија за ром-

ска питања 

Повећана свест 

родитеља и сма-

њен број здрав-

ствених пробле-

ма међу ром-

ском школском  

популацијом 

Локална самоу-

права 

Континуирано 

почевши од 

школске 

2012/2013 

ГРУПА МЕРА: Стварање услова  у образовним институцијама  за укључивање и опстајање Рома 

 у образовном систему на локалном нивоу 

Задаци  : Активности Носиоци Индикатори Мониторинг временски рок 

14. Награђивање и 

истицање ром-

ских породица чи-

ја се деца успе-

шно школују  

9.1 Организовање јав-

них скупова на којима 

ће истицати ромске по-

родице које су највише 

допринеле школским 

РНВО, Школе, 

Канцеларија за 

ромска питања  

Број породица 

које су награђе-

не  

 Локално савето-

давно тело 

Континуирано 

почевши од 

2012. 
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постигнућима своје деце 

ЦИЉ :  Обезбеђивање квалитетног образовања 

ГРУПА МЕРА: Развијање образовних програма, наставних средстава који прате 

образовне потребе ромске деце и младих 

Задаци  : Активности Носиоци Индикатори Мониторинг Временски рок 

15. Развијање по-

себних образов-

них  програма ко-

ји прате потребе 

ромске деце 

 

10.1  Спровођење акре-

дитованих образовних 

програма  

10.2  Организовање 

различитих облика 

подршке деци у циљу 

савлађивања наставног 

градива (допунска 

настава, компензаторна 

настава, менторски рад)  

Школе врсте и број раз-

вијених и спро-

ведених актив-

ности  

  

Школска управа 

Континуирано 

почевши од 

школске 2012. / 

2013. 

16.  Праћење и 

вредновање  про-

грама посебних 

активности које 

имају за циљ уна-

пређење квалите-

та образовања 

ромске деце 

11.1 Развити индикаторе 

и инструменте за праће-

ње у оквиру самовред-

новања рада школе   

11.2 Примена 

индикатора кроз процес 

самовредновања рада 

установа 

Школе Израђени ин-

струменти  се 

примењују у 

процесу само-

вредновања рада 

школа  

Школска управа  Континуирано 

почевши од 

школске 2012. / 

2013. 

17. Обезбеђивање 

кадра компетент-

ног за рад са ром-

ском децом  

12.1 Едукација просвет-

ног кадра путем семина-

ра за имплементацију 

компензаторних, корек-

тивних, психо-социјал-

них програма , као и 

креирања школских ак-

тивности за остварива-

ње успешније сарадње 

са маргинализованим 

породицама и  ромском 

заједницом  

12.2 Увођење ромских 

асистената васпитача и 

учитеља у групе и 

одељења са већим 

бројем ромске деце 

Школска управа 

,  

Стручне НВО  

- Број обучених 

наставника и  

васпитача  

- квалитет реа-

лизованих обра-

зовних програма  

- број 

укључених 

ромских 

асистената у 

групе и одељења  

РНВО, Канцела-

рија за ромска пи-

тања 

Континуирано 

почевши од  

2012.  

18. Остваривање 

сарадње између 

школа и пред-

школских устано-

ва у циљу размене 

и протока инфор-

мација о деци  

13.1 Развијање модела 

праћења ромске деце у 

предшколским групама 

и успостављање система 

преношења података о 

културолошком и соци-

јалном статусу породи-

ца  

Предшколска 

установа , школе 

Израђени ин-

струменти пра-

ћења деце 

Локално савето-

давно тело 

Од јануара до 

јуна 2012. 

ЦИЉ :  Уважавање различитости и развијање мултикултуралних вредности 

ГРУПА МЕРА: Развијање образовног окружења заснованог на уважавању различитости и мултикултуралности 

 

Задаци  : Активности Носиоци Индикатори Мониторинг Временски рок 

19. Интегрисање 

постојећих акре-

дитованих про-

грама намењених 

васпитању против 

предрасуда и ува-

жавању различи-

тости у програме 

образовно-васпит-

ног рада и програ-

ме слободних ак-

тивности образов-

них институција  

13.1 Обука запослених у 

образовним установама 

(установе чији запосле-

ни нису прошли ове 

програме ) 

13.2 У програмима рада 

за обавезне и изборне 

предмете  унети садржа-

ји који  подстичу уважа-

вање различитости:  

- програми рада одељен-

ских заједница, ђачког 

парламента 

Школска управа 

, општински 

просветни 

инспектор,   

Стручне НВО,  

Школе 

 

- Обучен про-

светни кадар  

- имплементира-

ни програми за 

уважавање раз-

личитости у 

оквиру постоје-

ћих наставних 

програма  

- развијена свест 

код ученика  и 

просветних 

радника о 

Канцеларија за 

ромска питања 

Континуирано 

почевши од 

школске 2012./ 

2013. 
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програми слободних 

активности 

толеранцији   

20. Упознавање 

ученика и про-

светног   кадра 

школа    са култу-

ром и традицијом 

Рома 

14.1 Организовање се-

минара о ромској култу-

ри и традицији за про-

светни кадар школа и 

ученике школа  

РНВО - број просвет-

них радника ко-

ји је прошао 

обуку - број де-

це који је про-

шао обуку - не-

постојање пред-

расуда и стерео-

типа о ромској 

популацији међу 

просветним ка-

дром и децом у 

школама  

Канцеларија за 

ромска питања 

Почев од 2012.  

21. Спровођење 

антидискримина-

торне политике у 

образовању  

15.1 Спровођење зашти-

те деце од дискримина-

ције на основу законске 

регулативе  

15.2  У индикаторе 

вредновања и самовред-

новања рада образовних 

установа уврстити пред-

лог анекса ,, Индикато-

ри облика дискримина-

ције у образовним ин-

ституцијама“ 

 

Школе 

 

-  предлог анек-

са ,, Индикатори 

облика дискри-

минације у обра-

зовним институ-

цијама“ је увр-

шћен у процес 

самовредновања 

школа , приме-

њује се у пракси  

Школска управа,  

РНВО, 

Канцеларија за 

ромска питања 

Континуирано 

почевши од 

школске 2012. / 

2013. 

22. Обележавање 

и промоција 8. 

априла Свеског 

дана Рома  

Организовање 

манифестација о ром-

ској култури и традици-

ји за просветни кадар 

школа и ученике школа 

Школе, локална 

самоуправа 

Организоване 

манифестације 

поводом 

Светског дана 

Рома (медијски 

испраћено) 

РНВО, 

Канцеларија за 

ромска питања 

Почев од 2012. 

ГРУПА МЕРА: Развијање осетљивости професионалне јавности и шире заједнице за образовне потребе Рома 

Задаци  : Активности Носиоци Индикатори Мониторинг Временски рок 

23. Информисање 

и сензитивисање 

шире друштвене 

заједнице за обра-

зовне потребе Ро-

ма  

16.1 Организовање кон-

ференција , округлих 

столова, семинара о по-

требама ромске заједни-

це за образовањем  

локална самоу-

права , школе, 

РНВО 

- број одржаних 

скупова   

Канцеларија за 

ромска питања 

Континуирано 

почевши од  

2012.  

                    ГРУПА МЕРА: Промовисање културног идентитета и неговање ромских културолошких разлика  

Задаци  : Активности Носиоци Индикатори Мониторинг Временски рок 

24. Развој култур-

ног идентитета 

код ромске деце  

17.1  Испитивање потре-

ба за учењем ромског је-

зика и културе у школа-

ма  

17.2 Организовање фа-

култативне  наставе за 

ромски језик и културу 

у школама са већим 

процентом ромске деце  

17.3  Извођење јавних 

манифестација у циљу 

промоције ромске кул-

туре 

17.4 Подршка издаваш-

тва ромским појединци-

ма или групама о ромс-

кој културној баштини  

РНВО, 

школе,  

факултети,  

локална 

самоуправа 

 

- број деце и 

младих заинте-

ресованих и 

укључених у ак-

тивности  

- број 

организованих 

манифестација  

Канцеларија за 

ромска питања 

Континуирано 

почевши од 

школске 2012. / 

2013. 
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58. 

На основу члана 33. став 1. тачка 7) Статута оп-

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 

12/2008), 

 Скупштина општине Уб, 16. децембра 2011. годи-

не, доноси  

 

Закључак  

о прихватању Годишњег извештаја о раду  

Предшколске установе ''Уб'' из Уба  

за радну 2010/2011 годину 

 

 1. Прихвата се Годишњи извештаја о раду Пред-

школске установе ''Уб'' из Уба за радну 2010/2011 годи-

ну, број 282/01 који је донео Управно одбор уставове, 26. 

септембра  2011. године 

 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 60-3-2011-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

59. 

На основу члана 33. став 1. тачка 7) Статута оп-

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 

12/2008), 

 Скупштина општине Уб, 16. децембра 2011. годи-

не, доноси 

 

О д л у к а 

о давању сагласности   

на  Правилник о упису деце  

и накнада трошкова боравка у  

Предшколској установи ''Уб''  

 

 1. Даје се сагласност на Правилник о упису деце и 

накнада  трошкова боравка деце у Предшколској устано-

ви ''Уб'', број 263/01 који је донео Управно одбор уставо-

ве, 14. септембра  2011. године 

 

2. Ово одлуку објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 60-4/2011-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

60. 

На основу члан 32. тачка 9) Закона о локалној са-

моуправи (''Службени гласник РС'' број 127/2007), и чла-

на 33. тачка 12) Статута општине Уб (''Службени гласник 

општине Уб'' број 12/2008),  

 Скупштина општине Уб, 16. децембра 2011. годи-

не, доноси  

                                                   

О  д  л  у  к  а 

о давању сагласности на  

Статут Центра за социјални рад ''Уб'' 

 

 1. Даје се сагласност на Статут Центра за социјал-

ни рад ''Уб'', који је донео Управни одбор Центра за соци-

јални рад''Уб'' на седници одржаној 7. октобра 2011.  го-

дине. 

 

 2. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику оп-

штине Уб''.  

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 110-5/2011-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

61. 

На основу члан 32. тачка 9) Закона о локалној са-

моуправи (''Службени гласник РС'' број 127/2007), члана 

94. став 3. и 141. став 2. Закона о здравственој заштити 

(''Службени гласник РС'' број 107/2005, 88/2010, 99/2010 

и 57/2011) и члана 33. тачка 12) Статута општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008),  

 Скупштина општине Уб, 16. децембра 2011. годи-

не, доноси  

                                                   

О  д  л  у  к  а 

о давању сагласности на  

Одлуку о измени Статута Дома здравља ''Уб'' 

 

 1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута 

Дома здравља Уб број 01-401/1, коју је донео Управни 

одбор Дома здравља Уб на седници одржаној 27. априла 

2011.  године. 

 

 2. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику оп-

штине Уб''.  

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 110-6/2011-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

62. 

На основу члана 130. став 3. и 137. став 1. Закона о 

здравственој заштити (''Службени гласник РС'' број 

107/2005, 88/201, 99/201 и 57/2011), члана 32. став 1. тач-

ка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

РС” број 129/2007) и члана 33. став 1. тачка 11) Статута 

општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 

12/2008),  

 Скупштина општине Уб, 16. децембра 2011. годи-

не, доноси  

 

Р е ш е њ е 

о измени Решења о разрешењу Управног одбора  

и именовању председника, заменика председника и 

чланова Управног одбора Дома здравља Уб 

 

I У Решењу о разрешењу Управног одбора и име-

новању председника, заменика председника и чланова 

Управног одбора Дома здравља Уб (''Службени гласник 

општине Уб'' број 10/2008 и 13/2009),  

 

у ставу II тачка 1.  

мења се и гласи: 

 ''1. Весна Панић,  за председника;  

   2. Раденко Пантелић, за заменика председника; 

   3. Симеун Мојићевић, за члана.'' 

 

 II Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб''. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 510-3/2011-01 Александар Дамњановић, с.р. 
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63. 

 На основу члана 54. став 1, 2, 3. 9. и  11. и члана 55. 

став 1. Закона о основама система образовања и васпита-

ња (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009 и 

52/2011), члана 32. тачка 20) Закона о локалној самоупра-

ви (''Службени гласник Републике Србије'' број 

129/2007), члана 33. тачка 25) Статута општине Уб (''Слу-

жбени гласник општине Уб'' број 12/2008),  

 Скупштина општине Уб, 16. децембра 2011. годи-

не, доноси  

 

Р е ш е њ е 

о измени Решења о разрешењу и именовању  

чланова Школског одбора  

Гимназије  ''Бранислав Петронијевић'' у Убу 

 

1. У Решењу о разрешењу и именовању чланова 

Школског одбора Гиманзије ''Бранислав Петронијевић'' у 

Убу (“Службени гласник општине Уб” број 12/2010, 

16/2010, 23/2010 и 26/2010): 

 1) Констатује се престанак мандата члана Школ-

ског одбора Гимназије ''Бранислав Петронијевић'' у Убу 

Гордани Старчевић, из Уба, представнику родитеља, 31. 

августа 2011. године - даном завршетка школовања дете-

та именоване у овој установи. 

 2) Именује се за члана Школског одбора Гимназије 

''Бранислав Петронијевић'' у Убу, као представник роди-

теља, Снежана Петровић из Уба. 

 

 2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб''. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 61-9/2011-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

 

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној са-

моуправи ("Службени гласник РС'' број 129/2007), 

Општинско веће општине Уб, 8. децембра 2011. го-

дине, доноси  

 

64. 

Р е ш е њ е  

о допуни Решења о образовању и именовању чланова  

Комисије за утврђивање предлога облика  

грба и заставе општине Уб 

 

 1. У Решењу о образовању и именовању чланова 

Комисије за утврђивање предлога облика грба и заставе 

општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 

9/2011) у тачки 2. после става 1. додаје се нови став 2. ко-

ји гласи: 

 

 ''Комисија поред наведеног у ставу 1. ове тачке, 

има и задатак да на основу историјских, културних, ет-

ничких и локалних посебности општине Уб утврђених од 

стране Комисије у поступку предлагања облика грба и 

заставе општине Уб, предложи Општинском већу општи-

не Уб један или више датума везаних за општину Уб који 

(датум) би могао бити установљен као Дан општине Уб.'' 

 

 2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-59-12/2011-01 Владислав Крсмановић, с.р. 

 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
56. Одлука о потврђивању чланства општине Уб у Сталној конференцији градова и општина - 

Савезу градова и општина Србије 

1 

57. Одлука о утврђивању Локалног акционог плана за образовање Рома  

1 
58.  Закључак о прихватању Годишњег извештаја о раду Предшколске установе ''Уб'' из Уба за радну 

2010/2011 годину 

 

7 

59. Одлука о давању сагласности  на  Правилник о упису деце и накнада трошкова боравка у 

Предшколској установи ''Уб'' 

 

7 

60. Одлука о давању сагласности на Статут Центра за социјални рад ''Уб''  

7 
61. Одлука о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Дома здравља ''Уб'' 7 
62. Решење о измени Решења о разрешењу Управног одбора и именовању председника, заменика 

председника и чланова Управног одбора Дома здравља Уб 

7 

63. Решење о измени Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије  ''Бра-

нислав Петронијевић'' у Убу 
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64. Решење о допуни Решења о образовању и именовању чланова Комисије за утврђивање предлога 

облика грба и заставе општине Уб 

8 

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


