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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ УБ 

Година XII - Број 2 Уб,  11. februar 2011. године Бесплатан примерак 

 
2. 

На основу члана 3. став 1. тачка 1)  и 
члана 47. став 1. и став 2. тачка 3) Закона о 
јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 
број 116/2008) и члана 53. тачка 2) Статута 
општине Уб (“Службени гласник општине 
Уб” број 12/2008), 

Општинско веће општине Уб, на се-
дници одржаној 9. фебруара 2011. године, до-
нело је следећи 
 

Закључак 
о изрицању негативне референце 

''АРХИФАРМ'' д.о.о. Земун 
 

 I Општинско веће општине Уб ко-
нстатује, на основу извештаја Општинске 
управе општине Уб – Комисије за надзор над 
спровођењем уговора од 02.08.2010. године, 
да ''АРХИФАРМ'' д.о.о. Земун није испунио 
своју обавезу по раније датој понуди и за-
кљученом уговору, број 352-33/10-01 од 10.06 
2010. године са Општинском управом оп-
штине Уб о набавци услуге ради реали-зације 
јавне набавке - пролећни и јесењи круг 
дератизације на територији општине Уб. 
 II Као правна последица става I овог 
закључка, изриче се негативна референца 
''АРХИФАРМ'' д.о.о. Земун, и обавезују сви 
корисници средстава буџета општине Уб, да 
за обавезе које падају на терет буџета 
општине Уб, у наредним поступцима јавних 
набавки чији ће предмет бити дератизације на 
територији општине Уб, а у којима као по-
нуђач учествује ''АРХИФАРМ'' д.о.о. Земун 
одбију понуду наведеног друштва. 
 III О извршењу овог закључка стараће 
се директори корисника средстава буџета 
општине Уб и Општинска управа – Одељење 
за финасије и Одељење за заштиту животне 
средине и делатности установа. 

IV Овај закључак објавити у ''Слу-
жбеном гласнику општине Уб''. 
 
Општина Уб Заменик председника Већа 
Општинско веће  

Број: 06-20-8/2011-01 Сава Сарић, с.р. 
  

 

3. 
На основу члана 46. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник РС'' 
број 129/2007), 
 Општинско веће општине Уб, на сед-
ници одржаној 9. фебруара 2011. године, до-
нело је следећи 

 
Закључак 

о обављању превоза путника  
у градском саобраћају 

у општини Уб у 2011. години 
 

 1. У 2011. години, у периоду јануар – 
април,  на територији општине Уб превоза пу-
тника у градском саобраћају - превоза путни-
ка између насељених места на територији 
општине Уб (члан 4. став 1. тачка 4) и члан 5. 
став 1. тачка 4) Закона о комуналним дела-
тностима "Службени лист Републике Србије", 
број 16/97 и 42/98) обаваљаће Аутосаобра-
ћајно предузеће ''Стрела Уб'' а.д. из Уба.  
 2. Обавезује се Општинска управа 
општине Уб да до истека рока из става 1. овог 
закључка, организује, спроведе и оконча пo-
ступак јавног конкурса за поверавање  пре-
воза путника у градском саобраћају - превоза 
путника између насељених места на терито-
рији општине Уб  

3.  Овај закључак у “Службеном гла-
снику општине Уб”.  
 
Општина Уб Заменик председника Већа 
Општинско веће  

Број: 06-20-24/2011-01 Сава Сарић, 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 гла-
сник општине Уб” број 12/2008), 

Општинско веће општине Уб, на 
седници одржаној 9. фебруара 2011. године, 
донело је следећи 
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Закључак 

о начину и условима доделе 
опредељених средстава буџета општине Уб 

за удружења у 2011. години 
 
 1. Одлуком о буџету општине Уб за 
2011. годину (''Службени гласник опоштине 
Уб'' број 26/2010) опредељена средства за 
удружења (у даљем тексту средства) могу се 
доделити удружењима на начин и под усло-
вима утврђеним овим закључком. 
 2. Средства се додељују удружењима 
која имају седиште на територији општине 
Уб: 
 1) За подстицање програма или недо-
стајућег дела средстава за финансирање 
програма које реализују удружења, а који су 
од јавног интереса на основу спроведеног 
јавног конкурса и уговора о реализовању од-
обреног 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 ната-
литета, помоћи старима, здравствене заштите, 
заштите и промовисања људских и мањи-
нских права, образовања, науке, културе, 
информисања, заштите животне средине, од-
рживог 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 удру-
жењем закључиће руководилац корисника 
буџетских средстава надлежан за област у 
којој се остварују основни циљеви удружења. 
 2) Спортским организацијама и удру-
жењима, цркви и другим удружењима чији је 
рад уређен посебним законом, a за фина-
сирање односно суфинасирање делатности 
удружења одређених програмом удружења за 
буџетску годину, на који (програм) је сагла-
сност дао надлежан орган општине Уб. 
 3. Пренос додељених средства буџета 
општине Уб удржењима из става 2. овог за-
кључка има се вршити на основу захтева 
удружења и приложене документације  (по 
закону који уређује буџетски систем) о наста-
лом расходу који се има покрити на терет до-
дељених средстава. 
 4. Удружења су обавезна да додељена 
средства из става 2. овог закључка користе 
искључиво за реализовање одобрених програ-
ма. 
 5. Удружења које су добила средства 
буџета општине Уб, обавезна су да најмање 

једанпут годишње, а најкасније до краја 2011. 
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 дела-
тности 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 ''На-
пред'' Ваљево конкурс за доделу средстава 
удружењима из става 2. тачка 1) овог закљу-
чка. 
 По спроведеном конкурсу Општинска 
управа – Одељење за делатности установа и 
заштиту животне средине сачиниће и доста-
вити Општинском већу предлог одлуке о до-
дели средстава.  
 8. Овај закључак објавити у ''Слу-
жбеном гласнику општине Уб''. 
 
Општина Уб Заменик председника Већа 
Општинско веће  

Број: 06-20-25/2011-01 Сава Сарић, с.р. 
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Издавач: Скупштина општине Уб  
За издавача, уредио број  
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секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 
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