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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ УБ 

Година XII - Број 6 Уб,  6. јун 2011. године Бесплатан примерак 

 
18. 

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 2. јуна 2011. године донело је 
следећи  

Закључак 
о давању сагласности на  

Правилник о одређивању  
основице пореза на имовину код непокретности 

на територији општине Уб за 2011. годину 
 
 
1. Даје се сагласност на Правилник о одређивању основице пореза на имовину код 

непокретности на територији општине Уб за 2011. годину, који је донела Општинска управа 
општине Уб дана 31. маја 2011. године по бројем 436-5/2011-01.  

2. Овај закључак објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 
  
Општина Уб Председник Већа 
Општинско веће  
Број: 06-34-8/2011-01 Владислав Крсмановић, с.р 

 
19. 

На основу члана 5. Закона о порезу на имовину ("Службени гласник Републике 
Србије'' број 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 10/2010 и 24/11 ) и члана 
59. тачка 5) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008),  

Општинска управа општине Уб, дана 31. маја 2011. године, доноси  
 

Правилник 
о одређивању основице  

пореза на имовину код непокретности 
на територији општине Уб за 2011. годину 

 
1. Основица пореза на имовину код непокретности на територији општине Уб за 2011. 

годину, осим пољопривредног и шумског земљишта, где порески обвезник не води пословне 
књиге, је вредност непокретности на дан 31. децембра 2010. 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 .................................................................... 55.174 
2.2. пословни простор ..................................................................................... 83.156 
2.3. зграде за одмор и рекреацију ..................................................................  32.378 
2.4. гараже и други објекти ..................................................................... ....... 25.123 
 
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 2011. години. 
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4. По добијању сагласности, правилник објавити у ''Службеном гласнику општине 

Уб''. 
 

Општина Уб Начелник 
Општинска управа  
Број: 436-5/2011-01 Зорица Ј. Маркош, с.р. 

 

20. 

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 седници одржаној 16. маја 2011. године, доноси 

 

Закључак 

о одбијању понуде АД ''ВАЉЕВОПУТ''  из Ваљева  

за реализацију јавне набаввке  

- Асфалтирање општинских и некатегорисаних путева  

(Бргуле, Паљуви, Радљево, Трлић, Врховине, Совљак, Таково,  

Брезовица, Докмир и остали) 

 

 1. Обавезује се ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб да одбије понуду  АД 

''ВАЉЕВОПУТ'' из Ваљева за реализацију јавне набавке - Асфалтирање општинских и 

некатегорисаних путева (Бргуле, Паљуви, Радљево, Трлић, Врховине, Совљак, Таково, 

Брезовица, Докмир и остали) јер понуђач није испунио своју обавезу по раније датим 

понудама и закљученим уговорима са ЈП ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб, број  612/10 

од 17. септембра 2010. године,  999/10 од 3. фебруара 2011. године и 40/11 од 25. фебруара 

2011. године. 

 2. Као правна последица става 1. овог закључка обавезују се сви корисници средстава 

буџета општине Уб, да за обавезе које падају на терет буџета општине Уб, у наредним 

поступцима јавних набавки у којима као понуђач учествује АД ''ВАЉЕВОПУТ''  из Ваљева 

одбију понуду наведеног друштва; 

 3. О извршењу овог закључка стараће се директори корисника средстава буџета 

општине Уб и Општинска управа – Одељење за финасије. 

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

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-32-4/2011-01 Владислав Крсмановић, с.р. 
 

 
С а д р ж а ј 

 
18 Закључак о давању сагласности на Правилник о одређивању основице 

пореза на имовину код непокретности на територији општине Уб за 2011. 
годину  

 
 
1 

19. Правилник о одређивању основице пореза на имовину код непокретности 
на територији општине Уб за 2011. годину 

 
1 

20.  Закључак о одбијању понуде АД ''ВАЉЕВОПУТ''  из Ваљева за 
реализацију јавне набаввке - Асфалтирање општинских и некатегорисаних 
путева (Бргуле, Паљуви, Радљево, Трлић, Врховине, Совљак, Таково, 
Брезовица, Докмир и остали) 

 
2 

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

 


