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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XVI – Број 9 Уб, 22. мај 2015. године Бесплатан примерак 

 
16. 
 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009 и 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013 испр. и 108/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), и члан 53. Статута 
Општине Уб ("Службени гласник општине Уб", број 12/2008 и 6/2013) 
             Скупштина општине Уб, 22. маја 2015. године, доноси 

Одлука 
о  првом ребалансу  

Одлуке о буџету општине Уб за 2015. годину 
                        

Члан 1. 
 У Одлуци о буџету општине Уб за 2015. годину (''Службени гласник општине Уб'' број 14/2014),  у даљем тексту одлука, у члану 1. 
став 1. износ од ''848.000.000'' замењује се износом од ''889.725.000'', износ од ''869.000.000''  замењује се износом од 939.000.000, и у ставу 2. 
износ од ''869.000.000'' замењује се износом од 939.000.000. 
 Промене у табели 2, саставном делу члана 1. став 2. одлуке, гласе: 

1. економска класификација 311712, пренета неутрошена средства за посебне намене износ ''21.000.000'' замењује се износом 
''49.275.000''; 

2. економска класификација 711111, порез на зараде износ ''260.000.000'' замењује се износом '220.000.000''; 
3. економска класификација 711122, порез на приходе од самосталних делатности износ ''10.000.000'' замењује се износом ''9.000.000''; 
4. економска класификација 711146, порез на приходе од пољопривреде и шумарства износ ''100.000'' замењује се износом ''75.000''; 
5. економска класификација 711191, порез на друге приходе износ ''18.000.000'' замењује се износом ''15.000.000''; 
6. економска класификација 713122, порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица износ ''85.000.000'' 

замењује се износом ''75.000.000''; 
7. економска класификација 713421, порез на пренос апсолутних права на непокретности износ ''15.000.000'' замењује се износом 

''9.000.000''; 
8. економска класификација 713423, порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима износ ''8.000.000'' замењује 

се износом ''6.000.000''; 
9. економска класификација 714513, комунална такса износ ''11.000.000'' замењује се износом ''9.000.000''; 
10. економска класификација 714562, посебна накнада за заштиту животне средине износ ''10.000.000'' замењује се износом 

''85.000.000''; 
11. економска класификација 716111, комунална такса за истицање фирме на пословном простору износ ''9.000.000'' замењује се 

износом ''7.500.000''; 
12. економска класификација 741534, накнада за коришћење грађевинског земљишта износ ''1.050.000'' замењује се износом 

''13.300.000''; 
13. економска класификација 745141, остали приходи износ  ''5.000.000'' замењује се износом ''25.000.000''. 

 
Члан 2. 

 Промене у табели 8, саставном делу члана 4. став 3. одлуке, гласе: 
1. позиција 16, накнаде штете настале услед елементарних непогода, износ ''15.000.000'' замењује се износом ''25.000.000''; 

2. позиција 21, услуге по уговору,  износ ''12.000.000'' замењује се износом ''9.000.000''; 
3. позиција 23, дотације невладиним организацијама, износ ''1.100.000'' замењује се износом ''600.000''; 
4. позиција 26, услуге по уговору, износ ''5.000.000'' замењује се износом ''10.000.000''; 
5. позиција 41, стални трошкови, износ ''6.000.000'' замењује се износом ''8.500.000''; 
6. позиција 44, специјализоване услуге, износ ''2.000.000'' замењује се износом'''3.646.000''; 
7. позиција 49/1, зграде и грађевински објекти, износ ''10.000.000'' замењује се износом ''20.500.000''; 
8. позиција 51, зграде и грађевински објекти, износ ''20.000.000'' замењује се износом ''53.000.000''; 
9. позиција 54, исхрана и смештај ученика, износ ''5.000.000'' замењује се износом ''10.000.000''; 
10. позиција 65, студентске стипендије, износ ''12.000.000'' замењује се износом ''14.000.000''; 
11. позиција 80, текући трансфери осталим нивоима власти, износ ''13.000.000'' замењује се износом ''13.100.000''; 
12. позиција 101, употреба природне имовине, износ ''20.000.000'' замењује се износом ''12.000.000''; 
13. позиција 104, зграде и грађевински објекти, износ ''51.300.000'' замењује се износом ''69.300.000''; 
14. позиција 107, земљиште, износ ''10.000.000'' замењује се износом ''5.000.000''; 
15. позиција 108, текуће поправке и одржавање износ ''68.300.000'' замењује се износом ''63.300.000''; 
16. позиција 112, плате, додаци и накнаде запослених (зараде), износ ''26.877.000'' замењује се износом ''29.855.000''; 
17. позиција 113, социјални доприноси на терет послодавца, износ ''4.817.000'' замењује се износом ''5.350.000''; 
18. позиција 114, социјална давања запосленима, износ ''1.213.000'' замењује се износом ''1.220.000''; 
19. позиција 122, остале донације, дотације и трансфери, износ ''3.459.000'' замењује се износом ''3.695.000''. 
20. позиција 141, накнада трошкова за запослене, износ ''120.000'' замењује се износом ''140.000''; 
21. позиција 142, награде запосленима и остали посебни раходи, износ ''80.000'' замењује се износом ''0''; 
22. позиција 143, стални трошкови, износ ''400.000'' замењује се износом ''350.000''; 
23. позиција 145, услуге по уговору, износ ''861.000'' замењује се износом ''1.031.000''; 
24. позиција 147, материјал, износ ''350.000'' замењује се износом ''280.000''; 
25. позиција 149, машине и опрема, износ ''100.000'' замењује се износом ''30.000''; 
26. позиција 150, нематеријална имовина, износ ''400.000'' замењује се износом ''480.000''; 

 
Члан 3. 

На основу промена наведених у члану 1. и 2. одлуке, спровешће се, у званичном апликативном софтверу  промене у табели 1 – 
приходи и примања без пренетих неутрошених средстава, расходи и издаци, табели 3 – расходи и издаци за програме, табели 4 – расходи и 
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издаци за пројекте, табели 5 – планирани капитални издаци буџетских корисника, табели 6 - укупни расходи и издаци по функцијама, табели 
7 – укупни издаци и расходи по наменама и табели 9 – средства по програмској класификацији . 
 

Члан 4. 
У члану 3. износ од ''108.000.000'' замењује се износом ''160.834.378''. 
У члану 4. став 1. износ од ''869.000.000'' замењује се износом ''939.000.000''. 
У члану 4. став 2. износ од ''869.000.000'' замењује се износом ''939.000.000''. 
У члану 4. став 3. износ од ''869.000.000'' замењује се износом ''939.000.000''. 
У члану 5. износ од ''836.000.000'' замењује се износом ''906.000.000''. 
 

Члан 5. 
Ова ослука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 
 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  

Број: 40-215/2015-02 Драган Јелић, с.р. 

 
17. 

На основу члана 87 Закона о заштити животне 
средине ''Службени гласник РС'' број 135/2004 и 
36/2009), члана 6 став 1 тачка 7) и члана 7 став 1. тачка 1. 
Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'' број 62/2006, 47/2011  и 93/2012), Уредбе о 
одређивању активности чије обављање утиче на животну 
средину (''Службени гласник РС'' број 109/2009 и 8/2010, 
Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде за 
заштиту и унапређивање животне средине и највишег 
износа накнаде (''Службени гласник РС'' број 111/2009), 
члана 20 став 1. тачка 11), и члана 32. тачка 13) Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 
129/2007) и члана 2. став 1. тачка 12) и чалан 33. став 1. 
тачка 16) Статута опшштине Уб (''Службени гласник 
општине Уб'' број 12/2008 и 6/2013),  

а по добијеном мишљењу Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине број: 401-00-
00205/2015-09 од 18. фебруара 2015. године на предлог 
Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење 
животне средине, 

Скупштина општине Уб, 22. маја 2015. године, 
доноси 

Одлука 
о изменама и допунама  

Одлуке о посебној накнади за заштиту  
и унапређење животне средине 

 
Члан 1 

У члану 2. став први, тачка 2. мења се и гласи:  « 
Накнаду не плаћају државни органи и органи и 
организације локалне самоуправе,и верски објекти». 

Члан 2 
У члану 4. брише се став шести. 

 
Члан 3 

Остале одредбе предметне одлуке остају 
непромењене. 

          
Члан 4. 

Ова одлука ступана снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 
 
 

Скупштина општине Председник Скупштине 
Општина Уб  
Број: 501-36/2015-01 Драган Јелић, с.р. 

 
18. 

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута оп-
штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 
и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 22. маја 2015. године, до-
носи 
 

Закључак  
о прихватању  

Извештаја о раду Јавног предузећа 
“Дирекција за уређење и изградњу“ Уб 

за 2014. годину  
 

 1. Прихвата се Извештаја о раду Јавног предузећа 
“Дирекција за уређење и изградњу“ Уб за 2014. годину, 
који је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници 
одржаној 29. априла 2015. године под бројем 152-02/15. 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 
општине Уб”. 

 
Скупштина општине Председник Скупштине 
Општина Уб  
Број: 06-51-5/2015-01 Драган Јелић, с.р. 
 

19. 
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута оп-

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 
и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 22. маја 2015. године, до-
носи 

Решење  
о давању сагласностина Прву измену  
Програма пословања за 2015. годину  

Јавног предузећа 
“Дирекција за уређење и изградњу“ Уб 

 
 1. Даје се сагласност на Прву измену Програма по-
словања за 2015. годину Јавног предузећа“Дирекција за 
уређење и изградњу“ Уб, који је усвојио Надзорни одбор 
предузећа на седници одржаној 12. маја 2015. године под 
бројем 169-01/15. 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 
општине Уб”. 

 
Скупштина општине Председник Скупштине 
Општина Уб  
Број: 023-12/2015-01 Драган Јелић, с.р. 
 

20. 
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута оп-

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 
и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 22. маја 2015. године, до-
носи 
 

Закључак  
о прихватању Извештаја о раду и пословању  

КЈП ''Ђунис'' Уб за 2014. годину 
 

 1. Прихвата се Извештај о раду и пословању КЈП 
''Ђунис'' Уб за 2014. годину, који је усвојио Надзорни 

file://milenao/sve/Documents%20and%20Settings/administrator/a%20milena%202007%20d/staro/divna%202004/dradojicic/Local%20Settings/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/16364.htm%23zk62/06
file://milenao/sve/Documents%20and%20Settings/administrator/a%20milena%202007%20d/staro/divna%202004/dradojicic/Local%20Settings/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/16364.htm%23zk47/11
file://milenao/sve/Documents%20and%20Settings/administrator/a%20milena%202007%20d/staro/divna%202004/dradojicic/Local%20Settings/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/16364.htm%23zk93/12
file://milenao/sve/Documents%20and%20Settings/administrator/a%20milena%202007%20d/staro/divna%202004/dradojicic/Local%20Settings/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/28504.htm%23zk109/09
file://milenao/sve/Documents%20and%20Settings/administrator/a%20milena%202007%20d/staro/divna%202004/dradojicic/Local%20Settings/Application%20Data/Ing-Pro/IngProPaket5P/28504.htm%23zk8/10
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одбор предузећа на седници одржаној 27. априла 2015. 
године под бројем 430-1/15. 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 
општине Уб”. 

 
Скупштина општине Председник Скупштине 
Општина Уб  
Број: 06-51-6/2015-01 Драган Јелић, с.р. 
 

21. 
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута оп-

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 
и 6/2013), 

 Скупштина општине Уб, 22.  маја 2015. годи-
не, доноси 

Закључак  
о прихватању  

Извештаја о раду Установе за културу и спорт  
''Културно-спортски центар Уб'' за 2014. годину 

 
 1. Прихвата се Извештаја о раду  Установе за 
културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' за 2014. 
годину који је усвојио Управни одбор предузећа на 
седници одржаној 22. априла 2015. године под бројем 
198-3/15. 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 
општине Уб”. 

 
Скупштина општине Председник Скупштине 
Општина Уб  
Број: 06-51-7/2015-01 Драган Јелић, с.р. 

22. 

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута оп-

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 

и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 22. маја 2015. године, до-

носи 

 

Решење  

о давању сагласности  

на Прву измену Финансијског плана за 2015. годину  

Установе за културу и спорт ''Културно спортски 

центар Уб'' 

 

 1. Даје се сагласност на Прву измену Финансијског 

плана за 2015. годину Установе за културу и спорт 

''Културно спортски центар Уб'', који је усвојио Управни 

одбор установе на седници одржаној 19. маја 2015. 

године под бројем 246-1/15. 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
 

Скупштина општине Председник Скупштине 
Општина Уб  
Број: 40-216/2015-01 Драган Јелић, с.р. 

 
23. 

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута оп-
штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 
и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 22. маја 2015. године, до-
носи 

Закључак  
о прихватању Извештаја о раду  

Фонда за рурални развој општине Уб 
за 2014. годину  

 

 1. Прихвата се Извештај о раду Фонда за рурални 
развој општине Уб за 2014. годину, који је усвојио 
Управни одбор Фонда на седници одржаној 17. априла 
2015. године 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 
општине Уб”. 

 
Скупштина општине Председник Скупштине 
Општина Уб  
Број: 06-51-8/2015-01 Драган Јелић, с.р. 

 
24. 

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 и 6/2013) а уз претходну 
сагласност Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине, Управе за пољопривредно земљиште 
Републике Србије број 320-11-1838/2015-14 од 2. 
марта.2015. године 
 Скупштина општине Уб, 22. маја 2015. године, до-
носи  

О д л у к а 
о утврђивању 

Годишњег програма заштите,  
уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

општине Уб за 2015. годину 
 

Члан 1. 
Утврђује се Годишњи програм заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта општине Уб за 
2015. годину, који је одштампан уз ову одлуку и чини 
њен саставни део. 

На званичној интернет страни органа општине Уб 
објавити одлуку са званичним табелама, и то: 

- Табела 1, преглед по катастарским општинама; 
- Табела 2, преглед по облицима својине; 
- Табела 3, преглед по класама и културама 

земљишта; 
- Табела 4, 5 и 6 -  одводњавање, наводњавање и 

побољшање квалитета; 
- Табела 7, корисници пољопривредног земљишта 

у државној својини; 
- Табела 8, план прихода сопственог учешћа; 
- Табела 9, програм утврђивања радова на заштити, 

уређењу и коришћењу       
   пољопривредног земљишта;  

- Taбела 10а, извештај о уговорима о закупу 
пољопривредног земљишта  у државној својини по 
програму 2013. године;. 

- Табела 15, Преглед јавних надметања; 
-  Табела 16, Збирна табела; 
- Табела 16а, Укупна површина пољопривредног 

земљишта у државној својини која није обухваћена 
надметањима;  

- Табела 17, Величина јавних надметања. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Уб”. 
 

Скупштина општине Председник Скупштине 
Општина Уб  
Број: 320-10/2015-01 Драган Јелић, с.р. 

25. 
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута оп-

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 
и 6/2013), 
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Скупштина општине Уб, 22. маја 2015. године, до-
носи 

Закључак 
о прихватању Извештаја о раду 

Јавног предузеће  за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије, енергетску ефикасност и заштиту 

животне средине „Енерго-Уб“ Уб за 2014. годину 
 

 1. Прихвата се Извештаја о раду Јавног предузеће  
за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, енер-
гетску ефикасност и заштиту животне средине „Енерго-
Уб“ Уб за 2014. годину који је усвојио Надзорни одбор 
предузећа на седници одржаној 28. априла 2015. године 
под бројем 0-18/2015. 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 
општине Уб”. 

 
Скупштина општине Председник Скупштине 
Општина Уб  
Број: 06-51-9/2015-01 Драган Јелић, с.р. 

26. 
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута оп-

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 
и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 22. маја 2015. године, до-
носи 

Закључак 
о прихватању Извештаја о реализацији  

Плана пословања  
Регионалног центра за управљање отпадом  
''Еко – Тамнава'' д.о.о. Уб за 2014. години 

 
 1. Прихвата се Извештај о реализацији Плана 
пословања Регионалног центра за управљање отпадом 
''Еко – Тамнава'' д.о.о. Уб за 2014. години, који је 
усвојила Скупштина друштва на седници одржаној 24. 
марта 2015. године под бројем 49/15. 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 
општине Уб”. 

 
Скупштина општине Председник Скупштине 
Општина Уб  
Број: 06-51-10/2015-01 Драган Јелић, с.р. 

 
27. 

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута оп-
штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 
и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 22. маја 2015. године, до-
носи 

Закључак  
о прихватању Извештаја о раду  

Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2013. годину 
 

 1. Прихвата се Извештај о раду Центра за 
социјални рад ''Уб'у Убу за 2014. годину, број 44-15/2015 
који је усвојио Управни одбор центра на седници одржа-
ној 20. фебруара 2015. године. 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 
општине Уб”. 

 
Скупштина општине Председник Скупштине 
Општина Уб  
Број: 06-51-11/2015-01 Драган Јелић, с.р. 
 

28. 
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута оп-

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 
и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 22. маја 2015. године, до-
носи 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба  
на План и програм рада за 2015. годину  

 
1. Даје се сагласност Центру за социјални рад ''Уб'' 

у Убу на План и програм рада за 2015. годину, број 45-
15/2015 који је усвојио Управни одбор центра на седници 
одржаној 20. фебруара 2015. године 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 
општине Уб”. 

 
Скупштина општине Председник Скупштине 
Општина Уб  
Број: 551-1/2015-01 Драган Јелић, с.р. 

 
29. 

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута оп-
штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 
и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 22. маја 2015. године, до-
носи 

Закључак  
о прихватању Извештаја о раду  

Општинске управе општине Уб за 2014. годину  
 

 1. Прихвата се Извештаја о раду Општинске управе 
општине Уб за 2014. годину. 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 
општине Уб”. 

 
Скупштина општине Председник Скупштине 
Општина Уб  
Број: 06-51-12/2015-01 Драган Јелић, с.р. 

 
30. 

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута оп-
штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 
и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 22. маја 2015. године, до-
носи 

З а к љ у ч а к 
 о прихватању Извештаја о раду 

Комисије за враћање одузетог земљишта  
у 2014. години 

 
1. Прихвата се Извештај о раду Комисије за 

враћање одузетог земљишта у 2014. години. 
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
 
Скупштина општине Председник Скупштине 
Општина Уб  
Број: 06-51-13/2015-01 Драган Јелић, с.р. 
 

31. 
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута оп-

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 
и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 22.  маја 2015. године, до-
носи 

Закључак  
о прихватању Извештаја о раду  

Јавног предузећа за управљање и 
коришћење регионалног вишенаменског 

хидросистема 
Стубо – Ровни ''Колубара'' Ваљево за 2014. годину 
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 1. Прихвата се Извештај о раду Јавног предузећа за 
управљање и коришћење регионалног вишенаменског 
хидросистема Стубо - Ровни  ''Колубара'' из Ваљева за 
2014. годину који је усвојио Надзорни одбор предузећа 
на седници одржаној 14. априла 2015. године под бројем 
175/01. 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 
општине Уб”. 

 
Скупштина општине Председник Скупштине 
Општина Уб  
Број: 06-51-14/2015-01 Драган Јелић, с.р. 

 
32. 
 На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локал-
ној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007), 
Закона о социјалној заштити (“Службени гласник РС” 
број 24/2011) и члана 2. став 1. тачка 18. Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013)  
 Скупштина општине Уб, 22. маја 2015. године, до-
носи 

Одлука 
о изменама и допунама  

Одлуке правима и услугама  
у социјалној заштити у општини Уб 

 
Члан 1.  

У Одлуци о правима и услугама у социјалној 
заштити у општини Уб (''Службени гласник општине Уб'' 
број 5/2012), у даљем тексту одлука, у члану 4. став 2. 
после тачке 6. додаје се нова тачка 7. која гласи: 

''7. социјално становање у заштићеним условима.'' 
 

Члан 2.  
После члана 22. одлуке додаје се нови одељак 6а 

који гласи: 
'6а Социјално становање у заштићеним условима'' 
У оквиру одељка ''6а Социјално становање у 

заштићеним условима'' су чланови 22а, 22б, 22в, 22г, 22д, 
22ђ, 22е, 22ж, 22и, који гласе: 

 
''Члан 22а 

Социјално становање у заштићеним условима је 
отворени облик социјалне заштите, за чију је реализацију 
на подручју општине Уб прибављен стамбени објекат за 
смештај социјално угрожених избеглих, интерно 
расељених лица и социјално угроженог становништва из 
локалне заједнице. 

Стамбеном објекту не може бити промењена 
намена све док постоји потреба за збрињавање лица из 
става 1. овог члана. Уколико ова потреба престане, 
општина Уб може променити намену, али да се стамбени 
објекат искључиво користи за потребе социјално 
угроженог становништва. 

 
Члан 22б. 

Власник стамбеног објекта може бити Република 
Србија или општина Уб. 

Стамбеним објектом ће управљати Центар за 
социјални рад у Убу  (у даљем тексту: Центар),  

Центар је одговоран за наменско коришћење 
објекта из става 2. овог члана и за  унапређење услова и 
положаја корисника у стамбеном објекту. 

 
Члан 22в 

Трошкови инвестиционог одржавања стамбеног 
објекта, и накнада за рад домаћина социјалног становања 

финансирају се из буџета општине Уб, према годишњем 
плану који се, на предлог Центра, доноси истовремено са 
буџетом општине Уб. 

 
Члан 22г 

Право на смештај у стамбеном објекту може 
остварити социјално угрожена избегла, интерно 
расељена лица и социјално угрожено становништво из 
локалне заједнице. 

, под условом: 
- да је држављанин Републике Србије; 
- да има пребивалиште, односно боравиште на 

територији општине Уб; 
- да није као корисник повратничког програма 

обновило оштећену непокретност на адреси претходног 
пребивалишта; 

- да је поднело писани захтев за учешће на огласу; 
- да је остварило право првенства на листи реда 

првенства; 
- да не може користити своју непокретност на 

адреси претходног пребивалишта на територији Косова и 
Метохије;  

- да од момента када је евидентирано као интерно 
расељено лице није отуђило, поклонило или заменило 
непокретност на адреси претходног пребивалишта на 
територији Републике Србије или у другој држави; 

- да нема у својини непокретност ван територије 
претходног пребивалишта или у другој држави којом 
може решити своје стамбене потребе; 

- да је избегло, интерно расељено лице и социјално 
угрожено становништво из локалне заједнице, остварило 
право на новчану социјалну помоћ.. 

Приоритет у смештају лица, односно породица из 
става 1. овог члана имају: 

- самохрани родитељи са децом;  
- остале категорије посебно социјално угрожених 

породица - социо-економски угрожене породице које 
због здравственог проблема, инвалидности или хроничне 
болести члана породице не могу обезбедити услове за 
егзистенцију;  

- стара лица - самци и парови, способна за 
самостални живот (којима није потребна туђа нега); и 

- млађа пунолетна лица по изласку из система 
социјалне заштите (напуштање институционалног или 
породичног смештаја). 
 

Члан 22д. 
Први избор корисника и домаћина социјалног 

становања у заштићеним условима врши комисија коју 
чине представници општине  Уб и представници 
финасијера пројекта сцијалног становања у заштићеним 
условима, a о праву на коришћење смештаја у стамбеном 
објекту одлучује Центар решењем. 

Ближе критеријуме и мерила за избор наредних 
корисника у стамбени објекат за социјално становање у 
заштићеним условима уредиће општина Уб – Општинско 
веће 

 
Члан 22ђ 

Трошкови боравка корисника и домаћина 
социјалног становања обухватају. 

1. трошкове за живот корисника до нивоа социјалне 
сигурности утврђене законом;  

2. трошкове коришћења стамбене јединице 
(трошкови комуналних услуга, трошкови грејања. и 
слично); 

3. трошкове који се односе на исплату накнада за 
рад домаћина социјалног становања;. 

4. трошкови станарине. 
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За први избор корисника и домаћина социјалног 
становања, породице које се смештају у стамбени објекат 
за социјално становање у заштићеним условима, могу 
остварити примања и то: 

1. до висине новчане социјалне помоћи; 
2. до висине просечног примања у општини Уб; 
3. до висине просечног примања у Републици 

Србији. 
Корисници социјалног становања чија су примања 

до висине новчане социјалне помоћи ослобођени су 
плаћања трошкова станарине стамбене јединице из става 
1. тачка 4. овог члана. 

Корисници чија примања прелазе висину новчане 
социјалне помоћи, а чланови породичног домаћинства, 
као и корисник неспособни за рад, који својим 
приходима који прелазе новчане социјалне помоћи, 
обавезни су да учествују у трошковима станарине 
стамбене јединице из става 1. тачка 4. овог члана.. 

 
Члан 22е 

Накнада за рад домаћина социјалног становања 
исплаћује се у висини минималног нивоа социјалне 
сигурности за четворочлано домаћинство коју прописује 
министар надлежан за послове социјалне заштите за 
месец који претходи месецу за коју се накнада исплаћује. 
На износ утврђене накнаде, која се регулише уговором 
између Центра и домаћина социјалног становања, 
исплаћују с припадајући порези доприноси. 
 

Члан 22ж 
Корисници и домаћин социјалног становања 

закључиће уговор о коришћењу стамбених јединица са 
Центром, којим ће бити регулисана међусобна права и 
обавезе уговорених страна. 
 

Члан 22з 
Центар врши ревизију статуса корисника социјалног 

становања једном годишње, a пo потреби и чешће. 
 

Члан 22и 
Кориснику и домаћину социјалног становања 

престаје право коришћења стамбене јединице у случају: 
1) ако испуни услове за неки други облик социјалне 

заштите (институционални или ванинституционални вид 
збрињавања); 

2) ако дође до промене у породичном, радно-
правном, имовинско правном статусу који је од утицаја 
на његово право коришћења стамбене јединице; 

3) ако својим понашањем ремети утврђени кућни 
ред и тиме омета остале кориснике у нормалном 
коришћењу стамбеног објекта; 

4) ако не извршава уговорене обавезе; и 
5) услед смрти корисника.  
О престанку права коришћења стамбене јединице 

одлучује Центар преиспитивањем права коришћења 
чланова породичног домаћинства у коме је наступила 
промена. 

 
Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 020-133/2015-01 Драган Јелић 
 

33. 
На основу члана 27. и 46. Закона о планирању и 

изградњи ("СлужбенигласникРС", бр. 72/09, 81/09, 64/10-

Oдлука УС, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), члана 32. 
Тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр. 129/07) и члана 33. Статута општине Уб („Сл.гласник 
општине Уб“ бр. 12/2008 и 6/2013),  

Скупштина општинеУб, 22. маја.2015. године, 
доноси 

О д л у к а 
о изради Плана детаљне регулације 

„Чучуге – Бобија 2“ 
 

Члан 1. 
 Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана 
детаљне регулације за део села Чучуге – лежиште 
доломита «Бобија 2»   (у даљем тексту: Плана). 

Члан 2. 
 Циљ израде и доношења Плана је стварање 
законског и планског основа за просторно уређење 
подручја у обухвату Плана, са утврђивањем правила 
уређења и грађења за карактеристичне целине и зоне. 
 План детаљне регулације представља основ за 
издавање локацијских дозвола. 
 

Члан 3. 
 Плански основ за израду Плана, чини: Просторни 
план општине Уб („Службени гласник општине Уб“ број 
13/2012). 
 

Члан 4. 
Планом се разрађује подручје од око 18  hа у К.О. 

Чучуге. Прелиминарна граница планског подручја 
приказана је шематски на графичком приказу, који је 
саставни део ове одлуке  

Прецизна граница Плана биће утврђена током 
израде Нацрта плана. 

 
Члан 5. 

 План садржи текстуални и графички део, и 
дефинише: 
 1) границу плана и обухват грађевинског подручја, 
поделу простора на посебне целине и зоне, 
 2) детаљну  намену земљишта, 
 3) регулационе линије улица и  јавних површина и 
грађевинске линије са елементима за обележавање на 
геодетској подлози, 
 4) нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план), 
 5) попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте, 
 6) коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, 
 7) мере заштите културно-историјских споменика и 
заштићених природних целина, 
 8) локације за које се обавезно израђује  
урбанистички пројекат или расписује конкурс, 
 9) правила уређења и правила грађења по зонама и 
целинама, 
 10) друге елементе значајне за спровођење Плана 
детаљне регулације. 
 

Члан 6. 
 У складу са чланом 48. став 8. Закона о планирању 
и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09, 
64/10-Oдлука УС, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), а по 
прибављању мишљења вршиоца стручне контроле одмах 
се може приступити изради Нацрта плана. 

Члан 7. 
 Рок за израду Плана детаљне регулације из члана 1. 
ове Одлуке износи: 90 дана за  израду нацрта плана, без 
спровођења законске процедуре. 
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Члан 8. 

 Носилац израде Плана је Општинска управа 
општине Уб, Одељење за имовинско-правне послове, 
урбанизам и стамбено-комуналне послове. 
 Обрађивач ће бити одређен у посебном поступку. 

 
Члан 9. 

 Средства за израду Плана детаљне регулације 
обезбеђује „Нискоградња“ д.о.о Чучуге. 

 
Члан 10. 

 Излагање планског документа врши се у две фазе: 
 1) Рани јавни увид оглашава се седам дана пре 
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и 
у електронском облику на интернет страници јединице 
локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца 
плана и траје 15 дана од дана објављивања, и 
 2) Јавни увид  врши се после спровођења стручне 
контроле и оглашава се у дневном и локалном листу и 
траје 30 дана од дана оглашавања. Излагање Плана врши 
се на огласној табли надлежног органа локалне 
самоуправе.  
 О излагању планског документа на јавни увид 
стара се орган јединице локалне самоуправе надлежан за 
послове просторног и урбанистичког планирања. 

 
Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику општине Уб“. 

 
Скупштина општине Председник Скупштине 
Општина Уб  
Број: 350-98/2015-01 Драган Јелић, с.р. 

 
34. 

На основу члана 27. и 46. Закона о планирању и 
изградњи ("СлужбенигласникРС", бр. 72/09, 81/09, 64/10-
Oдлука УС, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), члана 32. 
Тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр. 129/07) и члана 33. Статута општине Уб („Сл.гласник 
општине Уб“ бр. 12/2008 и 6/2013),  

Скупштина општинеУб , 22. маја 2015. године, 
доноси 

О д л у к а 
о изради Плана детаљне регулације 

„Совљак – везни канал Грачица-Уб“ 
 

Члан 1. 
 Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана 
детаљне регулације за део села Совљак ради израде 
везног канала рке Грачице и реке Уб   (у даљем тексту: 
Плана). 

Члан 2. 
 Циљ израде и доношења Плана је стварање 
законског и планског основа за просторно уређење 
подручја у обухвату Плана, са утврђивањем правила 
уређења и грађења за карактеристичне целине и зоне. 
 План детаљне регулације представља основ за 
издавање локацијских дозвола. 
 

Члан 3. 
 Плански основ за израду Плана, чини: Просторни 
план општине Уб („Службени гласник општине Уб“ број 
13/2012). 
 

Члан 4. 
Планом се разрађује подручје од око 20  hа у К.О. 

Совљак. Прелиминарна граница планског подручја 

приказана је шематски на графичком приказу, који је 
саставни део ове одлуке  

Прецизна граница Плана биће утврђена током 
израде Нацрта плана. 

 
Члан 5. 

 План садржи текстуални и графички део, и 
дефинише: 
 1) границу плана и обухват грађевинског подручја, 
поделу простора на посебне целине и зоне, 
 2) детаљну  намену земљишта, 
 3) регулационе линије улица и  јавних површина и 
грађевинске линије са елементима за обележавање на 
геодетској подлози, 
 4) нивелационе коте улица и јавних површина 
(нивелациони план), 
 5) попис парцела и опис локација за јавне 
површине, садржаје и објекте, 
 6) коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, 
 7) мере заштите културно-историјских споменика и 
заштићених природних целина, 
 8) локације за које се обавезно израђује  
урбанистички пројекат или расписује конкурс, 
 9) правила уређења и правила грађења по зонама и 
целинама, 
 10) друге елементе значајне за спровођење Плана 
детаљне регулације. 
 

Члан 6. 
 У складу са чланом 48. став 8. Закона о планирању 
и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09, 
64/10-Oдлука УС, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14), а по 
прибављању мишљења вршиоца стручне контроле одмах 
се може приступити изради Нацрта плана. 

 
Члан 7. 

 Рок за израду Плана детаљне регулације из члана 1. 
ове Одлуке износи: 90 дана за  израду нацрта плана, без 
спровођења законске процедуре. 
 

Члан 8. 
 Носилац израде Плана је Општинска управа 
општине Уб, Одељење за имовинско-правне послове, 
урбанизам и стамбено-комуналне послове. 
 Обрађивач ће бити одређен у посебном поступку. 

 
Члан 9. 

 Средства за израду Плана детаљне регулације 
обезбеђује општина Уб. 

 
Члан 10. 

 Излагање планског документа врши се у две фазе: 
 1) Рани јавни увид оглашава се седам дана пре 
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и 
у електронском облику на интернет страници јединице 
локалне самоуправе и на интернет страници доносиоца 
плана и траје 15 дана од дана објављивања, и 
 2) Јавни увид  врши се после спровођења стручне 
контроле и оглашава се у дневном и локалном листу и 
траје 30 дана од дана оглашавања. Излагање Плана врши 
се на огласној табли надлежног органа локалне 
самоуправе.  
 О излагању планског документа на јавни увид 
стара се орган јединице локалне самоуправе надлежан за 
послове просторног и урбанистичког планирања. 

 
Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
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објављивања у „Службеном гласнику општине Уб“. 
 
Скупштина општине Председник Скупштине 
Општина Уб  
Број: 350-99/2015-01 Драган Јелић, с.р. 

 
 
35. 

На основу члана 30. став 6. Закона о предшколском 
васпитању и образовању (''Службени гласник Републике 
Србије'' број 18/2010,) и члана 33. став 1. тачка 10) Стату-
та општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 
12/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 22. маја 2015. године, до-
носи 
 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' 

за повећање броја деце у васпитним групама  
за васпитну 2015/2016. годину 

 
1. Даје се сагласност Предшколској установи ''Уб''  

за упис 20% већег броја деце у васпитне групе, по 
захтеву број 323/01 од 5. маја 2015. године. 

 
2. Сагласност се даје за васпитну 2015/2016 годину. 
 
3. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
 
Скупштина општине Председник Скупштине 
Општина Уб  
Број: 06-5/2015-01 Драган Јелић, с.р. 

 

36. 
На основу члаиа 13. став 1. Закона о локалној 

самоуправи ("Службсни гласник Републике Србије" број 
129/2007) и члана 102. Статута општине Уб ("Службени 
гласник општине Уб", број 12/2008 и 6/2013),  

Скупштина општине Уб, 22. маја 2015. године, 
доноси 

 
Одлука о 

успостављању сарадње (братимљењу) 
општине Уб са општином Лопаре 

 
Члан 1. 

У циљу развијања добрих односа између општине 
Уб и опшггине Лопаре и унапређења економске сарадње 
и размене искустава у области образовања, културе, 
спорта, екологије, управљања у локалним јавним 
службама, припреме и реализације заједничких пројеката 
који представљају заједнички интерес братских општина, 
општина Уб успоставља сарадњу са општином Лопаре. 

 
Члан 2. 

Ближи облици и садржина сарадње општине Уб са 
општином Лопаре биће уређени Споразумом о сарадњи 
који ће у име општине Уб потписати председник 
општине Уб. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а има 

се објавити у "Службеном глаенику општине Уб". 
 
Скупштина општине Председник Скупштине 
Општина Уб  
Број: 020-134/2015-01 Драган Јелић, с.р. 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
16. 

  
Одлука о  првом ребалансу Одлуке о буџету општине Уб за 2015. годину 

 
1 

17. Одлука о изменама и допунама Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине 2 
18. Закључак о прихватању Извештаја о раду  Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб за 

2014. годину 
2 

19. Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања за 2015. годину Јавног 
предузећа“Дирекција за уређење и изградњу“ Уб 

2 

20. Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању КЈП ''Ђунис'' Уб за 2014. годину 2 

21. Закључак о прихватању Извештаја о раду  Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 
за 2014. годину 

3 

22. Решење о давању сагласности на Прву измену Финансијског плана за 2015. годину Установе за културу 

и спорт ''Културно спортски центар Уб'' 
 

23. Закључак о прихватању Извештаја о раду  Фонда за рурални развој општине Уб за 2014. годину 3 
24. Одлука о утврђивању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

општине Уб за 2015. годину 
3 

25. Закључак о прихватању Извештаја о раду Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне 
енергије, енергетску  егфикасност и заштиту животне средине ''Енерго-Уб'' Уб за 2014. годину 

3 

26. Закључак о прихватању Извештаја о реализацији Плана пословања Регионалног центра за управљање 
отпадом ''Еко – Тамнава'' д.о.о. Уб за 2014. години 

4 

27. Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2014. годину 4 
28. Решење о давању сагласности Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба на План и програм рада за 2015. го-

дину 
4 

29. Закључак о прихватању Извештај о раду Општинске управе општине Уб за 2014. годину 4 

30. Закључак о прихватању Извештаја о раду Комисије за враћање одузетог земљишта у 2014. години 4 
31. Закључак о прихватању Извештај о раду Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног 

вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни ''Колубара'' Ваљево за 2014. годину 
4 

32. Одлука о изменама и допунама одлуке правима и услугама у социјалној заштити у општини Уб 5 

33. Одлука о изради Плана детаљне регулације ''Чучуге – Бобија 2'' 6 
34. Одлука о изради Плана детаљне регулације „Совљак – везни канал Грачица-Уб “ 7 

35. Решење о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' за повећање броја деце у васпитним групама 
за васпитну 2015/2016. годину 

8 

36. Одлука о успостављању сарадње (братимљењу) општине Уб са општином Лопаре 8 

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


