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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XXI – Број 34 Уб, 5. октобар 2020. године Бесплатан примерак 

 

87. 

 На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о локалним 

изборима ("Службени гласник PC", број 129/2007, 34/2010 

- Одлука УС РС, 54/2011, 12/2020-I  и 12/2020-II),  

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној 5. 

октобра 2020. године, донела је 

 

О д л у к у 

о утврђивања престанка мандата одборника у  

Скупштини општине Уб 

 

 1. Утврђује се да је престао мандат одборника у 

Скупштини општине Уб, пре истека времена на које је 

изабран 

- преузимањем посла, односно функције која је, у 

складу са Законом, неспојиве с функцијом одборника – 

члан 46. став 1. тачка 5.) Закона о локалним изборима, а у 

вези са чланом 43. став 5. и чланом 45. став 8. Закона о 

локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 

129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 

47/2018)  и чланом 30. став 1. и чланом 58. Закона о 

локалној самоуправи – председнику општине и заменику 

председника општине избором на ове функције престаје 

мандат одборника у скупштини општине и одборнику 

који буде изабран за члана општинског већа, и одборнику 

који буде постављен за помоћника председника општине, 

 следећим одборницима: 

 

Ред. 

Број 

Назив предлагача изборне листе,  

- име и презиме, година рођења и адреса 

одборника 

 

''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ''   

1) Дарку Глишићу, рођеном 1973. године, инжењеру 

геодезије из Стубленице; 

2) Александру Јовановићу Џајићу, рођеном 1963. 

године, дипломираном менаџеру из Уба; 

3) Верки Лукић, рођеној 1974. године, 

дипломираном инжењеру менаџмента из Уба; 

4) Нади Ђокић, рођеној 1994. године, дипломирани 

економиста из Совљака. 

 

 2. Против ове одлуке може се изјавит жалба Упра-

вном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке. 

 

3. Ова одлука има се објавити у ''Службеном  

гласнику општине Уб''.  

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 013-5/2020-01 Ивана Николић, с.р. 
 
88. 

 На основу члана 48. став 1. и 6. и члана 56. став став 

1, 5, 6. и 7. Закона о локалним изборима ("Службени  

 

 

гласник PC", број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС, 

54/2011, 12/2020-I  и 12/2020-II),  

 Скупштина општине Уб, на седници одржаној 5. 

октобра 2020. године, донела је 

 

О д л у к у 

о потврђивању мандата одборника у  

Скупштини општине Уб 

 

 1. Потврђују се мандати одборника у Скупштини 

општине Уб изабраних на изборима одржаним 21. јуна 

2020. године, и то:  

 

Ред. 

Број 

Назив предлагача изборне листе,  

- име и презиме, година рођења и адреса 

одборника 

 

''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ''   

1. Анка Радојичић, рођена 1989. године, дипло-

мирани менаџер безбедности, Лончаник; 

2. Милош Тешић, рођен 1949. године, пензионер, 

Новаци; 

3. Александра Гавриловић, рођена 1987. године, 

апсолвент српског језика и књижевности, Уб; 

4. Иван Драгићевић, рођен 1987. године, дипломи-

рани инжењер електротехнике, Мургаш. 

 

2. Против ове одлуке може се изјавит жалба Упра-

вном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке. 

 

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

4. Ова одлука има се објавити у ''Службеном  глас-

нику општине Уб''.  

 

Општина Уб Председница Скупштине  

Скупштина општине  

Број: 013-6/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

 

89. 
На основу члана 40. став 1. тачка 44) Статута оп-

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 
4/2019), 

 Скупштина општине Уб, 5. октобра 2020. године, 

доноси  

 

Закључак  
о прихватању Извештаја  

о извршењу буџета општине Уб  

за период 1. јануар – 30. јун 2020. године 
 

1. Прихвата се Извештај о извршењу буџета оп-

штине Уб за период 1. јануар – 30. јун 2020. године. 
 
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
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Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 06-33-1/2020–01 Ивана Николић, с.р. 
 

90. 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 и 
68/2015 - други закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 
95/2018, 31/2019 и 72/2019, одлука УС РС – 33/2019 и 
решење УС РС – 48/2019), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 
83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), 

и члана 56. став 1. тачка 26) Статута општине Уб 
("Службени гласник општине Уб", број 4/2019) 
             председник општине Уб, 5. октобра 2020. године, 
доноси 

 

Одлука о другом ребалансу  

Одлуке о буџету општине Уб за 2020. годину 
 

Члан 1. 
У Одлуци о буџету ооштине Уб за 2020. годину 

(''Службени  гласник општине Уб'' број 24/2019 12/2020) у 
даљем тексту одлука, табела 2. мења се и гласи:  

 

Класа/ 

Категорија/ 

Група 

Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 План за 2020.   

 УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА  
 Средства из 

буџета  

Стру-

ктура 

% 

 Средства 

из 

осталих 

извора 

финан. 

буџ. 

корисника  

  311712 
Пренета средства из претходне године 

    

113,329,000       
6.7% 

                  

-       

          

113,329,000       

700000   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

 

1,544,814,000       
91.4% 

   

2,100,000       

       

1,546,914,000       

710000   ПОРЕЗИ 
    

562,897,000       
33.3% 

                  

-       

          

562,897,000       

711000   
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

    

381,736,000       
22.6% 

                  

-       

          

381,736,000       

  711111 Порез на зараде 
    

305,000,000       
18.0%   

          

305,000,000       

  711121 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу, по решењу Пореске 

управе 

           

200,000       
0.0%   

                 

200,000       

  711122 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према паушално 

утврђеном приходу, по решењу Пореске 

управе 

      

15,000,000       
0.9%   

            

15,000,000       

  711123 

Порез на приходе од самосталних 

делатности који се плаћа према стварно 

оствареном приходу самоопорезивањем 

      

41,000,000       
2.4%   

            

41,000,000       

  711145 

Порез на приходе од давања у закуп 

покретних ствари - по основу 

самоопорезивања и по решењу Пореске 

управе  

           

200,000       
0.0%   

                 

200,000       

  711146 
Порез на приход од пољопривреде и 

шумарства, по решењу Пореске управе 

             

50,000       
0.0%   

                   

50,000       

  711147 Порез на земљиште 
               

5,000       
0.0%   

                     

5,000       

  711148 
Порез на приходе од непокретности, по 

решењу Пореске управе 

             

10,000       
0.0%   

                   

10,000       

  711181 Самодоприноси 
           

100,000       
    

                 

100,000       

  711191 Порез на друге приходе 
      

19,671,000       
1.2%   

            

19,671,000       

  711193 
Порез на приходе спортиста и спортских 

стручњака 

           

500,000       
0.0%   

                 

500,000       

712000   ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 
             

61,000       
0.0%   

                   

61,000       

  712111 
Порез на фонд зарада запослених који се 

финансира из буџета 

             

60,000       
      

  712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 1,000  0.0%   
                     

1,000       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ     8.9%                             
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151,000,000       -       151,000,000       

  713121 
Порез на имовину (осим на земљиште, 

акције и уделе) од физичких лица 

      

62,000,000       
3.7%   

            

62,000,000       

  713122 
Порез на имовину (осим на земљиште, 

акције и уделе) од правних лица 

      

63,000,000       
3.7%   

            

63,000,000       

  713311 
Порез на наслеђе и поклон по решењу 

Пореске управе 

      

10,000,000       
0.6%   

            

10,000,000       

  713421 
Порез на пренос апсолутних права на 

непокретности, по решењу Пореске управе 

      

10,000,000       
0.6%   

            

10,000,000       

  713423 

Порез на пренос апсолутних права на 

моторним возилима, пловилима и 

ваздухопловима, по решењу Пореске 

управе         

        

6,000,000       
0.4%   

              

6,000,000       

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 
      

25,100,000       
1.5% 

                  

-       

            

25,100,000       

  714431 

Комунална такса за коришћење рекламних 

паноа, укључујући и истицање и 

исписивање фирме ван пословног 

простора на објектима и просторима који 

припадају јединици локалне 

самоуправе(коловози, тротоари, зелене 

површине, бандере и сл.)   

           

100,000       
0.0%   

                 

100,000       

  714513 

Комунална такса за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина 

      

19,000,000       
1.1%   

            

19,000,000       

  714543 
Накнада за промену намене обрадивог 

пољопривредног земљишта 

           

300,000       
0.0%   

                 

300,000       

  714552 Боравишна такса 
        

1,000,000       
0.1%   

              

1,000,000       

  714562 
Посебна накнада за заштиту и унапређење 

животне средине 

        

4,000,000       
0.2%   

              

4,000,000       

  714573 Комунална такса за коришћење витрина 
           

700,000       
0.0%   

                 

700,000       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ 
        

5,000,000       
0.3% 

                  

-       

              

5,000,000       

  716111 
Комунална такса за истицање фирме на 

пословном простору 

        

5,000,000       
0.3%   

              

5,000,000       

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 
    

173,687,000       
10.3% 

                  

-       

          

173,687,000       

733000   
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 

ВЛАСТИ 

    

173,687,000       
10.3% 

                  

-       

          

173,687,000       

  
733151 Ненаменски трансфери од Републике  

      

92,687,000       
5.5% 

                  

-       

            

92,687,000       

  
733152 

Други текући трансфери од Републике у 

корист нивоа општина 

      

15,000,000       
0.9%   

            

15,000,000       

  733154 

Текући наменски трансфери, у ужем 

смислу, од Републике у корист нивоа 

општина 

      

23,000,000       
1.4%   

            

23,000,000       

  733251 
Капитални наменски трансфери у ужем 

смислу од Републике 

      

43,000,000       
2.5%   

            

43,000,000       

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ 
    

808,180,000       
47.8% 

   

2,100,000       

          

810,280,000       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 
      

52,870,000       
3.1% 

                  

-       

            

52,870,000       

  741141 

Приходи буџета града од камата на 

средства консолидованог рачуна трезора 

укључена у депозит банака 

           

100,000       
0.0%   

                 

100,000       

  741511 Накнада за коришћење природних добара 
      

15,000,000       
0.9%   

            

15,000,000       

  741522 
Средства остварена од закупа 

пољопривредног земљишта 

           

300,000       
0.0%   

                 

300,000       

  741526 
Накнада за коришћење шумског и 

пољопривредног земљишта 

           

100,000       
0.0%   

                 

100,000       
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  741531 

Комунална такса за коришћење простора 

на јавним површинама или испред 

пословног простора у пословне сврхе, 

осим ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности 

           

320,000       
0.0%   

                   

10,000       

  741534 
Накнада за коришћење грађевинског 

земљишта 

        

2,000,000       
0.1%   

              

2,000,000       

  741538 
Допринос за уређење грађевинског 

земљишта 

      

35,000,000       
      

  741596 Накнада за коришћење дрвета 
             

50,000       
0.0%   

                   

50,000       

742000   
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 

УСЛУГА 

      

31,100,000       
1.8% 

   

2,100,000       

            

33,200,000       

  742126 

Накнада по основу конверзија права 

коришћења у право својине у корист 

Републике 

           

200,000       
    

                 

200,000       

  742152 

Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности у државној 

својини које користе градови и индиректни 

корисници њиховог буџета 

           

100,000       
  

                  

-       

                 

100,000       

  742153 
Приходи од закупнине за грађевинско 

земљиште у корист нивоа општина 

        

1,900,000       
0.1%   

              

1,900,000       

  742154 

Накнада по основу конверзија права 

коришћења у право својине у корист нивоа 

општине 

           

400,000       
    

                 

400,000       

  742155 

Приходи од давања у закуп, односно на 

коришћење непокретности у државној 

својини које користе градови и индиректни 

корисници њиховог буџета 

        

4,500,000       
0.3%   

              

4,500,000       

  742156 
Приходи остварени по основу пружања 

услуга боравка 

      

14,000,000       
0.8%   

            

14,000,000       

  742251 Општинске административне таксе 
        

1,500,000       
0.1%   

              

1,500,000       

  742253 
Накнада за уређивање грађевинског 

земљишта 

        

5,000,000       
0.3%   

              

5,000,000       

  742255 Такса за озакоњење објеката 
        

3,000,000       
0.2%   

              

3,000,000       

  742351 
Приходи које својом делатношћу остваре 

органи и организације општина 

           

500,000       
    

                 

500,000       

  742378 
Родитељски динар за ваннаставне 

активности 
    

   

2,100,000       

              

2,100,000       

743000   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 

ИМОВИНСКА КОРИСТ 

      

16,210,000       
1.0% 

                  

-       

            

16,210,000       

  743324 

Приходи од новчаних казни за прекршаје, 

предвиђене прописима о безбедности 

саобраћаја на путевима 

      

16,000,000       
0.9%   

            

16,000,000       

  743351 
Приходи од новчаних казни за прекршаје у 

корист нивоа општина 

           

200,000       
0.0%   

                 

200,000       

  743924 
Приходи од увећања целокупног пореског 

дуга 

             

10,000       
0.0%   

                   

10,000       

744000   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 

ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

    

704,000,000       
41.7% 

                  

-       

          

704,000,000       

  744251 

Капитални добровољни трансфери од 

физичких и правних лица у корист нивоа 

општина 

    

704,000,000       
    

          

704,000,000       

745000   
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 

ПРИХОДИ 

        

4,000,000       
0.2% 

                  

-       

              

4,000,000       

  745151 Мешовити и неодређени приходи 
        

4,000,000       
0.2%   

              

4,000,000       

770000   
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

             

50,000       
0.0% 

                  

-       

                   

50,000       

  772114 
Меморандумске ставке за рефундацију 

расхода 

             

50,000       
0.0% 

                  

-       

                   

50,000       

800000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

      

31,857,000       
  

                  

-       

            

31,857,000       
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810000   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА 

      

31,857,000       
  

                  

-       

            

31,857,000       

  
811151 Примања од продаје непокретности 

      

31,257,000       
1.8%   

            

31,257,000       

  811152 
Примања од продаје станова у корист 

нивоа општина 

           

500,000       
    

                 

500,000       

  811153 
Примања од отплате станова у корист 

нивоа општина 

           

100,000       
    

                 

100,000       

  7+8+9 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. 

ИМОВИНЕ 

 

1,576,671,000       
93.3% 

   

2,100,000       

       

1,578,771,000       

  
3+7+8+9 

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, 

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

 

1,690,000,000       
100.0% 

   

2,100,000       

       

1,692,100,000       
 

 

Члан 2. 
У одлуци табела 8. мења се и гласи: 

 

Р
аз

д
ео

 

Г
л
ав

а 

П
р
о
гр

ам
-

ск
а 

К
л
ас

и
ф

. 

Ф
у
н

к
ц

и
ја

 

П
о
зи

ц
и

ја
 

Е
к
о
н

о
м

. 

к
л
ас

и
ф

. 

Опис 
Средства из 

буџета 

Средства из 

осталих 

извора 

    Укупно                                                                                                                                                                                                                                                         

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 

1 00         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ        

    2101       
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
      

    2101-0001     Функционисање Скупштине       

      111     Извршни и законодавни органи       

        1 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
1,450,000   1,450,000 

        2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 250,000   250,000 

        3 414 Социјална давања запосленима 110,000   110,000 

        3/1 415 Накнада трошкова за запослене 60,000   60,000 

        4 416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
5,000   5,000 

        5 422 Трошкови путовања 5,000   5,000 

        6 423 Услуге по уговору 600,000   600,000 

        7 481 Дотације невладиним организацијама 890,672   890,672 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 3,370,672   3,370,672 

            Функција 111: 3,370,672 0 3,370,672 

            
Извори финансирања за Програмску 

активност 2101-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 3,370,672   3,370,672 

            Свега за Програмску активност 2101-0001: 3,370,672 0 3,370,672 

                    

                    

            Извори финансирања за Програм 16:       

          01 Приходи из буџета 3,370,672   3,370,672 

            Свега за Програм 16: 3,370,672 0 3,370,672 

                    

            Извори финансирања за Раздео 1:       

          01 Приходи из буџета 3,370,672   3,370,672 

            Свега за Раздео 1: 3,370,672 0 3,370,672 

                    

                    

2 00         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ        

    2101       
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
      

    2101-0002     Функционисање извршних органа       

      111     Извршни и законодавни органи       
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        8 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
2,021,000   2,021,000 

        9 412 Социјални доприноси на терет послодавца 347,000   347,000 

        10 414 Социјална давања запосленима 160,000   160,000 

        11 415 Накнада трошкова за запослене 65,000   65,000 

        12 416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
5,000   5,000 

        13 422 Трошкови путовања 5,000   5,000 

        14 423 Услуге по уговору 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 3,103,000   3,103,000 

            Функција 111: 3,103,000 0 3,103,000 

            
Извори финансирања за Програмску 

активност 2101-0002: 
      

          01 Приходи из буџета 3,103,000   3,103,000 

            Свега за Програмску активност 2101-0002: 3,103,000 0 3,103,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 16:       

          01 Приходи из буџета 3,103,000   3,103,000 

            Свега за Програм 16: 3,103,000 0 3,103,000 

                    

            Извори финансирања за Раздео 2:       

          01 Приходи из буџета 3,103,000   3,103,000 

            Свега за Раздео 2: 3,103,000 0 3,103,000 

                    

          

3 00         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ       

    2101       
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
      

    2101-0002     Функционисање извршних органа       

      111     Извршни и законодавни органи       

        15 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
2,964,000   2,964,000 

        16 412 Социјални доприноси на терет послодавца 509,000   509,000 

        17 414 Социјална давања запосленима 90,000   90,000 

        17/1 415 Накнада трошкова за запослене 10,000   10,000 

        18 422 Трошкови путовања 15,000   15,000 

        19 423 Услуге по уговору 1,600,000   1,600,000 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета 5,188,000   5,188,000 

            Функција 111: 5,188,000 0 5,188,000 

            
Извори финансирања за Програмску 

активност 2101-0002: 
      

          01 Приходи из буџета 5,188,000   5,188,000 

            Свега за Програмску активност 2101-0002: 5,188,000 0 5,188,000 

            Извори финансирања за Програм 16:       

          01 Приходи из буџета: 5,188,000   5,188,000 

            Свега за Програм 16: 5,188,000   5,188,000 

                    

            Извори финансирања за Раздео 3:       

          01 Приходи из буџета 5,188,000   5,188,000 

            Свега за раздео 3: 5,188,000   5,188,000 

                    

4 00         
ОПШТИНСКО ЈАВНО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
      

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
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    0602-0004     Општинско правобранилаштво       

      111     Извршни и законодавни органи       

        20 411 Плате и додаци запослених 1,401,000   1,401,000 

        21 412 Социјални доприноси 241,000   241,000 

        22 414 Социјална давања запосленима 70,000   70,000 

        22/1 415 Накнада трошкова за запослене 10,000   10,000 

        23 422 Трошкови путовања 2,000   2,000 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета: 1,724,000   1,724,000 

            Функција 111: 1,724,000   1,724,000 

                    

            
Извори финансирања за Програмску 

активност: 0602-0004: 
      

            Приходи из буџета: 1,724,000   1,724,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0004: 1,724,000   1,724,000 

                    

            Извори финансирања за раздео 4:       

          01 Приходи из буџета: 1,724,000   1,724,000 

            Свега за раздео 4: 1,724,000   1,724,000 

                    

                    

5 00         ОПШТИНСКА УПРАВА       

    0901       
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА 
      

    0901-0001     
Једнократне помоћи и други облици 

помоћи 
      

      090     
Социјална заштита неквалификована на 

другом месту 
      

        24 4631 
Текући трансфери - Центар за социјални 

рад 
5,400,000   5,400,000 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета: 5,400,000   5,400,000 

            Функција 090: 5,400,000   5,400,000 

                    

    Општинска управа општине Уб, текући трансфер реализује на основу решења Центра за социјални рад ''Уб'' из Уба,  

донетог у складу са Одлуком о правима и услугама о социјалној заштити у општини Уб (''Службени гласник општине 

Уб'' број 5/2012 и 9/2015) 
    

                    

            
Извори финансирања за Програмску 

активност: 0901-0001: 
      

            Приходи из буџета: 5,400,000   5,400,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0001: 5,400,000   5,400,000 

                    

    0901-0003     Дневне услуге у заједници       

      090             

        25 423 Услуге по уговору 6,500,000   6,500,000 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета: 6,500,000   6,500,000 

            Функција 090: 6,500,000   6,500,000 

                    

            
Извори финансирања за Програмску 

активност: 0901-0003: 
      

            Приходи из буџета: 6,500,000   6,500,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0003: 6,500,000   6,500,000 

                    

    0901-0005     
Подршка реализацији програма Црвеног 

крста 
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      090     
Социјална заштита неквалификована на 

другом месту 
      

        26 481 Дотације Црвеном крсту Србије 1,700,000   1,700,000 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета: 1,700,000   1,700,000 

            Функција 090: 1,700,000   1,700,000 

                    

            
Извори финансирања за Програмску 

активност: 0901-0005: 
      

          01 Приходи из буџета: 1,700,000   1,700,000 

            Свега за Програмску активност 0901-0005: 1,700,000   1,700,000 

                    

                    

    На основу Програма Црвеног крста Уб, на који сагласност даје Општинско веће општине Уб. Међусобни односи се 

уређују уговором који, на основу претходне сагласности Општинског већа општине Уб, у име општине Уб потпсује 

председник општине.     

                    

    
0901-

П1 
      

Решавање стамбено-економских потреба 

избеглих и интерно расељених лица 
      

      090     
Социјална заштита неквалификована на 

другом месту 
      

        27 423 Услуге по уговору 2,000,000   2,000,000 

        28 425 Текуће поправке и одржавања - ИИРЛ 6,000,000   6,000,000 

        29 426 Материјал 6,000,000   6,000,000 

        30 472 Једнократна помоћ - ИИРЛ 8,000,000   8,000,000 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета: 22,000,000 0 22,000,000 

            Функција 090: 22,000,000 0 22,000,000 

            
Извори финансирања за Пројекат: 0901-

П1: 
      

          01 Приходи из буџета: 22,000,000   22,000,000 

            Свега за Пројекат 0901-П1: 22,000,000   22,000,000 

                    

    На основу уговора о учешћу општине Уб у донаторским пројектима за решавање стамбених потреба избеглих, интерно 

расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији, које у име општине Уб потисује председник општине Уб. 
    

                    

    
0901-

П2 
      Санација објекта дома пензионера       

      090     
Социјална заштита неквалификована на 

другом месту 
      

        31 425 Текуће поправке и одржавања 3,250,000   3,250,000 

            Извори финансирања за функцију 090:       

          01 Приходи из буџета: 3,250,000   3,250,000 

            Функција 090: 3,250,000   3,250,000 

            
Извори финансирања за Пројекат: 0901-

П2: 
      

          01 Приходи из буџета: 3,250,000   3,250,000 

            Свега за Пројекат 0901-П1: 3,250,000   3,250,000 

                    

    На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 

општине Уб. 
    

                    

            Извори финансирања за Програм 11:       

          01 Приходи из буџета: 38,850,000   38,850,000 

            Свега за Програм 11: 38,850,000   38,850,000 
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    0602       
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
      

                    

    
0602-

П1 
      Превоз грађана старијих од 70 година       

      090     
Социјална заштита некласификована на 

другом месту 
      

        32 423 Услуге по уговору 2,400,000   2,400,000 

            Извори финансирања за функцију 111:       

          01 Приходи из буџета: 2,400,000   2,400,000 

            Функција 111: 2,400,000   2,400,000 

                    

            Извори финансирања за Пројекат 0602-П1:       

          01 Приходи из буџета: 2,400,000   2,400,000 

            Свега за Пројекат 0602-П1: 2,400,000   2,400,000 

                    

    Општинска управа општине Уб на основу фактуре о извршеној услузи превоза, издатој у складу са Одлуком о праву на 

бесплатан превоз у јавном аутобуском саобраћају грађана општине Уб старијих од 70 година (''Службени гласник 

општине Уб'' број 32/2012) 
    

                    

    
0602-

П2 
      Адаптација матична служба       

      620     Развој заједнице       

        32/1 425 Текуће поправке и одржавање 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета: 500,000   500,000 

            Функција 620: 500,000   500,000 

                    

            Извори финансирања за Пројекат 0602-П2:       

          01 Приходи из буџета: 500,000   500,000 

            Свега за Пројекат 0602-П2: 500,000   500,000 

                    

                    

    
0602-0001 

    

Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина       

      133     Остале опште услуге       

        33 411 Плате и додаци запослених 56,628,000   56,628,000 

        34 412 Социјални доприноси на терет послодавца 9,718,000   9,718,000 

        35 413 Накнаде у натури 100,000   100,000 

        36 414 Социјална давања запосленима 4,000,000   4,000,000 

        37 415 Накнаде трошкова за запослене 1,100,000   1,100,000 

        38 416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
1,400,000   1,400,000 

        39 421 Стални трошкови 30,000,000   30,000,000 

        40 422 Трошкови путовања 70,000   70,000 

        41 423 Услуге по уговору 49,230,000   49,230,000 

        42 424 Специјализоване услуге 4,000,000   4,000,000 

        43 425 Текуће поправке и одржавања 15,000,000   15,000,000 

        44 426 Материјал 4,500,000   4,500,000 

        45 481 
Дотације невладиним организацијама - 

СКГО 
400,000   400,000 

        46 482 
Порези, обавезне таксе, казне и пенали - 

Србија воде 
3,000,000   3,000,000 

        47 483 
Новчане казне и пенали по решењу судова 

- сви адвокати 
11,260,000   11,260,000 

        48 484 
Накнаде штете за повреде настале услед 

ел.непогода или др.природ.узрока 
15,500,000   15,500,000 

        49 485 
Накнада за повреде или штету нанету од 

стране државних органа  
11,500,000   11,500,000 



Број 34 – страна 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 5. октобар 2020. године 

 

        50 511 Зграде и грађевински објекти 80,000,000   80,000,000 

        51 512 Машине и опрема 1,000,000   1,000,000 

        52 515 Нематеријална имовина 2,000,000   2,000,000 

        53 541 Земљиште 55,000,000   55,000,000 

            Извори финансирања за функцију 133:       

          01 Приходи из буџета 355,406,000 0 355,406,000 

            Функција 133: 355,406,000 0 355,406,000 

            
Извори финансирања за Програмску 

активност 0602-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 355,406,000 0 355,406,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0001: 355,406,000 0 355,406,000 

                    

    0602-0009     Текућа буџетска резерва       

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту 
      

        54 499121 Текућа резерва 5,531,328   5,531,328 

            Извори финансирања за функцију 133:       

          01 Приходи из буџета: 5,531,328   5,531,328 

            Функција 133: 5,531,328   5,531,328 

            
Извори финансирања за Програмску 

активност 0602-0009: 
      

          01 Приходи из буџета 5,531,328   5,531,328 

            Свега за Програмску активност 0602-0009: 5,531,328   5,531,328 

                    

    0602-0010     Стална буџетска резерва       

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту 
      

        55 499111 Стална резерва 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 133:       

          01 Приходи из буџета: 1,000,000   1,000,000 

            Функција 133: 1,000,000   1,000,000 

            
Извори финансирања за Програмску 

активност 0602-0010: 
      

          01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0010: 1,000,000   1,000,000 

                    

    0602-0014     Управљање у ванредним ситуацијама       

      360     
Јавни ред и безбедност некласификован на 

другом месту 
      

        56 421 Стални трошкови 50,000   50,000 

        57 423 Услуге по уговору 3,550,000   3,550,000 

        58 426 Материјал 3,000,000   3,000,000 

        59 512 Опрема 500,000   500,000 

            Извори финансирања за функцију 360:       

          01 Приходи из буџета 7,100,000   7,100,000 

            Функција 360: 7,100,000   7,100,000 

            
Извори финансирања за Програмску 

активност: 0602-0014 
      

          01 Приходи из буџета 7,100,000   7,100,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0014: 7,100,000   7,100,000 

                    

    
На основу одлука Општинског већа општине Уб и аката председника општине Уб, донетих на основу претходних 

одлука Већа. 

                    

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета: 371,937,328   371,937,328 

            Свега за Програм 15: 371,937,328   371,937,328 
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    0701       

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

      

    0701-0002     
Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре - Јавна Безбедност 
      

      360     
Јавни ред и безбедност некласификован на 

другом месту 
      

        60 423 Услуге по уговору 1,000,000   1,000,000 

        61 425 Текуће поправке и одржавања 10,000,000   10,000,000 

        62 426 Материјал 1,000,000   1,000,000 

        63 512 Опрема 6,200,000   6,200,000 

            Извори финансирања за функцију 360:       

          01 Приходи из буџета 18,200,000   18,200,000 

            Функција 360: 18,200,000   18,200,000 

            
Извори финансирања за Програмску 

активност: 0701-0002 
      

          01 Приходи из буџета 18,200,000   18,200,000 

            Свега за Прграмску активност 0701-0002: 18,200,000   18,200,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 7:       

          01 Приходи из буџета: 18,200,000   18,200,000 

            Свега за Програм 7: 18,200,000   18,200,000 

    На основу предлога Комисије за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Уб и закључка 

Општинског већа општине Уб по напред наведеном предлогу. 
    

                    

    0101       ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ       

    0101-0002     Мере подршке руралном развоју       

      421     Пољопривреда       

        64 451 Текуће субвенције за пољопривреду  2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 421:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

            Функција 421: 2,000,000   2,000,000 

                    

            
Извори финансирања за програмску 

активност 0101-0002: 
      

          01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

            Свега за програмску активност 0101-0002: 2,000,000   2,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 5:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

            Свега за Програм 5: 2,000,000   2,000,000 

                    

    На основу програма који доноси Општинско веће општине Уб, а по претходно добијеној сагласности на програма од 

стране надлежног министраства;  решења Општинског већа општине Уб о исплати субвенције. 
    

                    

    
2002 

      
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

И ВАСПИТАЊЕ 
      

    
2002-

П4 
      

Саобраћајница школско двориште О.Ш. 

Милан Муњас 
      

      443     Изградња       

        65 511 Зграде и грађевински објекти 8,300,000   8,300,000 

            Извори финансирања за функцију 443:       

          01 Приходи из буџета 8,300,000   8,300,000 

            Функција 443: 8,300,000   8,300,000 

            Извори финансирања за Пpoјекат 2001-П4:       
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          01 Приходи из буџета 8,300,000   8,300,000 

            Свега за Пројекат 2001-П4: 8,300,000   8,300,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 9:       

          01 Приходи из буџета 8,300,000   8,300,000 

            Свега за Програм 9: 8,300,000   8,300,000 

                    

    0701       

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА 

САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА 

      

    0701-0002     
Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 
      

      451     Друмски саобраћај       

        66 425 Текуће поправке и одржавања 15,500,000   15,500,000 

        67 426 Материјал 9,000,000   9,000,000 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 24,500,000   24,500,000 

            Функција 451: 24,500,000   24,500,000 

                    

            
Извори финансирања за Програмску 

активцност 0701-0002: 
      

          01 Приходи из буџета 24,500,000   24,500,000 

            Свега за Програмску активност 0701-0002: 24,500,000   24,500,000 

                    

    На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 

општине Уб. 
    

                    

    
0701-

П1 
      Улице у насељу Мургаш Ново Насеље       

      451     Друмски саобраћај       

        68 511 Зграде и грађевински објекти 16,900,000   16,900,000 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 16,900,000   16,900,000 

            Функција 451: 16,900,000   16,900,000 

                    

            Извори финансирања за Пројекат 0701-П1:       

          01 Приходи из буџета 16,900,000   16,900,000 

            Свега за Пројекат 0701-П1: 16,900,000   16,900,000 

                    

    На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 

општине Уб. 
    

                    

    
0701-

П2 
      

Изградња прикључка саобраћајнице МНН 

на улицу ЈНА (лепеза) 
      

      451     Друмски саобраћај       

        69 511 Зграде и грађевински објекти 5,800,000   5,800,000 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 5,800,000   5,800,000 

            Функција 451: 5,800,000   5,800,000 

                    

            Извори финансирања за Пројекат 0701-П2:       

          01 Приходи из буџета 5,800,000   5,800,000 

            Свега за Пројекат 0701-П2: 5,800,000   5,800,000 

                    

    На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 
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јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 

општине Уб. 

                    

    
0701-

П3 
      Изградња улице Војводе Мишића        

      451     Друмски саобраћај       

        70 511 Зграде и грађевински објекти 700,000   700,000 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 700,000   700,000 

            Функција 451: 700,000   700,000 

            Извори финансирања за Пројекат 0701-П3:       

          01 Приходи из буџета 700,000   700,000 

            Свега за Пројекат 0701-П3: 700,000   700,000 

                    

    На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 

општине Уб. 
    

                    

    
0701-

П4 
      Изградња улице Гојка Дороњског       

      451     Друмски саобраћај       

        71 511 Зграде и грађевински објекти 1,140,000   1,140,000 

            Извори финансирања за функцију 451:       

          01 Приходи из буџета 1,140,000   1,140,000 

            Функција 451: 1,140,000   1,140,000 

            Извори финансирања за Пројекат 0701-П4:       

          01 Приходи из буџета 1,140,000   1,140,000 

            Свега за Пројекат 0701-П4: 1,140,000   1,140,000 

                    

    На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 

општине Уб. 
    

                    

    
0701-

П5 
      

Изградња фекалне канализације насеље 

МНН 
      

      620     Развој заједнице       

        72 511 Зграде и грађевински објекти 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 

            Функција 620: 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за Пројекат 0701-П5:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 

            Свега за Пројекат 0701-П5: 1,000,000   1,000,000 

                    

    На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 

општине Уб. 
    

                    

    
0701-

П6 
      Улица 1. маја       

      620     Развој заједнице       

        73 511 Зграде и грађевински објекти 0   0 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 0   0 

            Функција 620: 0   0 

            Извори финансирања за Пројекат 0701-П6:       

          01 Приходи из буџета 0   0 

            Свега за Пројекат 0701-П6 : 0   0 
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0701-

П7 
      Улица МНН наставак до Липњака       

      620     Развој заједнице       

        74 511 Зграде и грађевински објекти 25,000,000   25,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 25,000,000   25,000,000 

            Функција 620: 25,000,000   25,000,000 

            Извори финансирања за Пројекат 0701-П7:       

          01 Приходи из буџета 25,000,000   25,000,000 

            Свега за Пројекат 0701-П7 : 25,000,000   25,000,000 

                    

    На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 

општине Уб. 
    

                    

            Извори финансирања за Програм 7:       

          01 Приходи из буџета 75,040,000   75,040,000 

            Свега за Програм 7: 75,040,000   75,040,000 

                    

    На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 

општине Уб. 
    

                    

    1101       

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, 

УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

      

    1101-0001     Просторно и урбанистичко планирање       

      620     Развој заједнице       

        75 423 Услуге по уговору 3,000,000   3,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

            Функција 620: 3,000,000   3,000,000 

            
Извори финансирања за Програмску 

активцност 1101-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

            Свега за Програмску активност 1101-0001: 3,000,000   3,000,000 

                    

    На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о услузи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује начелник Општинске управе општине Уб, по претходно добијеној сагласности 

Општинског већа општине Уб. 
    

                    

    1101 - П1     Паркови       

      620     Развој заједнице       

        76 511 Зграде и грађевински објекти 560,000   560,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 560,000   560,000 

            Функција 620: 560,000   560,000 

            Извори финансирања за Пројекат 1101-П1:       

          01 Приходи из буџета 560,000   560,000 

            Свега за Пројекат 1101-П1: 560,000   560,000 

                    

    
1101-

П2 
      

Уређење зелених површина око занатског 

центра  
      

      620     Развој заједнице       

        77 511 Зграде и грађевински објекти 600,000   600,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       
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          01 Приходи из буџета 600,000   600,000 

            Функција 620: 600,000   600,000 

            Извори финансирања за Пројекат 1101-П1:       

          01 Приходи из буџета 600,000   600,000 

            Свега за Пројекат 1101-П1: 600,000   600,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 1:       

          01 Приходи из буџета 4,160,000   4,160,000 

            Свега за Програм 1: 4,160,000   4,160,000 

                    

    На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 

општине Уб. 
    

                    

    0401       
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
      

    0401-0005     
Управљање комуналним отпадом - РЕЦ 

Еко - Тамнава 
      

      510     Управљање отпадом       

        78 451 
Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 
11,351,000   11,351,000 

            Извори финансирања за функцију 510:       

          01 Приходи из буџета 11,351,000   11,351,000 

            Функција 510: 11,351,000   11,351,000 

            
Извори финансирања за програмску 

активност 0401-0005: 
      

          01 Приходи из буџета 11,351,000   11,351,000 

            Свега за програмску активност 0401-0005: 11,351,000   11,351,000 

                    

    На основу: програма пословања корисника на који је сагласност дала Скупштина општине Уб; Општинска управа 

општине Уб, по захтеву корисника, састављеним у складу са програмом, реализује текућу субвенцију. 
    

                    

            Извори финансирања за Програм 6:       

          01 Приходи из буџета 11,351,000   11,351,000 

            Свега за Програм 6: 11,351,000   11,351,000 

                    

            
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
      

    1102-0002     Одржавање јавних зелених површина       

      
560 

    
Заштита животне средине 

некласификована на другом месту 
      

        79 424 
Специјализоване услуге - Зелене 

површине 
21,000,000   21,000,000 

            Извори финансирања за функцију 560:       

          01 Приходи из буџета 21,000,000   21,000,000 

            Функција 560: 21,000,000   21,000,000 

                    

            
Извори финансирања за Програмску 

акривност 1102-0002: 
      

          01 Приходи из буџета 21,000,000   21,000,000 

            Свега за програмску активност 1102-0003: 21,000,000   21,000,000 

                    

    На основу: програма пословања и ценовниика услуга корисника на које је сагласност дала Скупштина општине Уб; 

реализује Општинска управа општине Уб, по фактури за извршену услугу  састављеним у складу са програмом и 

ценовником. 
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    1102-0003     
Одржавање чистоће на површинама јавне 

намене - комунална хигијена кјп ''Ђунис'' 
      

      
560 

    
Заштита животне средине 

некласификована на другом месту 
      

        80 424 
Специјализоване услуге - Комунална 

хигијена 
68,000,000   68,000,000 

            Извори финансирања за функцију 560:       

          01 Приходи из буџета 68,000,000   68,000,000 

            Функција 560: 68,000,000   68,000,000 

                    

            
Извори финансирања за Програмску 

акривност 1102-0003: 
      

          01 Приходи из буџета 68,000,000   68,000,000 

            Свега за програмску активност 1102-0003: 68,000,000   68,000,000 

                    

    На основу: програма пословања и ценовниика услуга корисника на које је сагласност дала Скупштина општине Уб; 

реализује Општинска управа општине Уб, по фактури за извршену услугу  састављеним у складу са програмом и 

ценовником. 
    

                    

    1102-0004     Зоохигијена - КЈП ''ЂУНИС''  Уб       

      560     
Заштита животне средине 

неквалификована на другом месту 
      

        81 424 Зоохигијена - КЈП ''ЂУНИС''  Уб 13,000,000   13,000,000 

            Извори финансирања за функцију 560:       

          01 Приходи из буџета 13,000,000   13,000,000 

            Функција 560: 13,000,000   13,000,000 

                    

            
Извори финансирања за програмску 

активност 1102-0004: 
      

          01 Приходи из буџета 13,000,000   13,000,000 

            Свега за програмску активност 1102-0004: 13,000,000   13,000,000 

                    

    
На основу: Одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене на територији општине Уб (''Службени гласник 

општине Уб'' број  

    
11/2018), програма пословања и ценовника предузећа, на који је сагласност дала Скупштина општине Уб; реализује 

Општинска упра-  

    ва, по фактури за извршену услугу, састављену у складу са одлуком, програмом и ценовником.  

                    

    
1102-

П1 
      

Пројекат одржавања осталих комуналних 

објеката - КЈП ''Ђунис''- базен, школарац, 

хала, фонтана 

      

      620     Развој заједнице       

        82 425 Текуће поправке и одржавања 25,400,000   25,400,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 25,400,000   25,400,000 

            Функција 620: 25,400,000   25,400,000 

                    

            Извори финансирања за Пројекат 1102-П1:       

          01 Приходи из буџета 25,400,000   25,400,000 

            Свега за Пројекат 1102-П1: 25,400,000   25,400,000 

                    

    На основу: програма пословања и ценовниика услуга предузећа на које је сагласност дала Скупштина општине Уб; 

реализује Општинска управа општине Уб, по фактури за извршену услугу  састављеним у складу са програмом и 

ценовником. 
    

                    

    
1102-

П2 
      

Пројекат одржавање водотокова -КЈП'' 

Ђунис'' 
      

      620     Развој заједнице       
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        83 425 Текуће поправке и одржавања 4,000,000   4,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 4,000,000   4,000,000 

            Функција 620: 4,000,000   4,000,000 

                    

            Извори финансирања за Пројекат 1102-П2:       

          01 Приходи из буџета 4,000,000   4,000,000 

            Свега за Пројекат 1102-П2: 4,000,000   4,000,000 

                    

    На основу: програма пословања и ценовниика услуга предузећа на које је сагласност дала Скупштина општине Уб; 

реализује Општинска управа општине Уб, по фактури за извршену услугу  састављеним у складу са програмом и 

ценовником. 
    

                    

    
1102-

П3 
      

Одржавање путева и зимско одржавање - 

КЈП''Ђунис'' 
      

      620     Развој заједнице       

        84 425 Текуће поправке и одржавања 15,000,000   15,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 15,000,000   15,000,000 

            Функција 620: 15,000,000   15,000,000 

            Извори финансирања за Пројекат 1102-П3:       

          01 Приходи из буџета 15,000,000   15,000,000 

            Свега за Пројекат 1102-П3: 15,000,000   15,000,000 

                    

    На основу: програма пословања и ценовниика услуга предузећа на које је сагласност дала Скупштина општине Уб; 

реализује Општинска управа општине Уб, по фактури за извршену услугу  састављеним у складу са програмом и 

ценовником. 
    

                    

    1102-0001     
Управљање/одржавање јавним 

осветљењем - КЈП ''Ђунис'' Уб 
      

      640     Улична расвета       

        85 425 Улична расвета 15,500,000   15,500,000 

            Извори финансирања за функцију 640:       

          01 Приходи из буџета 15,500,000   15,500,000 

            Функција 640: 15,500,000   15,500,000 

                    

            
Извори финансирања за програмску 

активност 1102-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 15,500,000   15,500,000 

            Свега за програмску активност 1102-0001: 15,500,000   15,500,000 

                    

    На основу: програма пословања и ценовниика услуга предузећа на које је сагласност дала Скупштина општине Уб; 

реализује Општинска управа општине Уб, по фактури за извршену услугу  састављеним у складу са програмом и 

ценовником. 
    

                    

    1102 - П4     Пијаца изградња I фаза       

      660     
Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом месту 
      

        86 511 Зграде и грађевински објекти 158,000,000   158,000,000 

            Извори финансирања за функцију 660:       

          01 Приходи из буџета 158,000,000   158,000,000 

            Функција 660: 158,000,000   158,000,000 

            Извори финансирања за Пројекат 1102-П4:       

          01 Приходи из буџета 158,000,000   158,000,000 

            Свега за Пројекат 1102-П4: 158,000,000   158,000,000 

                    

    На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 
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јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 

општине Уб. 

                    

    1102 - П5     
Изградња јавног објекта - Технички 

центар КЈП Ђунис 
      

      660     
Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом месту 
      

        87 511 Зграде и грађевински објекти 33,500,000   33,500,000 

            Извори финансирања за функцију 660:       

          01 Приходи из буџета 33,500,000   33,500,000 

            Функција 660:       

            Извори финансирања за Пројекат 1102-П5:       

          01 Приходи из буџета 33,500,000   33,500,000 

            Свега за Пројекат 1102-П5: 33,500,000   33,500,000 

                    

    На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 

општине Уб. 
    

                    

    1102 - П6     Бунар са постројењем       

      660     
Послови становања и заједнице 

некласификовани на другом месту 
      

        88 511 Зграде и грађевински објекти 1,650,000   1,650,000 

            Извори финансирања за функцију 660:       

          01 Приходи из буџета 1,650,000   1,650,000 

            Функција 660: 1,650,000   1,650,000 

            Извори финансирања за Пројекат 1102-П6:       

          01 Приходи из буџета 1,650,000   1,650,000 

            Свега за Пројекат 1102-П6: 1,650,000   1,650,000 

                    

    На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 

општине Уб. 
    

                    

            Извори финансирања за Програм 2:       

          01 Приходи из буџета 355,050,000   355,050,000 

            Свега за Програм 2: 355,050,000   355,050,000 

                    

    1801       
ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 
      

    1801-0001     
Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 
      

      740     Услуге јавног здравља       

        89 464 
Дотације организацијама за обавезно 

социјално осигурање 
16,500,000   16,500,000 

            Извори финансирања за функцију 740:       

          01 Приходи из буџета 16,500,000   16,500,000 

            Функција 740: 16,500,000   16,500,000 

                    

            
Извори финансирања за програмску 

активност 1801-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 16,500,000   16,500,000 

            Свега за програмску активност 1801-0001: 16,500,000   16,500,000 

                    

    1801- П1     Опрема Дом Здравља       

      620     Развој заједнице       

        90 512 Машине и опрема 0   0 
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            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 0   0 

            Функција 620: 0   0 

                    

            Извори финансирања за пројекат 1801-П2:       

          01 Приходи из буџета 0   0 

            Свега за Пројекат 1801-П1: 0   0 

                    

    
1801-

П2 
      Опрема Дом Здравља 1       

      620     Развој заједнице       

        90/1 464 Дотације за опрему дома здавља 45,000,000   45,000,000 

            Извори финансирања за функцију 620:       

          01 Приходи из буџета 45,000,000   45,000,000 

            Функција 620: 45,000,000   45,000,000 

                    

            Извори финансирања за пројекат 1801-П2:       

          01 Приходи из буџета 45,000,000   45,000,000 

            Свега за Пројекат 1801-П1: 45,000,000   45,000,000 

                    

                    

            Извори финансирања за Програм 12:       

          01 Приходи из буџета 61,500,000   61,500,000 

            Свега за Програм 12: 61,500,000   61,500,000 

                    

    На основу: Плана финсирања корисника, на терет буџета општине Уб, на који је сагласност дало Општинско веће 

општине Уб; мeђусобни односи се уређују уговором који, на основу претходне сагласности Општинског већа општине 

Уб, у име општине Уб 
    

    потписује председник општине Уб. 

                    

    1301       
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 

ОМЛАДИНЕ 
      

    1301-0001     
Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима 
      

      810     Услуге рекреације и спорта       

        91 481 Дотације спорта по конкурсу 10,000,000   10,000,000 

        92 481 Дотације - Спортски савез 4,000,000   4,000,000 

            Извори финансирања за функцију 810:       

          01 Приходи из буџета 14,000,000   14,000,000 

            Функција 810: 14,000,000   14,000,000 

            
Извори финансирања за програмску 

активност 1301-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 14,000,000   14,000,000 

            Свега за програмску активност 1301-0001: 14,000,000   14,000,000 

                    

    На основу: програма Спортског савеза општине Уб и предлога стручне комисије по поднетом програму Савеза; 

Општинска управа општине Уб о одобрењу програма одлучује решењем; међусобни односи уређују се уговором 

између општинске управе општине Уб и   
    

    
корисника, у складу са Правилником о додели средстава односно о одобрењу програма за задовољавање потреба 

грађана општине Уб. 

    у облсти спорта (''Службени гласник општине Уб'' број 11/2018) и решења о одобрењу програма. 

                    

    
1301-

П1 

      Изградња и реконструкција СРЦ 

Школарац - паркинг и улица нова 1 

      

    
  

860 
    Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту 

      

        93 511 Зграде и грађевински објекти 327,000   327,000 
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            Извори финансирања за Пројекат 1301-П1:       

          01 Приходи из буџета 327,000   327,000 

            Функција 860: 327,000   327,000 

            Извори финансирања за Пројекат 1301-П1:       

          01 Приходи из буџета 327,000   327,000 

            Извори финансирања за Пројекат 1301-П1: 327,000   327,000 

                    

    На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 

општине Уб. 
    

                    

    
1301-

П2 
      

Балон хала и вештачка трава на 

СРЦ''Школарац'' 
      

      860     
Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту 
      

        94 511 Зграде и грађевински објекти 0   0 

            Извори финансирања за Пројекат 1301-П2:       

          01 Приходи из буџета 0   0 

            Функција 860: 0   0 

            Извори финансирања за Пројекат 1301-П2:       

          01 Приходи из буџета 0   0 

            Извори финансирања за Пројекат 1301-П2: 0   0 

                    

    На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 

општине Уб. 
    

                    

    1301- П3     

Партерно уређење  СЦ ''Школарац'', 

громобранска инсталација и учешће 

општине 

      

      860     
Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту 
      

        95 511 Зграде и грађевински објекти 57,700,000   57,700,000 

            Извори финансирања за функцију 860:       

          01 Приходи из буџета 57,700,000   57,700,000 

            Функција 860: 57,700,000   57,700,000 

            Извори финансирања за Пројекат 1301-П3:       

          01 Приходи из буџета 57,700,000   57,700,000 

            Свега за Пројекат 1301-П3: 57,700,000   57,700,000 

                    

    На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 

општине Уб. 
    

                    

                    

    
1301-

П4 
      Опрема СРЦ ''Школарац''       

      860     
Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту 
      

        96 512 Машине и опрема 6,000,000   6,000,000 

            Извори финансирања за функцију 860:       

          01 Приходи из буџета 6,000,000   6,000,000 

            Функција 860: 6,000,000   6,000,000 

            Извори финансирања за Пројекат 1301-П4:       

          01 Приходи из буџета 6,000,000   6,000,000 

            Свега за Пројекат 1301-П4: 6,000,000   6,000,000 
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1301-

П5 
      Изградња новог аквапарка       

      860     
Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту 
      

        97 511 Зграде и грађевински објекти 331,000,000   331,000,000 

            Извори финансирања за функцију 860:       

          01 Приходи из буџета 331,000,000   331,000,000 

            Функција 860: 331,000,000   331,000,000 

            Извори финансирања за Пројекат 1301-П5:       

          01 Приходи из буџета 331,000,000   331,000,000 

            Свега за Пројекат 1301-П5: 331,000,000   331,000,000 

                    

                    

    На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 

општине Уб. 
    

                    

    
1301-

П6 
      Котларница за спортску халу        

      860     
Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту 
      

        98 512 Машине и опрема 0   0 

            Извори финансирања за функцију 860:       

          01 Приходи из буџета 0   0 

            Функција 860: 0   0 

            Извори финансирања за Пројекат 1301-П6:       

          01 Приходи из буџета 0   0 

            Свега за Пројекат 1301-П6: 0   0 

                    

    На основу: плана јавних набавки које се финасирају на терет буџета општине Уб; уговора о изградњи, по спроведеној 

јавној набавци, а који потписује председник општине Уб, по претходно добијеној сагласности Општинског већа 

општине Уб. 
    

                    

    
1301-

П7 
      Теретана на отвореном       

      860     
Рекреација, спорт, култура и вере, 

некласификовано на другом месту 
      

        98/1 511 Отворени спортски и рекреациони објекти 3,500,000   3,500,000 

            Извори финансирања за функцију 860:       

          01 Приходи из буџета 3,500,000   3,500,000 

            Функција 860: 3,500,000   3,500,000 

            Извори финансирања за Пројекат 1301-П7:       

          01 Приходи из буџета 3,500,000   3,500,000 

            Свега за Пројекат 1301-П7: 3,500,000   3,500,000 

                    

    
1301-

П8 
      Реконструкција терена ФК Јединство       

      860             

        98/2 511 Отворени спортски и рекреациони објекти 6,500,000   6,500,000 

            Извори финансирања за функцију 860:       

          01 Приходи из буџета 6,500,000   6,500,000 

            Функција 860: 6,500,000   6,500,000 

            Извори финансирања за Пројекат 1301-П8:       

          01 Приходи из буџета 6,500,000   6,500,000 

            Свега за Пројекат 1301-П8: 6,500,000   6,500,000 
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            Извори финансирања за Програм 14:       

          01 Приходи из буџета 419,027,000   419,027,000 

            Свега за Програм 14: 419,027,000   419,027,000 

                    

                    

    1201       
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
      

    
1201-

П1 
      Историјски архив       

      820     Услуге културе       

        99 481 
Дотације осталим непрофитним 

институцијама 
400,000   400,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 400,000   400,000 

            Функција 820: 400,000   400,000 

            Извори финансирања за Пројекат 1201-П1:       

          01 Приходи из буџета 400,000   400,000 

            Свега за Пројекат 1201-П1: 400,000   400,000 

                    

    1201               

    1201-0002     
Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва 
      

      820     Услуге културе       

        100 481 
Дотације осталим удружењима грађана - 

Конкурс област културе 
2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

            Функција 820: 2,000,000   2,000,000 

            
Извори финансирања за Пројектну 

активност 1201-002: 
      

          01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

            Свега за Пројектну активност 1201-0002: 2,000,000   2,000,000 

                    

    На основу: конкурса који расписује Општинска управа општине Уб; на предлог конкурсне комисије Општинска управа 

доноси решење о додели средстава; међусобни односи уређују се уговором између Општинске управе и корисника - 

учесника конкурса. 
    

                    

    1201-0004     
Остваривање и унапређивање јавног 

интереса у области јавног информисања 
      

      830     Услуге емитовања и штампања       

        101 423 Услуге по уговору 3,000,000   3,000,000 

            Извори финансирања за функцију 830:       

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

            Функција 830: 3,000,000   3,000,000 

            
Извори финансирања за програмску 

активност 1201-0004: 
      

          01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

            Свега за програмску активност 1201-0004: 3,000,000   3,000,000 

    На основу: конкурса који расписује Општинско веће општине Уб; на предлог конкурсне комисије Општинско веће 

општине Уб доноси решење о додели средстава; међусобни односи уређују се уговором који потписује председник 

општине Уб и корисник - учесник конкурса. 
    

    

                    

    
1201-

П2 
      Верске заједнице       

      840     Верске и друге услуге заједнице       

        102 481 
Дотације осталим непрофитним 

институцијама 
1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за функцију 840:       
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          01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 

            Функција 840: 1,000,000   1,000,000 

            Извори финансирања за Пројекат 1201-П2:       

          01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 

            Свега за Пројекат 1201-П2: 1,000,000   1,000,000 

                    

    
На основу: закљчка Општинског већа о распoдели средстава верским заједницама; закључак реализује Општинска 

управа општине Уб. 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 6,400,000   6,400,000 

            Свега за Програм 13: 6,400,000   6,400,000 

                    

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ        

    2002-0001     Функционисање основних школа       

            О.Ш. ''МИЛАН МУЊАС'' УБ       

      912     Основно образовање       

        103 4631 
Текући трансфери осталим нивоима 

власти 
25,150,000   25,150,000 

        104 512 Машине и опрема 0   0 

        104/1 4632 Капитални трансфери за опрему  13,000,000   13,000,000 

            О.Ш. ''РАЈКО МИХАИЛОВИЋ'' БАЊАНИ       

        105 4631 
Текући трансфери осталим нивоима 

власти 
10,180,000   10,180,000 

                    

            
О.Ш. ''ДУШАН ДАНИЛОВИЋ'' 

РАДЉЕВО 
      

        106 4631 
Текући трансфери осталим нивоима 

власти 
7,000,000   7,000,000 

                    

            О.Ш. ''СВЕТИ САВА'' ПАМБУКОВИЦА       

        107 4631 
Текући трансфери осталим нивоима 

власти 
6,500,000   6,500,000 

                    

            ШОМО ''ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ'' УБ       

        108 4631 
Текући трансфери осталим нивоима 

власти 
3,357,000   3,357,000 

                    

            ОСТАЛЕ ШКОЛЕ       

        109 4631 
Текући трансфери осталим нивоима 

власти 
2,000,000   2,000,000 

            Извори финансирања за функцију 912:       

          01 Приходи из буџета 67,187,000   67,187,000 

            Функција 912: 67,187,000   67,187,000 

                    

            
Извори финансирања за програмску 

активност 2002-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 67,187,000   67,187,000 

            Свега за програмску активност 2002-0001: 67,187,000   67,187,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 9:       

          01 Приходи из буџета 67,187,000   67,187,000 

            Свега за Програм 9: 67,187,000   67,187,000 

                    

    На основу: захтева корисника састављеног у складу са законом, подзаконским актима и Одлуком о буџету општине Уб; 

трансфер реализује Општинска управа општине Уб.     

                    

    2003       ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ        
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    2003-0001     Функционисање средњих школа       

            ТЕХНИЧКА ШКОЛА УБ       

      920     Средње образовање       

        110 4631 
Текући трансфери осталим нивоима 

власти 
13,000,000   13,000,000 

                    

            
ГИМНАЗИЈА ''БРАНИСЛАВ 

ПЕТРОНИЈЕВИЋ'' УБ 
      

        111 4631 
Текући трансфери осталим нивоима 

власти 
2,400,000   2,400,000 

            Извори финансирања за функцију 920:       

          01 Приходи из буџета 15,400,000   15,400,000 

            Функција 920: 15,400,000   15,400,000 

                    

            
Извори финансирања за програмску 

активност 2003-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 15,400,000   15,400,000 

            Свега за програмску активност 2003-0001: 15,400,000   15,400,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 10:       

          01 Приходи из буџета 15,400,000   15,400,000 

            Свега за Програм 10: 15,400,000   15,400,000 

                    

    На основу: захтева корисника састављеног у складу са законом, подзаконским актима и Одлуком о буџету општине Уб; 

трансфер реализује Општинска управа општине Уб. 
    

                    

    1501       
ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ  
      

    
1501-

П1 
      Студентске стипендије       

      940     Високо образовање       

        112 472 Студентске стипендије 9,000,000   9,000,000 

            Извори финансирања за функцију 940:       

          01 Приходи из буџета 9,000,000   9,000,000 

            Функција 940: 9,000,000   9,000,000 

                    

            Извори финансирања за Пројекат 1501-П1:       

          01 Приходи из буџета 9,000,000   9,000,000 

            Свега за Пројекат 1501-П1: 9,000,000   9,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 3:       

          01 Приходи из буџета 9,000,000   9,000,000 

            Свега за Програм 3: 9,000,000   9,000,000 

                    

    На основу: Одлуке о награди - поклону ђаку прваку, новчаној награди и награди књигом ученику, наставнику и 

професору и новчаној накнади студенту дела трошкова студирања конкурс спроводи и одлуку о додели новчаних 

накнада доноси комисија коју формира Општинско веће општине Уб; комисија доноси решење о исплати накнаде, које 

извршава Општнска управа општине Уб. 

    

    

                    

                    

    2002       ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ        

    
2002-

П1 
      Ученичке награде       

      980     
Образовање некласификовано на другом 

месту 
      

        113 472 Ученичке награде 1,200,000   1,200,000 

            Извори финансирања за пројекат 2002-П1:       

          01 Приходи из буџета: 1,200,000   1,200,000 
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            Свега за пројекат 2002-П1: 1,200,000   1,200,000 

                    

    На основу: Одлуке о награди - поклону ђаку прваку, новчаној награди и награди књигом ученику, наставнику и 

професору и новчаној накнади студенту дела трошкова студирања, а по предлогу органа школа, Општинско веће 

општине Уб доноси одлуку о додели награда; одлуку реализује Општинска управа општине Уб. 
    

    

                    

    
2002-

П2 
      Регресирана исхрана ученика       

      980     
Образовање некласификовано на другом 

месту 
      

        114 472 Исхрана и смештај ученика 3,370,000   3,370,000 

            Извори финансирања за пројекат 2002-П2:       

          01 Приходи из буџета: 3,370,000   3,370,000 

            Свега за пројекат 2002-П2: 3,370,000   3,370,000 

                    

    
На основу: закљчка Општинског већа о распдели средстава; закључак реализује Општинска управа општине Уб, а све у 

складу са Одлуком 

    о праву на регресирану исхрану и регресиран превоз ученика (''Службени гласник општине Уб'' број 20/2017) 

                    

    
2002-

П3 
      Превоз ученика       

      980     
Образовање некласификовано на другом 

месту 
      

        115 472 Превоз ученика 20,000,000   20,000,000 

            Извор финансирања за пројекат 2002-П3:       

          01 Приходи из буџета: 20,000,000   20,000,000 

            Свега за пројекат 2002-П3: 20,000,000   20,000,000 

                    

            Извори финансирања за функцију 980:       

          01 Приходи из буџета: 24,570,000   24,570,000 

            Функција 980: 24,570,000   24,570,000 

                    

    На основу: Одлуке о  праву на регресирану исхрану и регресиран превоз ученика (''Службени гласник општине Уб'' 

број 20/2017), а по достављеним фактурама за извршену услугу превоза, реализује Општинска управа општине Уб. 
    

                    

            Извори финансирања за Програм 9       

          01 Приходи из буџета: 24,570,000   24,570,000 

            Свега за Програм 9: 24,570,000   24,570,000 

                    

    2003       ПРОГРАМ 10- СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ        

    
2003-

П1 980   
  Превоз ученика средњих школа       

        116 472 Превоз ученика  17,000,000   17,000,000 

            Извори финансирања Пројекат 2003-П1:       

          01 Приходи из буџета 17,000,000   17,000,000 

            Свега за Пројекат 2003-П1 17,000,000   17,000,000 

                    

    На основу: Одлуке о  праву на регресирану исхрану и регресиран превоз ученика (''Службени гласник општине Уб'' 

број 20/2017), а по достављеним фактурама за извршену услугу превоза, реализује Општинска управа општине Уб. 
    

                    

    
2003-

П2 
980     Ученичке награде       

        117 472 Ученичке награде 300,000   300,000 

            Извори финансирања за пројекат 2003-П2:       

          01 Приходи из буџета: 300,000   300,000 

            Свега за пројекат 2003-П2: 300,000   300,000 
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            Извори финансирања за функцију 980:       

          01 Приходи из буџета: 17,300,000   17,300,000 

            Функција 980: 17,300,000   17,300,000 

    На основу: Одлуке о награди - поклону ђаку прваку, новчаној награди и награди књигом ученику, наставнику и 

професору и новчаној накнади студенту дела трошкова студирања, а по предлогу органа школа, Општинско веће 

општине Уб доноси одлуку о додели награда; одлуку реализује Општинска управа општине Уб. 
    

    

                    

            Извори финансирања за Програм 10:       

          01 Приходи из буџета: 17,300,000   17,300,000 

            Свега за Програм 10: 17,300,000   17,300,000 

                    

            Извори финансирања за Раздео 5 Глава 00:       

          01 Приходи из буџета: 1,505,272,328 0 1,505,272,328 

            Свега за Раздео 5 Глава 0: 1,505,272,328 0 1,505,272,328 

                    

5 01         ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УБ       

    
2001 

      
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО 

ВАСПИТАЊЕ 
      

    
2001-0001 

  
  

Функционисање и остваривање предшколског васпитања 

и образовања 
    

      911     Предшколско образовање       

    
  

  118 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
78,100,000   78,100,000 

        119 412 Социјални доприноси на терет послодавца 13,450,000   13,450,000 

        120 414 Социјална давања запосленима 1,300,000   1,300,000 

        121 415 Накнаде трошкова за запослене 2,200,000   2,200,000 

    
  

  122 416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
1,300,000   1,300,000 

        123 421 Стални трошкови 9,400,000 800,000 10,200,000 

        124 422 Трошкови путовања 2,600,000 200,000 2,800,000 

        125 423 Услуге по уговору 4,550,000 500,000 5,050,000 

        126 424 Специјализоване услуге 2,200,000 100,000 2,300,000 

        127 425 Текуће поправке и одржавање 1,700,000   1,700,000 

        128 426 Материјал 14,600,000 500,000 15,100,000 

        129 444 Пратећи трошкови задуживања 200,000   200,000 

        130 465 Остале донације, дотације и трансфери 800,000   800,000 

        131 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 300,000   300,000 

        132 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 300,000   300,000 

        133 485 Накнада штете за повреде  300,000   300,000 

        134 511 Зграде и грађевински објекти 100,000   100,000 

        135 512 Машине и опрема 500,000   500,000 

        136 515 Нематеријална имовина 50,000   50,000 

            Извори финансирања за функцију 911:       

          01 Приходи из буџета 133,950,000   133,950,000 

          16 
Родитељски динар за ваннаставне 

активности 
  2,100,000 2,100,000 

            Функција 911: 133,950,000 2,100,000 136,050,000 

            
Извори финансирања за програмску 

активност 2001-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 133,950,000   133,950,000 

          16 
Родитељски динар за ваннаставне 

активности 
  2,100,000 2,100,000 

            Свега за програмску активност 2001-0001: 133,950,000 2,100,000 136,050,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 8:       

          01 Приходи из буџета 133,950,000   133,950,000 

          16 Родитељски динар за ваннаставне   2,100,000 2,100,000 
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активности 

            Свега за Програм 8: 133,950,000 2,100,000 136,050,000 

                    

            Извори финансирања за Раздео 5 Главу 01:       

          01 Приходи из буџета 133,950,000   133,950,000 

          16 
Родитељски динар за ваннаставне 

активности 
  2,100,000 2,100,000 

            Свега за Главу 1: 133,950,000 2,100,000 136,050,000 

                    

5 02         
БИБЛИОТЕКА ''БОЖИДАР КНЕЖЕВИЋ 

'' 
      

    1201       ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ        

    1201-0001     
Функционисање локалних установа 

културе 
      

      820     Услуге културе       

        137 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
6,072,000   6,072,000 

        138 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,100,000   1,100,000 

        139 414 Социјална давања запосленима 410,000   410,000 

        140 415 Накнаде трошкова за запослене 60,000   60,000 

        141 421 Стални трошкови 800,000   800,000 

        142 422 Трошкови путовања 60,000   60,000 

        143 423 Услуге по уговору 1,560,000   1,560,000 

        144 425 Текуће поправке и одржавање 150,000   150,000 

        145 426 Материјал 350,000   350,000 

        146 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20,000   20,000 

        147 512 Машине и опрема 910,000   910,000 

        148 515 Нематеријална имовина 600,000   600,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 12,092,000   12,092,000 

            Функција 820: 12,092,000   12,092,000 

            
Извори финансирања за Програмску 

активност 1201-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 12,092,000   12,092,000 

            Свега за Програмску активност 1201-0001: 12,092,000 0 12,092,000 

                    

            Извори финансирања за Раздео 5 Главу 02:       

          01 Приходи из буџета 12,092,000   12,092,000 

            Свега за Главу 2: 12,092,000 0 12,092,000 

                    

5 03         УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ       

                    

    1201       ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ       

    1201-0001     
Функционисање локалних установа 

култура 
      

      820     Услуге културе       

        149 411 
Плате, додаци и накнаде запослених 

(зараде) 
8,940,000   8,940,000 

        150 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1,527,000   1,527,000 

        151 413 Накнаде у натури 15,000   15,000 

        152 414 Социјална давања запосленима 1,115,000   1,115,000 

        153 415 Накнаде трошкова за запослене 190,000   190,000 

        154 416 
Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
566,000   566,000 

        155 421 Стални трошкови 2,545,000   2,545,000 

        156 422 Трошкови путовања 10,000   10,000 

        157 423 Услуге по уговору 2,294,000   2,294,000 

        158 424 Специјализоване услуге 1,528,000   1,528,000 
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        159 425 Текуће поправке и одржавање 860,000   860,000 

        160 426 Материјал 510,000   510,000 

        161 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30,000   30,000 

        162 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 10,000   10,000 

        163 512 Машине и опрема 4,275,000   4,275,000 

        164 515 Нематеријална имовина 585,000   585,000 

            Извори финансирања за функцију 820:       

          01 Приходи из буџета 25,000,000   25,000,000 

            Функција 820: 25,000,000 0 25,000,000 

            
Извори финансирања за Програмску 

активност 1201-0001: 
      

          01 Приходи из буџета 25,000,000   25,000,000 

            Свега за Програмску активност 1201-0001: 25,000,000 0 25,000,000 

                    

            Извори финансирања за Програм 13:       

          01 Приходи из буџета 25,000,000   25,000,000 

            Свега за Програм 13: 25,000,000 0 25,000,000 

                    

            Извори финансирања за Раздео 5 Главу 03:       

          01 Приходи из буџета 25,000,000   25,000,000 

            Свега за Главу 03: 25,000,000 0 25,000,000 

                    

5 04         МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ       

    0602       
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
      

    0602-0002     Функционисање месних заједница       

      160     
Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту 
      

        165 421 Стални трошкови 200,000   200,000 

        166 423 Услуге по уговору 50,000   50,000 

        167 426 Материјал 50,000   50,000 

            Извори финансирања за функцију 160:       

          01 Приходи из буџета 300,000   300,000 

            Функција 160: 300,000   300,000 

            
Извори финансирања за Програмску 

активност 0602-0002: 
      

          01 Приходи из буџета 300,000   300,000 

            Свега за Програмску активност 0602-0002: 300,000   300,000 

            Извори финансирања за Програм 15:       

          01 Приходи из буџета 300,000   300,000 

            Свега за Програм 15: 300,000   300,000 

                    

            Извори финансирања за Раздео 5 Главу 04:       

          01 Приходи из буџета 300,000   300,000 

            Свега за Главу 04: 300,000   300,000 

                    

            Извори финансирања за Раздео 5:       

          01 Приходи из буџета 1,676,614,328   1,676,614,328 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,100,000 2,100,000 

            Свега за Раздео 5: 1,676,614,328 2,100,000 1,678,714,328 

                    

            Извори финансирања за Раздео 1-5:       

          01 Приходи из буџета 1,690,000,000   1,690,000,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,100,000 2,100,000 

            Свега за Раздео 1-5: 1,690,000,000 2,100,000 1,692,100,000 
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            Извори финансирања за Буџет 2020:       

          01 Приходи из буџета 1,690,000,000   1,690,000,000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника   2,100,000 2,100,000 

            Свега за Буџет 2020: 1,690,000,000 2,100,000 1,692,100,000 

 

 

Члан 3. 
 У складу са променама у табели 2. и 8. (члан 1. и 2. 
одлуке), извршиће се промене у основној Одлуци о буџету 
општине Уб за 2020. годину:  
 

1. у члану 1. одлуке: 
1) у табели 1. - Приходи и примања, без пренетих 

неутрошених средстава;   
 

2. у члану 2 одлуке: 
1) у табели 3. - Расходи и издаци за програме;   
2) у табели 4. -  Расходи и издаци за пројекте; 

 
3. у члану 3 одлуке: 
1) у табели 5. - Планирани капитални издаци буџет-

ских корисника; 
 

4. у члану 4 одлуке: 

1) у табели 6. – Укупни расходи и издаци по 
функцијама;   

2) у табели 7. - Укупни расходи и издаци по 
корисницима.  
 

Члан 4. 
 Ова одлука има се доставити Министарству 
финансија Републике Србије по објављивању у 
''Службеном гласнику општине Уб''. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 
 
 

Општина Уб Председница Скупштине  
  
Број: 40-62/2020-02 Ивана Николић, с.р. 

 

  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ОДЛУКЕ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ УБ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

  

Предлогом одлуке о другом ребалансу буџета 

Општине Уб за 2020. годину, утврђени су укупни приходи 

од 1.692.100.000 динара, од чега су`буџетски приходи 

1.690.000.000 и 2.100.000 сопствени приходи предшколске 

установе. 

Од буџетских  прихода утврђених овим  ребалансом, 

41 %, односно 680.000.000 динара, чине приходи по 

основу ''Споразума о реализацији инвестиционог 

програма ПК Радљево у делу који се односи на 

организовано пресељење становништва и измештање 

насеља и инфраструктурних система због отварања и 

изградње будућег површинског копа'' 

Поред капиталних трансфера, структуру већих 

прихода чине: 

Порез на зараде 305.000.000 

Наменски трансфери од Републике 92.687.000 

Текући и капитални  наменски трансфери од 

Републике 

81.000.000 

Порез на имовину правних и физичких лица 

151.000.000 

  

Буџетски приходи су увећани у односу на висину 

прихода утврђених претходном одлуком за 80.000.000. 

 

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

Улагање средстава у програм који обухвата 

функционисање скупштине општине, општинског већа и 

председника општине у износу од 11.661.672,  а које 

подразумева обављање основних функција изборних 

органа локалне самоуправе, што повлачи трошкове 

личних примања секретара скупштине, председника 

скупштине, чланова Општинског већа, услуга по уговору 

са раздела 1 и 2 Одлуке о буџету, финансирање редовног 

рада политичких странака као и изборне кампање у 2020. 

години са раздела1 у износу од 890.672 динара.  

Улагање се се врши у циљу ефикасног и ефективног 

функционисања органа политичког система Општине Уб, 

што ће допринети стабилности и интегритету локалног 

буџета.  

Предвиђа се одржавање минималног броја седница 4 

годишње, око 30 седница општинског већа.  

Знатнијих промена у оквиру овог програма на 

расходима нема. 

 

ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМО-

УПРАВЕ 

 Кроз програм се обезбеђује услуга јавне управе и 

остваривање и заштита права грађана и јавног инетреса. 

Одрживо управљање финансијама и администрирање 

изворних прихода локалне самоуправе, односно кроз циљ 

одрживо функционисање општине у складу са 

надлежностима локалне самоуправе, које се исказује 

бројем донетих аката органа и служби општине. 

  

ПА:0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво 

Средстава предвиђена за ову програмску активност у 

износу од 1.724.000 динара предвиђају опште трошкове 

функционисања општинског правобранилаштва  у циљу 

заштите имовинских права и интереса Општине Уб, што 

се сагледава уз очекивани број решених предмета /450/ у 

току 2020. године. Знатнијих промена у оквиру ове 

програмске активности нема. 

 

ПА: 0602-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ СА-

МОУПРАВЕ 

На ек. кл. 411 и 412 предвиђене су зараде и 

доприноси  запослених,  према извршеним средствима за 

септембар 2019 увећану за прописани проценат увећања 

од 8% са предвиђеним зарадама у маси за два 

новозапослена, 66.346.000. 

На ек. кл. 413 накнаде у натури предвиђени су 

трошкови за набавку новогодишњих поклон пакетића за 

децу запослених, у износу од 100.000 динара.  
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На ек. кл. 414 планирани  су трошкови за исплату 

породиљског боловања, солидарна помоћ у случају 

болести запосленог  4.000. 000 динара.  

На ек. кл. 415 планирани су основном одлуком 

трошкови за превоз запослених на посао и са посла у 

износу од 5.100.000 динара. Средства увећана за 4.000.000 

динара. 

На ек. кл. 416 за исплату награде за навршен јубилеј 

500.000 динара. Текућом резервом увећана позиција за 

700.000  јер је накнадно утврђен већи број запослених са 

навршеним јубилејом. Ребалансом се увећава износ за 

200.000. 

На ек.кла 421 стални трошкови планирана су 

средства у износу од 30.000.000  и то за трошкове платног 

промета, утрошак електричне енергије за објекте 

општинске управе, и јавну расвету,услуге водовода и 

канализације, услуге комуникације. Износ није промењен. 

На ек. кл. 422 Трошкови путовања планирано је  

70.000 и то за трошкове путовања и смештаја на 

службеном путу.  

На ек. кл. 423  планирано је 49.230.000 динара  и то 

за: компјутерске услуге, услуге израде софтвера, услуге 

образовања и усавршавања запослених, котизација за 

семинаре, трошкови полагања стручних испита 

запослених, издаци за стручно образовање, услуге 

штампања,објављивања тендера и информативних огласа, 

правно заступање пред домаћим судовима, услуге 

вештачења, услуге јавног бележника, услуге чланова 

управних и надзорних одбора, услуге репрезентације, 

поклони,  рушење  легално изграђених објеката услуге по 

уговору, трошкови препарцелације, техничке контроле 

пројектне документације , трошкови стручног надзора  

трошкови геомеханике  технички прегледи. Позиција 

умањена за 770.,000 динара 

На ек. кл. 424 Специјализоване услуге  планирано је  

4.000.000 динара, за геодетске услуге 2.500.000 и 

трошкове дератизације 1.500.000 динара. 

На ек. кл. 425 Текуће поправке и одржавање  

планирано је  15.000.000 динара, што укључује поправке 

возила, компјутерске опреме, одржавање зграде 

општинске управе, израда фасада на објектима у 

насељеном месту Уб у износу од 3.200.000 динара, ел. 

водови за новоизграђене објекте 3.000.000, и израда крова 

на стамбеној згради у ул Вука Караџића 3.000.000.  Износ 

увећан за 7.500.000 динара. 

На ек. кл. 426 Материјал  планирана 4.500.000  за 

канцеларијски материјал, стручна литература за потребе 

запослених, гориво за службена возила, уља и мазива, 

материјал за одржавање хигијене службених просторија, 

материјал за угоститељство, потрошни материјал, 

материјали за посебне намене. 

Ек. кл. 481 Дотације невладиним организацијама 

предвиђена су средства у износу од 400.000 динара за 

годишњу претплату на чланство у Сталној конференцији 

градова и општина. 

Ек. кл. 482 Порези, обавезне таксе казне и пенали. 

Планирано је 3.000.000 динара,  и то за регистрацију 

возила,републичке таксе, судске таксе,  као и за накнаду 

за одводњавање по Закону о водама, односно по решењу 

Владе РС. 

Ек. кл. 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  

планирано је 11.260.000 динара, за услуге вештачења и 

адвоатске услуге у споровима.  Позиција умањена за 

740.000 

На ек. кл. 484 Накнада за штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода и других 

природних узрока,  планирано је 15.500.000 и то за 

накнаду штете  физичким лицима настале као последица 

уједа паса луталица.  

Ек. кл. 485 Накнада штете за повреде или штету 

нанету од стране државних органа издвојено је 11.500.000 

динара, за исплату накнада које се односе на 

пољопривредно земљишни фонд. 

На ек . кл. 511 планирана су средства од 80.000.000 

динара за пројектно планирање, 20.000.000 и остало ПДВ 

за објекте које гради Канцеларије за јавна улагања- 

објекат дома здравља и анекс објекта основне школе у 

Убу. 

На ек. кл. 512 Машине и опрема предвиђено је 

1.000.000 за набавку опреме. Средства умањена за 

1.000.000 одложена набавка аграгата за зграду општинске 

управе. 

На ек клас. 515 планирано 200.000 динара средстава  

за евентуалну  набавку софтвера. /Е-управа/ Позиција 

умањена за 1.000.000 

На ек кл. 541 планирана су средства за 

експропријацију земљишта у износу од 55.000.000  

највећим делом за експропријацију земљишта, Ср. 

умањена за 15.000.000. 

Улагање у ПА 0602-0001 се врши у циљу ефикаснијег 

функционисања општинске управе које се може мерити 

индикатором: број примљених и решених предмета у 

службама управе, који расте из године у годину, посебно 

када су у питању предмети легализације бесправно 

изграђених објеката.  

ПА: 0602-0009 Текућа буџетска резерва планира се  у 

износу 5.531.328 за расходе за које се покаже да нису 

планирани довољни износи на апропријацијама за 

одређене расходе. ТКБ се планира у циљу ефикаснијег 

спровођења одлуке о буџету. 

ПА: 0602-0010 Стална буџетска резерва планира се у 

износу од 1.000.000 динара, по закону о буџетском 

систему за отклањање последица не предвиђених 

околности и ванредних ситуација. 

ПА:0602-0014 Управљање ванредним ситуацијама, 

планирају се средства од 7.100.000 динара,  Кроз 

улагање у ову програмску активност обезбеђује се 

ефикасније деловање приликом настанка ванредних 

ситуација. Превентивне мере 1.000.000, годишњи закуп 

радио фреквенције 50.000, трошкови организације 

симулационе вежбе ученика основних школа у Убу и 

Бањанима 100.000, обука повереника 100.000,опрема за 

јединицу цивилне заштите одложена, средства 

преусмерена на трошак материјала у функцији 

спречавања ширења пандемије. 2.800.000 са опреме 

преусмерено на трошкове услуга за време пандемије, 

санација црквеног потока –елаборат 250.000 динара. 

0602-П1  Превоз грађана старијих од 70 година, 

планирана средства од 2.400.000 динара. Средства 

умањена за 600.000  првим ребалансом динара, због 

смањења трошкова услуга превоза током трајања 

ванредног стања и забране кретања грађана старијих од 65 

година. Улагање се врши у циљу социјализације и 

побољшања квалитета  живота старијих грађана. 

Индикатор учинка пројекта је број грађана који користи 

ову услугу око 3.000. 

0602-П2 Адаптација матичне службе 500.000. Нови 

пројекат предвиђен овим ребалансом. Објекат је завршен. 

ПА: 0602-0002 Функционисање месних заједница 

планира се износ од 300.000 динара само за основне 

трошкове месних заједница, уплата електричне енергије  

200.000 за објекте који се воде на месним заједницама, 
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канцеларијски материјал 50.000 и услуге 50.000, а ради 

ефикаснијег функционисања месних заједница у циљу 

пружања помоћи локалној самоуправи у смислу стања 

инфраструктуре на својим подручјима и евентуалних 

потреба у свим сферама функционисања на терену. 

Укупно за ПРОГРАМ 0602 374.411.328 

 

ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 

Улагање у програм социјалне заштите врши се ради 

унапређења квалитета услуга социјалне заштите, што се 

остварује кроз удео корисника лиценцираних услуга у 

укупном броју корисника који по евиденцији центра за 

социјални рад износи око 575. 

 Укупно улагање у програм   0901  38.400.000 динара. 

ПА: 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици 

помоћи  издвојено 5.400.000 динара за енергетске услуге , 

административне услуге , накнаде за превоз и смештај 

деце , накнаде за становање и живот  остале накнаде из 

буџета 850.000 и административна опрема  

Улагање се врши у циљу унапређења заштите 

сиромашних које резултира бројем корисника једнократне 

помоћи у односу на укупан број грађана који се планира 

за 2020 око 340.  

ПА:0901-0003 Дневне услуге у заједници:  

Средства од 6.500.000 је трансфер Министарства за 

рад запошљавање борачка и социјална питања, према 

Уредби о наменским трансферима, на буџет Општине Уб, 

са учешћем Општине Уб од 10 %, за спровођење изабране 

активности у области социјалне заштите. Општина Уб ће 

спровести пројекат неге старих и болесних лица, са 

учешћем од  500.000 и пренетим неутрошеним средствима 

из текуће године. 

ПА: 0901-0005 подршка реализацији програма 

црвеног крста издвојено 1.700.000 динара, у циљу 

социјалног деловања, развијања солидарности међу 

људима, организовање различитих облика помоћи што 

резултира бројем акција на прикупљању различитих врста 

помоћи. Средства су увећана првим ребалансом за 200.000 

0901-П2:  Решавање стамбено економских потреба 

избеглих и интерно расељених лица 22.000.000 динара. 

Улагање се врши ради економске помоћи расељеним и 

избеглим лицима, ау циљу побољшања услова живота 

избеглих лица, који се резултат казује бројем корисника 

помоћи. Наиме са средствима буџета Општине Уб и 

већим делом средствима Комесаријата за избеглице 

финансира се набавка сеоских домаћинстава, огрев, 

грађевински материјал и сл. Средства нису реализована. 

Очекује се у задњем кварталу. 

0901-П3 Санација дома пензионера 3.250.000 

Позиција увећана за 450.000 због вишка радова на објекту. 

 

ПРОГРАМ  7 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САО-

БРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

У контексту доприноса социо-економском развоју  

Општина Уб задњих година добар део годишњег буџета 

улаже у саобраћајну инфраструктуру, а у напред 

наведеном циљу што се види по броју насеља без путева 

са макадамском подлогом који је све мањи.  Општина Уб 

има закључен  

''Споразум о реализацији инвестиционог програма 

ПК Радљево у делу који се односи на организовано 

пресељење становништва и измештање насеља и 

инфраструктурних система због отварања и изградње 

будућег површинског копа'' те је годишње испланирано 

више капиталних инвестиција које Електропривреда 

Србије уплаћује на уплатни рачун ''капитални 

добровољни трансфери'' буџета општине Уб. 

ПА:0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре-Јавна безбедност: Улагање средстава од 

наплаћених новчаних казни у прекршајном поступку 

наменски се користе по програму за побољшање јавне 

безбедности у саобраћају. Средства од 18.200.000 динара 

биће утрошена према усвојеном програму: 423 Услуге 

1.000.000, 425 реконструкција раскрснице код цркве 

10.000.000 материјал 1.000.000 512 Опрема 6.200.000 

динара.-семафор. Позиција увећана за 700.000 динара.  

ПА:0701-0002 Управљање саобраћајем и 

саобраћајном инфраструктуром 

Из средстава буџета издваја се 24.500.000 динара за 

улагање у путну мрежу у циљу одржавања квалитета 

путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање 

путних подлога.  И то: камени материјал, бетонске цеви , 

рад грађевинских машина  санација ударних рупа , израда 

ограде на мосту на реци Уб. Позиција увећана за 2.500.000 

за бетонске цеви и камени материјал. 

0701-П1 Улице у насељу Мургаш ново насеље 

16.900.000. Улагање се врши из капиталних наменских 

тренсфера средствима Електропривреде Србије, у циљу 

стварања инфраструктуре као полазне основе за настанак 

новог насеља приликом расељавања становништва са 

подручја будућег површинског копа Радљево. Изградња 

ове деонице је  приведена крају у текућој години.  

0701-П2 Изградња прикључка саобраћајнице Мургаш 

ново насеље  5.800.000, из капиталног трансфера 

средстава ЕПС-а, како би се повезала улица са путном 

мрежом насељеног места Уб, и регионалним путем Уб – 

Ваљево, Радови су при крају. 

0701-П3 Изградња улице ''Војводе Мишића'' у Убу 

700.000  Улагање се врши из средстава ЕПС-а, а ради 

стварања услова за ефикасније функционисање саобраћаја 

у граду и повезивања улице ''Вука Караџића'' са 

обилазницом, у смањења саобраћајне гужве у центру 

града и улици 1. Маја, Радови су завршени. 

0701-П4 Изградња улице ''Гојка Дороњског''  

1.140.000 динара. Финансира се буџетским средствима а 

из средстава капиталних трансфера електропривреде у 

циљу стварања квалитетније саобраћајне инфраструктуре 

и смањења броја улица са макадамском подлогом у 

насељеном месту Уб.  

0701-П5 Изградња фекалне канализације у новом 

насељу Мургаш. средстава ЕПС-а 1.000.000, у циљу 

повећања степена изграђености насеља, ради будућег 

насељавања становништва са територије будућег ПК 

радљево. Радови су завршени. 

0701-П6 Изградња улице 1. Маја у Убу 0.00 Због 

умањених средстава по наведеном споразуму одложена је 

изградња улице. 

0701-П7 Изградња улице МНН-ЛИПЊАК 25.000.000 

наставак изградње саобраћајнице.. 

Укупно за програм 0701 издвојена су средства од 

93.240.000 

 

ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА 

Улагање у програм пољопривреде средствима од 

2.000.000 динара, врши се по програму који усваја 

Министарство пољопривреде. Циљ програма је раст 

производње и стабилност дохотка произвођача, а 

показатељ оправданости успеха је све већи број 

регистрованих пољопривредних газдинстава. Предлог 

програма је послат Министарству на саглсност, а средства 

се према њему распоређују на 1.400.000 динара за 
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финансирање  вештачког осемењавања стоке, и 600.000 за 

испитивање земљишта. 

 

ПРОГРАМ: 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ  

Улагање у предшколско образовање врши се у циљу 

повећања обухвата деце предшколским образовањем и 

васпитањем што резултира већим бројем деце која 

похађају васпитно и предшколско образовање у 

целодневном и четворочасовном боравку у предшколској 

установи.  Улагање у програм  за 2020. годину је 

133.950.000 средстава буџета и 2.100.000 динара 

родитељског динара за ваннаставне активности. Буџетска 

средства су умањена за износ трошкова који нису 

реализовани услед пандемије односно не боравка деце у 

предшколској установи. 

ПА:2001-0001 Функционисање и остваривање 

предшколског образовања и васпитања 

Буџетска средства у износу од 135.950.000 динара 

обухватају средства за финансирање зарада 

запослених,материјалних трошкова установе а све према 

плану и програму рада који усваја скупштина општине. 

2.100.000 динара средства ваннаставних активности која 

се уплаћују на посебан рачун установе за трошкове 

осигурања и извођење екскурзија. 

Циљ активности је ефикасно предшколско васпитање 

и образовање као и рационална употреба средстава, у 

смислу постигнутих реалних трошкова-економска цена у 

односу на цену коју родитељ плаћа. Број деце уписан у 

предшколску установу је 661 са тенденцијом раста. 

 

ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРО-

СТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

Улагање у програм 4.160.000 динара, је улагање у 

план уређења земљишта, дефинисање грађевинског 

земљишта уз поштовање правила уређења и грађења, уз 

постизање дефинисаног циља просторни развој у складу 

са плановима, што резултира увећаном проценту 

покривености планском документацијом, и већој 

површини уређеног грађевинског земљишта. 

ПА:1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 

Издвојена средства од 3.000.000 динара за стварање 

планских предуслова за уређење грађевинског земљишта 

по Закону о планирању и изградњи. Циљ дефинисан кроз 

програм. 

П1: 1101-П1 ПАРКОВИ 500.000 за изградњу два 

зелена парка у насељеном месту Уб, ради стварања услова 

за психофизички развој деце, омладине и старих, кроз 

дефинисан циљ развоја заједнице, са учинком: већа зелена 

уређена и опремљена површина у граду. Изградња је 

завршена, остала само обавеза ПДВ-а за 2020. годину, које 

су и измирене. 

1101-П1 Уређење зелених површина испред 

занатског центра у Убу 600.000/ само за пројекат/. ради 

стварања услова за психофизички развој деце, омладине и 

старих, кроз дефинисан циљ развоја заједнице, са 

учинком: већа зелена уређена и опремљена површина у 

граду. 

Укупно за програм 1101   4.160.000 динара. 

 

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Улагање у програм заштите животне средине 

11.351.000, од тога удео Општине Уб у финасирању 

делатности ПД  Еко Тамнава Уб 1.351.000, и 10.000.000  

планирано  каo капитални намeнски трансфер од 

Министарства за заштиту животне средине, а за израду 

главног пројекта, техничку контролу и ревизију пројектне 

документације пројекта регионалне депоније у Каленићу, 

а све у циљу унапређења управљања комуналним 

отпадом, са учинком смањења дивљих депонија на 

подручју Општине Уб за прикључење : Крупањ, Љубовија 

и Лозница. 

ПА: 0401-0005 Управљање комуналним отпадом-

РЕЦ-ЕКО ТАМНАВА 

Део средстава је обезбеђен као учешће Општине Уб у 

остваривању функционисања РЕЦ Еко Тамнава. Средства 

се издвајају као субвенција са ек. кл 451. 

 

ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Улагање у програм  врши се се у сврху пружања 

услуга од значаја за остваривање животних потреба 

физичких и правних лица, а у циљу покривености 

територије комуналним услугама одржавања јавних 

зелених површина, одржавање чистоће на површинама 

јавне намене и зоохигијене, који се учинкује већим бројем 

квадратних метара где се одржава чистоћа у односу на 

укупан број квадратних метара површине за јавне намене. 

ПА: 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама 

јавне намене – комунална хигијена 

Издвајањем средстава за одржавање чистоће у циљу 

максималне могуће покривености насеља и територије 

услугама одржавања чистоће јавних површина, чиме се 

постиже већи степен покривености јавно прометних 

површина. За ову намену издвојена су средства од 

68.000.000 динара. Позиција увећана за 8.000.000. 

ПА: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 

21.000.000 динара за одржавање зелених површина у 

граду. Позиција увећана за 1.000.000 динара. 

ПА:1102-0004 Зоохигијена 

Издвајање средстава се врши ради унапређења 

заштите од заразе и других болести које преносе 

животиње. Кроз ову активност финансира се смештај и 

нега паса луталица у азилу, као и нешкодљиво уклањање 

лешева са јавних површина, у износу од 13.000.000 

динара. 

П1-1102 Одржавање осталих комуналних објеката 

Средства од 25.400.000 динара издвајају се за 

одржавање градског базена и спортског центра Школарац, 

у циљу стварања услова за спровођење спортских 

активности омладине и развоја школског спорта, чиме се 

постиже стварање амбијента за бављење физичким 

активностима деце и омладине. Од 2020. Старање над  

ОБЈЕКТОМ ХАЛА СПОРТОВА поверено је Комуналном 

предузећу што је разлог увећања трошкова одржавања 

објеката. Позиција увећана за 6.000.000 динара. 

1102-П2 Одржавање водотокова 

Планирана средства 4.000.000 за одржавање 

водотокова у насељеном месту Уб, што подразумева 

кошење и уређење речних корита. 

1102-П3 Зимско одржавање и одржавање путева 

Средства од 15.000.000 динара планирају се за 

стварање услова за нормално функционисање града и 

локалних путева на територији Општине Уб у зимским 

условима, уколико то буде неопходно, као и превоз 

каменом материјала неопходног за одржавање путева и 

улица са макадамском подлогом. Позиција умањена за 

5.000.000 динара. 

ПА: 1102-0001 Управљање јавним осветљењем 

  Средства од 15.500.000 улажу се за постављање 

инсталације-обезбеђењe  јaвног осветљења, одржавањем, 

адаптацијом објекта и инсталација јавног осветљења 

којима се осветљавају саобраћајнице и јавне површине. 

Позиција увећана за 5.500.000 динара. 
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1102-П4  Пијаца изградња 

Средства електропривреде по основу наведеног 

споразума, а у циљу стварања услова за организовано 

пресељење становништва са територије будућег 

површинског копа Радљево, од 158.000.000 динара.  

Позиција увећана за 68.000.000 динара. 

1102-П5 Изградња јавног објекта-Технички центар 

КЈП Ђунис 

33.500.000 предвиђена су за изградњу техничког 

центра комуналног предузећа. Како је Општина Уб, 

извршила продају парцеле и дотрајалих објеката које је 

користило КЈП Ђунис, то је извршила куповину нових 

парцела на коме планира изградити нове објекте за 

потребе предузећа 

1102-П6 Бунар са постројењем 

Издвајају се средства од  1.650.000 за завршетак 

изградње експлоатационог бунара са постројењем на 

локацији постојећег градског базена у Убу, а у циљу 

ефикаснијег напајања водом базена односно будућег аква 

парка. 

 

ПРОГРАМ 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Средства од 60.000.000 планирају у сврху 

доступности здравствене заштите и унапређења 

ефикасности примарне здравствене заштите. Унапређење 

превентивне здравствене заштите резултира повећању 

процента превентивних прегледа у укупном броју 

прегледа који се планира 19% у 2020. години као иа 

наставак опремања објекта дома здравља чија је 

реконструкција и надоградња започета у текућој години 

са 5.000.000 динара опремањем дечијег одељења дома 

здравља. 

1801-П1 45.000.000 планира се за опремање осталих 

одељења  по завршетку реконструкције. 

ПА 1801-0001 Функционисање установа примарне 

здравствене заштите 

У циљу доступности и веће покривености 

становништва примарном здравственом заштитом 

издвајају се средства издваја се 16.500.000 за ангажовање 

на привремено повремене послове медицинских, 

административних и радника хигијеничара, ангажовање 

лекара специјалиста, административна, машинска и 

лабораторијска опрема, текуће поправке и одржавање, 

јубиларне награде и социјална давања запосленима. 

Позиција Увећана за 1.500.000 динара, за увођење 

информационог система у новизграђеном делу објекта, и 

финансирање специјализације за три лекара. 

 

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 

Средства су планирана  се у сврху обезбеђивања 

приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој 

и спровођење омладинске политике, а у циљу стварања 

услова за бављење спортом свих грађана са подручја 

Општине Уб, које резултира повећањем броја 

спроведених акција програма и пројеката који подржавају 

активно и рекреативно бављење спортом. 

ПА: 1301-0001 Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима 

Средства од 14.000.000 планирана су за спровођење 

конкурса за подршку локалним спортским организацијама 

10.000.000 за спровођење њихових програма, и 4.000.000 

за рад и финансирање активности спортског  савеза 

Општине Уб .1301-П1 Изградња и реконструкција 

спортског центра Школарац-изградња паркинга и улица 

Нова 

327.000 Комплетирањем СЦ омогућује се омладини 

свих узраста до старијих грађана бављење спортом, 

рекреација, шетња и забава. Средства ЕПС-а по споразуму 

о изградњи инфраструктуре у циљу расељавања 

становништва. Радови на реконструкцији спортског 

центра су завршени, у текућој години су измирене само 

обавезе ПДВ-а обавеза ПДВ-а. 

1301-П2 Балон хала и вештачка трава на Школарцу 

70.500.000  умањено првим ребалансом на 0,00  

издваја се за постављање балон хале на спорском центру и 

вештачке траве унутар атлетске стазе. Инвестиција 

одложена . 

1301-П3 Партерно уређење, учешће општине и 

громобранска инсталација 

Партерно уређење око зграде свлачионица и музеја 

спорта, средства за учешће из буџета као и трошкови 

ПДВ-а, надзора, вишкова и накнадних радова за изградњу 

самог објекта који се гради већином средствима 

Министарства спорта и Министарства трговине и туризма 

РС. У оквиру овог пројекта планирана су средства 

громобранске исталације. Укупно 57.700.000 динара. 

Позиција увећана за 25.000.000 динара. 

1301-П4 Опремање објекта на Школарцу 

За опрему објекта свлачионица и музеја фудбала 

планирају се средства од 6.000.000 динара. Средства су 

реализована. 

1301-П5 Реконструкција и доградња постојећег 

базена-АКВА ПАРК 

Средства од 331.000.000 предвиђена су за изградњу 

аква парка које подразумева реконструкцију постојећег и 

доградњу новог. Средства умањена на 19.000.000 због 

смањеног прилива по наведеном споразуму. 

1301-П6 Опремање котларнице за спортску халу 

За набавку котла на пелет и опрему у котларници 

спортске хале издвајају се средства од 6.000.000 на 0,00 

динара. Опремање одложено. 

1301-П7 Теретана на отвореном 3.500.000 динара. 

Изградња је завршена. Средства Министарства 1.800.0000. 

Средства су реализована. 

 

ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИ-

САЊА 

Средства за програм културе планирају  у сврху 

унапређења и представљања  културног наслеђа, културне 

разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној 

заједници, са циљем подстицања развоја културе, које се 

учинкује посебеношћу грађана културним дешавањима. 

ПА:  1201-0001 Функционисање локалних установа 

културе- Установа за културу и спорт 

Средствима од 25.000.000 динара финансира се 

делатност Установе културе по финансијском плану и 

програму рада индиректног корисника које усваја 

скупштина општине. Средства прераспоређена са услуга 

културе на опремање 4.000.000 динара. 

ПА: 1201-0001 Функционисање локалних установа 

културе Градска библиотека ''Божидар Кнежевић'' 

Средства од 12.092.000 усмерена су на обезбеђивање 

приступа јавности културној баштини, историји Србије и 

Тамнавског краја. Циљ улагања је подстицање развоја 

културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре. 

Планирани износ намењен је функционисању делатности 

градске библиотеке, што резултира  већим бројем чланова 

библиотеке и активнијем раду. Програмска активност се 

односи на књижевне вечери и промоције стваралаштва 

писаца из нашег краја и целе Србије са циљем 

представљања савременог стваралаштва и приказа 
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савремене продукције у књижарству. Уметничко 

стваралаштво ће бити подстицано и кроз различите 

креативне радионице. Позиција је не знатно увећана ради 

добијених средстава од Министарства културе за раније 

започет пројекат „Лична карта Уба“ 

ПА 1201-0004 Развој културе и информисања 

Активност се спроводи у сврху информисања 

јавности о активностима општинских органа кроз 

повећану понуду медијских садржаја из области 

привредног и друштвеног живота локалне заједнице. 

3.000.000 динара намењено је медијима којима ће се по 

спроведеном конкурсу определити појединачни износи 

средстава. 

ПА: 1201-0002 Јачање културне продукције и 

уметничког стваралаштва 

У циљу већег учешћа грађана у културној продукцији 

и уметничком стваралаштву, који резултира већем броју 

програма и пројеката удружења грађана у културној 

продукцији и уметничком стваралаштву издваја се 

2.000.000 која су бити додељена по спроведеном конкурсу 

за удружења из области културе, КД Тамнава. Балетски 

студио „Атена“ и Позориште „Раша Плаовић“ 

1201-П1 Историјски архив 

У циљу чувања архивске грађе Општина Уб 

партиципира делатност Историјског архива Ваљево са 

400.000 динара на годишњем нивоу. 

1201-П2 Верске заједнице 

У сврху ширења духовне свести грађана, а у циљу 

доступности грађана верским заједницама обезбеђена                                                                                                                                                                      

су средства у износу од 1.000.000 динара, што резултира 

већем броју сређених и адаптираних верских објеката. 

 

ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 У сврху доступности основном образовању свој 

деци са територије Општине Уб у складу са прописаним 

стандардима, а у циљу потпуног обухвата основним 

образовањем и васпитањем издвојено је 100.057.000 

динара. 

ПА:2002-0001 функционисање основног образовања 

Спровођење програмске активности функционисање 

основног образовања врши се у циљу обезбеђивања 

прописаних услова за васпитно образовни рад са децом у 

основним школама, што резултира потпуним обухватом 

деце основним образовањем на нашој територији.  

ОШ''МИЛАН МУЊАС''  25.150.000./ Средства 

умањена за 2.850.000/  

ОШ ДУШАН ДАНИЛОВИЋ РАДЉЕВО   7.000.000/ 

средства нису умањена ради израде ктларнице у 

издвојеном одељењу у Каленићу.  

ШОМО ''ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ'' УБ  

3.350.000 динара за финансирање основних 

материјалних трошкова Средства су увећана ради 

опремања издвојеног одељења у Бањанима. 

ОШ ''СВЕТИ САВА'' ПАМБУКОВИЦА    6.500.00 

/1.000.000 умањено з 

ОШ''РАЈКО МИХАИЛОВИЋ'' БАЊАНИ''     

10.180.000 

Остале школе 2.000.000 за превоз и смештај деце 

ометене и развоју. 

 2002-П1 Ученичке награде 

 У сврху подстицаја ка добрим резултатима ученика 

из различитих области, а у циљу мотивисања ученика ка 

добром успеху, Општина Уб додељује новчана средства 

на  крају школске године ученицима за постигнуте 

резултате на школским такмичењима, добитницима 

вукових диплома и предметним наставницима. Средства 

од 1.200.000 динара су реализована. Позиција умањена за 

500.000 

2002-П2 Регресирана исхрана ученика 

У сврху финансијске подршке породицама са децом а 

у стању социјалне потребе издвајају се додатна средства 

за регресирање оброка деце у школама. Са циљем да се 

финансијски подрже угрожене породице и на тај начин 

омогући већем броју деце да похађају наставу са мање 

потешкоћа. Планирана средства су 3.370.000 динара, 

укључујући и оброке за продужени боравак деце у три 

основне школе. Средства су умањена за 1.000.000 јер због 

не похађања школе неколико месеци нису  користили 

оброке у ђачким кухињама. 

2002-П3 Превоз ученика 

У сврху финансијске подршке доступности 

образовања, а у циљу смањења трошкова породица са 

децом школског узраста издвојено је  20.000.000 динара, 

за финансирање превоза деце основних школа од куће до 

школе. Средства су  првим ребалансом умањена за 

14.000.000 динара јер ученици због не похађања наставе 

нису и неће користити услуге превозас. 

2002-П4 Саобраћајница школско двориште ОШ 

Милан Муњас  

8.300.000 за приступну саобраћајницу, неопходну 

због изградње анекса школе и затвореног базена./ 

5.700.000 умањено првим ребалансом –завршетак 

инвестиције одложен. 

 

ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  

Улагање у средње образовање у складу са 

прописаним стандардима и потребама за образовним 

профилима који одговарају циљевима развоја општине и 

привреде, а у циљу повећања обухвата средњошколског 

образовања, а које резултира већим бројем деце која 

похађају средње образовање. 

ПА: 2003-0001 Функционисање средњих школа 

У циљу обезбеђивања прописаних услова за васпитно 

образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање 

наставе издвојено је 15.400.000 и то: 

Техничка школа Уб 

 Средства од 13.000.000 за финансирање основних 

материјалних трошкова, трошкова одржавања и дела 

личних примања запослених. Средства умањена за 

1.400.000 због умањених трошкова грејања док деца нису 

боравила у школи за време ванредног стања. 

Гимназија ''Бранислав Петронијевић'' 2.400.000 за 

финансирање основних материјалних трошкова и дела 

личних примања запослених. Позиција увећана за 70.000 

за набавку дезинфекционих средстава. 

2003-П1 Превоз ученика средњих школа 

У сврху финансијске подршке доступности средњег 

образовања, а у циљу смањења трошкова породица са 

децом средњошколског узраста издвојено је  17.000.000 

динара за финансирање превоза деце средњих школа од 

куће до школе. /првим ребалансом умањено 2.000.000 због 

обустава рада школа за време пандемије. 

2003-П2 Ученичке награде 

У сврху подстицаја ка добрим резултатима ученика 

из различитих области, а у циљу мотивисања ученика ка 

добром успеху Општина Уб додељује новчана средства на  

крају школске године ученицима за постигнуте резултате 

на школским такмичењима, добитницима вукових 

диплома и предметним наставницима.   Планирана су 

средства од 600.000 динара су умањена на 300.0000 

колико је и реализовано. 
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ПРОГРАМ 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

У сврху обезбеђивања стимулативног оквира за 

пословање и адекватног привредног амбијента, ау циљу 

доступности високог образовања које резултира већем 

броју студената издвајају се новчана средства у виду 

помоћи студентима у укупном износу од 9 .000.000 

динара. 

1501-П1 Студентске стипендије 

У сврху побољшања услова студирања , а у циљу 

доступности студирања, уз повећан број студената  као 

корисника помоћи планирана су новчана средства од 

9.000.000 динара која се расподељују по спроведеном 

конкурсу уз Одлуку Општинског већа Општине Уб. 

Ребалансом средства нису мењана. 

 

91. 

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона 

о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", 

број 88/11, 46/2014-Одлука УС РС, 104/2016 и 95/2018), 

члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 

83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) 

и члан 15. став 1. тачка 2)  и члана 40. тачка 6)  Статута 

општине Уб ("Службени гласник оптине Уб“, број 

4/2019), 

Скупштина општине Уб, 5. октобра 2020. године, 

доноси 

 

Одлука  

о управљању јавним паркиралиштима  
 

I Опште одредбе 

 

Члан 1.  

Овом одлуком уређују се услови и начин обављања 

комуналне делатности управљање јавним 

паркиралиштима на територији насељеног места Уб, 

права и обавезе вршиоца комуналне делатности и 

корисника услугa, финансирање, начин обезбеђивања 

континуитета у вршењу комуналне делатности и обавезе у 

случају планираних и непланираних прекида у пружању 

комуналне услуге, надзор и друга питања од значаја за 

обављање ове комуналне делатности.  

 

Члан 2. 

Комунална делатност управљање јавним 

паркиралиштима, у смислу одредаба ове одлуке, је услуга 

одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање 

на обележеним местима (затворени и отворени простори), 

организација и вршење контроле и наплате паркирања, 

услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или 

остављених возила. 

 

Члан 3.  

Делатност управљања јавним паркиралиштима на 

територији насељеног места Уб обавља Комунално јавно 

предузеће ''Ђунис'' Уб, у даљем тексту Предузеће.  

Предузеће је дужно да испуњава услове у погледу 

минималне стручне оспособљености кадрова и 

минималног техничког капацитета потребних за 

обављање комуналне делатности управљања јавним 

паркиралиштима прописане Уредбом о начину и 

условима за отпочињање обављања комуналних 

делатности.  

 

 

Члан 4.  

Управљање јавним паркиралиштима се обавља према 

Годишњем програму (у даљем тексту: Програм) који 

садржи:  

1) обим послова који се обављају у оквиру 

управљања јавним паркиралиштима, у складу са законом 

и подзаконским актима, са динамиком њихове 

реализације, 

2) начин организовања и извршавања послова 

управљања јавним паркиралиштима и 

3) износ потребних средстава за реализацију 

Програма. 

Програм доноси предузеће до 1. децембра текуће 

године за наредну годину, уз сагласност Скупштине 

општине Уб, у даљем тексту Скупштина општине.  

 

Члан 5.  

Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове одлуке 

јесу површине одређене за паркирање моторних возила.  

Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна 

Општа и посебна јавна паркиралишта могу бити: 

стална, привремена и повремена. 

Стална паркиралишта су посебно изграђене јавне по-

вршине и објекти намењени за паркирање возила и сао-

браћајне површине које су посебно одређене и обележене 

за паркирање возила. 

Привремена паркиралишта су привремено уређене 

јавне површине и објекти које се, до привођења намени 

утврђеној урбанистичким планом, користе за паркирање 

возила. 

Повремена паркиралишта су јавне површине у непо-

средној близини објекта у којима се одржавају спортске, 

културне и друге приредбе и скупови, за време њиховог 

трајања.  

Члан 6. 

Јавним паркиралиштима, у смислу одреби ове 

одлуке, не сматрају се посебни простори за паркирање 

моторних возила који рипадају одређеном објекту 

(фабрика,/ предузећа, установа, такси стајалишта и друго). 

 

Члан 7. 

Општа парикралишта су делови коловоза, тротоара 

или површине између коловоза и тротоара и друге 

површне посебно обележене за паркирање моторних 

возила. 

Општинско веће општине Уб, у даљем тесту 

Општинско веће, на предлог Општинске управе општине 

Уб, у даем тексту Општинске управа, у зависности од по-

требе за паркирањем одређује општа паркиралишта. 

  

Члан 8. 

Посебна паркиралишта су објекти и површине 

уређени и изграђени за паркирање моторних возила са 

контролисаним уласком и изласком возила. 

Контрола уласка и изласка возила са посебног 

паркиралишта врши се постављањем рампе и изградњом 

или постављањем објекта за наплату. 

Посебна паркиралишта могу бити трајног или 

привременог карактера. 

Корисник простора из члана 6. ове одлуке може их 

уступити предузећу, које ће те просторе уредити као 

посебна паркиралишта. 

 

Члан 9. 

Општа паркиралишта категоришу се према зонама и 

дозвољеном времену паркирања. 
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Општинско веће на предлог Општинске управе у за-

висности од потребе за паркирањем одређује зоне из става 

1. овог члана, као и дозвољено време паркирања на 

општим паркиралиштима у тим зонама.  

 

Члан 10. 

Општа паркиралишта  обележавају се саобраћајном 

сигнализацијом у складу са прописима о безбедности 

саобраћаја. 

Општа паркиралишта имају на видном месту 

истакнуто обавештење које садржи: зоне, категорије 

моторних возила која се могу паркирати, начин 

паркирања и наплате као и временско ограничење 

коришћења јавног паркиралишта. 

 

Члан 11. 

О изградњи нових општих паркиралишта, одржавању 

и обележавању постојећих општих паркиралишта стара се 

општина Уб. 

О одржавању и обележавању посебних паркиралишта 

стара се предузеће. 

 

 II Коришћење јавних паркиралишта 

 

Члан 12. 

Јавна паркиралишта се користе з апаркирање 

моторних возила, правних, физичких лица и 

предузетника, у даљем тексту корисник. 

Корисником паркиралишта у смислу одредаба ове 

одлуке сматра се возач или последњи регистровани 

власник возила који је евидентиран у одговарајућим 

евиденцијама надлежног државног органа Републике 

Србије, према регистарској ознаци возила, на дан када је 

извршена комунална услуга паркирања, ако возач није 

идентификован 

 

 Члан 13. 

Општинска управа дужна је да на општим, а предузе-

ће које управља паркиралиштима, на посебним паркира-

лиштима, зависно од њихових капацитета, одреди и по-

себно обележи паркинг места за возила одређених катего-

рија лица: инвалида, тешко покретних и других лица, која 

тако одређена места могу бесплатно користити, у складу 

са општим условима паркирања. 

Возило којим се превозе инвалиди може бити пут-

ничко возило које располаже посебним атестираним уре-

ђајима и командама којим управља инвалидно лице, или 

пак возило којим  управља друго лице када се у њему пре-

вози инвалидно лице.  

Категорије инвалида и других лица, као и услове и 

поступак за издавање решења за коришћење паркинг ме-

ста из става 1. овог члана прописује својим актом Оп-

штинско веће.  

Решење о праву на бесплатно коришћење посебно 

обележених праркинг места доноси Општинска управа. 

На основу решења из претходног става овог члана 

предузеће издаје посебну налепницу која истовремено 

има својство паркинг карте. 

 

Члан 14. 

Посебна паркиралишта се могу, изузетно, по 

одобрењу Општинске управе привремено користити за 

друге намене (за потребе ауто-школе, забавних и 

спортских манифестација и друго).  

 

 

Члан 15. 

Возила хитне медицинске помоћи, полиције, војске 

Србије, ватрогасних возила када у току интервентних ак-

ција користе паркиралиште не плаћају услугу паркирања. 

 

Члан 16. 

Физичка лица, предузетници и правна лица (станари, 

корисници пословног простора) под посебним условима у 

погледу цене и утврђеног времена паркирања могу општа 

паркиралишта користити као повлашћени корисници. 

Повлашћеним корисницима из става 1. овог члана 

предузеће издаје повлашћену паркинг карту - месечна 

претплатна карта која важи месец дана од дана уплате. 

Правном лицу и предузетнику могу се издати 

највише три паркинг карте, а физичком лицу највише две 

паркинг карте. 

Повлашћену паркинг карту повлашћени корисник 

може користити искључиво за возило за које је ова карта 

издата. 

 

Члан 17. 

Општинка управа може, изузетно, одобрити 

резервацију места на општим парки-ралиштима државним 

органима, органима оп-штине, јавним службама, другим 

правним ли-цима и предузетницима. 

Резервацију места на општим паркиралиштима 

Општинска управа може одобрити и инвалидним лицима 

из члана 13. одлуке. 

 

Члан 18. 

За коришћење јавног паркиралишта кориснике је 

дужан да плати одговарајућу цену за услугу паркирања за 

одређено време паркирања. 

Изузетно од става 1. овог члана, коришћење 

обележеног паркинг места за инвалидна лица из члана 13. 

одлуке је бесплатно. 

 

Члан 19. 

Корисник јавног паркиралишта је обавезан да. 

1) плати коришћење паркинг места према времену 

задржавања на прописан начин, 

2) поступа у складу са ограничењем времена 

коришћења паркинг места,  

3) користи паркинг место у складу са собраћајним 

знаком, хоризонталном и вертикалном сигнализацијом 

којом је означено паркинг место. 

 

III Наплата паркирања 

 

Члан 20. 

Корисник плаћа услугу коришћења општег паркира-

лишта унапред куповином паркинг карте или електрон-

ским путем. Паркинг карта се може купити као сатна или 

као дневна карта у складу са чланом 22. одлуке. Изузетно 

од овог става, корисник може платити услугу паркирања 

накнадно, по налогу за плаћање, на начин и под условима 

прописаним чланом 23.  

Корисник је дужан да: 

1) истакне купљену паркинг карту на видно ме-

сто са унутрашње стране предњег ветробранског стакла 

возила или плати  паркирање  на неки од других понуђе-

них начина; 

2) користи исправно паркинг карту, односно у 

њу да унесе тачне податке. 

Истицањем паркинг карте, односно заустављањем во-

зила на паркинг месту, ако плаћање  врши на неки од дру-
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гих понуђених начина, корисник прихвата прописане 

услове за коришћење  јавног паркиралишта. 

Куповином паркинг карте или плаћањем на неки од 

других понуђених начина корисник стиче право коришће-

ња  паркинг места. 

Предузеће нема обавезу чувања паркираног возила и 

не сноси одговорност за оштећење или крађу возила.  

 

Члан 21. 

Контролу паркирања, односно исправност 

коришћења јавних паркиралишта врше овлашћени 

контролори предузећа. 

Контролори предузећа имају службену легитимацију 

и носе службена одела. 

Предузеће издаје легитимацију  и утврђује изглед 

службеног одела. 

 

Члан 22. 

На општим паркиралиштима, наплата паркирања се 

врши по започетом сату или дневном трајању, плаћањем 

сатне или дневне карте. 

Сатна паркинг карта важи за сваки започети сат пре-

ма утврђеном времену коришћења. 

Дневна паркинг карта важи од тренутка издавања до 

истека времена у првом следећем дану у коме се врши на-

плата паркирања. 

У зонираном подручју сатна односно дневна паркинг 

карта важи искључиво у оквиру одређене зоне. 

Корисник општег паркиралишта се може определити 

да услугу паркирања користи по започетом сату или у 

дневном трајању, куповином и истицањем важеће сатне 

или дневне карте односно плаћањем услуге електронким 

путем. 

Корисник који је паркирао возило а није се опреде-

лио за коришћење услуге паркирања на начин из става 5. 

овог члана, користи паркинг место под условима који ва-

же за паркирање у дневном трајању и истом се издаје на-

лог за плаћање дневне карте. 

Корисник који користи услугу паркирања по започе-

том сату на начин из става 1. овог члана, истеком времена 

коришћења паркиралишта у зонираном подручју, може 

наставити коришћење паркин места под условима и на на-

чин из става 6. овог члана.  

 

IV Контрола коришћења општих паркиралишта 

 

Члан 23. 

Налог за плаћање дневне паркинг карте издаје овла-

шћени контролор и уручује га кориснику. 

Када контролор није у могућности да уручи налог ко-

риснику, причвршћује га на вoзилу, на предњем ветро-

бранском стаклу. 

Достављањем налога за плаћање дневне карте на на-

чин из става 2. овг члана сматра се уредним и доцније 

оштећење или уништење налога нема утицај на ваљаност 

достављања и не одлаже плаћање дневне паркинг карте. 

Сматра се да је корисник паркиралишта поступио по 

примљеном налогу ако је платио дневну паркинг карту у 

року од осам дана од дана издавања, на начин назначен у 

налогу. 

Ако корисник паркиралишта не плати дневну карту, 

у року из става 4. овог члана, дужан је осим износа цене 

дневне карте, у наредних осам дана, платити и стварне 

трошкове предузећа и законску затезну камату, на шта ће 

у налогу бити упозорен. 

Ако корисник паркиралишта не поступи у складу са 

ставом 5. овог члана, предузеће ће покренути поступак на-

плате потраживања.  

 

Члан 24. 

Предузеће је дужно да обезбеди: 

1) трајно и несметано пружање управљање јавним 

паркиралиштима корисницима услуга под условима и на 

начин уређен законом, прописима и стандардима 

донесеним на основу закона, 

2) прописани или уговорени обим и квалитет 

управљања јавним паркиралиштима, који подразумева 

тачност у погледу рокова, сигурност корисника услуге у 

добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у 

складу са позитивним прописима, 

3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите 

комуналних објеката, постројења и опреме, који служе за 

обављање управљања јавним паркиралиштима, 

4) развој и унапређење квалитета управљања јавним 

паркиралиштима, као и унапређење организације и 

ефикасности рада.  

 

Члан 25.  

Предузеће је дужно да једном годишње спроведе 

поступак изјашњавања корисника услуга о квалитету 

обављања делатности управљања јавним 

паркиралиштима, у трајању од најмање 15 дана.  

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана 

објављује се на званичној интернет страници општине Уб 

и Предузећа, а доставља се средствима јавног 

информисања ради саопштења.  

Предузеће је дужно да у року од 15 дана од дана 

завршетка изјашњавања из става 1. овог члана достави 

Општинској управи извештај о резултатима изјашњавања 

корисника услуга о квалитету обављања делатности 

управљања јавним паркиралиштима.  

Уколико су резултати изјашњавања корисника услуга 

такви да већина корисника није задовољна пруженом 

комуналном услугом, Општинска управа преиспитује рад 

Предузећа, сачињава анализу са предлогом мера за 

отклањање недостатака наведених у изјашњавању 

корисника услуга и доставља је Општинском већу 

општине Уб (у даљем тексту: Општинско веће).  

Општинско веће, након разматрања анализе и 

предложених мера из става 4. овог члана, доноси акт 

којим налаже Предузећу, да отклони недостатке који су 

наведени у изјашњавању корисника услуга, у року који не 

може бити дужи од 90 дана.  

Предузеће је дужно да обезбеди корисницима услуга 

законом прописане услове који омогућавају брз и 

ефикасан контакт у вези квалитета и коришћења услуга.  

Корисници услуга, могу континуирано у току године 

достављати питања, примедбе и предлоге преко интернет 

странице Предузећа, а исто је дужно да на достављена 

питања, примедбе и предлоге одговори у року од 8 дана.  

 

V Финансирање управљања јавним паркиралиштима 

 

Члан 26. 

Средства за обављање и развој управљања јавним 

паркиралиштима обезбеђују се из: 

1)    прихода буџета општине Уб, 

2) прихода од продаје комуналних услуга, 

3)  наменских средстава других нивоа власти и 

4)    других извора, у складу са законом. 
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Члан 27. 

Корисник услуге дужан је да плати цену услуге 

паркирања. 

Цене услуге паркирања јавним паркиралиштима 

утврђују се Ценовником, који доноси предузеће, на 

основу елемената за образовање цена прописаних законом 

којим је уређен начин обављања комуналних делатности, 

уз сагласност Скупштине општине. 

 

VI Начин обезбеђивања континуитета у управљању 

јавним паркиралиштима и обавезе Предузећа у случају 

планираних и непланираних прекида у пружању услуге  

 

Члан 28. 

Предузеће је дужно да свој рад и пословање 

организује тако да кроз реализацију Програма из члана 4. 

ове одлуке, обезбеди одговарајући обим, врсту и квалитет 

услуга.  

 

Члан 29. 

Предузеће је дужно да у средствима јавног 

информисања или на други погодан начин обавести 

кориснике услуга о планираним или очекиваним 

сметњама и прекидима, који ће настати или могу настати 

у пружању комуналне услуге из члана 2. ове одлуке, 

најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих 

услуга.  

 

Члан 30. 

У случају наступања непланираних или 

неочекиваних поремећаја или прекида у пружању 

комуналне услуге из члана 2.ове одлуке, Предузеће је 

дужно да одмах о томе обавести Општинску управу и да 

истовремено предузме мере за отклањање узрока 

поремећаја.  

 

Члан 31. 

По утврђивању поремећаја или прекида у пружању 

комуналне услуге из члана 2. ове одлуке, Општинска 

управа је дужна да утврди разлоге и евентуалну 

одговорност за поремећај, односно прекид вршења услуге 

из члана 2. ове одлуке, као и одговорност за учињену 

штету.  

 

Члан 32. 

У случају поремећаја или прекида у обављању 

управљања јавним паркиралиштима, као и у случају 

штрајка запослених у Предузећу, Општинско веће 

предузима оперативне и друге мере којима ће се 

обезбедити услови за несметан рад и пословање 

Предузећа и управљање јавним паркиралиштима, у складу 

са законом и овом одлуком. 

  

VII Забране 

 

Члан 33. 

На јавним паркиралиштима забрањено је: 

а) паркирање возила супротно саобраћајном знаку, 

хоризонталној и вертикалној сигнализацији, 

б) паркирање возила које није регистровано, односно 

чијој регистрационој налепници је истекао рок важења и 

паркирање возила на којима регистарске таблице односно 

регистрационе налепнице нису постављене на прописан 

начин,  

в) остављање неисправног или хаварисаног возила, 

односно прикључног возила без сопственог погона, 

г) заузимање паркинг места путем ограђивања или на 

други начин ометање паркирања других возила. 

Уколико забрањену радњу из става 1. тач. а) - в) овог 

члана није извршио власник, односно корисник возила, 

обавезан је да, у року од осам дана, да потпуне и тачне 

податке о идентитету возача и доказ на основу којег се на 

неспоран начин може утврдити да је то лице управљало 

возилом у одређено време. 

Доказом из става 2. овог члана сматраће се и писана 

изјава оверена од стране надлежног органа којом возач, 

чије је податке дао власник, односно корисник возила, 

потврђује да је управљао возилом у одређено време. 

Возила паркирана и заустављена супротно овој Одлу-

ци, може блокирати, уклонити и одвести до места чувања 

Предузеће по налогу комуналног или саобраћајног ин-

спектора, контролора Предузећа или другог овлашћеног 

службеног лица Предузећа. 

За уклањање возила паркираних супротно одредбама 

ове Одлуке Предузеће користи специјално возило „Паук“ 

које испуњава стандарде у складу са Законом. 

За блокирање возила паркираних супротно одредба-

ма ове Одлуке Предузеће користи специјално конструиса-

не блокаторе који испуњавају стандарде у складу са Зако-

ном. 

Предузеће може на општем паркиралишту блокирати 

или са истог уклонити возило корисника паркирано и зау-

стављена супротно одредбама ове Одлуке уколико је ре-

гистровано изван подручја Републике Србије, по налогу 

контролора Предузећа или другог овлашћеног службеног 

лица Предузећа. 

Контролор Предузећа или друго овлашћено лице 

Предузећа сачињава фотодокументацију у прилогу налога 

за блокирање или уклањање возила са видљивим чиње-

ничним стањем у смислу места и времена отпочињања 

блокирања односно уклањања возила и времена прекрша-

ја, као и регистарских таблица  које се чувају у архиви 

Предузећа. 

Возила паркирана и заустављена супротно прописи-

ма о безбедности саобраћаја, или на месту на коме пред-

стављају опасност или сметњу у саобраћају или кретању 

пешака, блокира, или уклања и одвози до места чувања 

Предузеће по налогу радника Министарства унутрашњих 

послова. 

Предузеће је дужно да приликом блокирања или 

уклањања непрописно паркираних и заустављених возила 

и њиховог одвожења до места чувања поступа са пажњом 

доброг домаћина, да возила чува од оштећења, брижљиво 

са њима рукује и обезбеди чување возила на простору по-

себно одређеном за ту намену. 

Уколико власник непрописно паркираног и  

заустављеног возила дође до тренутка блокирања  или  

одвожења  возила, возило ће се  одблокирати или вратити 

власнику уз плаћање паушалног износа накнаде који се 

одређује посебном одлуком Надзорног одбора Предузећа. 

Предузеће је дужно да уклоњено и одвежено непро-

писно паркирано, односно заустављено возило, чува до 

тренутка предаје возила власнику. Власник је дужан да 

пре преузимања возила накнади Предузећу трошкове од-

вожења и чување возила.  

Уклоњено и одвежено возило, чији власник одбије да 

плати трошкове одвожења или не дође да преузме возило 

чуваће се највише шест месеци од дана његовог одвоже-

ња. Након тридесет дана чувања трочлана комисија Пред-

узећа извршиће процену вредности возила, према Правил-

нику Предузећа, на који сагласност даје Председник оп-

штине Уб. 
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По истеку времена до кога је дужно чувати возило, 

као и у случају да висина трошкова одвожења и чувања 

возила превазиђу вредност возила, Предузеће може вози-

ло продати јавним надметањем и од продајне цене напла-

тити трошкове, одвожења, чувања и продаје возила. 

Висину накнаде  за одблокирање, одвожење и чување 

непрописно паркираних возила и висину паушалне накна-

де из ове Одлуке, одређује Предузеће уз сагласност Оп-

штинског већа.  

 

VIII Надзор 

 

Члан 34. 

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши 

Општинска управа, организациона јединица надлежна за 

комуналкне послове.  

Инспекцијски надзор над применом ове одлуке, врши 

Општинска управа, организа-циона јединица надлежна за 

инспекцијске по-слове.  

  

IX Казнене одредбе 

Члан 35.   

Новчаном казном од 150.000 динара казниће се за 

прекршај Предузеће, ако: 

1. на прописан начин не одржава и обележава 

посебна паркиралишта (члан 11. став 2), 

2. ако на посебним паркиралиштима не одреди 

паркинг места за возила инвалида (члан 13. став 1.), 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном од 25.000 динара одговорно лице у 

Предузећу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном од 75.000 динара предузетник. 

 

Члан 36.   

Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за 

прекршај правно лице ако поступа супротно одредбама 

члана 33. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном од 5.000 динара одговорно лице у 

правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном од 25.000 динара предузетник. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном од 5.000 динара физичко лице. 

 

Члан 37.   

Новчаном казном од 10.000 динара казниће се за 

прекршај контролор, уколико не носи службена обележја 

– службено одело или службену легитимацију (члан 21 

одлуке). 

 

Члан 38.   

За прекршаје из члана 35, 36. и 37. ове одлуке, 

комунални инспектор, издаје прекршајни налог у складу 

са законом. 

 

X Завршне одредбе 

 

Члан 39.  

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Одлука о управљању јавним паркиралиштима (''Службени 

гласник општине Уб'' број 4/2004, 12/2008, 12/2010, 

27/2012 и 4/2020). 

 

 

Члан 40. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине   

Број: 352-28/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

 

92. 

На основу члана  40. тачка 53)  Статута општине Уб 

(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 5. октобра 2020. године, до-

носи 

 

Закључак  

о прихватању Извештаја о раду и пословању  

КЈП ''Ђунис'' Уб за 2019. годину 

 

 1. Прихвата се Извештај о раду и пословању КЈП 

''Ђунис'' Уб за 2019. годину, који је усвојио Надзорни 

одбор предузећа, на седници одржаној 30. јула 2020. 

године, под бројем  829/2020. 

 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 06-33-2/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

 
93. 

На основу члана  40. тачка 10)  Статута општине Уб 

(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 5. октобра 2020. године, до-

носи 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

Комуналном јавном предузећу ''Ђунис''  

на Одлуку о расподели добити   

 

1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузећу 

''Ђунис'' на Одлуку о расподели добити, број 691/2020 

коју је донео Надзорни  одбор предузећа, на седници одр-

жаној дана 25. јуна 2020. године. 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 352-28/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

 

94. 

На основу члана  40. тачка 10)  Статута општине Уб 

(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 5. октобра 2020. године, до-

носи 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

на Одлуку доношењу   Прве измене и допуне 

Програма пословања Комуналног јавног предузећа 

„Ђунис“ Уб за 2020. годину 
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1. Даје се сагласност на Одлуку о доношењу   Прве 

измене и допуне Програма пословања Комуналног јавног 

предузећа „Ђунис“ Уб за 2020. годину, број 1008/2020 коју 

је донео Надзорни  одбор предузећа, на седници одржаној 

дана 16. септембра 2020. године. 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 352-29/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

 

95. 

На основу члана  40. тачка 10)  Статута општине Уб 

(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 5. октобра 2020. године, до-

носи 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

на Одлуку o кредитном дугорочном задужењу  

Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб,  ради 

финансирања капиталних инвестиционих расхода 

предвиђених Програмом пословања КЈП „Ђунис“ Уб 

 

1. Даје се сагласност на Одлуку о кредитном 

дугорочном задужењу  Комуналног јавног предузећа 

„Ђунис“ Уб,  ради финансирања капиталних 

инвестиционих расхода предвиђених Програмом 

пословања КЈП „Ђунис“ Уб, број 1003/2020 коју је донео 

Надзорни  одбор предузећа, на седници одржаној дана 16. 

септембра 2020. године. 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 352-30/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

 

96. 

На основу члана  40. тачка 53)  Статута општине Уб 

(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 5. октобра 2020. године, до-

носи 

 

Закључак  

о прихватању Годишњег извештаја о раду  

Предшколске установе ''Уб'' из Уба  

за радну 2019/2020 годину 

 
1. Прихвата се Годишњи извештаја о раду Пред-

школске установе ''Уб'' из Уба за радну 2019/2020 годину, 

број 515/2020-01 који је усвојио Управни одбор уставове, 

Одлуком од 9. септембра  2020. године. 

 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 06-33-3/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

 

 

 

97. 

На основу члана  40. тачка 53)  Статута општине Уб 

(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 5. октобра 2020. године, до-

носи 

 

Р е ш е њ е  

о давању сагласности на  

Годишњи план рада  

Предшколске установе ''Уб'' из Уба  

за радну 2020/2021 годину. 

 

1. Даје се сагласност на Годишњи план рада Пред-

школске установе ''Уб'' из Уба за радну 2020/2021 годину, 

број 513/2020-01 који је усвојио Управни одбор уставове, 

Одлуком од 9. септембра  2020. године. 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 60-6/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

 

98. 

На основу члана 32. тачка 6) Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 

83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и 

члана 40. тачка 44) Статута општине Уб (“Службени гла-

сник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 5. октобра 2020. године, до-

носи 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

на Одлуку о другој измени  

Финансијског плана за 2020. годину  

са пројекцијама за 2021. и 2022. годину  

Предшколској установи ''Уб'' 

 

1. Даје се сагласност на Одлуку о другој измени 

Финансијског плана за 2020. годину са пројекцијама за 

2021. и 2022. годину коју је донео Управни одбор 

Предшколске установе ''Уб'', на седници одржаној 21. 

септембра 2020. године. 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 60-7/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

 

99. 

На основу члана 32. тачка 6) Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 

83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и 

члана 40. тачка 44) Статута општине Уб (“Службени гла-

сник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 5. октобра 2020. године, до-

носи 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

на Одлуку о ребалансу буџета  

Градске библиотеке ''Божидар Кнежевић'' из Уба 

за 2020. годину 
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1. Даје се сагласност на Одлуку о ребалансу буџета 

Градске библиотеке ''Божидар кнежеви'' из Уба за 2020. 

годину, коју је донео Управни одбор установе, на седници 

одржаној 29. септембра 2020. године. 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 63-3/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

 

100. 

На основу 40. тачка 53)  Статута општине Уб (“Слу-

жбени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Скупштина општине Уб, 5. октобра 2020. године, до-

носи 

 

Закључак  

о прихватању Извештаја о раду Установе културе  

''Културн центар Уб'' за 2019. годину 

 

 1. Прихвата се Извештаја о раду  Установе културе  

''Културни центар Уб'' за 2019. годину који је усвојио 

Управни одбор предузећа на седници одржаној 14. августа 

2020. године под бројем 236/20. 

 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 06-33-4/2020-01 Ивана Николић, с.р. 

101. 

На основу члана 40. став 1. тачка 44) Статута оп-

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

 Скупштина општине Уб, 5. октобра 2020. године, 

доноси  

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

Установи културе ''Културни центар Уб'' 

на Одлуку о усвајању Друге измене  

Финансијског плана за 2020. годину 

 

1. Даје се сагласност Установи културе ''Културни 

центар Уб'' на Одлуку о усвајању Друге измене 

Финансијског плана за 2020. годину, број 270/20. коју је 

донео Управни одбор установе на седници одржаној 30. 

септембра 2020. године 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 

 

 Општина Уб Председница Скупштине 

 Скупштина општине  

 Број: 6-3/2020-01 Ивана Николић, с.р. 
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С а д р ж а ј 

 

 

87. 

 

Одлука о утврђивања престанка мандата одборника у Скупштини општине Уб 

 

1 

 

88. 

 

Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Уб 

 

1 

 

89. 

 

Закључак о прихватању Извештаја о извршењу буџета општине Уб за период 1. јануар – 30. 

јун 2020. године 

 

 

1 

 

90. 

 

Одлука о другом ребалансу Одлуке о буџету општине Уб за 2020. годину 

 

2 

 

91. 

 

Одлука о управљању јавним паркиралиштима 

 

34 

 

92. 

 

Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању КЈП ''Ђунис'' Уб за 2019. годину 

 

39 

 

93. 

 

Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' на Одлуку о расподели 

добити  

 

 

39 

 

94. 

 

Решење о давању сагласности на Одлуку о доношењу Прве измене и допуне Програма 

пословања Комуналног јавног предузећа „Ђунис“ Уб за 2020. годину 

 

 

39 

 

95. 

 

Решење о давању сагласности на Одлуку о кредитном дугорочном задужењу  Комуналног 

јавног предузећа „Ђунис“ Уб, ради финансирања капиталних инвестиционих расхода 

предвиђених Програмом пословања КЈП „Ђунис“ Уб 

 

 

 

40 

 

96. 

 

Закључак о прихватању Годишњег извештаја о раду Предшколске установе ''Уб'' у Убу за 

радну 2019/2020 годину 

 

 

40 

 

97. 

 

Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Предшколске установе ''Уб'' у Убу за 

радну 2020/2021 годину 

 

 

40 

 

98. 

 

Решењe о давању сагласности на Одлуку о другој измени Финансијског плана за 2020. годи-

ну са пројекцијама за 2021. и 2022. годину Предшколској установи ''Уб'' 

 

 

40 

 

99 

 

Решења о давању сагласности на Одлуку о ребалансу буџета Градске библиотеке ''Божидар 

Кнежевић'' из Уба за 2020. годину 

 

 

40 

 

100. 

 

Закључaк о прихватању Извештаја о раду Установе културе ''Културни центар Уб'' за 2019. 

годину 

 

 

41 

 

101 

 

 

Решење о давању сагласности Установи културе ''Културни центар Уб'' на Одлуку о усвајању 

Друге измене Финансијског плана за 2020. годину 

 

 

41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Издавач: Скупштина општине Уб  
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 

 


