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Скупштина општине Уб, 17. децембра 2021. године, 

доноси 

 

Решење о давању сагласности  

на Финансијски план Предшколске установе  

''Уб'' из Уба за 2022. годину,  

са пројекцијом за 2023. и 2024. годину 

 

 1. Даје се сагласност на Финансијски план 

Предшколске установе ''Уб'' из Уба за 2022. годину, са 

пројекцијом за 2023. и 2024. годину, број 746-4/2021-01 

који је усвојио Управни одбор установе на седници 

одржаној 9. новембра 2021. године 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 60-6/2021-01 Ивана Николић, с.р. 

 

149. 

На основу члана 40. тачка 44) Статута општине Уб 

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

Скупштина општине Уб, 17. децембра 2021. године, 

доноси 

 

Решење  

о давању сагласности на Програм пословања  

Регионалног центра за управљање отпадом  

''Еко-Тамнава'' д.о.о. Уб за 2022. годину 
 

 1. Даје се сагласност на Програм пословања 

Регионалног центра за управљање отпадом ''Еко-Тамнава'' 

д.о.о. за 2022. годину, који је усвојила Скупштина 

друштва 24. септембра 2021. године, Одлуком број 

327/2021. 

2. Овај решење објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 

 

 

Општина Уб Председница 

Скупштина општине  

Број: 501-27/2021-01 Ивана Николић, с.р. 

 

150. 

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 

64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-

одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19, 37/19-др. закон, 9/20 и 52/21), члана 9. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну средину 

(„Службени гласник РС“ бр. 135/04 и 88/10) и члана 40. 

тачка 5) Статута општине Уб (''Службени гласник 

Општине Уб'' број 4/2019),  

Скупштина општине Уб, на седници одржаној 17. 

децембра 2021. године, доноси 

 

Одлука  

о приступању изради  

Плана детаљне регулације за изградњу соларне 

електране “Таково 1”  

у делу насеља Таково, на територији општине Уб 
 

Члан 1. 
Приступа се изради Плана детаљне регулације за 

изградњу соларне електране “Таково 1”   у делу насеља 

Таково, на територији општине Уб (у даљем тексту: 

План). 

 

Члан 2. 
Оквирном (прелиминарном) границом Плана 

обухваћено је подручје површине око 14,50 ha.  

 

Оквирном прелиминарном) границом Плана 

обухваћене су: 

 целе кп. бр. 1630, 1634/6, 1634/7, 1634/22, 1634/25, 

1634/26, 1634/29, 1634/30, 1635, 1634/8 и 1632 КО Таково; 

 делови кп. бр. 2809/1 (државни пут), 1629 и 2827 

(некатегорисани путеви) у КО Таково.  

 

Граница Плана је дефинисана као оквирна 

(прелиминарна), а коначна граница планског подручја 

дефинисаће се приликом припреме нацрта планског 

документа. 

Саставни део ове одлуке је графички приказ 

оквирних граница и прелиминарног обухвата планског 

подручја. 

 

Члан 3. 
Услови и смернице од значаја за израду Плана дати 

су у планском документу ширег подручја и по хијерархији 

вишег реда, Просторни план општине Уб (“Службени  

гласник општине Уб”, број 13/2012), према коме је 

прописана обавеза израде плана детаљне регулације за 

соларну електрану.  

Члан 4. 
Принципи планирања, коришћења, уређења и 

заштите простора у обухвату Плана засниваће се на 

принципима рационалне организације и уређења простора 

и усклађивању планираних садржаја са могућностима и 

ограничењима у простору. 

 

Члан 5. 
Визија и циљ Плана је стварање законског и планског 

основа за просторно уређење предметне зоне и 

утврђивање правила уређења и правила грађења за 

подручје соларне електране, односно стварање основа за 

издавање одговарајућих дозвола за грађење свих 

потребних објеката у саставу соларне електране.  

 

Члан 6. 
У складу са чланом 28. Закона о планирању и 

изградњи, садржајем Плана ће се обухватити: 

1) границе плана и обухват грађевинског подручја, 

поделу простора на посебне целине и зоне; 

2) детаљна намена земљишта; 

3) регулационе линије улица и јавних површина и 

грађевинске линије са елементима за обележавање на 

геодетској подлози; 

4) нивелационе коте улица и јавних површина 

(нивелациони план); 

5) попис парцела и опис локација за јавне површине, 

садржаје и објекте; 

6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, 

комуналну и другу инфраструктуру; 

7) мере заштите културно-историјских споменика и 

заштићених природних целина; 

8) локације за које се обавезно израђује урбанистички 

пројекат или расписује конкурс; 

9) правила уређења и правила грађења по целинама и 

зонама; 



Број 32– страна 60 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 17. децембар 2021. године 

 

 

10) друге елементе значајне за спровођење плана 

детаљне регулације; 

11) графички део. 

 

Члан 7. 
Рокови за израду Плана, дефинишу се уговором 

између Наручиоца и обрађивача Плана. Оквирни рок за 

израду нацрта плана је 10 месеци од дана доношења ове 

одлуке. 

 

Члан 8. 
Израду Плана финансираће подносилац иницијативе 

за израду Плана, Наручилац израде, СТОЧАР Л.С.Б. д.о.о. 

Уб,  Трњаци б.б. 14210 Уб. 

Носилац  израде Плана је Општинска управа 

општине Уб, Одељење за послове урбанизма, обједињене 

процедуре и имовинско-правне послове. 

Обрађивач Плана је “АРХИПЛАН” д.о.о. из 

Аранђеловца, изабран од стране Наручиоца. 

 

 

 

Члан 9. 
У првој фази израдиће се концептуална развојна 

решења - елаборат за рани јавни увид, који се излаже на 

рани јавни увид. 

Нацрт Плана биће изложен на јавни увид, након 

обављене стручне контроле од стране Комисије за 

планове.  

Оглашавање раног јавног увида и јавног увида и 

трајање обавиће се у складу са Законом о планирању и 

изградњи. 

 

Члан 10. 
На основу мишљења Општинске управе општине Уб, 

Одељења за делатности установа и заштиту животне 

средине, број 501-26/21-05 од 24.11.2021. године, за 

потребе Плана, потребно је приступити изради стратешке 

процене утицаја на животну средину 

 

Члан 11. 
План ће се израдити у четири (4) истоветних 

примерка (у штампаном и дигиталном облику) и то три (3) 

примерка за Носиоца израде и један (1) примерак за 

обрађивача плана.  

 

Члан 12. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине Уб”. 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 350-231/2021-01 Ивана Николић, с.р. 

 

151.

На основу члана 32. тачка 6) Закона о локалној са-

моуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007, 83/2014-

други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), члана 34. 

и 45. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Слу-

жбени гласник РС'' број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 

83/2016, 104/2016 – други закон и 95/2018 – други закон, 

члана 64. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени 

гласник РС“, број 24/2011), члана 20. тачка 17) и члана 2. 

Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити 

("Службени гласник РС" број 18/2016) и члана 40. тачка 

6). Статута општине Уб („Службени гласник општине 

Уб“, број 4/2019),  

Скупштина општине Уб, на седници одржаној дана  

17. децембра 2021. године, доноси 

 

Одлука  

о реализацији Одлуке о буџету општине Уб  

у делу планираних расхода 

за услуге социјалне заштите за 2022. годину 

 

 

 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге 

социјалне заштите општине Уб које се финансирају из 

средстава наменског трансфера и изворних прихода једи-

нице локалне самоуправе у 2022. години. 

Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана ос-

тварује појединац и породица за 2022. годину, у висини, 

под условима и на начин утврђен Законом о социјалној 

заштити, Уредбом о наменским трансферима у социјалној 

заштити, Законом о јавним набавкама и Уговором о на-

менским трансферима у социјалној заштити за 2022. го-

дину. 

 

Члан 2.  

 Приходи и примања, расходи и издаци буџета 

општине Уб за 2022. годину у области пружања услуга 

социјалне заштите предвиђених (разделом 05, глава 00, 

програмска класификација 0902-0016, функција 090, 

позиција 30 и економска класификација 423) Одлуке о 

буџету о буџету општине Уб за 2022. годину („Службени 

гласник општине Уб“, брoj 32/2021) у укупном износу од 

7.500.000,00 динара, распоређују се и користе на начин 

исказан у следећој табели: 

 

Услуге социјалне заштите  

које се финансирају из средстава 

наменског трансфера  

за 2022. годину 

Укупан износ по услузи  

из средстава  

наменског трансфера  

за 2022. годину 

Учешће ЈЛС  

по услузи  

из сопствених извора -

прихода 

1) Помоћ у кући 3.000.000 4.500.000 

Укупно: 3.000.000 4.500.000 

 

Члан 3. 

 Општина Уб стара се о реализацији и квалитету 

спровођења услуга социјалне заштите за 2022. годину у 

складу са начелима прописаним Законом о социјалној 

заштити.  

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Уб".  

 

 


