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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ УБ

Година XIV – Број 2 Уб, 15. март 2013. године Бесплатан примерак

3.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине

Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 15. марта 2013. године, доно-

си

Р е ш е њ е
о давању сагласности

Јавном предузећу за управљање и коришћење
регионалног вишенаменског хидросистема

Стубо – Ровни ''Колубара''
на Програм пословања за 2013. годину

1. Даје се сагласност Јавном предузећу за управљање и
коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо
– Ровни ''Колубара'' на Програм пословања за 2013. годину,
који је донео Управни одбор предузећа на седници одржаној
30. јануара 2013. године под бројем 4/01-1.

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 023-2/2013-01 Драган Јелић, с.р.

4.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине

Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 15. марта 2013. године, до-

носи

Закључак
о прихватању Извештаја о раду

Градске библиотеке
„Божидар Кнежевић" из Уба за 2012. годину

1. Прихвата се Извештаја о раду Градске библиотеке
„Божидар Кнежевић" из Уба за 2012. годину, који је усвојио
Управни одбор библиотеке на седници одржаној 10. јануара
2013. године

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 06-38-4/2013-01 Драган Јелић, с.р.

5.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине

Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 15. марта 2013. године, доно-

си

Р е ш е њ е
о давању сагласности

Градској библиотеци ''Божидар Кнежевић''  из Уба
на План и програм рада за 2013. годину

1. Даје се сагласност Градској библиотеци ''Божидар
Кнежевић'' из Уба на План и програм рада за 2013. годину,
број 90. који је усвојио Управни одбор библиотеке на седни-
ци одржаној 10. јануара 2013. године

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 630-1/2013-01 Драган Јелић, с.р.

6.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине

Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 15. марта 2013. године, доно-

си

Закључак
о прихватању Извештаја о раду

Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2012. годину

1. Прихвата се Извештај о раду Центра за социјални
рад ''Уб'у Убу за 2012. годину, који је усвојио Управни одбор
центра на седници одржаној 18. фебруара 2013. године.

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 06-38-5/2013-01 Драган Јелић, с.р.

7.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине

Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 15. марта 2013. године, доно-

си

Р е ш е њ е
о давању сагласности

Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба
на План и програм рада за 2013. годину

1. Даје се сагласност Центру за социјални рад ''Уб'' у
Убу на План и програм рада за 2013. годину, који је усвојио
Управни одбор центра на седници одржаној 18. фебруара
2013. године

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 551-1/2013-01 Драган Јелић, с.р.

8.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине

Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),
Скупштина општине Уб, 15. марта 2013. године, доно-

си

Закључак
о прихватању

Извештаја о раду буџетске инспекције општине Уб за
2012. годину

1. Прихвата се Извештаја о раду буџетске инспекције
општине Уб за 2012. годину.

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 40-181/2013-01 Драган Јелић, с.р.

9.
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута Општине

Уб (“Службени гласник oпштине Уб” број 12/2008)
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Скупштина општине Уб, 15. марта 2013. године, доно-
си

О д л у к а
о давању сагласности на

Одлуку о одобрењу Финансијског извештаја
Комуналног јавног предузећа “Ђунис” из Уба

за 2012. годину

1. Даје се сагласности на Одлуку о одобрењу Финан-
сијског извештаја Комуналног јавног предузећа “Ђунис” из
Уба за 2012. годину, број 262, коју је донео Управни одбор
предузећа, 28. фебруара 2013. године.

2. Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику општи-
не Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 352-32/2013-01 Драган Јелић, с.р.

10.
На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и

мировању пореског дуга (''Сл. гласник РС''», бр. 119/12),
члана 60. а у вези са чланом 6. Закона о финансирању локалне
самоуправе («Службени гласник РС», бр. 62/06, 47/11 и
93/12) и члана 33. Статута општине Уб (''Службени гласник
општине Уб'',број 12/08),

Скупштина општине Уб,  године, 15 марта 2013.
године доноси

О д л у к а
о условном отпису камата и мировању пореског дуга

Члан 1.
Овом одлуком уређује се право на условни отпис

камате и мировање главног пореског дуга као и отпис камате
у другим случајевима, за локалне порезе на територији
општине Уб у складу са одредбама Закона о условном отпису
камата и мировању пореског дуга («Службени гласник РС»,
бр. 119/12 – у даљем тексту: Закон).

Члан 2.
Локални порези, у смислу чана 1. ове одлуке су:

1. порез на имовину правних лица;
2. порез на имовину физичких лица;
3. порез на земљиште-правна лица;
4. локална комунална такса за истицање фирме на

пословном простору;
5. накнада за коришћење грађевинског земљишта.

Члан 3.
Право на условни отпис камате и мировање главног

пореског дуга као и отпис камате у другим случајевима
прописаним Законом, за локалне порезе из члана  2. ове
одлуке, остварује се код Одељења за утврђивање,наплату и
контролу изворних прихода општине Уб

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана

објављивања у «Службеном гласнику општине Уб».

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 40-182/2013-01 Драган Јелић, с.р.

11.
На основу члана 13. став 1. и 5. Закона о подстицајима

у пољопривреди и руралном развоју (''Службени гласник
Републике Србије'' број 10/2013) и члана 33. тачка 7) Статута
општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008),

Скупштина општине Уб, 15. марта 2013. године,
доноси

Одлука
о одређивању надлежног органа

који доноси и управљања средствима
Програма подршке за спровођење

пољопривредне политике и
политике руралног развоја у општини Уб

Члан 1.
Одређује се Општинско веће општине Уб за надлежни

орган који доноси и управља средствима Програм подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја у општини Уб, у даљем тексту програм.

Члан 2.
За финансирање програма, на начин и под условима

утврђеним законом, Општинско веће општине Уб планира и
обезбеђују средства у буџету општине Уб.

Члан 3.
Средства из члана 2 ове одлуке користе се на основу

програма донетог од стране Општинског већа општине Уб уз
претходну сагласност надлежног министарства.

Извештај о коришћењу средстава програма Општинско
веће општине Уб доставља надлежном министарству
најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.

Пре достављања извештаја из става 2. овог члана
надлежном министарству, о истом ће се претходно изјаснити
Скупштина општине Уб.

Члан 4.
Фонд за рурални развој општине Уб обавља послове

подршке за спровођење програма.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 320-19/2013-01 Драган Јелић, с.р

12.
На основу члана 20. тачка 1) и члана 32. тачка 4) Зако-

на о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Ср-
бије'' број 129/2007) и члана 2. тачка 1) и члана 33. тачка 5)
Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број
12/2008)

Скупштина општине Уб, 15. марта 2013. године, доно-
си

О д л у к а
о утврђивању

Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Уб за 2013. годину

Члан 1.
Утврђује се Годишњи програм заштите, уређења и

коришћења пољопривредног земљишта општине Уб за 2013.
годину, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни
део.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику општине Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 320-20/2013-01 Драган Јелић, с.р.

13.
На основу члана 137. Закона о рударству и геолошким

истраживањима (,,Службени гласник РС'' , бр. 88/2011) и
члана 33. Статута општине Уб (''Службени гласник општине
Уб'' број 12/2009),

Скупштина општине Уб, 15. марта 2013. године,
доноси

Програм мера
за унапређење услова живота локалне заједнице,

а посебно за изградњу инфраструктуралних објеката и
других објеката у циљу побољшавања услова живота

за 2013. годину на територији општине Уб

1.
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Овим програмом утврђују се планирани приходи и
намена коришћења средстава за унапређење услова живота
локалне заједнице, а посебно за изградњу
инфраструктуралних објеката и других објеката у циљу
побољшавања услова живота у 2013. години .

2.
Предвиђена средства за 2013. годину остварена од

накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних
ресурса су 10.000.000,00 динара .

3.
Средства из става 2. овог програма користиће се за

унапређење услова живота локалне заједнице , а посебно за
изградњу инфраструктуралних објеката и других објеката у
циљу побољшавања услова живота .

Најцелисходније током 2013. године је да се средства
уложе у изградњу и реконструкцију путне мреже од Уба до
Слатине . У селу Слатина ,Чучуге и Докмир налазе се
рудници каолинске глине  и кварцног песка,односно
постројење за хомогенизацију глине ,,Копови''а.д ( атар села
Слатина) , у непосредној близини -800 метара је лежиште
каолинско-илитских глина ,,Слатина'' и сепарација кварцног
песка у Чучугама.

На овом правцу крећу се камиони који превозе камен ,
песак и глину експлоатисану из непосредне близине . Руда се
превози камионима који су капацитета 20-30м³ ,и који
дословце уништавају путну подлогу . На путевима се
појављују ударне рупе као последица осовинског притиска
тешких камиона , и дубоки колотрази настали под великим
теретом .

4.
- У 2013.години предвиђено је да се изводе радови на

санацији путне мреже која је оштећена . Највише оптерећен
асфалтни пут је од Уба до села Слатина у дужини од 16 км .
На поменутој деоници потребно је појачано одржавање пута
по претходно израђеним елаборатима .( Процена око
20.000.000,00 динара)

- Израда елабората којим би добили препоруку за
најцелисходније решење санације оштећеног пута –
испитивање коловоза .(Процена вредности елабората око
300.000,00 динара)

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 352-33/2013-01 Драган Јелић, с.р.

14.
На основу члана 159. став 2. Закона о основама

образовања и васпитања (''Службени гласник Републике
Србије'' број 72/2009 и 52/20119) и члана 33. тачка 7) Статута
општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008)

Скупштина општине Уб, 15. марта 2013. године,
доноси

О д л у к а
о праву на регресирану исхрану

и регресиран превоз ученика

Члан 1.
У буџету општине Уб обезбеђују се, поред законом

утврђених, и додатна средства за део економске цене
образовања ученика.

Средства из става 1. овог члана користе се за:
1. регресирану исхрану ученика основних школа, у

даљем тексту регресирана исхрана;
2. регресиран превоз ученика основних и средњих

школа, у даљем тексту превоз ученика.

Члан 2.
Право на регресирану исхрану, у износу од 100% од

цене оброка, могу остварити:
1. ученици чији је један родитељ ратни војни инвалид

или пали борац у оружаним сукобима на простору бивше
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије
закључно са 1999. годином;

2. ученици из породица које су корисници права на
социјалну заштиту (социјалну помоћ, на туђу негу и помоћ,

на дечији додатак);
3. ученици смештени у хранитељску породицу;
4. ученици који је су у својој породици треће, четврто и

свако наредно дете;
Остали ученици, поред ученика из става 1. овог члана,

могу остварити право на регресирану исхрану у износу од
30% цене оброка.

Право из става 1. и 2. овог члана односи се само на
ученике школа са седиштем на територији општине Уб.

Члан 3.
Право на превоз ученика, могу остварити сви ученици

основних и средњих школа, са седиштем на територији
општине Уб, у износу од 100% од цене превозне карте, а на
удељености већој од два километра од седишта школе.

Члан 4.
Исправе на основу којих се остварује право на

регресирану исхрану и превоз ученика утврђује и прикупља
Општинска управа општине Уб и школа у којој је ученик
уписан.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 61-3/2013-01 Драган Јелић, с.р.

15.
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи

(“Службени гласник РС” број 72/2009, 81/2009, 24/2011 и
121/2012) и члана 33. Статута општине Уб “Службени гла-
сник општине Уб” број 12/2008),

Скупштина општине Уб, 15. марта 2013. године, доно-
си

Р е ш е њ е
о измени  Решења

о образовању и именовању чланова
Комисије за планове

Члан 1.
Члан 1. Решења о образовању и именовању чланова

Комисије за планове, (“Службени гласник општине Уб” број
8/2007, 3/2009 и 24/2012), мења се и гласи:

''1. Предраг Павловић, дипл. инж. рударства, из Уба,
председник комисије;

2. Звонко Минић, дипл. економиста, из Уба, члан;
3. Младен Петрић, дипл. инж. електротехнике, из Уба,

члан;
4. Живорад Лазаревић, дипл. инж. грађевине, из Уба,

члан;
5. Милисав Нинковић, инж. геодезије, из Уба, члан;
6. Оливера Добривојевић, дипл. пр. планер, из Новог

Сада, члан;
7. Катарина Новаковић, дипл. инж. архитектуре, из Ва-

љева, члан;
Секретар Комисије је Милена Бирчанин, правник, из

Ваљева.''

Члан 2.
Ово решење објавити у “Службеном гласнику општине

Уб”.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 350-133/2013-01 Драган Јелић, с.р.

16.
На основу члана 53. став 2. и 3. Закона о основама си-

стема образовања и васпитања (»Службени гласник Републи-
ке Србије број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став 1. тачка 9)
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републи-
ке Србије” број 129/2007) и члана 33. став 1. тачка 11) Стату-
та општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008),
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Скупштина општине Уб, 15. марта 2013. године, доно-
си

Решење
о измени Решења о именовању чланова

Школског одбора
Гимназије “Бранислав Петронијевић” у Убу

1. У Решењу о именовању чланова Школског одбора
Гимназије '' Бранислав Петронијевић'' У Убу (''Службени
гласник општине Уб'', број 24/2012 и 27/2012), у даљем тексту
решење, у тачки 1, став 1) представници запослених, алинеја
3

брише се '' - Драгица Маркош - Радивојевић, из Уба''.

2. У решењу, у тачки 1. став 2) представници
родитеља,

брише се   ''- Нада Балиновац, из Уба,
- Јелица Ђорђевић, из Уба,

- Снежана Петровић, из Уба''
и уписује  ''- Оливера Бабић, из Уба,

- Весна Милијановић, из Уба,
- Зорица Илић, из Уба''

3. . У решењу, у тачки 1. став 3) представници општине
Уб, алинеја 3

брише се '' – Верица Близањац, из Уба''.
и уписује  ''- Данијел Велимировић, из Такова.''

4. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику оп-
штине Уб''.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 61-4/2013-01 Драган Јелић, с.р.

17.
На основу члана 53. став 2. и 3. Закона о основама си-

стема образовања и васпитања (»Службени гласник Републи-
ке Србије број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став 1. тачка 9)
Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републи-
ке Србије” број 129/2007) и члана 33. став 1. тачка 11) Стату-
та општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008),

Скупштина општине Уб, 15. марта 2013. године, доно-
си

Решење
о измени Решења о именовању чланова Школског одбора

Основне школе ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима

1. У Решењу о именовању чланова Школског одбора
Основне школе “Рајко Михаиловић” у Бањанима (''Службени
гласник општине Уб'', број 24/2012 и 31/2012), у тачки 1, став
3) представници општине Уб, алинеја 3

брише се '' – Славица Рафаиловић.''
и уписује  ''- Љиљана Мајсторовић из Тулара.''

2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику оп-
штине Уб''.

Општина Уб Председник Скупштине
Скупштина општине
Број: 610-2/2013-01 Драган Јелић, с.р.

С а д р ж а ј

3. Решења о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског
хидросистема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм пословања за 2013. годину 1

4. Закључка о прихватању Извештај о раду Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2012. годину 1
5. Решења о давању сагласности Градској библиотеци ''Божидар Кнежевић''  из Уба на План и програм рада за

2013. годину 1
6. Закључка о прихватању Извештај о раду Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2012. годину 1
7. Решења о давању сагласности Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба на План и програм рада за 2013. годину 1
8. Закључка о прихватању Извештаја о раду буџетске инспекције општине Уб за 2012. годину 1
9. Одлуке о давању сагласности на Одлуку о одобрењу Финансијског извештаја Комуналног јавног предузећа

“Ђунис” из Уба за 2012. годину 1
10. Одлуке о условном отпису камата и мировању пореског дуга 2
11. Одлуке о одређивању надлежног органа који доноси и управљања средствима Програма подршке за

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Уб 2
12. Одлуке о утврђивању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

општине Уб за 2013. годину 2
13. Програма мера за унапређење услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу

инфраструктуралних објеката и других објеката у циљу побољшавања услова живота за 2013. годину на
територији општине Уб.

2

14. Одлуке о праву на регресирану исхрану и регресиран превоз ученика 3
15. Решења о измени  Решења о образовању и именовању чланова Комисије за планове 3
16. Решења  о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије “Бранислав Петронијевић” у

Убу 3
17. Решења  о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе “Рајко Михаиловић” у

Бањанима 4

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


