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Небојша Кашић, дипл. инж. пољопривреде
Сава Сарић, професор, заменик председника опшштине Уб
Славица Малетић, општинска управа, стручни сарадник
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Снежана Петровић, Центра за социјални рад, директор
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УВОД

Како је нaстао документ
Стратегија одрживог развоја општине Уб је настала је у периоду мартновембар 2009. године у оквиру пројекта Exchange 2 , a уз стручну помоћ Сталне
конференције градова и општина. Пројекат Exchange 2 финансира Европска Унија
са циљем да се обезбеде предуслови за бржи темпо реформи на локалном нивоу
неопходних за интеграцију у европске токове и уједно пружи подршка општинама у
реализацији стратешких приоритета локалне заједнице.

Значај концепта „одрживи развој“
Одрживи развој је развој који истовремено иде у сусрет развојним
потребама и потребама заштите животне средине садашњих генерација, на начин
који неће угрозити потребе генерација које долазе после нас. Орјентисан је на
проналажење модела којима се квалитетно задовољавају друштвено-економске
потребе и интереси грађана и истовремено елиминишу или значајно умањују
утицаји који су претња животној средини и природним ресурсима. Стога локални
одрживи развој подразумева партнерство локалних власти, привредних субјеката и
различитих интересних група унутар локалне заједнице.
Национална стратегија одрживог развоја, усвојена 2008. године, треба да
доведе до равнотеже три стуба одрживог развоја:
Ø одрживог економског раста и привредног и технолошког развоја,
Ø одрживог развоја друштва на бази социјалне равнотеже,
Ø заштите животне средине уз рационално располагање природним ресурсима.

Сврха документа
СТРАТЕГИЈА ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ Уб дефинише
стратешке правце одрживог развоја општине Уб у периоду 2010-2020. године, како
би се енергија и активности свих актера ускладиле и усмериле ка остваривању
приоритетних циљева заједнице. Документ садржи смернице и подстицаје за
појединачне активности којима се унапређује развој општине уз сталну бригу о
очувању ресурса и заштити животне средине. Док је за актуелне власти
обавезујућа, за потенцијалне инвеститоре она је гарант стабилности општине.
·

Полазиште за израду Стратегије локалног одрживог развоја општине
Уб чине међународна, национална и локална документа:

-

Локална Агенда 21, усвојена на Конференцији УН о заштити животне средине
и развоју (UNCED), Самиту планете Земље оржаној у Рио де Жанеиру јуна
1992.
Одрживи развој за бољи свет – Европска стратегија одрживог развоја,
усвојена на заседању Савета европе у Гетеборгу јуна 2001.
Стратегија смањења сиромаштва Република Србије (2003.)
Национална стратегија привредног развоја Републике Србије (2006.)
Нацрт националног програма заштите животне средине
Стратегија локалног одрживог развоја Републике Србије (2008.)
Просторни план Колубарског округа (2002.)

-
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-

Просторни план подручја експлоатације колубарског лигнитског басена (
Усевојен од стране Владе Републике Србије 2008.)
Стратегија развоја планског подручја општине Уб (документ у припреми)
Просторни план општине Уб (документ у припреми)
Стратегија развоја пољопривреде и села општине Уб (студија израђена 2008.
године, није прошла процедуру усвајања)
Стратегија социјалне заштите општине Уб 2008-2012. (2008.)
Стратегија развоја рударског сектора општине Уб (студија у изради)

Методологија израде стратегије локалног одрживог развоја
Процес стратешког планирања у општини Уб започео је Првом партнерском
скупштином која је одржана 7. априла 2009. године. Кроз форму социјалног
дијалога успостављеног кроз рад партнерске скупштине и тематских радних група,
учешће у изради Предлога локалне стратегије одрживог развоја узели су
представници свих интересних група у општини Уб – представници локалне управе,
институција друштвеног и јавног сектора, приватног сектора и пољопривреде,
политичких партија и удружења грађана, млади, житељи града и села.
У
оквиру
четири
тематске
радне
групе:
Инфраструктура
и
екологија,Пољопривреде и село, Економски развој, енергетика и рударство,
Друштвени развој и развој заједнице, идентификовани су локални ресурси, снаге и
слабости, утврђене потребе и приоритети и дефинисани стратешки правци
одрживог развоја општине Уб у овим областима. Анкетирањем младих, привредника
и становника села испитане су потребе ових групација становника општине Уб, а
путем сајта општине и електронском поштом, отворена је могућност свима да
доставе своје идеје потенцијалних пројеката у општини Уб. Тим за стратегију
локалног одрживог развоја општине Уб се трудио да уважи и у текст документа
уврсти што више достављених пројектних идеја.
Стратегије локалног одрживог развоја општине Уб садржи одговор на три
кључна питања: ГДЕ СМО САДА? (анализа стања), ГДЕ ЖЕЛИМО ДА СТИГНЕМО?
(изјава визије) и КАКО ЋЕМО ТО ПОСТИЋИ? (акциони план). Као званични
документ, мада настала транспарентно и у демократској процедури, Стратегија није
једном за свагда постављен крути оквир развоја. Стратегија локалног одрживог
развоја је флексибилан документ ослоњен на постојеће ресурсе и усклађен са
принципима одрживог развоја: она је инструмент управљања развојем општине
током наредне декаде са циљем да иде у сусрет актуелним потребама грађана
општине Уб.

5

Стратегија локалног одрживог развоја општине Уб

Профил заједнице

Профил општине Уб

1

Територија општине Уб насељена је од давних времена. Први помен хидронима
"Тамнава" даје антички писац Јорданес, називајући је Flumen niger, што је у
каснијој словенској транслацији произишло у Тамнава – црна река. Најстарији
познати запис у коме се помиње Уб јесте Уговор у Тати из маја 1426. године,
склопљен између угарског краља Жигмунда и деспота Стефана Лазаревића. Према
прецизним истраживањима, манастиор Докмир је обновљен 1415 године.
Назив УБ највероватније потиче од латинске речи «Urb» (место) а настанак имена
се везује за старословенска времена и владавину кнеза Коцеља.
Данас се општина Уб налази на 44°27′13" северне географске ширине и
20°04′16" источне географске дужине и заузима 456,7 км2 северозападне Србије.
Надморска висиа је 162 метра, а по величини је друга општина у Колубарском
округу, којем административно припада.
Под великим утицајем је макрорегионалног центра Београд, од чијег центра је
удаљена 55 км, а од обода територије Града око 7 км. Територија општине Уб
граничи се са општинама Владимирци и Обреновац на северу и североистоку,
општином Лајковац, на истоку и југоистоку, општином Ваљево на југу и југозападу,
и општином Коцељева на западу.

Клима и земљиште
Клима подручја општине Уб је умерено континентална са одређеним
специфичностима. Прелазна годишња доба су променљива, с тим да су јесени
топлије од пролећа, а лета, због утицаја "Азорског антициклона", топла, са
стабилним временским приликама и повремено краћим пљусковима.
Рељеф општине карактеришу сливови река Тамнаве, Уба и Кладнице. Као
последица равничарско - брежуљкастог рељефа и малих висинских разлика
подручје је погодно за развој пољопривреде (преко 82% територије је квалитетно
пољопривредно земљиште), а поготово централни део територије општине, између
река Уб и Тамнаве. Шуме су заступљене на брежуљкастим падинама углавном
западног и јужног дела подручја и покривају 12,5 % територије општине.
На подручју општине присутна су значајна лежишта лигнита у Колубарском басену,
и минералних сировина (кварцни песак, глина, кречњак). Већи број локалитета се
експлоатише, док је један број у процесу истраживања могућности екслоатације.

Становништво
У општини Уб, по резултатима пописа из 2002. у 38 насељених места и 10808
домаћинства живи 31.104 становника (49,7% мушкараца и 50,3% жена). У градском
насељу Уб живи око 6.018, док су остала насеља у распону од 200 - 2000
1

Извод из документа «Стратегија развоја планског подручја општине Уб – Просторни план општине Уб»
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становника. Већа сеоска насеља су Совљак 1.933 становника, Врело 1.684, Бањани
1.395, Бргуле 1.235, Памбуковица 1.173 и Трлић 1.020. Поред Срба, који чине
скоро 98 % становништа, у Убу постоји и значајна Ромска заједница (312, или 1 %
према попису из 2002. године), а реална процена је да грађана Ромске
националности у општини Уб има 2.000.
Посматрано са аспекта густине насељености, као једног од опредељујућих
критеријума за дефинисање мреже насеља, уочава се њена прилична
неравномерност. Укупан број становника на целокупном подручју општине бележи
константан пад, иако се темпо депопулације у односу на претходне пописне године
унеколико смирује. У периоду 1991-2002, дошло је до смањења броја становника за
1208.
Природни прираштај у 2007. години износио је -7,4‰, док је у Републици био 4,7‰. Осим општинског центра Уба који бележи константан и релативно умерен
демографски раст, пораст броја становника бележе једино приградска и насеља у
непосредној околини Уба – Трњаци, Совљак и Милорци, док је у већини осталих
насеља приметан тренд константне депопулације, који је најизраженији у рубним
деловима општине – Вукона (287), Новаци (907), Радуша (306), Кршна Глава (254),
Докмир (571), Гвозденовић (472), Руклада (377), Паљуви (779) и Шарбане (557).
Просечна старост становништва општине Уб је 40,9 година, при чему је у самом
граду 37,3 године а у сеоском подручју 41,7 година што је на нивоу републичког
просека.
Просечна густина мреже на нивоу општине износи око 8.4 насеља/100км2.
Просечна удаљеност између насеља износи око 3км.

Привреда
Када је у питању привредна делатност у општини Уб, две најзачајније гране су
пољопривреда и рударство.
Према постојећим подацима, структуру пољопривредне производње карактерише
изузетна разноликост. Доминирају ситни, неспецијализовани пољопривредни
произвођачи без јасне пословне и тржишне оријентације. Закључно са 31.
децембром 2008. години у општини су била регистрована 4.083 пољопривредна
газдинства (10 као предузеће) или 40% од укупног броја домаћинстава. Резултат
овакве производне структуре и слабе уређености су ниски и нередовни приходи уз
одсуство озбиљног планирања, развоја и већих инвестиција.
Обрадиво пољопривредно земљиште обухвата 32.955,18 ha или 72,16% и одликује
се релативно високом просечном заступљеношћу ораничних површина, тако да на
њиве и вртове отпада 29.470,05 ha или 89,42% обрадивих површина. То указује да
је најзаступљенија делатност у општини Уб гајење житарица (кукуруз, пшеница).
Воћњаци и виногради су на површини од 1.953,55 ha или 4,65%. Ливаде се налазе
на површини од 1.953,55 ha или 5,93%.
Експлоатација угља може и мора знатније да допринети развоју општине Уб.
Планом развоја Рударског басена «Колубара», до 2014. године предвиђено је
отварање поља «Радљево». Билансне резерве угља на овом пољу се процењују на
330 милиона тона. Експлоатација поља «Радљево» одвијаће се у складу са
потребама снабдевања термоелектрана "Никола Тесла А и Б", "Колубара А" и ТЕ
"Колубара Б", чија се изградња очекује. За општину Уб посебно је важно
праведније разрешење питања природне ренте, посебно са аспекта еколошких
последица експлоатације угља.
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Значајан ресурс општине је и поље лигнита «Звиздар». Истражни радови овог поља
су у току а процене резерви угља су 280 милиона тона.
Поред пољопривреде и рударства, велики значај има и грађевинарство. Ова
делатност има дугу традицију а и квалитетне сировине за производњу грађевинског
материјала које постоје на територији општине као што су камен, кварц и бела
глина.
Укупно остварен приход у 2007. години на територији општине Уб износио је
6.715.392.000 динара, а укупно остварени расходи 6.459.137.000 динара. Чиста
добит, коју су фирме са територије општине Уб оствариле је била 256.255.000
динара. Највећу добит остварила су предузећа из области прерађивачке
индустрије, а највећи губици забележени су у области саобраћаја и у пословању са
некретнинама.
Укупна вредност спољнотрговинске размене у 2007. години коју су остварила
предузећа са територије општине Уб била је 6,2 милиона УСД, од чега је 43% овог
износа реализовано са земљама ЕУ, док су остали највећи спољнотрговински
партнери били из бивших југословенских држава (БИХ, Црна Гора, Словенија,
Хрватска, Македонија). Позитиван биланс по основу спољнотрговинске размене
износио је 1,4 милиона УСД.

Запосленост
Према подацима Републичког завода за статистику, у 2007. било је запослено 3.988
лица (130 на укупан број становника), од чега 38,4% су жене. Од тог броја, 2.941
лице припадало је категорији "Запослени у предузећима, установама, задругама и
другим организацијама". Лица која самостално обављају привредну делатност било
је 26.3% од укупног броја запослених. Износ зараде по запосленом у 2007. без
пореза и доприноса по секторима делатности (просек јануар – децемар) био је
22.465 динара, док је просек у Републици Србији за исти период износио 27.759
динара.
Према последњим подацима (Месечни статистички билтен за септембар 2009.
године), са територије општине Уб регистровано је 2.205 лица (1.079 жена) која
траже запослење.

Инфраструктура
Примарна путна мрежа на територији општине даје могућности за добру
саобраћајну повезаност са општинским и регионалним центрима који је окружују.
Општина Уб је, преко мреже регионалних путева радијалног типа у односу на само
насељено место Уб, повезана са суседним општинама. Општина је повезана са
магистралним путевима М-4, М-21, М-22 и М-19, а преко њих и са свим осталим
градовима у Републици Србији. Према подацима из 2004. године, дужина путева
износила је 244 км, од тога 197 км путева са савременим коловозом. Путна мрежа је
добро постављена али је у лошем стању, и у наредним годинама планирано се њено
проширење и побољшање.
Кроз територију општине пролази индустријски железнички колосек који служи
само за привредну делатност и којим се од површинских копова лигнита
"Колубара", а градско насеље Уб налази се на 6 км од железничке станице у
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Лајковцу, на прузи Београд-Бар. Аеродром "Никола Тесла" Београд удаљен је око
50 км. Посебно су битне могућности развоја саобраћаја и делатности које прате
саобраћај, а могу бити остварене изградњом аутопута Београд – Јужни Јадран, који
пролази општином Уб.
Подручје општине Уб је делимично покривено мрежом телекомуникационих
капацитета. Према подацима Републичког завода за статистику, у 2007. години
било је 8.920 претплатника.

Eлектроенергетска мрежа
Према Регионалном плану Колубарског округа, развој електроенергетске мреже и
преносних капацитета служиће за боље искоришћење постојећих трафостаница на
напонском нивоу 220 кВ. Предвиђена је изградња далековода (за напон од 400 кВ),
који ће се налазити у коридору постојећих далековода, напонског нивоа од 220 kV.
На подручју општине Уб, планирана је изградња нове трафостанице 110/35 кВ и
повезивање на мрежу 110 kV, што ће допринети квалитету и стабилности мреже.
Мрежа ниског напона није о добром стању. Мрежа ниског напона је још увек на
великом броју дрвених стубова а у већини села западног дела општине, не
задовољава минималне стандарде. Напори општине у циљу реконструкције мреже
су врло значајни у протеклих неколико година. Циљ је да у сарадњи са
Електродистрибуцијом и месним заједницама електро мрежа буде реконструисана у
наредних неколико година.
Просторним планом Републике Србије снабдевање гасом подручја Колубарског
округа вршиће се путем магистралног гасовода Београд-Лазаревац-Ваљево.
Предвиђен положај овог гасовода омогућава потенцијално прикључење Уба и
других насеља са више индустријских потрошача широке потрошње, јер се на тај
начин смањује партиципација за сваки прикључени град, односно, за сваког
потенцијалног потрошача.Магистрални гасовод ће делимично пратити коридоре
Ибарске магистрале и планираног аутопута Београд-Јужни Јадран, после
раздвајања на два крака (код Рукладе), наставиће у правцу Лазаревца
инфраструктурним коридором Лајковац-Ћелије-Лазаревац. Посебан прикључак у
зони насеља Бргуле обезбедио би снабдевање гасом комплекс ТЕКБ и друге
потенцијалне кориснике у тој зони.

Институције
Општина Уб има све институције значајне за несметано функционисање локалне
самоуправе:
Општинске
Општинска управа
Дирекција за уређење
и изградњу
Фонд за екологију
Културно-спортски
центар
Библиотека
ЈКП Ђунис
Фонд за рурални развој

Заједничке
Школе
Дом здравља
Предшколска установа
Центар за социјални
рад
Црвени крст

Републичке
ОУП Уб
Републичке
инспекције
Катастар
Суд, тужилаштво,
правобранилаштво
ЕПС
Пошта
Управа за трезор
Пореска управа
Служба запошљавања
Сектор цивилне заштите
Фонд ПИО
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Образовање
На територији општине постоје четири основне школе. Основна школа «Милан
Муњас» у Убу са 1359 ученика, основна школа «Рајко Михајловић» у Бањанима
478, основна школа «Душан Даниловић» у Радљеву 254 и основна школа «Свети
Сава» у Памбуковици 179. Укупно, у основном образовању има 2 270 ученика.
Средње образовања на територији општине Уб чине Гимназија "Бранислав
Петронијевић" са 190 ученика и Техничка школа "Уб" са 448 ученика. Својим
профилом и занимањима која се стичу по завршетку ових школа (гимназија је
општеобразовног типа, док су у средњој техничкој школи заступљени профили
машинске, машинско-енергетске и угоститељско-трговинска струке. Опремљеност
школа је на солидном нивоу.
Без школске спреме, према попису из 2002. године, од укупно 26.670 становника
преко 15 година старости, било је 2.565 (478 мушкараца и 2.087 жена), од тога
1.371 неписмених. Основно образовање имало је 7.016 становника (3.599
мушкараца и 3.417 жена), средње 7.267 (4.307 мушкараца и 3.320 жена), више
образовање имало је 678 (354 мушкарца и 324 жене), а 490 становника (271
мушкарац и 217 жена) имало је високо образовање. За 518 становника није се
могао утврдити ниво образовања. На нивоу округа, без стручне спреме било је
12.744 од укупно 162.842 становника преко 15 година старости. Средње
образовање имало је 54.038, више 5.408, а високо образовано било је 5.915
становника. Непознатог образовања било је 4.503 становника обухваћених овим
пописом.

Здравствена заштита
Према подацима пописа из 2002. на територији општине Уб активно је осам
здравствених пунктова : Дом здравља у Убу, три здравствене станице и три
амбуланте - у две од њих се здравствене услуге обављају повремено. Дом здравља
има 138 запослених од чега је 85 медицинских радника (28 лекара и 57
медицинских сестара).
Свега 21% (односно 8) насеља је опслужено здравственим сервисима, док
преосталих 79% (односно 30) насеља немају никакав вид примарних здравствених
сервиса. Истовремено је опслужено 11.516 становника општине, од којих је највећи
део насељен у граду Убу (6.018 становника), што чини 35,9% становника општине
Уб, док осталих 64,1% становника нема приступачан ниједан вид здравствених
сервиса. На једног лекара долазило је 1.459 становника (подаци из 2007.).
Дом здравља у граду Убу има службе: опште медицине, гинекологије, педијатрије,
стоматологије, антитуберкулозни диспанзер и представља један здравствени пункт.
На територији општине Уб не постоје капацитети за стационарно лечење и они се
налази у болници у Ваљеву.
Приватна медицинска пракса у општини Уб је заступљена са три специјалистичке
ординације и више стоматолошких.
Број здравствено осигураних лица је 24 302. Због тешке економске ситуације, у
2009. години дошло је до драстичног повећања броја запослених лица у општини и
пољопривредника који нема здравствено осигурање.
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Социјална заштита
Центар за социјални рад у Убу задужен је за обезбеђење социјалне сигурности
грађана, породично-правну заштиту и старатељство. Евидентирано је 350
корисника МОП-а (Материјално обезбеђење породице) и око 170 корисника додатка
за туђу негу и помоћ. Почев од 2000. године, Центар уз помоћ општинског буџета и
бројних донатора, обезбеђује пакете помоћи за социјално угрожене, организује
предавања и трибине и помаже угроженима на друге начине.
Потребно је обезбедити боље просторне услове и опремљеност како би се свака
појединачна активност могла одвијати несметано и како би се олакшао теренски
рад. Осим Центра, на територији општине не постоје други капацитети ни објекти
социјалне заштите (нема објеката намењених старим лицима, лицима са посебним
потребама, нити ученичких домова).

Култура
Културна збивања у убској општини непосредно се одвијају преко ЈП Културноспортски центар Уб, чије су основне делатности: издавачка делатност,
организовање културних догађаја у оквиру Дома културе, као и у ликовној галерији
Свети Лука. У граду се одвојају разноврсне културне активности, док је мали број
манифестација у селима. Посебан проблем у селима представљају објекти бивших
домова културе који нису у функцији.

Општинска управа
Општинска управа броји 72 запослена и организована је у 6 одељења. Из буџета
општине се финансира Дирекција за уређење и изградњу са 9 запослених, Фонд за
екологију 6 запослених, Културно-спортски центар са 18 запослених, Фонд за
рурални развој са 2 запослена и Градска библиотека са 6 запослених. Укупно, 113
запсолених примају личне дохотке на терет општинског буџета.
Јавно комунално предузеће «Ђунис» са 99 запослених се делимично финансира
средтвима општинског буџета као и Предшколска установа са 66 запослених и 330
деце.
Дисперзија објеката управе и администрације је на задовољавајућем нивоу, јер 11
насеља има објекат месне канцеларије, односно просечно 3-4 насеља гравитира
једној месној канцеларији, што се може сматрати повољним. Поред тога, у Убу се
налази зграда Скупштине општине Уб и пратеће службе управе и администрације.
Буџет општине за 2009. годину је 745 000 000 динара (око 8 милиона евра) или 23
205 динара по глави становника.

Туристички потенцијали
Као туристичке могућности општине, препознати су ловно-риболовни потенцијали
(кимплекс «Фазанерија» ловачког удружења, базени за риболов на Убу и језера
Паљуви и Радљево), спортски потенцијали (спортски центар «Школараца», остали
спортски објекти) и имиџ Уба у овој области као и значајни ресурси верског туризма
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(Манастир Докмир, црква Св. Вазнесења на Убу и остали верски објекти у
општини).
У 2007 години просечан број ноћења домаћих туриста износио је 2.7, а страних 2.1
месечно, у односу на 3.6, односно 2.1 месечно на нивоу целе државе. Највећи
проблем Уба у овој области, је недостатак смештајних капацитета.

Медијска покривеност
На подручју насељеног места Уб и целе општине могуће је пратити сигнале
земаљских РТВ и кабловских емитера. Информисању грађана доприносе веб сајтови
општинске управе и портал Уба, као и билтени и месечне ревије.
Општина нема општински ТВ канал. Регинални ТВ канали нису видљиви на
територији општине.
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ВИЗИЈА

У 2020. години Уб је развијена, за живот безбедна, инфраструктурно уређена и
еколошки опорављена општина у којој од сопственог рада живе здрави, запослени,
активни и мотивисани људи. Локална
кроз

јачање

приватног

економија заснована на знању напредује

предузетништва,

а

уз

иницијативу

и

инвентивност

појединаца.

Захаваљујући на савремен начин организованој и конкурентној пољопривредној
производњи, побољшан је животни стандард, па се у селима Тамнаве рађа, удобно
живи и ствара. Уб је средина која је успоставила баланс између свог (рударског)
истока и (руралног) запада, са наглашеном бригом за заштиту животне средине, у
коју се радо долази и остаје, где се враћју образовани млади људи.

Општина Уб ја препознатљива по компетентним институцијама на челу са
одговорном и ефикасном смоуправом која је сервис грађана. Модерна заједница
која се стара о осетљивим групама,

ослоњена на културну, научну и спортску

традицију а окренута ка будућности. Свој одрживи развој заснива на Едукацији,
Екологији, Енергетици и Економији.
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АНАЛИЗА СНАГА, СЛАБОСТИ, МОГУЋНОСТИ И
ПРЕПРЕКА (SWOT анализа)2

СНАГЕ

СЛАБОСТИ

- Географски положај Општине Уб: на
тромеђи Колубарског, Мачванског и
Београдског округа

- Неповољна демографска слика:
негативан прираштај, миграције
становништва, посебно из села

- Повољни климатски услови за развој
пољопривреде

- Уситњено пољопривредно замљиште
(мали поседи) и разуђеност сеоских
насеље

- Од укупне површине општине је
77,7% пољопривредно земљиште, од
чега је 93% обрадиво
- Основан фонд за рурални развој
- Стална улагања у инфраструктуру
- Развијена локална путна мрежа
- Савремено постројење за
пречишћавање воде - 60l/s, водоводна
и канализациона мрежа за насељено
место Уб

- Незадовољавајућа инфраструктура у
селима (лош квалитет путева,
нисконапонска мрежа) и низак ниво
квалитета живота на селу
- Нерегулисан систем одводњавања и
наводњавања земљишта као и заштите од
поплава
- Део мреже локаних путева није
асфалтиран, а поједини регионални путни
правци су у лошем стању

- Рудници угља и неметала и резерве
угља у Звиздару;

- Нема постројења за пречишћавање
отпадних вода

- Ловни и риболовни капацитети

- Лоше стање нисконапонске мреже

- Спортско - рекреативни капацитети
(спортски терени, базени, спортска
хала пред завршетком)

- Општина не управља рудним ресурсима
(приватизовани су или су под управом
државе)

- Доступност обавезног и средњег
образовања (развијена мрежа школа)
и могућности за преквалификацију и
доквалификације

- Неуспела приватизација, запуштени
привредни капацитети и гашење
привредних субјеката и пораст стопе
незапослености

- Општина има стручне кадрове из
различитих области

- Неусклађеност између потреба привреде
и кадра који се школује

- Постоје институције здравствене и
социјалне заштите (Дом здравља Уб и
сеоске амбуланте, Апотека Уб и
издвојене јединице у селима, Центар
за социјални рад)

- Не постоји довољна институционална
подршка за неформално образовање и
образовање одраслих

- Културна, уметничка и спортска
традиција, институције и удружења
- Мотивисаност за промене и
ангажовање на изради пројеката, стр.
плана, итд. ...

- Неусклађеност услуга у здравству са
потребама корисника и пораст обољења
која се могу превенирати
- Недостатак организоване бриге о
старима (геронтолошке службе)
- Недостатак организације и програма за
младе
- Недовољна ефикасност у издавању
дозвола грађанима
- Мали број пројектних идеја и израђених
пројеката

2

SWOT анализа по областима дата је у Анексу 1
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МОГУЋНОСТИ
- Коришћење субвенција и
републичких фондова за развој и
модернизацију пољопривреде
- Подизање степена финализације
пољопривредних производа
- Укључивање у акције Министарства
за екологију
- Поштовање законске обавезе о
рекултивацији експлоатисаног
земљишта
- Достизање стандарда ЕУ у
пољопривреди
- Регионална и међународна сарадња
(пројекат „Прекогранична сарадња“)
- Могућност за прикључивање на
регионални систем водоснабдевања
Стубо-Ровни
- Изградња регионалне депоније
- Могућност прикључивања на
регионални гасовод
- Економски развој након отварања
копа Радљево, изградње Колубаре Б и
аутопута
- Стварање повољне климе за
привлачење инвестиција
- Развој туризма (ловни, риболовни,
сеоски, пословни, верски)
- Подизање капацитета општине и
општинске управе

ПРЕТЊЕ
- Недовољна подршка од стране државе
- Елементарне непогоде, климатске
промене
- Општи тренд одласка младих са села и
гашење сеоских домаћинстава
- Смањење пољопривредног земљишта
због експлоатације руда
- Загађење подземних вода као последица
неконтролисане примене хербицида и
пестицида у пољопривреди
- Заустављање капиталних инвестиција
- Неповољни услови кредитирања
привреде
- Слабе пословне везе са привредним
субјектима из окружења и иностранства
- Предприступна средства ЕУ нису
доступна
- Ниска продуктивност и профитабилност
- Негативне друштвене тенденције (пораст
болести зависности, криминала, насиља)
- Неефикасне административне процедуре
- Политичка нестабилност
- Велика јавна потрошња
- Висока стопа незапослености
- Пораст сиромаштва
- Системска решења на која општина не
може да утиче

- Стратегија развоја образовања
одраслих у Републици Србији:
решавање потреба у области
образовања одраслих у сарадњи са
Националном службом за
запошљавање
- Нови облик планирања и управљања
буџетом
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СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ
УБ 2010-2020.
Полазећи од потреба локалне заједнице које су препознате и идентификоване од
стране учесника тематских радних група, а уважавајући
снаге и слабости,
могућности и препреке на путу одрживог развоја општине Уб, дефинисани су
следећи приоритети:
Ø Подршка руралном развоју
различитим параметрима, наша
насеља 37 су руралног типа, у
пољопривредна производња је
општине.

је приоритет општине Уб пошто, по
општина јесте рурално подручје: од 38
њима живи преко 80% становника а
основна делатност за 2/3 становника

Ø Унапређивање животне средине и развој инфраструктуре чине основу
савременог начина живота и предуслов су развоја свих других сектора.
Ø Одрживи развој привреде засноване на знању је битан за успостављање
равнотеже између одрживог коришћења ресурса и стварања реалне
економске основе потребне за развој целокупне локалне заједнице.
Ø Развој капацитета локалне заједнице огледа се у развоју људских
ресурса неопходних за квалитетно делање у свим областима развоја и, са
друге стране, у развоју институција које доприносе хуманијем односу
заједнице према сваком појединцу.
Одрживи развој општине Уб описан је кроз четири области развоја:
ПОЉОПРИВРЕДА И СЕЛО; ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОЛОГИЈА; ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ, ЕНЕРГЕТИКА И РУДАРСТВО; ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ
ЗАЈЕДНИЦЕ. У оквиру сваке области дефинисани су стратешки циљеви, који су
даље прецизирани кроз специфичне циљеве, програме и кључне активности.
Описани су и најзанчајнији очекивани ефекти имплементације Стратегије локалног
одрживог развоја општине Уб у периоду 2010-2020. године. (Табеле 1-5.).
Документ је дефинисан са јасном представом о томе да се у реалном животу
посматране области развоја међусобно преклапају, прожимају и утичу једна на
другу (дијаграм А.). Ипак, као кључни фактор одрживог развоја видимо сталну
бригу о заштити и унапређивању животне средине. Због тога се у Стратегији
одрживог развоја општине Уб активности везане за заштиту животне средине
провлаче као заједничка нит кроз све четири области одрживог развоја. Поред
екологије, стубове одрживог развоја општине Уб чине едукације, енергетика и
економија.
У наредној декади, као пројекти високог приоритета за општину Уб издвајају се:
· Изградња аутопута Београд- Јужни Јадран
· Отварање угљенокопа Радљево и завршетак термоелектране
Ово су капитални пројекти од националног значаја и , мада општина Уб нама
утицаја на њихову реализацију, реализација ових пројеката ће имати огроман
утицај и у потпуности ће изменити слику општине. Како су ово пројекти од кључне
важности за даљи развој општине, Стратегијом је планиран један број активности
које се ослањају на ове пројекте (као што је изградња индустријске зоне) а
очекујемо да ће почетак радова на изградњи трасе аутопута на територији оштине и
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отварање поља Радљево утисцати на динамику реализације акционог плана
општине Уб.
· Ремедијација и санација постојеће градске депоније и
изградња фабрике за третман комуналног отпада
· Регулација тока реке Тамнаве
· Проширење и изградња водоводне мреже у селима
Наведени пројекти су од регионалног значаја и биће реализовани у сарадњи
са другим општинама у окружењу и ресорним министарствима. У овим
пројектима општина Уб учествује као равноправан партнер, а реализација
ових пројеката ће допринети решавању проблема у области екологије и
заштите животне средине.
·
·
·
·
·
·
·

Завршетак изградње спортске хале
Уређење реке Уб
Изградња електо мрежа у селима
Асфалтирање локалних сеоских путева и улица и реконструкција
регионалних путева
Уређење индустријске зоне
Постројења за пречишћавање отпадних вода
Топлификација града

У овој групи су пројекти за које је општина Уб ниосилац или стратешки
партнер, а реализација ових пројеката допринеће остваривању сваког од
четири стратешка циља дефинасана Стратегијом ( Табела1.)

Пољопривреда и село

Друштвени развој и
развој заједнице

Инфраструктура
и екологија

Економија енергетика и
рударство
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СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ УБ 2010-2020.
Табела 1: Преглед стратешких праваца одрживог развоја општине Уб по областима развоја

ОБЛАСТИ
РАЗВОЈА

ПОЉОПРИВРЕДА И СЕЛО

ИНФРАСТРУКТУРА И
ЕКОЛОГИЈА

ПРИОРИТЕТИ

ПОДРШКА РУРАЛНОМ
РАЗВОЈУ

УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ИЗГРАДЊА
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Побољшање услова
живота на селу и развој
конкурентне
пољопривредне
производње

Равномена изградња
квалитетне
инфраструктуре и стална
брига о очувању животне
срединe

СТРАТЕШКИ
ЦИЉЕВИ

·

Специфични
циљеви

·

·

Уређење, заштита и
побољшавање
квалитета
пољопривредног
земљишта на
општини
Подизање нивоа
конкурентности
пољопривредне
производње
Развој откупних,

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,
ЕНЕРГЕТИКА И
РУДАРСТВО
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
ПРИВРЕДЕ

ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ

Оживљавање и јачање
постојећих привредних
капацитета и развој
нових заснован на
одрживом коришћењу
природних ресурса

Стварање модерне
локалне управе,
ефикасних институција и
амбијента за
квалитетнији живот
грађана

РАЗВОЈ КАПАЦИТЕТА
ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

·

Проширивање,
постављање и
изградња комуналних
мрежа

·

Развој рударства и
енергетике у складу
са принципима
одрживог развоја

·

Успостављање
ефикасне локалне
управе као сервиса
грађана

·

Развој
телекомуникација и
информационих
технологија

·

Подизање нивоа
енергетске
ефикасности на
општини

·

Побољшавање
здравствених и
социјалних услуга на
општини

·

Регулисање
водотокова,
изградња

·

Подстицање развоја
малих и средњих
производних

·

Развој образовања у
општини Уб
18
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ОБЛАСТИ
РАЗВОЈА

ПОЉОПРИВРЕДА И СЕЛО
складишних и
прерађивачких
капацитета
·

Заштита и очување
животне средине
руралног подручја

·

Побољшавање
квалитета живота на
селу

ИНФРАСТРУКТУРА И
ЕКОЛОГИЈА
акумулација и
одбрада од поплава
·

Побољшавање
еколошке заштите

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,
ЕНЕРГЕТИКА И
РУДАРСТВО
привредних субјеката
и тржишне привреде
·

·

Јачање партнерства
јавног и приватног
сектора
Јачање туристичких
капацитета општине

ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
·

Побољшање културне

·

и спортске понуде у
општини

·

Очување традиције и
стварање хуманијег
животног простора

·

Јачање грађанског
активизма кроз бригу
о осетљивим групама
грађана и
партнерство са
институцијама

·

Повећање
безбедности грађана
општине Уб
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Област: ПОЉОПРИВРЕДА И СЕЛО
Карактеристике стања и правци даљег развоја пољопривреде и села у општини
Уб
Расположиви природни ресурси и повољни климатски услови погодни су за развој
пољопривреде у Општини Уб. Пољопривредна површина заузима 35.471ха или 77,7%
територије општине. Као доминатне гране пољопривреде издвајају се ратарска,
повртарска, воћарска и сточарска производња. Поступак комасације није спроведен у
Општини Уб. Уситњеност поседа не пружа могућност интизивирања пољопривредне
производње и рационалног коришћења механизације. Просечна старост пољопривредне
механизације је 20 година и свакако је лимитирајући фактор развоја.
Неповољне физичко-механичке и водно-ваздушне особине земљишта узрокују мале
приносе у биљној производњи. Земљиште је претежно киселе или веома киселе PH
вредности, која се додатно повећава неконтролисаном употребом минералног ђубрива.
Употреба пестицида на високом нивоу посебно је изражена у повртарској производњи, а
на фармама се не примењују еколошке мере. Разлози за то су низак ниво знања и
неинформисаност пољопривредника.
Присутно је демографско пражњење села. Пољопривредно становништво претежно чине
старачка домаћинства која, ослањајући се на традиционално знање, производе мале
тржишне вишкове. Веома мали број пољопривредника је специјализован за одређени тип
производње. Пољопривредници не показују иницијативу за удруживањем, због чега
изостаје економска оправданост производње кроз сигуран пласман производа.
Оскудност у складишним и прерађивачким капацитетима и лоше спроведен процес
приватизације у ПИК ''Тамнавац'' додатно успоравају развој пољопривреде у Општини Уб.
Инфраструктурни проблеми са којима се суочавају становници сеоског подручија узрок
су вишедеценијске стагнације развоја како пољопривреде тако и друштвене заједнице у
целини.
Садашње стање показује да пољопривреду треба ревитализовати и поставити је као основ
за развој других ванпољопривредних делатности, а руралну средини учинити повољним
амбијентом за живот заједнице.
Подстицањем укрупњавања пољопривредног
земљишта, инвестирањем у адекватне
мелиоративне и агротехничке мере (регулисање речних водотокова, наводњавањем,
калцификацијом), увођењем нових сортимената отпорних на климатске промене,
створиће се услови за интезивирање ратарске, повртарске, воћарске производње и
повећање приноса култура. Подстицање пољопривредника на удруживање, обезбедиће
повољније снабдевање инпутима и осигурати пласман њихових производа на тржишту.
Организовање едукација, посета сајмовима, формирање библиотеке у оквиру Фонда за
рурални развој, допринеће подизању општег нивоа знања и информисаности
пољопривредних произвођача у циљу стварања конкурентне производње. Контролом
примене хемијских средстава у пољопривредној производњи, подизањем нивоа
еколошких мера на фармама, уз чињеницу да су биогени и штетни елементи присутни у
нормалним количинама у земљишту, могуће је организовати производњу здравствено
безбедне хране (органска производња).
Изградња модерних, технички опремљених откупних, складишних и прерађивачких
капацитета, пољопривредним произвођачима и задругама осигураће пласман производа,
пружити могућност да производњу усмере према захтевима тржишта, а своје производе
продају у најповољнијем тренутку. Отварање малих производних погона и породичних
радњи у руралним срединама омогућило би стварање додатних прихода и смањило стопу
незапослености која је веома изражена. Изградња социјалне и економске
инфраструктуре, организовање кулурних, спортских и других манифестација у сеоским
срединама допринело би квалитетнијем животу заједнице и зауставило даљи тренд
миграција у градове.
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Табела 2: Преглед специфичних циљева, програма и активности одрживог развоја општине Уб по области Пољопривреда и село

Побољшање услова живота на селу и развој конкурентне
пољопривредне производње

Стратешки
циљ

Специфични циљеви

Програми

Кључне активности

А1. Уређење, заштита и
побољшавање пољопривредног
земљишта на општини

А1.1. Укрупњавање
пољопривредног земљишта
А1.2. Побољшавање квалитета
земљишта
А1.3. Заштита земљишта од
деградације
А2.1. Информисање и
едукација пољопривредних
произвођача
А2.2. Подтицање
пољопривредних произвођача
на организовање и
удруживање
А2.3. Стварање производа са
географски заштићеним
пореклом
А2.4. Унапређивање
пољопривредне производње

Комасација
Контрола плодности
Калцификација
Наводњавање

А3.1. Подршка програмима
стандардизације процеса
производње и прераде
А3.2. Изградња откупних,
складишних и прерађивачких
капацитета

Сертификација
пољопр. производа
Стандардизација
прерађивачких погона
Отварање кванташке
пијаце
Подршка иградњи
откупних и
прерађивачких
капацитета

А2. Подизање нивоа
конкурентности
пољопривредне производње

А3. Развој откупних,
складишних и прерађивачких
капацитета

Организовање
различитих видова
информисања и обуке
Подршка удруживању
пољопривредника
Стварање бренда
Увођење нових
сортимената
Подршка органској
производњи
Модернизација опреме
и механизације

Очекивани
резултати
Просечна величина
поседа 4ха
Пвећан квалитет
земљишта на 10%
Наводњавање 5%
обрадивих површина
Повећани приходи од
продаје
пољопривредних
производа
Формиране задруге и
удружења
пољопривредника
Смањена старост
механизације
Створени производи са
географски
заштићеним пореклом
Кванташка пијаца
Формирани откупни и
складишни капацитети
обезбеђују стабилну
пољопривредну
производњу
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Стратешки
циљ

Специфични циљеви

Програми

Кључне активности

А4. Заштита и очување
животне средине руралног
подручја

А4.1. Заштита животне средине
руралних подручја
А4.2. Очување животне
средине у селима уз
рационално коришћење
природних ресурса

А5. Побољшавање квалитета
живота на селу

А5.1. Унапређење и изградња
недостајуће инфраструктуре
А5.2. Запошљавање жена и
младих у селима
А5.3.Неговање
традиционалних сеоских
вредности и културног наслеђа

Заштита усева од
елементарних
непогода
Подстицање примене
еколошких мера на
фармама
Контрола примене
хемијских средстава у
пољопр. производњи
Пошумљавање
Уклањање дивљих
депонија
Израда базе података
о сеоским
домаћинствима
Реконструкција путне
мреже
Изградња комуналних
мрежа
Подршка развоју
предузетништва у
селима
Организовање
манифестација у
селима

Очекивани
резултати
Успостављени
механизни контроле и
смањено присуство
штетних материја у
обрадивом земљишту
Уређено окружење

Села инфраструктурно
уређена
Смањен одлив
становника са села
Побољшан квалитет
живота на селу
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Област: ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОЛОГИЈА
Карактеристике стања и правци даљег унапређивања екологије и
инфраструктуре у општини Уб
Инфраструктура представља основу функционисања насељене
заједнице, па
је
Стратегијом планирано низ програма и пројеката усмерених на побољшање путне мреже,
електро мреже, водоводне, канализационе и ПТТ мреже .
У општини Уб постоји разграната мрежа магистралних, регионалних и локалних путева
која је функционално добро постављена, али њен квалитет није задовољавајући а лоше је
и одржавање путне мреже. Потребна је даља изградња, санација и боље одржавање
мреже општинских путева, уређење градских улица и тргова, изградња мостова, а ове и
друге активности су дефинисане акционим планом.
Електро мрежа је стара, па се планира постављање нове високонапонске и нисконапонске
мреже која ће омогућити стабилније напајање електричном енергијом.
Планирани развој ПТТ мреже и повећање доступности широкопојасног интернета
предуслов су већој примени информационих технологија у различитим областима, од еуправе, преко школа, до , нпр. продаје пољопривредних производа. У циљу бољег
информисања грађана планирана је изградња радио и ТВ предајника.
Да би реке које протичу кроз општину Уб биле прави ресурс, а не претња развоју,
потребно је уредити водотокове и обале и изградити мрежу канала и акумулација за
наводњавање. Највећи захвати се планирају на уређењеу корита реке Тамнаве, затим
обала реке Уб, као и уређење језера која су значајан потенцијал за развој риболовног
туризма.
Подручје општине Уб је богато водом. Извориште у Такову снабдева фабрику воде и
градски водовод на који је прикључено само насељено место Уб. Планира се испитивање
изворишта у Памбуковици за које се претпоставља да има капацитет за снабдевање
водом насеља дуж читавог пута Памбуковица - Уб. Водоснабдевање на општини Уб биће
на задовољавајући начин решено пуштањем у рад Регионалног система Стубо Ровни, које
се очекује у 2015. години. За сада се 80% становништва убске општине снабдева водом
преко индивидуалних бунара, па је планирано да се и убудуће контролише исправност и
вршит њихово редовно одржавање. Циљ је да се у наредним годинама шири водоводна
мрежа у селима општине.
Канализациона мрежа је недовољно развијена и потребно је генерално решити проблем
отпадних вода.
Отпадне воде
представљају
загађиваче
водотокова, пошто се
комплетна канализациона мрежа улива у реку Уб, без било каквог третмана, те је
неопходно да се припреми и изради документација као и постројења за прераду отпадних
вода.
У североисточном и источном делу подручја општине Уб смештена је зона интензивне
експлоатације лигнита у колубарском лигнитском базену и локалитети са складиштима
ризичних материја што представља факторе са негативним утицајем на квалитет ваздуха,
подземних вода , биодиверзитета и амбијенталног изгледа. Потребно је успоставити
стални мониторинг загађења и континуиране активности на побољшавању квалитета
животне средине, као и организовати низ локалних акција у корист заштите животне
средине којима ће се утицати на развој еколошке свести грађана општине.
Проблем комуналног и другог отпада ће се континуирано решавати реализацијом
републичке стратегије поступања са отпадом, преко јавног и приватног партнерства а на
задовољавајући начин и у складу са европским стандардима овај проблем ће бити решен
изградњом регионалног рециклажног центра на локалитету Каленић.
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Табела 3: Преглед специфичних циљева, програма и активности одрживог развоја општине Уб по области Инфраструктура и екологија

Равномена изградња квалитетне инфраструктуре и стална брига
о очувању животне средине

Стратешки
циљ

Специфични циљеви

Програми

Кључне активности

Б1. Проширивање, постављање
и изградња комуналних мрежа

Б1.1. Изградња електро мреже
Б1.2. Изградња путне мреже
Б1.3. Водоснабдевање
Б1.4. Регулисање градског
саобраћаја
Б1.5. Мостови на реци Уб

Б2. Повећање
телекомуникационе
инфраструктуре и коришћења
информатичких технологија

Б2.1. Проширивање капацитета
ПТТ објеката
Б2.2. Повећање доступности и
примене ИТ

Постављање електро
мрежа
Подизање нивоа
енергетске
ефикасности
Подстицње коришћења
алтернативних извора
енергије
Иградња путне мреже
Уређење градских
улица
Изградња и
реконструкција
комуналних мрежа
Израда постројења за
пречишћавање
отпадних вода
Уређење пешачке зоне
Регулисање паркирања
возила
Изградња пешачког
моста
Изградња два моста на
реци Уб
Изградња и опремање
ПТТ објеката
ГИС
Повећање доступности
Интернету
Добијање ТВ и радио
фреквенција и
изградња предајника

Очекивани
резултати
Стабино напајање
електричном енергијом
и смањени губици
енергије
Изграђени и
реконструисани путеви
Проширена водоводна
мрежа са 20% на 40%.
Отпадне воде се
пречишћавају
Уређен саобраћај у
граду

Могућност
широкопојасног
приступа Интернету на
општини
Повећана примена ИТ
технологије у свим
областима
24

Стратегија локалног одрживог развоја општине Уб

Стратешки
циљ

Специфични циљеви

Програми

Кључне активности

Б3. Регулисање водотокова,
изградња акумулација и
одбрана од поплава

Б3.1. Уређење реке Уб
Б3.2. Уређење реке Тамнаве
Б3.3. Регулација водотокова
Грачице и Кладнице и мреже
канала

Израда пројеката
Чишћење корита и
уређење обала
Регулација тока реке
Тамнаве по фазама

Б4. Побољшавање еколошке
заштите

Б4.1. Спречавање загађивања
водотокова, језера, изворишта
и бунара
Б4.2. Прикупљање, сортирање,
рециклирање и трајно
збрињавање смећа
Б4.3. Контролисање квалитета
и заштита животне средине
Б4.4. Развијање еколошке
свести грађања кроз
заједничке акције

Пречишћавање
отпадних вода
Израда мапе
изворишта и бунара
Уређење језера
Санација депонија
Изградња рециклажног
центран
Контрола квалитета
ваздуха
Уређење градскиј
паркова
Промотивне
манифестације

Очекивани
резултати
Уређено 10 км речног
тока

Формиран регионални
рециклажни центар
Уређене зелене
површине на општини
Успостављена
контрола квалитета
еколошких параметара
Грађани одговорно
учествују у заштити
животне срдине
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Област: ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ЕНЕРГЕТИКА И РУДАРСТВО
Опис стања у привреди општине Уб и правци даљег развоја
Општина Уб је у другој половини ХХ века важила за једну од општина са развијеним
привредним капацитетима. Основне привредне делатности су биле пољопривреда,
рударство, прехрамбена индустрија, металуршка и индустрија опекарских производа.
Данас је убска привреда пред једним од највећих изазова. Талас приватизације државних
предузећа десетковао је привредни потенцијал општине. Већина приватизованих
предузећа се нашла у незавидном положају када мора да бира између отпуштања
запослених или престанка производње и стечаја. Додатни притисак је уследио као
последица глобалне рецесије изазване светском економском кризом. Носиоци привредног
развоја наше општине данас се могу идентификовати у неколицини успешно
приватизованих државних предузећа и одређеном броју новоформираних привредних
субјеката у приватном власништву.
Отварање површинског копа у Радљеву и значајне резерве угља у Звиздару, ресурс су
општине којим се обезбеђује дугорочнији привредни раст општине, обезбеђивање
енергије и повећање запослености, па развој рударства и енергетике у складу са
принципима одрживог развоја, постављају за приоритет највишег ранга. Наставак радова
на изградњи ТЕ Колубара Б, инвестиције на којој се заснивала прошлост, заснива
садашњост и планира будућност убске општине, је пројекат од капиталног значаја како
на локалном, тако и на државном нивоу и представља јединствену прилику за даљи
економски развој. Паралелно са производњом енергије, општина Уб ће интензивно радити
и на њеном очувању и рационалном коришћењу, реализујући пројекте усмерене на
повећевање енергетске ефикасности и подстицање коришћења обновљивих извора
енергиј. Потенцијална лежишта угља, камена, глине и песка представљају компаративну
предност и богатство општине чија
експлоатација треба да допринесе повећању
економске моћи општине, али тако да очува животну средину.
Подстицање развоја малих и средњих производних привредних субјеката и тржишног
начина привређивања је један од предуслова за будући константан економски развој.
Циљ нам је уско специјализована и квалитетна производна или услужна делатност, којом
ће се обезбедити тржишна конкурентност и остваривање профита. Оживаљавање и
формирање индустријске и БИД зоне омогућиће стварање повољнијег пословног
окружења и привлачење нових инвестиција
Стимулација нових видова струковних
удруживања и заједничка пословна улагања кроз
партнерство јавног и приватног
сектора, обезбедиће још чвршће партнерске односе на нивоу локалне заједнице.
Посебну шансу видимо у афирмацији ловног, спортског и верског туризма као нове
привредне гране заступљене у нашој општини. Уређивање постојећих и формирање нових
локалитета, подршка досадашњим туристичким капацитетима и заједничка маркетиншка
промоција, резултираће формирањем јединствене туристичке понуде убске општине
сачињене из ловног, риболовног, верског и спортског туризма.
Коначно, овај документ правилном анализом економских капацитета општине, користећи
стручна знања и искуства појединца и могућности локалне заједнице, својим садржајем
предложе приоритетне циљеве економског развоја, као и низ мера које ће општину Уб
унапредити у технолошки модерну, еколошки здраву, економски развијену и
инвестиционо конкурентну средину.
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Табела 4: Преглед специфичних циљева, програма и активности одрживог развоја општине Уб по области економиј, енергетика и
рударство

Оживљавање и јачање постојећих привредних капацитета и
развој нових заснован на одрживом коришћењу природних
ресурса

Стратешки
циљ

Специфични циљеви

Програми

Кључне активности

В1. Развој рударства и
енергетике у складу са
принципима одрживог развоја

В1.1.КОЛУБАРА Б
В1.2.Отварање угљенокопа
В1.3.Одржива експлоатација
природних добара

В2. Подизање нивоа
енергетске ефикасности на
општини

В2.1. Топлификација града
В2.2.Пподстицање примене
обновљивих извора енергије
В2.3. Уштеда енергије

В3. Подстицање развоја малих
и средњих производних
привредних субјеката и
тржишне привреде

В3.1. Стварање привлачног
амбијента за инвеститоре
В3.2. Подршка изградњи нових
привредних објеката

Изградња постројења
термоелектране
Отварање поља
Радљево
Истражни радови поља
Звиздар
Проширење рудника
неметала
Истражни радови за
каменоломе
Израда студије
топлификације
Изградња гасовода
Подстицање
коришћења
обновљивих извора
енергије
Постављање
штедљивих сијалица
Замена столарије на
јавним зградама
Усвајање просторног
плана општине
Измена ГУП-а
Формање индустријске
зоне
БИД зона
Цертификација
општине- „Општина са
позитивним пословним
окружењем“

Очекивани
резултати
Завршена
термоелектрана
Отворено поље у
Радљеву
Завршени истражни
радови
Рекултивисане
експлоатисане
површине
Функционише систем
даљинског грејања у
Убу
Повећане уштеде
енергије
Повећан удео енергије
из алтернетивних
извора

Повећан број
привредних субјеката
специјализоване
производње
Фонкционише
индустријска зона са
друштвено одговорним
субјектима
Општина са
цертификатом 27
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Стратешки
циљ

Специфични циљеви

Програми

Кључне активности

Очекивани
резултати
„Општина са
позитивним пословним
окружењем“

В4. Јачање партнерства јавног
и приватног сектора

В4.1. Подршка развоју
предузетништва
В4.2. Поверавање комуналних
делатности приватном сектору

Формирање струковних
удружења
Приватни паркинг
сервис
Комуналне активности

Успостављено
партнерство јавног и
приватног сектора у
комулним
делатностима

В5. Јачање туристичких
капацитета општине

В5.1. Развој ловног и
риболовног и спортског
туризма
В5.2. Развој верског туризма
В5.3. Уређивање историјских и
етно-локалитета

Маркетинг ловног и
рибиловног и
спортског туризма
Формирање ловног и
риболовног комплакса
Уређење језера
Паљуви и Радљево
Подршка изградњи
смештајних капацитета
Развој капацитета за
риболов

Уређена ловишта и
риболовни комплекси
и језера
Повећани смештајни
капацитети
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Област: ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опис стања, потреба и праваца друштвеног развоја и развоја заједнице
Општина Уб спада у групу средње развијених општина и располаже институцијама и
кадровским капацитетима потребним за даљи развој општине. Општинска управа, сем
просторних, има све остале капацитете за развој. Ефикасност локалне управе би се могла
повећати увођењен система електронске управе и сталним стручним усавршавањем
кадрова.
У односу на друштвени значај, број запослених и образовну структуру кадрова,
образовање спада међу најважније покретаче развоја општине. Општина Уб има једну
предшколску установу, развијену мрежу основних школа са матичним школама с Убу,
Бањанима, Радљеву и Памбуковици, школу за основно музичко образовање и две средње
школе: гимназију и техничку школу. Техничка школа пружа услуге преквалификације и
доквалификације и има, као проширену делатност, образовање за пети степен
стручности. Општина доста улаже у школе у погледу инфраструктуре, опремања и
стручног усавршавања наставника а планира се да се ова улагања и даље наставе.
Стратегијом планиране активности и пројекти (изградња школске зграде, опремање
школа савременом наставном технологијом, изградња фискултурних сала и терена,
различити облици неформалног образовања...) допринеће повећању квалитета и
доступности образовања, усклађивању образовних услуга са потребама грађана и
привреде и укључивању и повећању обухвата деце и малдих на свим нивоима
образовања, а посебно деце из маргинализованих група.
Проблеми са којима се суочавају млади као што су незапосленост, угрожена егзистенција,
непостојање неформалних облика образовања, пораст
болести зависности и
неприлагођеног понашања, се не могу решити без укључивања и иницијативе младих.
Планирано отварање канцеларије за младе ће бити први корак у настојању да се млади
активирају и ангажују и преузму део одговорности за промену садашњег стања и пложаја
младих у општини Уб.
Културни и спортски живот у општини је разноврстан, са великим бројем спортских и
културних догађања којих је из године у годину све више. Желимо да се овај тренд
настави кроз инфраструктурно јачање, разноврсније садржаје, повећање броја
манифестација, формирање нових спортских клубова за различите спортове и много веће
укључивање младих. У наредних десет година, посебна пажња ће се посветити културним
и спортским догађањима на селу.
Дом здравља према нормативу има потребне службе. Постоје издвојене здравствене
станице у Бањанима, Радљеву и Памбуковици и амбуланте у Туларима и Докмиру. Оно
што је потребно у циљу превенције и лечења грађана је: проширење постојећих
просторних капацитета, ширење мреже амбуланата, и опремање установе савременом
медицинском опремом. Постоје потребе за службом хитне медицинске помоћи, услугама
лекара специјалиста и јачањем превентивних активности кроз рад саветовалишта. Из
ових потреба су произашли пројекти усмерени на развој здравствених услуга.
Центар за социјални рад је једина установа социјалне заштите на општини. Центар је
вишефункционална установа социјалне заштите у којој се непосредно или посредно
задовољава највећи део потреба грађана и њихових породица из ове области, кроз
мултидицсиплинарни тимски рад одговарајућих стручњака. Установа је, уз општинску
управу, носилац израде Стратегије социјалне заштите општине Уб. Успешно је
организован смештај деце без родитељског старања у хранитељске породице и води се
стална брига о корисницима МОП-а и додатка за туђу негу и помоћ. Општина нема
довољно капацитета да преузме бригу о свим осетљивим групама, посебно о особама са
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инвалидитетом, о старима и младима који излазе из система друштвено организоване
бриге, па је пројактима у оквиру акционг плана предвиђен развој ових капацитета .
Очување верске традиције је један од приоритета ове општине. У граду је потребно
завршити градњу храма „Вазнесења Господњег“ као и у селима Црвена Јабука и
Тврдојевац, а потребе житеља су и да се изгради храм у Јошеви. Планира се и уређење
манастирског комплекса у Докмиру. Иако је рурална средина, на територији општине, а
посебно у Убу, недостају уређене зелене површина и паркова. Постоји потреба за
стварањем хуманијег животног простора у различитим деловима општине, па је
дефинисан и један број пројекта у овој области.
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Табела 5: Преглед специфичних циљева, програма и активности одрживог развоја општине Уб по области Друштвени развој и развој
заједнице

Стварање модерне локалне управе, ефикасних институција
и амбијента за квалитетнији живот грађана

Стратешки
циљ

Специфични циљеви

Програми

Кључне активности

Г1.Успостављање ефикасне
локалне управе као сервиса
грађана

Г1.1. Повећање ефикасности
локалне управе
Г1.2. Представљање општине
Г1.3.Помоћ грађанима

Изградња општинске
зграде
Електронска управа
Професионално
оснаживање
запослених у
општинској управи
Општински услужни
центар
Манифестације на
општини
Правна помоћ за
грађане
Правни заштитник
грађана

Г2. Побољшавање
здравствених и социјалних
услуга на општини

Г2.1. Доступнија и
квалитетнија здравствена
заштита
Г2.2. Програми превентивне
заштите
Г2.3.Социјална заштита

Надоградња дома
здравља
Реконструкција
објеката у селима
Опремање ДЗ
савременом
медицинском опремом
Мобилни лекар
Отварање
саветовалишта
Програм кућне неге и
помоћи старим лицима
Кућа на пола пута
Дом за старе

Очекивани
резултати
Општина ради у новој
згарди
Е-управа је сервис
грађана
Установљене
институције правне
помоћи грађанима

Савремено опремљен
Дом задравља
Развијене службе и
саветоветовалишта
Побољшана брига о
осетљивим групама
грађана
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Стратешки
циљ

Специфични циљеви

Програми

Кључне активности

Г3. Развој школсктва у
општини Уб

Г3.1. Усклађивање образовања
са потребама корисника
Г3.2.Унапређивање квалитета
рада образовно-васпитних
установа
Г3.3. Подршка школовању
талентованих и
високообразованих кадрова

Г4. Побољшање културне и
спортске понуде у општини

Г4.1. Програм општинских и
културних манифестација
Г4.2. Изградња спортских
објеката и терена
Г4.3. Старање о објектима
културе и културном наслеђу
општине

Г5. Очување традиције и
стварање хуманијег животног
простора

Г5.1. Изградња и
ревитализација постојећих
верских објекта
Г5.2. Изградња, уређење и
улепшавање животног

Образовање одраслих
кроз докваификацију и
преквалификацију
Изградања нове
школске зграде
Изградња
фискултурних сала и
терена
Опремање в.о.
установа
Организовање обука
за запослене
ШКОЛСКИ ГРАНТ
Награђивање и
стипендирање ученика
и студената
Израда програма
Завршетк спортске
хале
Изградња малих
сеоских спортских
терена
Санација и
ревитализација
објеката културе у
селима
Подстицање
аматеризма у култури
и спорту
Завршетак, изградња и
уређење верских
објеката и окружења
Уређење градског
парка и других

Очекивани
резултати
Образовање усклађено
са потребама заједнце
Ради нова школа
Образовно васпитне
установе боље
опремљене и са
стручнијим кадром
Ученици имају боља
постигнућа
Повећава се број
младих који
настављају школовање

Ради спортска хала,
Побољшана културноспортска понуда
Повећан број
културних и спортских
објектата у селима
Повећан број младих
укључених у спортске
и културне активности

Општина естетски и
функционално уређена
Створено хумано
животно окружење у
свим деловима
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Стратешки
циљ

Специфични циљеви

Програми

Кључне активности

простора
Г5.3. Уређење сеоских центара

зелених површина
Изградња градског
трга
Естетско и
функционално
уређење сеоских
центара
Развој инклузивног
приступа у
образовању
Дневни центар за
особе са
инвалидитетом
Уређење Ромских
насеља
Интеграција избеглих
и расељених лица
Канцеларија за младе
Центар за младе

Г6. Јачање грађанског
активизма кроз бригу о
осетљивим групама грађана и
партнерство са институцијама

Г6.1. Квалитетно образовање
за све
Г6.2. Брига о осетљивим
групама грађана
Г6.3. Подршка иницијативама
младих

Г7. Повећање безбедности
грађана општине Уб

Г7.1. Успостављањеопштонских
тела и
Г7.2. Успостављањеи опремање
општинских служби заштите

Формирање Савета за
безбедност
Сертификат „Безбедна
општина“
Изградња зграде МУПа
Опремање ватрогасне
јединице

Очекивани
резултати
општине

Повећан обухват деце
из маргинализованих
група у образовном
систему
Побољшани услови
живота припадника
маргинализованих
група грађана
Ради канцеларија за
младе
Формиран Центар за
младе
Побољшана јавна
безбедност на
територији општине
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АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ПО ОБЛАСТИМА

Област : ПОЉОПРИВРЕДА И СЕЛО
Стратешки циљ: Побољшање услова живота на селу и развој

Приоритет : Подршка руралном
развоју

конкурентне пољопривредне производње

Степен приоритета: висок
А.1 УРЕЂЕЊЕ, ЗАШТИТА И ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА
А.1.2

УКРУПЊАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Број

Пројекат

Партнери

Време

А.1.1.1

Комасација земљишта

Република Србија

20102015.

А.1.1.2

Израда базе података (катастра) о сеоским
домаћинствима

Фонд за рурални
развој,
Управа за трезор,
Месне заједнице
општина

20102012

А.1.3
А.1.3.1

Износ и извор
финансирања
5.000.000
Министарство
пољопривреде
200.000 по
Години
Буџет општине

Индикатори

352.000
По години,
Буџет општине

Број изврешених
анализа узорака тла
(200 узорака годишње)

Просечна величина
парцеле
Израђен општински
регистар,
Број евидентираних
пољопривредних
газдинстава

ПОБОЉШАВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА
Контрола плодности обрадивог земљишта

Носилац: Фонд за
рурални развој
Партнер:

20102020.

34

Стратегија локалног одрживог развоја општине Уб

Пољ. Стр. служба
Ваљево
А.1.3.2

Побољшавање физичких, хемијских и
биолошких особина земљишта
(калцификација земљишта)

А.1.3.3

Анализа постојања опасних и штетних
материја у пољопривредном земљишту и
води за наводњавање

А.1.3.4

Наводњавање пољопривредног земљишта

А.1.4

Носилац: Фонд за
рурални развој
Партнер:
Министарство пољ.
Институт за
земљиште, Фонд за
рурални развој
Индивидуална
газдинства
Носилац: приватни
сектор
Партнер: МПШВ

0д 2010.
контину
ирано

250.000
МПШУ
250.000
Буџет општине
2.000.000
буџет општине

Површина земљишта
побољшаног квалитета

20102015

250.000
по хектару
Републчки фонд
руралног
развоја

Повришина земљишта
која се наводњава

Носилац: Дирекција
за уређење и
изградњу
Републичка
дирекција за воде
Носилац: Фонд за
рурални развој
Партнери:
власници парцела

20102015.

1.000.000
Годишње
Буџет општине
1.000.000
Републ.дирекц
Приватни
сектор,
200.000
годишње
буџет општине

Дужина каналске мреже

Носилац:
ЈПРБ Колубара

2010.
Контину
ирано

20102015.

Број изврешених
анализа,

ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА ОД ДЕГРАДАЦИЈЕ

А.1.4.1

Одржавање канала за одводњавање;
изградња недостајуће каналске мреже

А.1.4.2

Уклањање обала

А.1.4.3

Рекултивација земљишта у околини рудника

2010.
контину
ирано

ЈПРБ Колубара

Километри уклоњене
обале

Рекултивисане површине
у хектарима

А.2 ПОДИЗАЊЕ НИВОА КОНКУРЕНТНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
А.2.1

ИНФОРМИСАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА
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А.2.1.1
А.2.1.2

А.2.1.3

Формирање пољопривредне бибилотеке /
медијатеке (у оквиру Фонда за рурални
развој општине)
Организација посета сајмовима, екскурзија
за младе пољопривреднике у земљама у
окружењу; стална представљања примера
добре праксе
Организовање радионица едукативног
карактера и представљање примера добре
праксе

Фонд за рурални
развој
Фонда за рурални
развој
Фонда за рурални
развој, МПШВ,
Стручне
институције и
службе
РТВ Сити, ТВ Маг,
ТВ Вујић Ваљево

2010.
Контину
ирано
2010.
Контину
ирано

1.000.00
Годишње
Буџет општине
400.000
Годишње
Буџет општине

Формирана библиотекамедијатека

2010.
Контину
ирано

150.000
Годишње
Буџет општине

Број едукација и број
учесника

2010.
Контину
ирано

У оквиру
редовног
финансирања

Број и трајање емисија
месечно

Број организованих
манифестациј, број
посета, број учесника

А.2.1.4

Локална телевизија у служби едукације и
ширења знања из области пољопривреде

А.2.2

ПОДСТИЦАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА НА ОРГАНИЗОВАЊЕ И УДРУЖИВАЊЕ

А.2.2.1

Подршка задругама и удружењима у
оснивању

А.2.3

Фонд за рурални
развој

2010.
контину
ирано

200.000
годишње
Буџет општине

Број основаних задруга и
удружења

2012.
2015.

200.000 по
години
Буџет општине

Број заштићених
култура

20102015

100.000 по
години
Буџет Општине

Принос по ха

Стварање бренда – производа са географском заштитом порекла

А.2.3.1

Идентификација могућих производа,
подршка при регистрацији и контроли
процеса заштите као и промоција
заштићених производа

фонд за рурални
развој

A.2.4

УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

А.2.4.1

Ратарска производња – повећање приноса
по хектару (увођење нових сортимената)

Фонд за рурални
развој,
Пољоп. Стручна
служба, Институт за
ратарство,
Пољопривредни
факултет,
индивидуални
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произвођачи
А.2.4.2

Унапређење расног састава стоке и
повећање броја грла

А.2.4.3

Подршка пласману повртарских култура
кроз повезивање произвођача и удружења
са трговинским ланцима и потрошачима

А.2.4.4

А.2.4.5

А. 3

Фонда за рурални
развој,
ветеринарска
станица,
индивидуални
произвођачи
Фонд за рурални
развој,
Привредна комора,
удружења,
идивидуални
произвођачи

20102015.

4.000.000 по
години
Буџет МППШВ и
буџет општине

Број квалитетних расних
грла

20102015

500.000 по
години
Буџет Општине

Континуитет у
снабдевању трговинских
маркета, успостављена
пословна сарадња

Увођење нових сертификованих садница у
воћарству

Фонда за рурални
развој, ПСС
Ваљево,
индивидуални
произвођачи

20102015.

150.000 по
години
Буџет општине

Број засађених
сертификованих садница

Модернизација опреме и механизације

Индивидуални
произвођачи и
удружења, МПШВ,
Фонд за рурални
развој

20102015.

1.000.000
По години,
Банке, МПШВ,
ЕУ фондови

Вредност нове опреме и
механизације

РАЗВОЈ ОТКУПНИХ, СКЛАДИШНИХ И ПРЕРАЂИВАЧКИХ КАПАЦИТЕТА

А.3.1

ПОДРШКА ПРОГРАМУ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ (HACCAP, ISO, GLOBAL – GAP)

А.3.1.1

Подршка органској производњи

Фонда зарурални
развој, задруге и
произвођачи МПШВ,
Сертификационе
куће

2010.2015.

300.000 по
години из фонда
за рурални
развој,
Приватни
сектор, банке,

Број регистрованих
домаћинстава која су
сретификовани за
органску производњу и
засноване површине
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ЕУ фондови
А.3.1.2

А.3.2

Подршка у стандардизацији прерађивачким
капацитетима

Фонда зарурални
развој, приватни
сектор, МПШВ,
Сертификационе
куће

20102015.

150.000 по
години из фонда
за рурални
развој,
Приватни
сектор, банке,
ЕУ фондови

Број сертификованих
прозводних погона

ИЗГРАДЊА ОТКУПНИХ, СКЛАДИШНИХ И ПРЕРАЂИВАЧКИХ КАПАЦИТЕТА

А.3.2.1

Уређење простора и отварање кванташке
пијаце

А.3.2.2

Подршка изградњи хладњача за чување
воћа и поврћа (капацитета 2000 тона)

А.3.2.3

Подршка изградњи сушара за воће

А.3.2.4

Подршка изградња мини-млекара

А.3.2.5

Изградња откупних станица

Дирекција за
изградњу,
ЈКП Ђунис
Носилац:
Приватни сектор
Партнери:
МПШВ
Општина

2011.

Носилац:
Приватни сектор
Партнери:
МПШВ
Пословне банке
Општина
Носилац:
Приватни сектор
Партнери:
Пословне банке
Општина
Носилац:
Приватни сектор и
удружења
произвођача
Партнер:
Општина

20102015

20102015

20122016

20102015.

1.000.000
Општина Уб,
донатори
40.000.000
Приватни сектор
МПШВ
Пословне банке
Општина
ЕУ фондови
10.000.000
Приватни сектор
МПШВ
Пословне банке
Општина
ЕУ фондови
Приватни сектор
МПШВ
Пословне банке
Општина
ЕУ фондови
Приватни сектор
и удружења
произвођача
И буџет
Општине

Постоји кванташка
пијаца
Капацитет хладњаче и
оставрен промет

Капацитет сушаре

Капацитет млекаре
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А.3.2.6

Изградња млинова жита и мешаоне

Носилац:
Приватни сектор
Партнери:
МПШВ
Пословне банке

20142018

Приватни сектор
МПШВ
Пословне банке
Општина
ЕУ фондови

Број изграђених млинова
и мешаона

500.000 по
години
Буџет Општине

Мањи број штета на
усевима, плодовима од
града

20102020

150.000 по
години
Буџет Оптштине

Број полиса осигурања

20102015

100.000 по
години
Фонд за
рурални развој,

Број фарми на којима се
примењују мере
еколошке заштите

од 2010
контину
ирано

1.200.000 по
години
Фонд за
рурални развој

Број извршених анализа
узорака

А.4 ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РУРАЛНОГ ПОДРУЧЈА
А.4.1
А.4.1.1

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РУРАЛНОМ ПОДРУЧЈУ
Ефикасна противградна заштита

А.4.1.2

Осигурање усева и других засада

А.4.1.3

Подстицање примене еколошких мера на
фармама

А.4.1.4

Контрола примене хемијских средстава у
пољопривредној производњи

Носилац:
Фонд за рурални
развој
Партнер:
Хидрометерело.
станица
Носилац:
Фонд за рурални
развој
Партнери:
МПШВ
Осигуравајуће
компаније
Фонд за рурални
развој,
индивидуални
произвођачи,
Стручна служба
ваљево
Институт за заштиту
биља,
Завод за јавно
здравље,
Фонд за рурални
развој

20102020

Пољопривредни
производи безбедни по
здравље људи
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А.4.2

ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У СЕЛИМА УЗ РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

А.4.2.1

Спречавање сече, очување шума и
повећање површина под шумама

Надлежна
републичка
инспекција,
Србија Шуме,
ЈКП Ђунис
Општина

20102015

А.4.2.2

Уклањање дивљих депонија по селима

Носилац:
ЈКП Ђунис
Партнери:
Месне заједнице

20102015

500.000 по
години
Министарство за
заштиту
животне
средине,
донатори
Буџет општине,
донатори

Површина земљишта под
шумама

Број санираних депонија

А.5 ПОБОЉШАВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА НА СЕЛУ
А.5.1

УНАПРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ3

А.5.1.1

Реконструкција путних праваца

А.5.1.2

Изградња спортских терена

А.5.1.3

Унапређење електро мреже и комуналне
мреже
А.5.1.4
Повећати аутобуске линије до
административног центра
Прилог АП : АКЦИОНИ ПЛАН АКТИВНОСТИ У СЕЛИМА

3

Дефинисано у области ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА,ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА
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А.5.2

4

ЗАПОШЉАВАЊЕ У СЕЛИМА (ПОСЕБНО МЛАДИ И ЖЕНЕ)

А.5.2.1

Развој приватног предузетништва у селима
(услуге, мали погони, породичне радње)

Носилац:
Приватни сектор
Партнери:
Општина
Пословне банке
Реп. Фонд за развој,
НСЗ

А.5.3

ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ СЕОСКИХ ВРЕДНОСТИ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

А.5.3.1

Промоција сеоских потенцијала кроз
организовање културних, спортских и
туристичких манифестација

А.5.3.2

Развој туризма на атрактивним локацијама

4

Фонд за рурални
развој
СКЦ Уб
МПШВ
Туристичке
организације

20102015

20102020

20102015

Пословне банке
Реп. Фонд за
развој, НСЗ

150.000 по
год.
Буџет општине

Број регистрованих
погона, породичних
радњи у селима

Број одржаних
манифестација

Број регистрованих
капацитета за сеоски
туризам, број туриста

Дефинисано у области ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОЛОГИЈА
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Област : ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОЛОГИЈА
Приоритет : Унапређивање
животне средине и изградња
инфраструктуре

Стратешки циљ: Равномерна изградња квалитетне

инфраструктуре и стална брига о очувању животне средине

Степен приоритета: висок
Б.1 ПРОШИРИВАЊЕ, ПОСТАВЉАЊЕ И ИЗГРАДЊА КОМУНАЛНИХ МРЕЖА

Б.1.1 ИЗГРАДЊА ЕЛЕКТРО МРЕЖЕ
Број

Пројекат

Б.1.1.1

Изградња високонапонског далековода
110 kw Лазаревац – Уб – Коцељева

Б.1.1.2

Постављање мреже високог напона

Б.1.1.3

Постављање нисконапонске мреже на
општини Уб*

* Прилог АП : АКЦИОНИ ПЛАН
АКТИВНОСТИ У СЕЛИМА
Б.1.1.4

Подизање нивоа енергетске ефикасности

Партнери

Време

Износ и извор
финансирања

Индикатори

Носилац : ЕПС
Партнер : Општина
Уб
Носилац : ЕД
Ваљево/Електроист
ок Краљево
Партнер : Општина
Уб

20122015

200.000.000
ЕПС

Изграђен далековод

20122016

100.000.000
ЕПС

Дужина
далековода,стабилније
снабдевање струјом
Могућност
прикључивања
привредних капацитета

Носилац : ЕД
Ваљево/Електроист
ок Краљево
Партнер : Општина
Уб

20102013.

150.000.000
Буџет општине

Дужина реконструисане
мреже, стабилније
снабдевање
домаћинстава

Носилац Дирекција
иа изградњу,
партнер:
Министарство

20102015.

4.000.000
Буџет општине
и донатори

Смањена потрошња
електричне енергије у
институцијама
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Б.1.1.5

Генерални пројекат јавне расвете

Б.1.1.6

Коришћење алтернативних извора енергије

енергетике
Носилац: дирекција
за изградњу
Министарство
енергетике

2010.

1.000.000
Буџет општине
Приватна
средства,
донатори

Урађен генерални
пројекат
Донете стимулативне
мере од старне општине
за подстицање
коришћена
алтернат.извора
енергије

-2010.
-2010.
-2010.

350.000.000
20.000.000
60.000.000

9 км
3км
8км

20.000.000
Буџет општине
200 000 буџет
републике
10 000 000е
Општина,
Република,
донатори,
европски
фондови
4.000.000.000
Средства
страних банака
и других
организација
30.000.000
Донатори и
општина

4 км

2010.2020.

Б.1.2 ИЗГРАДЊА ПУТНЕ МРЕЖЕ
Мрежа државних путева-реконструкција и
изградња
- пут Р101
- пут Р270 и Р270А
- пут Р101Б

Носилац ЈП Путеви
Србије

Б.1.2.2

Источна обилазница око Уба (Р101-Р270Р101)

Носилац ЈП Путеви
Србије
Партнер општина Уб

2012.

Б.1.2.3

Мрежа општинских путева 5
- Путеви 1. реда
- Путеви 2. реда (по засеоцима)
- Путеви 3. реда (остали путеви

Носилац: Дирекција
за изградњу
Партнер општина Уб

20102020.

Б.1.2.4

Ауто-пут Београд –Пожега
- Деоница Београд - Љиг

Република Србија
Општина Уб
Град Београд

20102020.

Б.1.2.5

Израда документације и формирање
индустријске зоне поред аутопута

Дирекција за
изградњу

20102014.

Б.1.2.1

5

Километри изграђених
путева,
Безбеднији саобраћај

24 км
Повећано ангажовање
локалних капацитета и
запошљавање
Привучен капитал и
изграђени наменски
објекти

Прилог 3: Пројекти локалних путева
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Б.1.3 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
Б.1.3.1

Генерални пројекат снабдевања водом
општине Уб

Носилац:ЈКП Ђунис,
партнер: општина
Уб

2010.

Б.1.3.2

Реконструкција азбестно-цементних
цевовода

20102015.

Б.1.3.3

Смањење трошкова и уштеда у процесу
водоснабдевања

Носилац:ЈКП Ђунис,
партнер: општина
Уб
Носилац:ЈКП Ђунис,
партнер: општина
Уб

Б.1.3.4

Израда документације за повезивање
изворишта ''Чучуге'' са градским водоводом

Носилац:ЈКП Ђунис,
партнер: општина
Уб

20112015.

Б.1.3.5

Повезивање система за водоснабдевање на
регионални систем Стубо – Ровни

20122017.

Б.1.3.6

Израда главног и генералног пројекта мреже
и постројења за пречишћавање отпадних
вода

Водопривредно
друштво СтубоРовни (Колубара) и
општина Уб
КЈП Ђунис,
Дирекција за
изградњу

Б.1.3.7

Израда
постројења
отпадних вода

пречишћавање

Носилац:ЈКП Ђунис,
партнер: општина
Уб

20122017.

Б.1.3.8

Израда уличног вода фекалне канализације
у градским улицама

Носилац:ЈКП Ђунис,
партнер: општина
Уб

20102011.

Приватно-јавно
партнерство

20102012.

за

20102012.

20102011.

3 000 000 дин
Буџет општине
и Дирекција за
воде
30 000 000 дин
Буџет општине
и НИП
2 000 000 дин
Буџет општине,
Дирекција за
воде и НИП
2 000 000 дин
Буџет општине
и Дирекција за
воде
80 000 000 дин
Буџет општине
и Дирекција за
воде
5 000 000 дин
Буџет општине
и Дирекција за
воде, стратешки
партнер
180 000 000 дин
Републичка
дирекција за
воде и донатори
5 000 000 дин
Буџет општине
и донатори

Урађен генерални
пројекат
Замењено 9км цевовода
Остварени проценат
смањења губитака воде
Број домаћинстава која
се снабдевају из
водоводне мреже
Степен повећања
капацитета водоводне
мреже
Урађен пројекат

Квалитет отпадних вода
на изливу побољшан,
смањено загађење
Дужина
новопостављеног
канализационог вода

Б.1.4 РЕГУЛИСАЊЕ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈА
Б.1.4.1

Регулисање паркирања возила у Убу

100 000e
Концесија или
приватно и

Број обезбеђених места
за паркирање
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Б.1.4.2

Носилац: Дирекција
за изградњу
МУП

2014.

Б.1.4.3

Улица за пешаке (уређење главне улице као
пешачке зоне)
Видео надзор улица и раскрсница

Б.1.4.5

Информативна сигнализација

Носилац дирекција

20101012.

Републичка
дирекција за воде

2011.

2010.

јавно
партнерство
200 00е
Буџет општине
20 000е
Буџет општине
50%
МУП 50%
10 000е
годишње, буџет
општине и
приватни сектор

Постоји уређена
пешачка зона
Број раскрсница са
видео надзором
Број раскрсница са
регулисаним саобраћајем
Смањење броја
саобраћајних удеса

Б.1.5 МОСТОВИ НА РЕЦИ УБ
Б.1.5.1

Изградња пешачког моста код спортског
центра

Б.1.5.2

Мост Талови-Сандића имање

Б.1.5.3

Мост на обилазници у Трњацима

200 000е
Буџет општине
50%
Средства
републичке
дирекције 50%

Изграђен пешачки мост

После
2015.
После
2015.

Б. 2 ПОВЕЋАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И КОРИШЋЕЊА ИНФОРМАТИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Б.2.1

ПРОШИРИВАЊЕ ПТТ ОБЈЕКАТА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА

Б.2.1.1

Проширење ПТТ објеката на територији
општине Уб

ПТТ Србије

20102012.

Изграђени ПТТ
објекти

Б.2.1.2

Проширење телекомуникационих
капацитета на општини

ПТТ Србије

20102012.

Број корисника повећан

Б.2.2

ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ И РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
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Б.2.2.1

Географски информациони систем општине
Уб

Министарство за
просторно
планирање

2010.

Б.2.2.2

Успостављање широкопојасног Интернета у
селима

Јавно-приватно
партнерство

Б.2.2.3

Успостављање широкопојасног Интернета у
Убу

Јавно-приватно
партнерство

Б.2.2.4

Добијање фреквенције за локалну ТВ
станицу

Јавно-приватно
партнерство

2010.
контину
ирано
2010.
контину
ирано
2010.

Б.2.2.5

Изградња радио и ТВ предајника

Јавно-приватно
партнерство

2010.

10 000е буџет
општине
20 000е
министарство за
просторно
планирање
Јавно-приватно
партнерство

Користи се ГИС

Јавно-приватно
партнерство

Број провајдера, број
корисника

Јавно-приватно
партнерство

Добијена фреквенција
која покрива територију
општине
Радио «Источник»
Епархије ваљевске се
чује на територији
општине Уб; локална ТВ
се види на територији
општине Уб

200.000 из
буџета општине,
Јавно-приватно
партнерство

Број провајдера, број
корисника

Б.3 РЕГУЛИСАЊЕ ВОДОТОКОВА, ИЗГРАДЊА АКУМУЛАЦИЈА И ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
Б.3.1 УРЕЂЕЊЕ РЕКЕ УБ
Б.3.1.1

Уређење тока и обала реке Уб у насељеном
месту Уб

Б.3.1.2

Чишћење речног корита од смећа

Б.3.2

УРЕЂЕЊЕ РЕКЕ ТАМНАВЕ

Б.3.2.1

Регулација реке Тамнаве од моста у Црвеној

Средства НИП-а и
Средства из
општинског буџета
НВО, општински
буџет ,
министарство
заштите животне
средине ,

НОСИЛАЦ

2010 2015

50.000.000
динара

2010

500.000 динара

500 000е

уређена обала реке Уб у
дужини од 1.7км , према
пројекту
Уређено речно корито,
Безбедније окружење

Смањење поплављених
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Јабуци до моста у Такову, деоница 1
Б.3.2.2

Регулација деонице Тамнава 2

Републичка
дирекција за воде,
Партнер општина Уб
Републ. Дирекција
за воде

Републичка
дирекција за
воде
20112012.

Општина Уб
Б.3.2.3

Регулација деонице Тамнава 3

После
2015

Б.3.2.4

Регулација деонице Тамнава 4

После
2015.

100 000е буџет
општине

површина,
Повећање квалитета
пољопр. земљишта
Смањење поплављених
површина
Повећање квалитета
пољопр. земљишта
Смањење поплављених
површина
Повећање квалитета
пољопр. земљишта
Смањење поплављених
површина
Повећање квалитета
пољопр. земљишта

Б.3.3 РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКОВА ГРАЧИЦЕ, КЛАДНИЦЕ И МРЕЖЕ КАНАЛА
Б.3.3.1

Израда пројекта уређења реке Кладнице

Б.3.3.2

Регулација река и канала (по постојећим
пројектима)

Дирекција за
уређење и
изградњу, ЈПРБ
Колубара
Републичка
дирекција за воде

20102013
2010.
контину
ирано

100 000е буџет
општине
200 00е ЈПРБ
Колубара
50 000е по
години
Републичка
дирекција за
воде

Смањење поплављених
површина
Повећање квалитета
пољопр. земљишта
Смањење поплављених
површина
Повећање квалитета
пољопр. земљишта

Б.4 ПОБОЉШАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ
Б.4.1

СПРЕЧАВАЊЕ ЗАГАЂИВАЊА ВОДОТОКОВА, ЈЕЗЕРА, ИЗВОРИШТА И БУНАРА

Б.4.1.1

Израда генералног пројекта мреже и
постројења за пречишћавање отпадних вода

Дирекција за воде ,
Фонд за екологију
општине Уб

2010

2.500.000
динара

Б.4.1.2

Израда техничке документације за
постројења за пречишћавање отпадних вода

Дирекција за воде ,
Фонд за екологију

2011 2012

4.600.000

Израђена техничка
документација као
неопходан предуслов за
извођење радова
Израђена техничка
документација као
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неопходан предуслов за
извођење радова

општине Уб ,
Министарство за
заштиту животне
средине,донатори
Б.4.1.3

Израда мапе изворишта и бунара са
проценом капацитета и квалитета воде

Б.4.1.4

Уређење језера у Паљувима

Б.4.2

Дирекција за воде ,
Фонд за екологију
општине Уб ,
Министарство за
заштиту животне
средине,Фонд за
заштиту животне
средине РС
РБ „Колубара“,
Општина Уб,
Општина Лајковац

20102012

6.000.000

Број заштићених
изворишта

20122016.

100 000 000 дин

Уређен простор око
језера

ПРИКУПЉАЊЕ, СОРТИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ И ТРАЈНО ЗБРИЊАВАЊЕ СМЕЋА
Приступни фондови
ЕУ,
Општина Уб, КЈП
Ђунис
Општина Уб , Фонд
за заштиту животне
средине РС ,
донатори
Општина Уб
Европска Комисија
(ИПА Фонд)
Фонд за заштиту
животне средине РС
, буџет општине Уб

Септемб
ар 2009
– јануар
2010
2010 2015

3.000.000
Донатори 75%
Уб 25 %

Урађен план одлагања
комуналног отпада

50.000.000
динара

Санирана градска
депонија

20112015

2 000 000 000
динара

Изграђен рециклажни
центар

2011

2.000.000
динара

Постављање контејнера за сортирање
отпада

КЈП Ђунис, грађани,
донатори

20102012

8 000 000
динара

Изградња сточног гробља , техничка
документација

Општина Уб , Фонд
за заштиту животне
средине РС ,

2011

2.500.000

Израђена техничка
документација као
неопходан предуслов за
извођење радова
Број постављених
контејнера за сортирање
отпада
Израђена техничка
документација као
неопходан предуслов за

Б.4.2.1

Израда општинског плана за комунални
отпад

Б.4.2.2

Санација и рекултивација градске депоније
комуналног отпада општине Уб

Б.4.2.3

Изградња рециклажног центра

Б.4.2.4

Изградња студије о збрињавању опасног
отпада

Б.4.2.5
Б.4.2.6
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донатори

извођење радова

Б.4.3 КОНТРОЛИСАЊЕ КВАЛИТЕТА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Б.4.3.1

Контрола квалитета ваздуха

Општина Уб , Фонд
за заштиту животне
средине РС

2010,20
11

10.000.000 по
години

Б.4.3.2

Уклањање паса луталица са улица

Јавно-приватни
сектор

контину
ирано

2 000 000
динара
годишње

Добијени резултати о
квалитету ваздуха на
територији општине (чађ
, SO)
Смањење броја паса
литалица

Б.4.4 РАЗВИЈАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ ГРАЂАНА КРОЗ ЗАЈЕДНИЧКЕ АКЦИЈЕ
Б.4.4.1

Уређење градских паркова

Носилац ЈКП Ђунис,
Дир. за уређ. и
изградњу

20102011.

Б.4.4.2

Уређење градског брда

Носилац КЈП Ђунис

20122013.

Б.4.4.3

Позајмљена планета: програм обележавања
важних еколошких датума

ЈКП, НВО, ШКОЛЕ,
месне заједнице

2010.
континуирано

5 000 000
динара
Буџет општине
и Министарства
за заштиту
животне
средине по
години
2 000 000
динара
Буџет општине
и средства
Министарства за
заштиту
животне
средине
5 000Е по
години
Буџет општине
и донатори

Уређена површина

Уређено градско брдо

Број манифестација у
једној години, број
актера
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Област : ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЕНЕРГЕТИКА

1.

Стратешки циљ : Оживљавање и јачање постојећих привредних капацитета и

Приоритет: развој привреде
Степен приоритета: висок

развој нових заснован на одрживом коришћењу природних ресурса

В. 1. РАЗВОЈ РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ У СКЛАДУ СА ПРИНЦИПИМА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
Број

Пројекат

Партнери

Време

Износ и извор
финансирања

Индикатори

ЕПС стратешки партнер

2010-2016.

50 000 000 000

Изграђено постројење

Отварање поља Радљево
-израда планске документације
-израда студије оправданости
-израда главних пројеката рудника (рударски и др.)
-припремни радови и отварање копа
-Програм расељавања становништва

ЕПС
Општина Уб
Општина Лајковац

-2010.
-2010.
2010/11

ЕПС

Повећање капацитета и
количине експлоатисане руде

Поља Звиздар
Истражни радови
Планска документација
Студија оправданости
Израда пројеката експлоатације

Општина Уб и стратешки
партнер

Стратешки партнер
и Буџет општине

Повећање капацитета и
количине експлоатисане руде

Приватни сектор
кроз партнерство са

Повећање капацитета и
количине експлоатисане руде

В.1.1 НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ КОЛУБАРА Б
В.1.1.1

Изградња термоелектране

В.2.1 ОТВАРАЊЕ УГЉЕНОКОПА
В.2.1.1

В.2.1.2

2012.
2012/13.
20112015.

В.3.1 ОДРЖИВА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
В.3.1.1

Проширење постојећих рудника неметала: Слатина,
Резинац, Провалије, Чучуге

Носилац приватни
сектор

2010-2015.
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В.3.1.2

Истражни радови за каменоломе у западном делу
општине

В.3.1.3

Отварање каменолома у западном делу општине

Партнер општина Уб
Носилац приватни
сектор
Партнер општина Уб
Носилац приватни
сектор
Партнер општина Уб

2010-2015.
2010-2015.

општином
Приватни сектор
кроз партнерство са
општином
Приватни сектор
кроз партнерство са
општином

Број урађених елабората
Количина ископаног камена

В.2 ПОДИЗАЊЕ НИВОА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
В.2.1 ТОПЛИФИКАЦИЈА ГРАДА
В.2.1.1

Израда студије топлификације

Општина Уб

2010.

В.2.1.2

Израда пројекта градске топлане и топловодне мреже

Општина Уб

2011-2012.

В.2.1.3

Почетак градње топлане и топловодне мреже

Стратешки партнер

2013-2018.

1.500.000
Буџет општине
5.000.000 по години
Буџет општине
Стратешки партнер
и
Општина Уб

Урађена студија

Србија Гас
Општина Уб

Урађена документација

Урађен пројекат
Започета градња

В.2.2 ПОДСТИЦАЊЕ ПРИМЕНЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ
В.2.2.1

В.2.2.2

Изградња гасовода
-Израда планске документације
-Изградња примарне мреже
Подстицање коришћења соларне енергије и
обновљивих извора енергије у сеоским
домаћинствима

Носилац: Србија гас
Партнер Општина Уб

2010-2013.

Приватна лица

2010-2015.

10 000 е по години
Буџет општине

Агенција за енергетску
ефикасност

2010.-2015

Агенција за
енергетску
ефикасност,
општина Уб,
донатори

2013-2015

Број прикључених корисника
Смањење загађења
Број домаћонстава која су
почела да користе енергију из
обновљивих извора

В.2.3 УШТЕДА ЕНЕРГИЈЕ
В.2.3.1

Постављање штедљивих сијалица у општинским
установама, школама и другим институцијама

Смањена потрошња
електричне енергије
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В.2.3.1

Замена столарије на јавним зградама

Агенција за енергетску
ефикасност

2010.-2015

Агенција за
енергетску
ефикасност,
општина Уб,
донатори

Остварена уштеда енергената
Смањење загађења

В.3 ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРОИЗВОДНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА И ТРЖИШНЕ
ПРИВРЕДЕ
В.3.1 СТВАРАЊЕ ПРИВЛАЧНОГ АМБИЈЕНТА ЗА ИНВЕСТИТОРЕ
В.3.1.1

Просторни план општине Уб

Министарство за
просторно планирање

2010.

В.3.1.2

Измена ГУП –а Уб

Носилац Дирекција за
уређење и изградњу

2010.

В.3.1.3

Планско уређење и оживљавање постојеће
индустријске зоне у Убу

Општина Уб
Европска комисија (ИПА
Фонд)

2010-2011.

В.3.1.4

Индустријска зона поред аутопута- израда пројектне
документације

Општина Уб
Европска комисија (ИПА
Фонд)

2010-2011.

В.3.1.5

Формирање привредног удружења регије Тамнаве

Општине Уб, Лајковац,
Владимирци, Коцељева

2011.

В.3.1.6

БИД зона - Главна улица у Убу

Јавно-приватно
партнерство

2010-2012.

В.3.1.7

Стварање услова за добијање Сертификата општине са
повољним пословним окружењем – привлачење
инвеститора

Општина Уб, НАЛЕД

2010-2012

5.000.000
50% Општина Уб
50% Република
2.000.000
Буџет општине

Усвојен просторни план

3.000.000
Општина Уб
Европска комисија
(ИПА Фонд)
5.000.000
Општина Уб
Европска комисија
(ИПА Фонд)
Општине Уб,
Лајковац,
Владимирци,
Коцељева
2.000.000
60% Буџет Општине,
остало приватни
сектор
100.000 годишње

Плански уређена зона

Усвојен план

Израђен пројекат

Заједнички наступ,
организовање сусрета са
привредницима из других
удружења
Формирана зона унапређеног
пословања
Општина сертификована
Повећање инвестиционих
улагања
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В.3.2 ПОДРШКА ИЗГРАДЊА НОВИХ ПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА
В.3.2.1

Подршка изградњи нових привредних објеката
(комунално уређење заемљишта и сл.)

Носилац:
Дирекција за уређење и
изградњу
Партнер:
Приватни сектор

2010-2015.

В.3.2.2

Оживљавање традиционалних заната

Јавно-приватно
партнерство

2011-2012.

5 000 000 дин
Буџет општине

Повећање бројапривредних
објеката
Пораст запослености

Број отворених занатских
радњи,
Повећано запошљавање
младих и жена у селима

В. 4 ЈАЧАЊЕ ПАРТНЕРСТВА ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА
В.4.1 Подршка развоју предузетништва
В.4.1.1

Формирање струковних удружења

В.4.1.2

Поверавање комуналних делатности приватном
сектору (Рециклирање отрпада, Стационарни
саобраћај, Градска хигијена, Уређење гробaља,...)

Удружења,
Партнер општина

Приватни сектор,
Партнер општина

2010-2015.

1.000.000 по години
из буџета општине,
ЕУ фондови,
донатори

2010-2015.

Број формираних удружења

Број поверених активности,
Уређеније и чистије окружење

В.5 ЈАЧАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ КАПАЦИТЕТА ОПШТИНЕ
В.5.1 РАЗВОЈ ЛОВНОГ И РИБИЛОВНОГ ТУРИЗМА
В.5.1.1

Формирање ловно- роболовног комплекса Фазанерија

Ловачко удружење

2010'2012

2.000.000

Формиран комплекс
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В.5.1.2

Уређење језера Паљуви и Радљево

В.5.1.3

Развој капацитета за риболов (Циглана и Докмир)

В.5.1.4

Маркетинг ловног и риболовног и спортског туризма

В.5.1.5

Подршка изградњи смештајних капацитета (хотелски
комплекс)

Тамнава, општина Уб
Носилац ЈПРБ Колубара,
Партнер
Општина уб
Приватни сектор,
Партнер општина

2012-2015.

ЈПРБ колубара

Уређено језеро

2010-2015.

Приватни сектор,
Кредити банака,
Донатори

Број хектара

Општина, КСЦ,
удружења

2010-2015.

Број посетилаца

Приватни сектор
Партнер: општина Уб

2010-2012.

500.000
По години
Буџет општине
Приватни сектор,
допринос општине

Јавно и приватно
партнерство

2010-2011.

Приватни сектор

Број остварених посета

Број преноћишта

В.5.2 РАЗВОЈ ВЕРСКОГ ТУРИЗМА
В.5.2.1

Формирање туристичке агенције

Област: ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
Приоритет: Развој капацитета локалне
заједнице
Степен приоритета: висок

Стратешки циљ: Стварање модерне локалне управе, ефикасних
институција и амбијента за квалитетнији живот грађана

Г.1 УСПОСТАВЉАЊЕ ЕФИКАСНЕ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ КАО СЕРВИСА ГРАЂАНА
Г.1.1 ПРОГРАМ : ПОВЕЋАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
Број

Пројекат

Партнери

Време

Износ и извор
финансирања

Индикатори
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Г.1.1.1

Изградња нове општинске зграде

Општина Уб
Министарство
правде РС

20102012.

80.000.000
дин
Буџет општине
и
Министарство
правде

Урађена
функционална
општинска зграда од
2000м2

Г.1.1.2

Електронска управа

Општина Уб
Министарство за
телекомуникације
и Министарство за
локалну
самоуправу

2012.

Функционише систем
електронске управе

Г.1.1.3

Општински услужни центар

Мин. за локалну
самоуправу

2012.

Г.1.1.4

Агенција за одрживи развој оштине

Надлежно
министарство
СКГО

2010.

10.000.000
дин
Буџет
општине,
Министарство
за државну
управу и
локалну
самоуправу,
Европски
фондови и
донатори
10.000.000
дин
донатори
2.500.000 дин
Буџет
министарства
и општине

200.000 дин
по години,
Буџет општине
Уб
1.000.000 дин
по години,
Буџет општине
Уб

Ажуран општински
ВЕБ портал

Скраћене процедуре
долажења до
докумената
Број пројектних
апликација

Г.1.2 ПРОГРАМ : ПРЕДСТАВЉАЊЕ ОПШТИНЕ
Г.1.2.1

Електронска комуникација са општином

Институције на
општини

Контину
ирано

Г.1.2.2

Манифестације на општине Уб

Општина
КСЦ, КДУ и месне
заједнице

Контину
ирано

Скупштина одобрила
годишњи програм
манифестација
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Г.1.2.3.

Г.1.3

Представљање општина Уб на домаћим
и међународним манифестацијама у
различитим областима

Регионална
привредна комора

Контину
ирано

Општинска
управа, Јавна
предузећа

Број манифестација на
којима су се појавили
представници општине
Уб

Буџет РС
400.000 дин
годишње

У општинској управи
ради правни
заступник грађана
Постоји институција
регионалног
омбудсмана

ПРОГРАМ : ПОМОЋ ГРАЂАНИМА

Г.1.3.1

Правна помоћ грађанима

Министарство
правде

2013.

Г.1.3.2

Правни заштитник грађана

Управни округ
колубарски

2010

Г.2 Специфични циљ: ПОБОЉШАВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ И СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА НА ОПШТИНИ
Г.2.1 ПРОГРАМ : ДОСТУПНИЈА И КВАЛИТЕТНИЈА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Г.2.1.1

Надоградња зграде Дома здравља

Министарство
здравља

20112012.

Г.2.1.2

Реконструкција амбуланте у селима

Министарство
здравља и
донатори

20112012.

Г.2.1.3

Изградња објекта за хитну медицинску
помоћ

Министарство
здравља и
суседне општине

20122015

Г.2.1.4

Опремање Дома здравља медицинском
опремом

Министарство
здравља

Контину
ирано

50.000.000
дин
Буџет општине
и Републике
10.000.000
дин
Буџет општине
и донатори
50.000.000
дин Буџети
партнерских
општина и
Републике
10.000.000
дин
Буџет
општине,

Проширен корисни
простор за 1000м2
Реконструисана
амбуланта
Постоји изграђен
савремени објекат за
потребе више општина
Усклађивање степена
опремљености у
односу на норматив
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Г.2.1.5

Мобилни лекар

Дом здравља
Министарство
здравља

Контину
ирано

Г.2.1.6

Проширена патронажна служба и
служба кућне неге

Дом здравља
Министарство
здравља

Контину
ирано

Г.2.1.7

Формирање хитне службе

Министарство
здравља и
суседне општине

2015.

Г.2.2

Скрининг програм за жене

Г.2.2.2

Саветовалиште за труднице и младе
мајке

Г.2.2.3

Саветовалиште за болести зависности

Г.2.3.1

Број кућних посета
које је остврила
служба

Број обухваћених
пацијената
Ради савремено
опремљена хитна
служба у новом
објекту

ПРОГРАМ : ПРОГРАМИ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗАШТИТЕ

Г.2.2.1

Г.2.3

донације
1.000.000
годишње,
Буџет
општине,
Министарство
здравља
1.000.000
годишње,
Министарство
здравља
10.000.000
дин
Буџети
партнерских
општина и
Републике

Дом здравља
Министарство
здравља
Носилац ДЗ,
Партнер Оштина
Уб

Контину
ирано

200.000, Буџет
општине

Носилац: ДЗ,
Партнер Оштина
Уб, Министарство
здравља

Од
2010.
контину
ирано
Од
2010.
контину
ирано

200.000 дин
годишње
Буџет општине
Уб
100.00.0
д
ин
годиш
ње
Буџет општине
Уб

Носилац:Центар

Од

Надлежно

Број прегледа и број
дијагностикованих
случајева
Саветовалиште ради
два пута недељно
Формирано
саветовалиште које
ангажује стручњаке
различитих профила

ПРОГРАМ : СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Кућна нега и помоћ старим лицима

Број старих лица која
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за социјални рад
Партнер: општина
Уб

2010.
Контину
ирано

Г.2.3.2

Збрињавање младих без родитељског
старања који излазе из система
друштвено организоване бриге

Центар за
социјални рад

2014.

Г.2.3.3

Изградња дома за старе

20122015.

Г.2.3.4

Каритативно-социјална
Тамнавског намесништва

Носилац:
приватни сектор
Партнер:
Општина Уб
Црквена
заједница и
Центар за
социјални рад

делатност

министарство,
Буџет пштине,
Средства
грађана
20.000.000
дин
Буџет општине
и донатори

добијају помоћ

100.000.000
дин
Приватни
капитал

Изграђен Дом за старе

Од
2010.
Контину
ирано

Збринути млади који
излазе из система
друштвено
организоване бриге;

Број спроведених
акција; број
корисника

Г.3 Специфични циљ: РАЗВОЈ ОБРАЗОВАЊА У ОПШТИНИ УБ
Г.3.1
Г.3.1.1

ПРОГРАМ : УСКЛАЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА СА ПОТРЕБАМА КОРИСНИКА
Образовање за пети степен стручности

Г.3.1.2

Доквалификација и преквалификација

Г.3.1.3

Обука за рад на рачунару, Школа
страних језика и друге.
Обуке према програму Националне
службе
за
запошљавање
(израда
бизнис-планова
и
подстицај
предузетништва код младих, писање

Национална
служба
запошљавања,
Средња школа
Национална
служба
запошљавања,
Средња школа
Национална
служба
запошљавања,
Средња школа,
приватне школе

Од
2010.
контину
ирано
Од
2010.
контину
ирано
Од 2010
контину
ирано

Министарство
за рад,
полазници

Број диплома петог
степена

Министарство
за рад,
полазници

Број преквалификованих особа које су
добиле посао

Министарство
за рад,
полазници

Број програма, број
полазника,
број остварених
радних места по
моделу
самозапошљавања.
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пројеката,
други)

Г.3.2

електронско

пословање

и

ПРОГРАМ: УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА

Г.3.2.1

Модернизација наставе опремањем
образовно-васпитних установа
савременим наставним средствима

Носиоци: школе
Партнер:
опшптина

Г.3.2.2

Изградања
фискултурних
сала
и
спортских
терена
у
образовноваспитним установама

Г.3.2.3

Изградња нове школске зграде

Министарство
омладине и
спорта,
Министарство
просвете
Министарство
просвете

Г.3.2.4

Стручно усавршавање запослених
образовно-васпитним установама

Г.3.2.5

Школски грант

Г.3.3

ПРОГРАМ: ПОДРШКА ШКОЛОВАЊУ ТАЛЕНТОВАНИХ И ВИСОКООБРАЗОВАНИХ КАДРОВА

Г.3.3.1

Награђивања успешних
њихових наставника

ученика

у

и

Школска управа
Ваљево,
Регионални
центар за
профес.развој
Школска управа
Ваљево

Образовноваспитне

Од
2010.
контину
ирано
20122015.

10.000.000
дин годишње,
буџет општине

2015.

200.000.000
дин
буџет
Републике и
општине

Од
2010.
контину
ирано
Од
2010.
контину
ирано

Од
2010.

Ресорна
министарства

буџет
општине,
Министарство
просвете
500 000
динара по
години, буџет
општине,
донатори

500.000
годишње

Степен опремљености
установа у односу на
норматив
Број и капацитет
изграђених објеката

Изграђен нови објекат

Број акредитованих
сати стручног
усавршавања
Број одобрених и
реализованих
школских пројеката

Број награђених
ученика и наставника

59

Стратегија локалног одрживог развоја општине Уб

установе
Г.3.3.2

Стипендирање ученика и студената

Општина Уб

контину
ирано
Од
2010.
контину
ирано

Буџет општине
6.000.000
годишње
Буџет општине

Број стипендираних
ученика и студената

Г.4 Специфични циљ: ПОБОЉШАВАЊЕ КУЛТУРНЕ И СПОРТСКЕ ПОНУДЕ ОПШТИНЕ
Г.4.1

ПРОГРАМ : ОПШТИНСКЕ КУЛТУРНЕ И СПОРТСКЕ МАНИФСТАЦИЈЕ

Г.4.1.1

Израда
програма
манифестација

спортских

Установа за
културу и спорт

2011.

Г.4.1.2.

Израда
програма
манифестација

културних

Установа за
културу и спорт

2010.

Г.4.1.3.

Подршка спортским клубовима

Установа за
културу и спорт,
Министарство
омаладине и
спорта

2012.

Г.4.2
Г.4.2.1

Буџет
општине,
спонзори
Буџет
општине,
Министарство
културе
Буџет
општине,
спонзори,
Министарство
омладине и
спорта

Број спортских
манифестација
Број културних
манифестација

Број спортских
клубова и број
чалнова

ПРОГРАМ : ИЗГРАДЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА И ТЕРЕНА
Спортска хала за грађанство, децу и
младе

Министарство
спорта

2010.

80.000.000
дин
НИП и буџет

Изграђена спортска
хала
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Г.4.2.2

Изградња спортских објеката и терена у
селима6
*

Месне заједнице,
Министарство
пољопривреде и
Министарсво
омладине и
спорта

Од
2010.
контину
ирано

општине
2 000 000
динара по
години

Новоизграђени
спортски објекти и
терени у селима

Г.4.3

ПРОГРАМ: СТАРАЊЕ О ОБЈЕКТИМА КУЛТУРЕ И КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ ОПШТИНЕ УБ

Г.4.3.1

Санација и ревитализација
културе у селима

објеката

Општина Уб,
Министарство
културе

20102015.

Г.4.3.2

Уређивање и обележавање историјских
и етно – локалитета и формирање
завичајног музеја

Министарство
културе

20132015

2.000.000
годишње
Општина Уб,
Министарство
културе,
Донације
Буџет
општине,
министарство
културе

Број санираних
објеката

Формиран завичајни
музеј

Г.5 Специфични циљ: ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И СТВAРАЊЕ ХУМАНИЈЕГ ЖИВОТНОГ ПРОСТОРА

6

Г.5.1

ПРОГРАМ : ИЗГРАДЊА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА

Г.5.1.1

Завршетак храма на Убу

Црквена општина
Уб

2011.

Г.5.1.2

Завршетак храмова у Црвеној Јабуци /
Тврдојевцу

Црквена општина
Уб

2010.
2011.

20.000.000
дин
Прилози
грађана и
буџет општине
1.500.000 дин
Прилози
грађана и
буџет општине

Завршен храм

Завршени храмови

Прилог 2: Акциони план активности у селима
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Г.5.1.3

Изградња храма у Јошеви

Црквена општина
Уб

2014.

Г.5.1.4

Уређење комплекса манастира Докмир

Регионална
дирекција

2010.

Г.5.2

30.000.000
дин
Прилози
грађана и
буџет општине
25.000.000
дин
Регионална
дирекција

Изграђен храм

Уређен манастирски
комплекс је привлачан
туристички локалитет

ПРОГРАМ : ИЗГРАДЊА, УРЕЂЕЊЕ И УЛЕПШАВАЊЕ ЖИВОТНОГ ПРОСТОРА

Г.5.2.1

Градски парк

ЈКП Ђунис

20102011.

Г.5.2.2

Стара пијаца – нови трг

Дирекција за
уређење и

2015

10.000.000
дин
Буџет
општине,
Министарсво
за зашзиту
животне
средине
5.000.000 дин
Буџет општине

Реконструисан
Градски парк

Пијаца добила нову
корисну намену
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Г.5.3

Програм : Уређење сеоских центара и
села7

изградњу
Месне заједнице
и Министарство
пољопривреде

Од
2010.
контину
ирано

2.0000.000
дин годишње

Број уређених месних
заједница

Г.6 Специфични циљ: ЈАЧАЊЕ ГРАЂАНСКОГ АКТИВИЗМА КРОЗ БРИГУ О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА И
ПАРТНЕРСТВО СА ИНСТИТУЦИЈАМА
Г.6.1
Г.6.1.1

Инклузивно образовање деце са
посебним потеребама

Министарство
просвете, НВО

Од
2010.

Министарство
просвете

Г.6.1.2

Образовање Рома у складу са ЈАП-ом
за образовања Рома

Министарство
просвете,
Школска управа и
школе

Од
2011.

Министарство
просвете

Г.6.2

7

ПРОГРАМ : КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ
Повећан обухват деце са
посебним потребама у
установам на општини
Педагошки асистенти у
школама које имају
ромску децу

ПРОГРАМ : БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА ГРАЂАНА

Г.6.2.1

Дневни центар за особе са
инвалидитетом

Центар за
социјални рад
Партнер:Општина

20102011.

Г.6.2.2

Уклањање архитектонских препрека у

Дирекција за

2014.

300.000
годишње
Донатори
Буџет општине
300.000

Број особа са
инвалидтетом које су
укључене у рад цетра
Повећање доступности

Прилог 2: Акциони план активности у селима
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центру града
Г.6.2.3

Уређење ромских насеља

Г.6.2.4

Интеграција избеглих и расељених
лица

Г.6.3

уређење и
изградњу
Министарство за
људска и
мањинска права
Комесаријат за
избегла и
расељена лица

20102016.
2010.
контину
ирано

Буџет општине

кључним институцијама

2.000.000 дин
годишње
Министарство
донатори

Број уређених ромских
насеља

Kомесаријат

Број стамбено збринутих
породица

ПРОГРАМ : ПОДРШКА ИНИЦИЈАТИВАМА МЛАДИХ

Г.6.3.1

Канцеларија за младе

Министарсво
спорта и
омладине

2010.

Г.6.3.2

Центар за младе

Министарсво
спорта и
омладине

2012.

2.000.000 дин
Годишње
Министарство
и буџет
општине
1.000.000 дин
За најам и
опремање из
буџета
општине и
донатора

Основана Канцеларија
за младе; број
покренутих пројеката
Основан Центар за
младе; разноврсност
програма; број
посетилаца

Г.7 Специфични циљ: ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ГРАЂАНА ОПШТИНЕ УБ
Г.7.1
Г.7.1.1
Г.7.2
Г.7.2.1

ПРОГРАМ: УСПОСТАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИХ ТЕЛА
Формирање општинског савета за
безбедност

МУП, Општина Уб

2010.

Смањен број
саобраћајних несрећа

ПРОГРАМ: УСПОСТАВЉАЊЕИ ОПРЕМАЊЕ ОПШТИНСКИХ СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ
Опремање ватрогасне јединице

МУП, Oпштина Уб

2010.

1.500.000 дин
Донатори,
МУП,

Опремљена ватрогасна
јединица савременом
опремом
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Стратегија локалног одрживог развоја општине Уб

Г.7.2.2
Г.7.2.3

Успостављање ефикасне службе
заштите грађана од елементарних
непогода
Изградња нове зграде МУП-а

USAID

2010.

МУП

2010.2011.

Буџет општине
Уб
2.000.000
годишње
Буџет општине
60.000.000
Министарство
унутрашњих
послова

Сертификат «Безбедна
Општина»
Изграђен објекат
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