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ПРОМЕНЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Утврђивањем нових надлежности јединица
локалне самоуправе у материји друштвених делатности, примарне здравствене заштите, заштите
животне средине и утврђивања, контроле и наплате локалних јавних прихода, настала је потреба за
формирањем нових организационих јединица Oпштинске управе.
Служба за опште послове и послове пријемне
канцеларије настала је припајањем већ постојећих
организационих јединица, и то: Пријемне канцеларије – писарнице и Одељења за заједничке послове.
Формирано је посебно Одељење за утврђивање,
наплату и контролу изворних прихода. Оно, између
осталог, врши послове који се односе на: вођење првостепеног поступка утврђивања прихода општине,
обављање канцеларијске и теренске контроле и наплате (редовне и принудне) изворних прихода општине,
вођење пореског књиговодства изворних прихода, покретање и вођење првостепеног прекршајног поступка за учињене пореске прекршаје у области изворних
прихода, одржавање и развијање информационог система, издавање уверења о чињеницама о којима води
службену евиденцију, сарадњу са Пореском управом.
Реорганизовано је Одељење за буџет и јавне службе и настала су два одељења, и то: Одељење за финансије и Одељење за делатност установа и заштиту
животне средине. Одељење за делатност установа и
заштиту животне средине врши послове у:
- области културе који се односе, између осталог,
на библиотечку делатност, уметничко стваралаштво,
културне манифестације, културно-уметнички аматеризам, међународну културну сарадњу, одређивање назива тргова и улица, додељивање награда и признања у области уметности.
- области образовања који се односе, између осталог, на: утврђивање мреже основних школа, изградњу и капитално одржавање и опремање школа и финансирање других текућих расхода, осим оних које
финансира република у складу са законом, превоз
ученика настањених на удаљености већој од четири
км од седишта школа, а за ученике ометене у развоју без обзира на удаљеност места пребивалишта од
школе, спровођење поступка разврставања деце ометене у развоју, поступак додељивања награда и признања из области образовања.
- области спорта и омладине који се односе, из-

међу осталог, на: изградњу, одржавање и коришћење
спортских објеката, финансирање делатности организација у области спорта које је основала општина и
остваривање програма или делова програма других
организација којима се доприноси задовољавању потреба грађана у области спорта на нивоу општине,
организацију и одржавање спортских такмичења и
манифестација од значаја за општину, доделу награда и признања у области спорта, одељење прати и
анализира рад невладиних организација чији програмски садржаји задовољавају потребе и интересе
младих, обезбеђивањем услова за реализацију омладинских програма током зимског и летњег распуста,
обрађује документацију за коришћење права младих
талената из разних области науке и стваралаштва за
стручно усавршавање пу тем донација.
- области дечије заштите који се односе, између
осталог, на: боравак деце, исхрану, негу и превентивно-здравствену и социјалну функцију, предшколско
васпитање и образовање, одмор и рекреацију, инвестиције и инвестиционо одржавање објеката и опреме, мрежу предшколских установа, цену услуга, критеријуме за пријем деце.
- области социјалне заштите који се односе, између осталог, на: обезбеђивање права на помоћ у кући
и дневни боравак и услуге социјалног рада, обезбеђивање права на смештај у прихватилиште за одрасла
и стара лица, рад општинског центра за социјални
рад, инвестиције и инвестиционо одржавање објеката и опреме.
- области борачке и инвалидске заштите који се односе, између осталог, на: признавање права у области
борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и друге послове локалне самоуправе који
се тичу потреба бораца, војних инвалида и цивилних
инвалида рата, као и њихових породица. Одељење врши и друге послове у области борачке и инвалидске
заштите које република законом повери општини.
Одељење, као поверене, врши послове државне
управе који се односе на: решавање о праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са
рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне
неге детета, родитељски додатак, дечји додатак, накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу
без родитељског старања и за децу ометену у развоју и
друге послове које република повери општини.

На основу члана 20. тачка 34) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 33. тачка 7) Статута општине Уб („Службени гласник Општине Уб” број 12/2008), Скупштина општине Уб,
на седници одржаној дана 29. децембра 2008. године донела је Одлуку о издавању Билтена општине Уб
Издавач: Скупштина општине Уб
За издавача: председник Скупштине општине Уб
Главни и одговорни уредник: начелник Општинске управе
Штампа: СЗР Графички атеље „Глиша” Уб

БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ

ЈАНУАР 2010.

СТРАНА

3.

ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На седници Скупштине општине Уб, одржаној
25. децембра 2009. године, одборници су, након
пре треса предлога, донели:
- Одлуку о буџету општине Уб за 2010. годину
- Одлуку о матичним подручјима
- Одлуку о локалним комуналним таксама
- Одлуку о отпису камате на изворне приходе општине Уб
- Одлуку о разрешењу и избору члана Општинског већа општине Уб.
Разрешен је дужности члана Општинског већа
општине Уб Драган Јелић, из Уба, због поднете писане оставке, а за члана Општинског већа изабран је
Душан Ковачевић, из Уба.
- Решење о давању сагласности Јавном предузећу
„Дирекција за уређење и изградњу“ Уб на Програм
пословања за 2010. годину
- Решење о давању сагласности Комуналном јав-

ном предузећу „Ђунис“ из Уба на Програм пословања за 2010. годину
- Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу „Ђунис“ из Уба на Одлуку о ценама
коришћења воде из градског водовода Уб, на Одлуку
о ценама комуналне услуге коришћења канализације и на Одлуку о ценама комуналне услуге изношења
смећа
- Решење о давању сагласности Установи за културу и спорт „Културно-спортски центар Уб“ из Уба
на Програм пословања за 2010. годину
- Решење о давању сагласности Фонду за рурални
развој општине Уб на Програм пословања за 2010. годину
- Решење о именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора и Надзорног одбора Установе за културу и спорт „Културноспортски центар Уб“.

ОБАВЕШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР
Уколико сте приликом регистрације вашег пољопривредног газдинства доставили поседовни лист, а за
вашу катастарску општину је урађен Катастар непокретности, молимо вас да приликом обнове регистрације, која траје од 01.02.2010. до 31.03.2010. године, приложите нови извод из Катастра непокретности.
Ако уз Поседовни лист или Извод из земљишних књига не приложите и нови извод из Катастра непокретности за парцеле које се налазе код нас уписане, за те парцеле неће бити могуће извршити упис у Регистар
пољопривредних газдинстава и исте ће бити брисане из Регистра.
Молимо вас да нам доставите нови извод из Катастра непокретности, како би се урадиле промене у складу
са Правилником о регистру пољопривредних газдинстава и како бисте могли да остварите сва права која вам
припадају по основу Уредбе Владе Републике Србије о субвенционисању пољопривредне производње, које ће
бити донете почетком 2010. године.
Села убске општине у којима је урађен Катастар непокретности су :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бањани
Бргуле
Брезовица
Врело
Вукона
Гвозденовић
Гуњевац
Докмир

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Звиздар
Јошева
Каленић
Калиновац
Кожуар
Кршна Глава
Лисо Поље
Лончаник

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Милорци
Мургаш
Новаци
Паљуви
Радљево
Руклада
Совљак
Стубленица

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Таково
Тврдојевац
Трњаци
Тулари
Црвена Јабука
Шарбане

СЕРТИФИКАТ ПРОГРАМА EXCHANGE 2 ОПШТИНИ УБ
Општини Уб је на завршној сесији EXCHANGE 2 програма Европске уније, у хотелу „Континентал“ у Београ ду, уручен Сертификат за
учешће у овом програму и успешно завршену
изра ду Стратегије одрживог развоја локалне заједнице.

Координатори стратешког тима општине Уб, Љиљана Симић и Сава Сарић су на скупу који је организовала Стална конференција градова и општина
Републике Србије, а испред изабране општине, имали врло запажено излагање на тему методологије израде и имплементације СЛОР-а.
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ УБ ЗА 2010. ГОДИНУ
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 9/2002,
33/2004 и 135/2004) и члана 40. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“ /2009), као и на
основу Меморандума о буџе ту и економској и фискалној политици за 2010. годину са пројекцијама
за 2011. и 2012. годину (јун 2009. године) и Ревидираног меморандума о буџе ту и економској и фискалној политици за 2010. годину са пројекцијама
за 2011. и 2012. годину (децембар 2009. године),
препорука Министарства финансија је да се обим
буџе та за 2010. годину планира тако да се ниво планираних прихода увећа за пројектовану просечну
стопу инфлације од 6%.
Буџет за 2010. годину има развојни карактер.
Највећи део средстава предвиђа се за инвестиције у објекте који обезбеђу ју основне услове за
живот грађана, као и за субвенционисање јавних
услуга такође за по бољшање основних животних
услова. Преостала средства користе се за нормално функционисање делатности у надлежности општине.
Приликом израде предлога Одлуке о буџету за
2010. годину руководило се висином прихода који ће
се реализовати у наредној години, али истовремено
и плановима буџетских корисника.
Планирани буџетски приходи у 2010. години увећани су за 50 милиона у односу на буџетске приходе
у 2009. години, и износе 795.000.000 динара, а укључују и сопствене приходе буџетских корисника у износу од 25.000.000 динара.
Највећи приходи у наредној години планирају се
по основу следећих накнада:
1. Накнада за коришћење грађевинског земљишта у износу од 325.000.000 динара
2. Порез на зараде у износу од 110.000.000 динара
3. Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 89.000.000 динара
4. Ненаменски трансфери од републике у износу
од 66.000.000 динара
5. Накнада од коришћења минералних сировина
у износу од 20.000.000 динара
6. Други текући трансфери од републике (НИП,
Игре на срећу…) у износу од 20.000.000 динара
7. Порез на приходе од самосталне делатности у
износу од 13.000.000 динара
8. Општинска накнада за заштиту животне средине у износу од 12.000.000 динара
Планирани укупни расходи у 2010. години су
795.000.000 динара, од тога расходи опредељени из
буџетских средства су 770.000.000, а 25.000.000 дина-

ра расходи буџетских корисника који се финансирају из сопствених средстава.
Највећи расходи у наредној години планирају се
за следеће намене:
1. Основна средства 173.610.000 динара
2. Плате запослених са доприносима на терет послодавца 114.297.000 динара
3. Текуће поправке и одржавање 100.726.000 динара
4. Текући трансфери 87.260.000 динара
5. Текуће субвенције 64.900.000 динара
6. Специјализоване услуге - програмске активности 64.240.000 динара
7. Услуге по уговору 46.679.000 динара
8. Накнаде за социјалну заштиту из буџета
20.500.000 динара
9. Средства резерви 11.223.000 динара
Планирани расходи по главама и економској класификацији:
Раздео 1:
Глава 00: Средства за функционисање Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине у укупном износу од 19.393.000 динара или
2,44 % буџета.
Глава 01: Средства везана за рад општинске изборне комисије у укупном износу од 100.000 динара
или 0,01% буџета.
Раздео 2:
Глава 02: Средства за рад и фунционисање Општинске управе позиције од 16-29 у укупном износу од 92.034.000 динара или 11,58% буџета. Увећање
средстава у односу на 2009. годину у оквиру главе 2
за нужне трошкове настале након преузимања обавеза и запослених по основу деловања Закона о заштити животне средине, по коме је Фонд за екологију укинут, а формиран Буџетски фонд за програмске
активности из ове области.
Позиција 30 ОШ „Милан Муњас“ средства у износу од 24.000.000 динара
Позиција 31 ОШ „Рајко Михаиловић“ средства у
износу од 11.000.000 динара
Позиција 32 ОШ „Душан Даниловић“ средства у
износу од 9.230.000 динара
Позиција 33 ОШ „Свети Сава“ средства у износу
од 7.680.000 динара
Позиција 34 Школа основног музичког образовања „Петар Стојановић“ у износу од 2.060.000 динара
Позиција 35 Остале школе – специјалне школеизнос од 1.000.000 динара
Укупно функција 912 основно образовање износ
од 54.970.000 динара или 6,91% буџета.
Функционална класификација 920 се односи на
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средње образовање у укупном износу од 10.160.000
динара или 1,28% буџета, и то:
Позиција 36 Техничка школа - 7.000.000 динара
Позиција 37 Гимназија „Б. Петронијевић“ 3.160.000 динара
Позиције од 38-41 су издаци везани за образовање: превоз ученика, регресирана исхрана ученика,
ученичке награде и студентске стипендије у укупном износу од 17.000.000 динара или 2,14% буџета.
Позиције везане за услуге културе у укупном износу од 500.000 динара или 0,06% буџета.
Средства везана за КЈП „Ђунис“ у износу од
61.000.000 динара, као и суфинансирање пројеката и
инвестиција од 2.000.000 динара, укупно 63.000.000
динара или 7,92% буџета.
Издаци везани за социјалну заштиту у укупном
износу од 7.300.000 динара или 0,92% буџе та и то:
Центар за социјални рад 4.000.000 динара, накнада
за боравак трећег де те та у вртићу 1.300.000 динара, као и накнада за прворођено де те у износу од
2.000.000 динара.
Удружења 3.500.000 динара или 0,44% буџета, за
која средства ће се према Закону о удружењима конкурисати.
Црквене општине 7.500.000 динара или 0,94% буџета.
Издаци везани за рад Дома здравља у укупном
износу од 17.000.000 динара или 2,14% буџета општине.
Позиција за отклањање елементарних непогода предвиђена је у износу од 1.500.000 динара или
0,19% буџета.
Средства резерви предвиђена су у износу од
11.223.000 динара или 1,41% средстава буџета, од чега су 2.000.000 средства сталне резерве, а износ од
9.223.000 су средства текуће буџетске резерве која
се користе у ситуацијама када настане епидемија-болест великих размера или еколошка катастрофа односно ванредни догађај за чије отклањање последица су неопходна додатна средства, као и када утврђена апропријација није довољна или није отворена.
Глава 03
Средства везана за рад „Дирекције за уређење и
изградњу“ у укупном износу од 309.115.000 динара
што чини 38,88% буџета.
Сопствени приходи индиректног корисника „Дирекција за уређење и изградњу“ у износу од 1.500.000
распоређени су према захтеву корисника.
Од инвестиција у 2010. години посебно треба истаћи планиране:
- Реконструкција главне улице и парка
- Изградња улица у насељу „Сандића имање“
- Изградња улице Саве Бојанића
- Изградња прилаза спортској хали
- Суфинансирање изградње пу тева у оквиру про-
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јеката НИП-а
Глава 04
Фонд солидарне стамбене изградње износ 500.000
динара - сопствена средства корисника.
Глава 05
Предшколска установа Уб позиције од 75-85
укупан износ од 47.750.000 динара, од чега буџетска
средства у износу од 29.550.000 динара или 6,01% буџета. Део средстава за финансирање рада обезбеђује се из сопствених прихода корисника у износу од
18.200.000 динара.
Глава 06
Планирана средства за функционисање Библиотеке „Б. Кнежевић“ у укупном износу од 7.143.000
или 0,90% прихода буџета од чега су сопствена средства корисника 200.000 намењена за текуће расходе,
остваривање права запослених, услуге културе, текуће поправке, као и за набавку опреме и књига.
Глава 07
Месне заједнице на позицијама од 98-132 у укупном износу од 1.000.000 динара или 0,13% средстава
буџета општине Уб за финансирање материјалних
трошкова рада месних заједница.
Глава 08
За индиректног буџетског корисника Фонд за
рурални развој предвиђена су средства у укупном
износу од 30.500.000 динара или 3,84% средстава буџета. За редован рад Фонда опредељена су средства
у износу од 3.850.000 динара. Средства у износу од
26.650.000 динара се користе за програмске активности, и то: субвенције у пољопривреди од 22.000.000
динара, подстицајна средства задругама 2.000.000 динара, рад противградних стрелаца 1.000.000 динара,
сајмови и изложбе 1.000.000 динара, као и за набавку
опреме за метеоролошке станице и за суфинансирање стручних служби 650.000 динара.
Глава 09
За Културно-спортски центар предвиђена су
средства у укупном износу од 80.312.000 динара, од
чега буџетска средства 75.712.000 динара или 10,10%
буџета, сопствена у износу од 4.600.000 динара. Предвиђена средства неопходна су за запослене, текуће
расходе, текуће поправке позоришне сцене, летњу
сцену, базен, одржавање спортских терена, завршетак спортске хале, као и за услуге културе и спорта.
Глава 10
Буџетски фонд за заштиту животне средине је
нови индиректни корисник настао на основу Закона
о заштити животне средине, а након укидања индиректног корисника Фонда за екологију општине Уб,
по истом закону. За активности буџетског фонда за
заштиту животне средине је предвиђено 12.000.000
или 1,51% буџета као наменски приход од накнаде
за заштиту животне средине, од чега се предвиђа
следеће: Услуге по уговору 500.000 динара, специја-
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лизоване услуге 10.500.000 динара и суфинансирање
пројеката 1.000.000 динара.
Предвиђена средства намењена су за активности ана лиза и контрола ква лите та животне средине, мере дератизације и дезинсекције, уклањање корова, суфинансирање пројеката заштите животне
средине, примена еколошких мера на селу, ЛЕАП
200.000 динара, изра да плана управљања отпа дом,
едукацију.
Глава 11
Буџетски фонд за подстицај запошљавања за
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чије функционисање је предвиђено 1.000.000 или
0,13% буџета кроз подстицајне мере незапосленим
лицима, на основу чланова 28. и 59. Закона о запошљавању и члана 44. Закона о буџетском систему, а
за остваривање активних мера пружања подршке незапосленим лицима у проналажењу посла.
Глава 12
Буџетски фонд за инвестиционе подстицаје за
чије активности је предвиђено 500.000 динара или
0,06% буџета као мера субвенција инвеститорима на
подручју општине Уб.

ПРОЈЕК ТИ
Пројекат: РЕГУЛАЦИЈА РЕКЕ ТАМНАВЕ
ОД 13+700 ДО 19+364
• Урађени сви пројекти и припремљена тендерска документација
• Општина Уб је експроприсала и власницима
исплатила накнаду за око 40 хектара у Црвеној Јабуци и Такову
• Издата грађевинска дозвола 24. новембра
2009. године
• Вредност пројекта биће утврђена након спроведеног тендера
• Финансирање: Светска банка
• Тендер за радове се очекује у фебруару
• Носилац активности: ЈП „Србијаводе“

Пројекат: УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ТОКА РЕКЕ УБ
• Окончана израда пројекта
• Вредност пројекта биће утврђена након спроведеног тендера
• Кредит Светске банке
• Носилац активности: ЈП „Србијаводе“
Пројекат: РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТА P101
ОБРЕНОВАЦ - УБ
• Овај пројекат је саставни део Пројекта
Р096206 рехабилитације магистралних и регионалних пу тева (зајам Светске банке)
• ЈП „Пу теви Србије“ раде Измену пројекта и
носиоци су пројекта
• Пројекат је у плану ЈП „Пу теви Србије“ за
2010. годину

КЈП „Ђунис“

ПЛАНОВИ ЗА 2010. ГОДИНУ
Директор КЈП „Ђунис“ Славица Тешић истакла је примарне планове комуналног предузећа који су
усвојени планом и програмом за 2010. годину.
1. У току 2010. године планира се конкурисање за средства потребна за израду пројектне документације за
изградњу фабрике за пречишћавање отпадних вода.
2. Припрема се и пројектна документација за изградњу уличног вода фекалне канализације од улице Шарбанска до главног фекалног колектора. Радове ће изводити КЈП „Ђунис“, вредност радова ће износити око 3
милиона динара предвиђених буџетом за 2010. годину.
3. У 2010. години приоритет службе сервиса водоводне и канализационе мреже биће активности на смањењу губитака воде и изради географско информационог система.
4. Планиране су и веће реконструкције водоводних мрежа као што су:
- Реконструкција цевовода у улици Браће Ненадовић
- Реконструкција цевовода у улици Вука Караџића
5. За службу комуналне хигијене, у 2010. години буџетом је планирана набавка контејнера, у питању су
контејнери за селектовани отпад у вредности од око 1.300.000 динара као и радови на санацији депоније у
вредности од 2 милиона динара.
6. У сврху обезбеђивања простора за нову парцелу градског гробља биће издвојено 3,5 милиона динара.
У 2010. години Скупштина општине ће донети План управљања комуналним отпадом који представља и
законску обавезу.
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ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб

ИНВЕСТИЦИЈЕ ПРЕМА УСВОЈЕНОМ ПРОГРАМУ
По Одлуци о буџе ту општине Уб за 2010. годину Јавном предузећу „Дирекција за уређење и изградњу“ одобрено је 309 милиона динара који ће
бити инвестирани према усвојеном Програму рада овог јавног предузећа.
Осим средстава која се, као и сваке године, троше
на редовно одржавање јавних објеката и комуналне
инфраструктуре, у 2010. години планирано је да се
инвестира у изградњу:
1. На подручју насељеног места Уб
- део улице Војводе Мишића (код спортске хале)
- улица Саве Бојанића
- улице на Сандића имању
- почетак радова на реконструкцији Главне улице и парка
2. У селима на подручју општине Уб
- наставак радова на реконструкцији нисконапонске мреже у сарадњи са Електродистрибуцијом
Ваљево
- уређење водотокова и мелиорационих канала
(издвајамо чишћење корита реке Уб узводно од Уба,
чишћење Трчиноге)
- изградња локалних пу тева (чекају се резултати
конкурса за НИП).
3. У селима која окружују површински коп Рударског басена „Колубара“
- завршетак радова на изградњи водовода у Бргулама и почетак решавања проблема водоснабдевања

у Паљувима
- завршетак изградње локалног пу та Стубленица
– Паљуви – Виш.
Очекује се да ће током ове године по уговору
Општине Уб и РБ „Колубара“ бити настављено са
изградњом објеката инфраструктуре, а на име отклањања штетних последица рада површинског копа на
нашем подручју.
Мрежа јавне расвете у 2010. години неће се ширити у обиму из претходних година јер су досадашњи
трошкови електричне енергије, у односу на износ
из 2005. године, четири пу та увећани и процењују
се на осам милиона динара. Због уштеде електричне
енергије на делу мреже јавне расвете поставиће се
уређаји који ће скратити досадашње време трајања
јавне расвете, тј. искључивати напајање у периоду од
23 сата до 4 сата ују тро.
Проблем недостатка довољног броја места за
паркирање покушаће да се ублажи оспособљавањем преосталих неуређених површина по ободу
центра вароши. Што се тиче одржавања локалних
пу тева фонд за крпљење ударних рупа увећан је за
50 одсто у односу на 2009. годину, док ће средства
за пресипање локалних и некатегорисаних макадамских пу тева остати на истом нивоу из претходних
година, каже Благоје Цонић, директор Дирекције.
Очекује се да ће на кључним раскрсницама на
Убу бити постављен видео надзор.

ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРИВРЕДНИЦИМА
У че твртак, 28. јануара, одржан је састанак представника локалне самоуправе и представника привредних су бјеката који послу ју на територији општине Уб. Тема овог скупа била је „Презентација пројеката и буџе та општине за 2010. годину“, као и „Партнерство локалне самоуправе и привредних су бјеката“.
Присутне је најпре поздравио Председник општине Уб Владислав Крсмановић, о наведеним темама, осим
њега, говорили су и заменик председника општине Сава Сарић, Благоје Цонић, директор ЈП „Дирекција за
уређење и изградњу“ и Славица Тешић, директор КЈП „Ђунис“, а учешће у дискусији узели су и неки од присутних привредника.
Поред значаја планираних инвестиција локалне самоуправе, нарочито је истакну та важност сарадње са
привредним субјектима и очекивани инвестициони поду хвати који треба да омогуће запошљавање значајнијег броја житеља општине Уб.
У овом броју Билтена доносимо посебне текстове о инвестиционим плановима и буџету општине Уб за
2010. годину.
Све јавне набавке које се спроводе средствима буџета Општине Уб
објављују се на сајту Oпштине:
www.opstinaub.org.rs
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРИВРЕДНИХ ПОТЕНЦИЈА ЛА
Општина Уб је у сарадњи са порталом Doing
Business in Serbia представила своје потенцијале
будућим инвеститорима. У сарадњи са тимом пројекта Serbia Business, Одељење за економски развој општине Уб направило је мини презентације
општинских потенцијала, указујући на бенефите
пословања или започињања бизниса у овој локалној заједници.
Уб сада наступа заједно са осталим визионарским општинама и градовима (Инђија, Лозница,
Шабац, Зрењанин, Обреновац) које су већ укључене
у овај пројекат промоције локалних потенцијала за
инвестирање. Општинa Уб је свакако направила значајан корак напред према будућим инвеститорима
и на најбољи начин врши своју функцију промоције
општинске управе и привлачења инвестиција.
У плану је проширење промотивних страница
општине које ће укључивати и промо профиле постојећих потенцијала убских фирми које послују на
територији општине, чиме ће се на најбољи могући
начин указати на развијеност и озбиљност пословне
заједнице која може бити партнер будућим инвеститорима. Одељење за економски развој на овај начин
показује да у временима кризе на најозбиљнији начин утиче на подизање нивоа одрживог економског
развоја општине Уб.

Serbia Business је пројекат промоције српске
привреде, најстарији и најпосећенији портал који
промовише српске потенција ле, општине и гра дове
Србије, српске фирме које могу бити добар партнер
страним компанијама које траже своје подизвођаче
или добављаче. Са преко 2.000 посе тилаца дневно
портал већ четири године сервисира информацијама све заинтересоване пословне заједнице окренуте Србији. Значајан број српских компанија разних
сектора већ увелико промовише своје потенција ле,
извозници али и произвођачи у Србији су правовремено схватили значај подизања своје видљивости, најбољи производ се не може продати ако се
за њега не зна – Инђија је поста ла центар српског
развоја након годишњег периода улагања у маркетинг и промоцију.
Serbia Business је део регионалне пословне иницијативе SEE Business – пројекта који промовише
привредне потенцијале региона Југоисточне Европе
(републике бивше Југославије, Румунија, Бугарска,
Грчка, Албанија). Ова регионална мрежа већ сада
укључује преко 2.000 компанија из региона. Serbia
Business је локални партнер великом броју консултантских кућа из Европе и Русије, страним привредним коморама у Србији, магазинима и новинама које покривају српско тржиште.

Локална пореска администрација

ИЗВОРНИ ПРИХОДИ ОПШТИНЕ
Од 1. јануара 2009. године наша Општинска
управа почела је са самосталном наплатом изворних прихода. Обзиром да се почело са смањивањем уступљених прихода (приходи уступљени од
републичког буџе та), а тај тренд ће се наставити
и у наредним годинама, неопходно је обезбедити
што више средстава из изворних прихода. Ову потребу је препознало и општинско руководство и
формирало Одељење за утврђивање, контролу и
наплату изворних прихода, Одлуком о изменама и
допунама Одлуке о организацији Општинске управе Општине Уб („Службени гласник Општине Уб“
бр. 20. од 21.12.2009. године).
Одељење врши послове утврђивања пореских
обавеза, пореза на имовину физичких лица, пореза на имовину правних лица, локалних комуналних
такси на ис тицање фирми, накна ди за коришћење
грађевинског земљишта, првостепено решавање
по жалбама пореских обвезника, канцеларијску и
теренску контролу, послове принудне наплате, из-

давање пореских уверења о којима води службену
евиденцију, одржавање и развијање информационог система и сл.
Порез на имовину физичких лица утврђује се
на основу тржишне вредности непокретности применом основних и корективних елемената. Основни
елементи су:
- корисна површина
- просечна тржишна цена квадратног метра на територији општине Уб.
Корективни елементи су:
- локација непокретности
- квалитет непокретности - број бодова из пореске пријаве ППИ-2
Висина тржишне цене непокретности умањује се
за амортизацију по стопи од 1,5% за сваку годину, а
највише до 70%.
Овако утврђен износ пореза умањује се за порески кредит: 40% за обвезника и по 10% за сваког члана домаћинства који у личној карти имају пребива-
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лиште на тој адреси, а највише до 70%.
Порез на имовину се не наплаћује обвезнику чија укупна пореска основица за све непокретности
које поседује на територији општине Уб не прелази
400.000,00 динара.
Законом о порезима на имовину није прописано
пореско ослобађање због болести пореског обвезника нити због његове тешке материјалне ситуације.
Такође, одредбама овог Закона није прописано да
порески обвезник може бити ослобођен овог пореза услед промене носиоца права на имовини, а нови
ималац права није поступио сагласно Закону и пријавио промену. Промена површине (доградња) и други основ за настанак или престанак пореске обавезе
морају се пријавити у року од 10 дана од дана настанка промене.
За непријављивање сваке промене (физичка лица), из претходног става, а која утиче на опорезивање имовине, предвиђена је казна по чл. 180. Закона
о пореском поступку и пореској администрацији
(ЗППА) у распону од 5.000 до 50.000 динара.
Напомињемо да имовина регистрована у катастру или стечена неким судским актом, као ни легализована имовина, није аутоматски пријављена
за опорезивање, већ је потребно подне ти пореску
пријаву.
Порез на имовину правних лица и пред узетника који воде пословне књиге утврђу је се на основицу коју чини вредност непокретности утврђена у његовим пословним књигама, са стањем на
дан 31.12. претходне године, применом стопе од
0,40%.

Пореска ослобођења
Пореска ослобођења односе се на:
- непокретности у државној својини које користе
државни органи и органи и организације локалне самоуправе, директни и индиректни корисници буџетских средстава,
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- непокретности у својини традиционалних цркава и верских заједница које су намењене и искључиво се користе за обављање богослужења,
- непокретности проглашене културним или
историјским споменицима,
- објекти односно делови објеката, који у складу
са прописима, служе за непосредно обављање комуналних делатности....(члан 12. Закона о порезима на
имовину).

Локалне комуналне таксе
Фирма је назив или име које упућу је на то да
правно или физичко лице обавља одређену делатност.
Локалне комуналне таксе за ис тицање фирме
утврђу ју се у различитој висини у зависности од
врсте делатности и места где се на лази објекат на
коме је ис такну та фирма, а по Одлуци о локалним
комуналним таксама објављеној у „Службеном гласнику Општине Уб“ бр. 21. од 26.12. 2009. године,
сходно члану 2. Закона о финансирању локалне самоуправе.

Накнада за коришћење грађевинског
земљишта
Накна да за коришћење грађевинског земљишта
уређена одредбама члана 77-79. Закона о планирању и изградњи (престао да важи), као и чланом 220.
новог Закона о планирању и изградњи (чл. 220: „Накна да за коришћење грађевинског земљишта плаћа
се у скла ду са Законом о планирању и изградњи
/’Службени гласник РС’ бр. 43/03 и 34/06/, док се
наведена накна да не интегрише у порез на имовину“).
Накнаду за коришћење јавног грађевинског и
осталог грађевинског земљишта плаћа власник објекта. Ову накнаду плаћа и носилац права коришћења
објекта или посебног дела објекта или закупац, ако
је објекат или део објекта дат у закуп.

Позивамо све поштоване суграђане који из било ког разлога нису пријавили своје постојеће,
новосаграђене, адаптиране, наслеђене, купљене објекте и сл, да купе у књижарама образац пореске пријаве ППИ-2, попуне и донесу, или се обрате запосленима у канцеларији 208 и 304 који ће
им бесплатно дати ППИ-2 образац и пру жити сву потребну стручну помоћ у вези попуњавања
обрасца ППИ-2.
Уколико сами то не ураде, урадићемо ми као служба у теренској контроли, која је планирана за другу половину 2010. године, али онда смо у обавези да подносимо прекршајне пријаве, сходно члану 180.
ЗППА, а казне нису мале и крећу се у распону од 5.000-50.000 динара.
Поштовани суграђани, за све што вам није јасно у вези горе наведеног, јавите се Одељењу за утврђивање, контролу и наплату изворних прихода, у канцеларије 208 и 304 или позовите телефоном на број
014/411-113 лок. 208 и лок. 237.
Испуњавањем своје пореске обавезе, поштедећете непријатности и себе и нас, а остварићете и значајну уштеду неплаћањем новчаних казни.
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Општинско веће општине Уб

ОД ЛУКЕ И ЗАКЉУЧАК
Општинско веће општине Уб донело је Одлуку о оснивању и именовању чланова Тима за непосредну примену Стратегије одрживог развоја.
Тим обавља послове утврђене Одлуком о утврђивању Стратегије локалног одрживог развоја општине Уб за период 2010-2020. година („Службени
гласник општине Уб“ број 19/2009).
Тим има председника, заменика председника
и пет чланова комисије. Мандат Тима траје 4 године. У Тим се имену ју: за председника Љиљана Симић, за заменика председника Славица Тешић, за
чланoве Благоје Цонић, Славица Ма ле тић, Стефан
Теодосић, Александра Трифуновић и Милица Руњајић.
Такође, донет је Закључак о начину и условима
доделе опредељених средстава буџе та општине Уб
за удружења у 2010. години.
Одлуком о буџе ту општине Уб за 2010. годину
(„Службени гласник општине Уб” број 21/2009)
опредељена средства за удружења могу се доделити
удружењима на начин и под условима утврђеним
овим закључком. Средства се додељу ју удружењима која имају седиште на територији општине Уб, и
то: за подстицање програма или недостајућег дела
средстава за финансирање програма које реа лизу ју
удружења, а који су од јавног интереса (под програмом од јавног интереса нарочито се сматрају програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инва лидите том,
друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Ме тохије и избеглица, подстицање ната лите та, помоћи старима, здравствене
заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, култу ре, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе
против корупције, као и хуманитарни програми и
други програми у којима удружење искључиво и
непосредно следи јавне потре бе) на основу спроведеног јавног конкурса и уговора о реа лизовању одобреног програма.
Обавезује се Општинска управа – Одељење за
делатност установа и заштиту животне средине да
у року од 60 дана од дана доношења овог Закључка
утврди и објави на сајту Општине Уб и недељним новинама „Напред“ Ваљево конкурс за доделу средстава удружењима.
Општинско веће општине Уб донело је и Одлуку о оснивању и именовању сталног радног тела
за координацију послова безбедности сао браћаја

на пу тевима општине Уб, Комисије за координацију послова безбедности сао браћаја на пу тевима општине Уб.
Комисија разматра и даје предлоге Општинском
већу по питањима безбедности саобраћаја на пу тевима општине Уб, тако што Општинском већу у овој
материји, достави нацрте аката, а нарочито:
1. о планирању и спровођењу свих мера и активности саобраћајног образовања и васпитања на нивоу општине, као и за предузимање посебних мера
заштите рањивих учесника у саобраћају и заштите у
одређеним зонама;
2. стратегије и годишњег плана безбедности на
пу тевима;
3. извештаја о стању безбедности;
4. предлога приоритета и начина коришћења
средстава буџета општине Уб и средстава који припадају општини од наплаћених новчаних казни за
прекршаје.

Финансирање безбедности саобраћаја
према Закону о безбедности саобраћаја
на путевима
Република, јединица територијалне аутономије и
јединица локалне самоуправе, у оквиру својих права и дужности, обезбеђују средства за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја.
Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја су:
1) буџет Републике Србије, буџет јединице територијалне аутономије и буџет јединице локалне самоуправе,
2) наплаћене новчане казне за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на пу тевима (средства у висини од 70% припадају буџету Републике, a у висини од 30% припадају буџету јединице
локалне самоуправе на чијој територији јe прекршај
учињен. Од 70% средстава која припадају буџету Републике, 75% се користи за опремање јединица саобраћајне полиције. Од 30% средстава која припадају
буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији јe прекршај учињен, 50% средстава се користи
за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен),
3) поклони или прилози покровитеља дати Републици, јединици територијалне аутономије или јединици локалне самоуправе,
4) остали приходи.
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Средства за унапређење безбедности саобраћаја
користе се за:
1) рад Тела за координацију,
2) унапређење саобраћајног васпитања и образовања,
3) превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја,
4) научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја,
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5) техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на
пу тевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја.
Ова средства користе се према програму који доноси Влада, надлежни извршни орган јединице територијалне аутономије, односно надлежни извршни
орган јединице локалне самоуправе, на предлог Тела
за координацију.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ • ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ • ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ СА СЕДНИЦЕ
КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПАНДЕМИЈЕ ГРИПА
На својој седници од 25. јануара Општинско координационо тело за праћење пандемије грипа, донело
је следеће закључке:
1. У складу са Упутством Институ та за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ покреће се иницијатива за ванредно вакцинисање против грипа школске деце и запослених у школама.
2. Вакцинација ученика ће се обављати у вакциналним пунктовима Дома здравља. Два пункта у Дому
здравља на Убу раде сваки дан, сем недеље, у времену од 7 до 20 сати, a у амбулантама у Бањанима, Радљеву и Памбуковици раде сваки дан, сем суботе и недеље, од 12 до 16 сати.
3. Вакцинација школске деце ће се обављати уз присуство и сагласност родитеља. Ученику се издаје
оправдање за изостанак са наставе због вакцинације.
4. Дом здравља располаже са довољним бројем потребних вакцина против грипа A (H1N1). Сви заинтересовани грађани могу се вaкцинисати у Дому здравља и подручним амбулантама у наведеним терминима.

ДОМ ЗДРАВЉА УБ
Вакцинисање континуирано траје од 17. децембра прошле године, од када је почело у целој Србији.
Сви вакцинални пунктови раде, и то два у Дому здравља – један за децу и један за одрасле, као и пунктови у теренским амбулантама у Радљеву, Бањанима и Памбуковици.
До 29. јануара укупно је вакцинисано и ревакцинисано око 370 особа. То су претежно хронични болесници и старије особе, мање има здравих и млађих особа, а одзив деце је слаб, каже др Нада Петровић-Ђуровић,
директор Дома здравља.
Вакцинисање школске деце обавља се у Школском диспанзеру Дома здравља Уб.

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН МУЊАС“
На основу Информације о
огранизовању ванредне имунизације школске деце Института за јавнo здравље Ср бије „Др
Милан Јовановић Батут“, представници Основне школе „Милан Муњас“ договорили су се

са Домом здравља да ће се вакцинација деце обављати сваког
радног дана и су ботом од 8 до
19 сати у Школском диспанзеру
Дома здравља.
Школа је свим родитељима
проследила Информацију о вак-

цинацији и информацију да ће се
она обављати у Дому здравља. Деца ће се вакцинисати у присуству
родитеља.
Ученику се издаје оправдање
за изостанак са наставе због имунизације.
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12. СТРАНА

БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ

ЈАНУАР 2010.

На реци Тамнави, 4. јануара

РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
Интензивне пљусковите падавине које су захватиле територију општине Уб у времену од 1. јануара
2010. (након брзог топљења снега) до 4. јануара изазвале су нагли пораст водостаја на рекама Тамнави,
Уб, Грачици, Кленовици, Кладници, Вукодражи,
Докмирици, Бањанкуши и другим мелиорационим
каналима и створили већи број бујица у брдовитом
делу општине (11 села) што је кулминирало високим
водостајем Тамнаве на мерној јединици Ћеманов
мост у висини од 302 cm (редовна одбрана 300 cm)
и проглашењем од стране представника „Србијавода“ редовне одбране од поплава 4. јануара у 8 сати.
Највеће проблеме у периоду од 2. до 4. јануара
изазвале су реке Тамнава и Кленовица које су се спојиле у Калиновцу, Брезовици, Врелу и Такову и поплавиле површину од око 3.000 ha пољопривредног
земљишта где су највише оштећени јесењи озими
усеви: пшеница, јечам, сејане ливаде, засејане баште

и пластеници, а затим делимично угари, пашњаци и
ледине. Од путне инфраструктуре у прекиду је био за
путнички саобраћај Р101 Уб - Београд (микролокација Милорци - стадион) услед стварања велике водене
оазе и регионални путни правац Р206 Вукићевица Бањани - Новаци у Калиновцу на реци Кленовици и
Новацима на реци Тамнавици и неколико локалних
асфалтних и макадамских пу тева у Вукони, Кожуару,
Новацима, Докмиру, Слатини и Памбуковици.
Од стамбених објеката, сем породице Јанковић
у Трњацима, воденим оазама била су окружена домаћинства Кузмановић, Марковић, Симеуновић и
Везмар у Такову и најугроженије домаћинство Јанковић Томислава у Совљаку, док су домаћинства у
ул. Пује Пандуровића интервенцијом врећама са песком спашена од већих последица, стоји у записнику
Оперативног штаба Општине за заштиту од елементарних и других већих непогода.

Гимназија „Бранислав Петронијевић“ Уб

ПРОЈЕК ТИ УЧЕНИКА
„Пројекат грађанин“ је један од модела програма грађанског образовања који промовише одговорно учешће грађана у локалној, регионалној и
државној управи. До фебруара 2009. године програм је реализован у основним школама (шести
разред), а од другог полугодишта шк. 2008/2009.
године „Пројекат грађанин“ се реализује у тридесет средњих школа у Србији, у организацији Грађанских иницијатива и уз подршку Министарства
просве те.
Основна идеја је да се ученици (млади људи) активно укључују у процес надгледања и утицања на
јавну политику. Програм подржава и охрабрује грађанско учешће ученика, наставника, њихових родитеља као и других чланова заједнице, а похађају га
ученици трећег разреда Гимназије „Бранислав Петронијевић“ и са њима ради Милка Михаиловић.
Програм предвиђа локална и регионална такмичења
ученичких пројеката из свих школа, на којима се бира најбољи пројекат.

ПРИДРУЖИМО СЕ!
Београдски центар за људска права, у сарадњи са
амбасадом Шпаније, организовао је дводневну обуку на којој је учествовало 26 ученика Гимназије „Бранислав Петронијевић“ Уб. Након семинара ученици
су подељени у тимове а сваки тим је имао задатак да

осмисли кампању на тему коју сами одаберу, а која је
у вези са заштитом људских права. Уз акциони план
су предвидели и буџет који им је потребан за реализацију кампање.
Тим који чине: Селена Тадић, Урош Алимпијевић
и Јелена Благојевић се обратио општинским властима у циљу подршке за кампању која се односи на заштиту фасада од графита што је у вези са правом на
заштиту имовине. Предлог тима је да се у граду изгради један зид који би био намењен уметничким
графитима а који би осликали млади Уба. Такође
предвиђају и постављање камера у граду које би омогућиле да се градске фасаде сачувају од уништавања
непримереним порукама као и да се починиоци открију и процесуирају. За реализацију кампање ученици су од Београдског центра за људска права добили 20.000 динара.
У оквиру кампање, ученици су планирали журку у клубу Дома културе којом ће промовисати „ЗИГРАФ“ (Зид за графите), затим да се окупе сви млади
који се баве уметношћу или воле уметност и помогну
улепшавању нашег града. У том циљу су и рекламе на
ТВ и радио станици „City“ ради придобијања масовније подршке за ову акцију. Како је уградња сигурносних камера у граду већ планирана буџетом и одобрена од стране Општинског већа, пројекат неће бити
само кампања већ ће се реализовати у потпуности.

