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Среда, 24. март

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На првој седници Скупштине општине Уб у
овој години одборници су, након пре треса предлога, донели:
- Одлуку о измени Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта
-Одлуку о изменама и допунама Одлуке о накнадама за уређење грађевинског земљишта
-Одлуку о давању сагласности на Статут Предшколске установе „Уб“ из Уба
- Закључак о прихватању Извештаја о раду за
2009. годину и Решење о давању сагласности Центру

за социјални рад „Уб“ из Уба на План и програм рада
за 2010. годину
- Закључак о прихватању Извештаја о раду ЈП
„Дирекција за уређење и изградњу“ Уб за 2009. годину
- Одлуку о екстерној ревизији завршног рачуна
буџета општине Уб за 2009. годину
- Одлуку о избору идејног решења нове зграде
Општинске управе општине Уб
- Решење о именовању директора Установе за
културу и спорт „Културно-спортски центар Уб“

Састанак руководства општине Уб и руководства ЕД Ваљево

РЕА ЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА
Састанку су присуствовали Председник и Заменик председника општине Уб, директор Дирекције за уређење и изградњу општине Уб, генерални и технички директор ЕД Ваљево и руководилац
погона ЕД на Убу.
На састанку су донети следећи закључци:
1. Тренутно се на територији општине Уб реализује 13 уговора на реконструкцији мреже ниског
напона. Завршени су пројекти Докмир 3, Трлић 1,
Тулари 5 и Новаци 2. Преостали уговорени послови
реализоваће се до краја априла 2010. године. Укупно
ће се реконструисати у овом захвату, 26 км мреже
ниског напона.
2. У 2010. години у сарадњи општине, ЕД и месних
заједница реализоваће се следећи пројекти: Врело 9,
Радуша 1, Врело 7, Памбуковица 2, Слатина 4, Трлић
1, Гвозденовић 3, Слатина 3, Паљуви 1, Стубленица 1,
Памбуковица 3, Паљуви 5, Мургаш 1, Радуша 2, Новаци 1, Стубленица 5 као и ДВ 10КВ Уб-Совљак 1.
3. Дирекција за уређење и изградњу ће доставити списак деоница за пројектовање, а у изградњи и
замени стубова првенство ће имати месне заједнице
или делови села који се буду боље организовали и
активније учествовали у радовима на терену. Циљ је
да до краја 2011. године све бандере у општини буду
замењене бетонским.

4. ЕД Ваљево је донела одлуку о изградњи трафоа
35КВ у Бањанима. У току је израда пројектне документације а радови ће се обавити током лета. На тај
начин ће се трајно превазићи напонски проблеми у
овом делу општине.
5. На састанку је договорена брза реализација
заједничког Уговора за изградњу трафоа на старом
сточном пијацу који треба да снабдева спортску халу и будућу зграду МУП-а а договорена је и убрзана
замена стубова у улицама насељеног места Уб.
6. Представници ЕД су замолили општинско руководство да се преко средстава јавног информисања позову сви грађани који нису измирили дугове
за утрошену електричну енергију да то учине што
пре јер неплаћањем угрожавају нормално функционисање овог система и неопходне инвестиције које
се планирају.

Све јавне набавке које се спроводе
средствима буџета Општине Уб
објављују се на сајту Oпштине:
www.opstinaub.org.rs

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
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КОП „Радљево“

ПРЕЗЕНТИРАН КОНЦЕПТ ПЛАНА
У Лазаревцу, 10. марта, Комисији за планове
општине Уб и Комисији за планове РБ „Колубара“ презентиран је Концепт плана КОП-а „Радљево“. Презентацији је присуствовало и руководство општине Уб.
Према Закону о планирању и изградњи, концепт
плана усваја Општинска комисија за планове, затим
следи Нацрт плана и коначна верзија. Како се очекује, коначна верзија плана би се могла пред одборницима СО Уб наћи током лета.
Ради се о врло обимном и свеобу хватном планском акту генералне регулације који ће садржати и
Стратешку процену утицаја на животну средину.
Концепт плана садржи врло обимну документациону основу, основна полазишта, ограничења и потенцијале развоја подручја, перспективе просторног

развоја подручја по областима, пресељење насеља и
измештање инфраструктурних система, организацију и уређење простора као и програм активности
у наставку израде Плана.
Концепт садржи и процену трошкова реализације свих планских активности. До 2020. године за имплементацију плана биће потребно око 90 милиона
евра а укупно процењени трошкови до 2040. године
су око 183 милиона евра.
Упоредо са планском документацијом у току
је израда „Студије оправданости и идејног пројекта површинског копа Радљево“ на којој ра де
Рударско-геолошки факултет и Немачка агенција Vatenfall.

У Ваљеву

РЕГИОНАЛНИ ПРОЈЕКАТ ВОДОСНАБДЕВАЊА
НИП, Републичка дирекција за воде и наравно, моСастанак у вези регионалног пројекта водогућност кредитног задужења.
снабдевања „Стубо-Ровни“ одржан је 11. марта
На састанку је сачињен и динамички план радова
у Ваљеву. Општину Уб је представљао Заменик
на овом пројекту а општине ће се о сопственом учепредседника општине и директорка КЈП „Ђунис“.
шћу изјаснити до 1. априла.
Након Физибилити студије овог пројекта коју је
израдила европска агенција EPTISA у оквиру Програма ЕУ за помоћ
у развоју локалне инфраструктуре,
креће се у даљу реализацију. За реализацију комплетног пројекта до
Општина Уб конкурисала је код Националне службе за запо2015. године, према Студији, пошљавање са два јавна рада:
требно је око 40 милиона евра.
1. „Помоћ и нега у кући старим лицима“
Део средстава по студији треНосилац активности је Центар за социјални рад, а очекивани
ба да обезбеде и општине. До 2015.
број запослених је 10. Биле би формиране три екипе које би пружале
године када се планира завршетак
помоћ старим и изнемоглим лицима у периоду трајања јавног рада,
овог пројекта обавезе општине Уб
шест месеци.
би биле 1.092 000 евра, а планирана
2. „Уређење реке Грачице, канала, насипа, гробаља, месних заколичина питке воде би била 103
једница и ромских насеља“
литра у секунди. На састанку су
Носилац активности је КЈП „Ђунис“. Рад траје шест месеци, а биће
помињани извори средстава: ИПА
упослено најмање 50 радника.
фондови ЕУ намењени регионалУ финансирању оба пројекта општина ће учествовати са по 5%.
ним пројектима, Влада Републике
Одлука по овом конкурсу очекује се до краја месеца.
Србије пре свега Министарство за

ЈАВНИ РАДОВИ

Апелујемо на обвезнике пореза на имовину и накнаде за коришћење грађевинског земљишта
да извршавају своје обавезе благовремено, како би избегли нежељене последице, а за сва
спорна питања на располагању су им запослени Општинске управе у канцеларији број 208 или
304, сваког радног дана од 7 до 15 сати, или на телефон 014/411-622 локал 208 и 304.
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Почео са радом

ФОНД ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ УБ
У циљу подстицања развоја пољопривреде почео је да ради Фонд за рурални развој општине
Уб који ће својим програмом давати субвенције регистрованим пољопривредним газдинствима
и вршити кредитирање пољопривредне производње.
Седиште Фонда је у улици Краља Петра I Ослободиоца 62 (у просторијама бившег Фонда за екологију општине Уб).

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ УБ
ЗА 2010. ГОДИНУ
Овим Програмом утврђује се висина средстава буџе та општине Уб опредељених Фонду за рурални
развој општине Уб у 2010. години, за:
А. 424 СПЕЦИЈА ЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ................................................................................................. 26.650.000
1. Субвенције регистрованим пољопривредним газдинствима ....................................................... 16.000.000
1.1. Субвенције за отељену телад .............................................................................................................. 13.500.000
1.2. Субвенције за расну приплодну стоку – првотелке ........................................................................ 2.000.000
1.3. Субвенције за набавку опреме за прераду и паковање меда (центрифуге, канте, прибор) ..... 500.000
2. Средства намењена кредитирању пољопривредне производње..................................................... 8.000.000
3. Суфинансирање рада противградних стрелаца .................................................................................. 1.000.000
4. Трошкови посете и учешћа на сајмовима, изложбама и огледним добрима ............................... 1.000.000
5. Набавка аутоматске метеоролошке станице........................................................................................... 500.000
6. Суфинансирање услуга стручних служби ............................................................................................... 150.000
Б. ТРОШКОВИ ................................................................................................................................................ 3.850.000
УКУПНО (А+Б):........................................................................................................................................... 30.500.000

СУБВЕНЦИЈА ЗА ОТЕЉЕНУ
ТЕЛАД
Циљ субвенције је подстицање бржег развоја
сточарства и већа производња млека и меса на територији општине Уб.
Износ субвенције покрива трошкове осемењавања, обележавања, вађења потребне евиденције и
уматичења.
Право на субвенције имају пољопривредна газдинства са територије општине Уб (у даљем тексту:
корисници субвенције) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Уредбом о Регистру пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС“ број 119/08).
Корисници субвенције остварују право на субвенцију за отељену телад у току 2010. године произведену у сопственом запату.
Субвенција се утврђује у висини од 2.500 динара
по отељеном телету у 2010. години.
Исплата субвенције ће се вршити једном месечно
до утрошка средстава обезбеђених за ову намену у
буџетској 2010. години.
Захтев се подноси на обрасцу Фонда за рурални

развој општине Уб – „Захтев за остваривање права за
исплату субвенција за отељену телад у 2010. години“,
који се може узети, почев од 15. априла, на писарници Општинске управе општине Уб где се попуњени
захтеви и предају.
Уз захтев корисник субвенције подноси:
а) фотокопију Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2010. годину,
б) фотокопију пасоша за теле за које се подноси
захтев,
в) фотокопију личне карте и
г) фотокопију картице наменског текућег рачуна.

СУБВЕНЦИЈА ЗА РАСНУ ПРИПЛОДНУ СТОКУ - ПРВОТЕЛКЕ
Циљ субвенције је подстицање производње квалитетног приплодног подмлатка односно генетског
унапређења говедарства, чиме се стварају услови за
повећање економичности, обима и квалитета производње млека и меса на територији општине Уб.
Износ субвенције представља додатни стимуланс
произвођачима за већу производњу млека и меса.
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Право на субвенције имају пољопривредна газдинства са територије општине Уб уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Уредбом о Регистру пољопривредних газдинстава („Службени гласник РС“ број 119/08, 21/09 и 36/09).
Корисници субвенције остварују право на субвенцију ако је квалитетно приплодно грло - првотелка, купљена или је произведена у сопственом запату
и служи за даљу репродукцију на газдинству корисника.
Субвенција се утврђује у висини од 4.000 динара
по првотелки после првог тељења у 2010. години.
Исплата субвенције ће се вршити једном месечно до утрошка средстава обезбеђених за ову намену
у буџетској 2010. години.
Захтев се подноси на обрасцу Фонда за рурални
развој општине Уб – „Захтев за остваривање средстава субвенције за расну приплодну стоку - првотелке у 2010. години“ који се може узети, почев од
15. априла, на писарници Општинске управе општине Уб где се попуњени захтеви и предају.
Уз захтев корисник субвенције подноси:
а) фотокопију Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2010. годину,
б) фотокопију пасоша за првотелку за коју се
подноси захтев,
в) фотокопију извода из регистра телади,
г) фотокопију личне карте и
д) фотокопију картице наменског текућег рачуна.

СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ
ОПРЕМЕ ЗА ПРЕРАДУ И
ПАКОВАЊЕ МЕДА
Циљ субвенције је подстицање бржег развоја
пчеларства и већа производња меда на територији
општине Уб. Ова мера је економског карактера –
повећање продуктивности производње и унапређење тржишног наступа и пласмана производа.
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Износ субвенције покрива део трошкова набавке опреме за прераду и паковање меда (центрифуге,
канте, прибор).
Право на субвенције имају пољопривредна газдинства са територије општине Уб, која се баве производњом меда уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава у складу са Уредбом о Регистру пољопривредних газдинстава (“Службени гласник РС”
број 119/08, 21/09 и 36/09) и чланови су пчеларског
удружења са територије општине Уб.
Корисници субвенције остварују право на субвенцију за набавку горе наведене опреме за прераду
и паковање меда у току 2010. године.
Субвенција се утврђује у висини од 40% од плаћеног износа набављене опреме корисника субвенције у 2010. години.
Захтев за коришћење субвенције подноси се до 1.
децембра 2010. године.
Исплата средстава субвенције ће се вршити према редоследу подношења захтева до утрошка средстава обезбеђених за ову намену у буџетској 2010.
години.
Захтев се подноси на обрасцу Фонда за рурални
развој општине Уб – „Захтев за остваривање права на исплату субвенција за набавку опреме за прераду и паковање меда у 2010. години“, који се може
узе ти, почев од 15. априла, на писарници Општинске управе општине Уб где се попуњени захтеви и
предају.
Уз захтев корисник субвенције подноси:
а) фотокопију Потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2010. годину,
б) потврду о чланству у пчеларском удружењу,
в) рачун за купљену опрему,
г) отпремницу,
д) копију гарантног листа (за опрему за коју се
издаје),
ђ) фотокопију личне карте и
е) фотокопију картице наменског текућег рачуна.

Општинска управа подсећа пореске обвезнике да рок за подношење пореске пријаве на имовину
физичких и правних лица, као и за комуналну таксу истиче 31. марта текуће године.
Обвезници пореза на имовину - физичка лица, који су поднели пореску пријаву, нису у обавези да подносе нову пријаву, осим у случају промене података садржаних у пријави.
Казна за физичко лице које не поднесе пореску пријаву износи од 5.000 до 50.000 динара (члан 180. Закона о пореском поступку и пореској администрацији), а за правно лице од 100.000-600.000 динара (члан
177-179. Закона о пореском поступку и пореској администрацији).
Пореска пријава се подноси поштом на адресу: Општинска управа Уб, 3. октобра бр. 4, или лично у
канцеларију 208 или 304.
Измирујући своје пореске обавезе помажете својој општини, која та средства усмерава поново ка вама, кроз социјална давања и побољшање путне и електро мреже, улагањем у инфраструктурне објекте од
општег значаја.
Уштедите новац, неплаћајући казне, и обезбедите себи боље услове живота - поднесите пореску пријаву за сваку непокретност до 31. марта текуће године.
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Трибина за пољопривредне произвођаче

ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРЕДБИ ЗА 2010. ГОДИНУ
У организацији Фонда за рурални развој, 18.
марта у сали Општине Уб одржана је трибина за
пољопривредне произвођаче. Владислав Крсмановић, председник општине Уб, отварајући трибину
најавио је потписивање уговора у Привредној комори поводом дугорочног кредитирања пољопривредне производње у сарадњи са пословним банкама и Министарством пољопривреде, шумарства
и водопривреде (МПШВ), за чије намене је локална самоуправа издвојила 8.000.000 динара.
Директор Фонда за рурални развој, Жељко Илић,
упознао је присутне са Програмом субвенција за
2010. годину и сходно већем буџету помену тог фонда најавио нове мере са циљем унапређења и подизања конкурентности пољопривредне производње
тамнавског краја.
Ненад Терзић, шеф одсека за сточарство у
МПШВ, на почетку свог излагања изнео је резултате министарства у 2009. години (формирање Управе
за аграрна плаћања, усвајање низа закона везаних за
процес прилагођавања захтевима ЕУ). У другом делу

Посета делегације МУП-а Републике
Србије општини

ДОГОВОР ОКО
ПОЧЕТКА РА ДОВА
НА ЗГРА ДИ НОВЕ
ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ
Делегација МУП-а Републике Србије посе тила је 9. марта општину Уб. Циљ посе те начелника
Одељења за изградњу при МУП-у, Горана Бубала,
и његових сарадника био је договор око почетка
радова на згради МУП-а намењеној за смештај
Полицијске станице на Убу.
Урађена је пројектна документација, у току је
избор извођача радова, и до краја марта очекује се
пријава градње овог, за Уб веома значајног објекта.

ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА
Делегација Општине Уб је 24. марта у Ваљеву
на спомен обележје палим борцима 1999. године
положила венце, као и 26. марта на спомен обележје у Малом парку на Убу.

трибине уследила је презентација актуелних уредби
за текућу годину којима су предвиђена подстицајна
средства за регресирање репроматеријала, унапређење сточарске производње, набавку механизације
и опреме, изградњу објеката, складишних капацитета као и програму краткорочних и дугорочних кредита.
На крају су уследила бројна питања окупљених
пољопривредних произвођача гостима из МПШВ.

Пројект

„ОПШТИНСКИ
КОНТАКТ ЦЕНТАР“
У оквиру програма EXCHANGE 3, Општина
Уб предала је Пројекат под називом „Општински контакт центар“.
Партнерска општина је општина Лајковац.
Вредност пројекта је 180.000 евра. Ако се одобри,
реализација пројекта уследила би 2011. године.
Израдом и усвајањем Стратегије локалног
одрживог развоја, општина Уб је стекла неопходне услове да конкурише за средства Европских
фондова.

ОПШТИНА
КОНКУРИСАЛА ЗА
НАМЕНСКА СРЕДСТВА
Општина Уб конкурисала је на основу Јавног
позива за подношење захтева јединица локалне
самоуправе за расподелу дела средстава из наменских примања буџе та Републике која се остварују
приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе, који је објавило
Министарство за државну управу и локалну самоуправу, са пројектом „Замена дела столарије на
објекту ’ОШ Милан Муњас’“.
Вредност ове инвестиције процењена је на
5.500.000 динара, од чега ће из буџета општине бити издвојено 2.000.000.
За суму од 3.500.000 динара општина Уб конкурисала је код Министарства, а резултати конкурса
очекују се током наредних месеци.
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7.

ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“

ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕ ДИЦА НЕПОГОДА
Током марта месеца Јавно
предузеће „Дирекција за уређење и изградњу“ ангажовала
је расположиву механизацију
ради отклањања последица елементарних непогода на подручју наше општине.
Отклоњено је клизиште у Кр-

шној Глави, санирани пропусти у
Такову, Гвозденовићу, прочишћени канали у Црвеној Јабуци, а радови се настављају у Новацима и
Руклади.
Локална путна мрежа је претрпела значајне штете које су само делимично саниране, обзиром

да потребна средства надмашују
оквире општинског буџета – позиција елементарне непогоде.
Оно што сада није санирано
то ће се током априла и маја месеца из редовних средстава Дирекције санирати, каже директор
Благоје Цонић.

Из КЈП „Ђунис“

МАРКЕРИ ЗА ПСЕ ЛУ ТА ЛИЦЕ
У целој Србији постоји проблем паса лу талица и питање шта радити са њима. КЈП „Ђунис“
поседује само прихватилиште за псе и мачке лу талице али не и азил. Људи често греше и сматрају
да животиње могу остати у прихватилишту, али то је само привремено решење, јер се у прихватилиштима животиње задржавају најдуже 72 сата. Следећи корак јесте смештање животиња у азиле,
стерилисање и маркирање а затим враћање у природно станиште као и еутаназија тешко болесних
и агресивних паса.
До сада је велики број паса смештен у приватан азил у Сурчину што више није могуће због попуњених капацитета. Контактирани су и многи градови у Србији који поседују азиле за псе и мачке лу талице али ни један (Ваљево, Београд, Крагујевац...) није у могућности да врши преузимање паса лу талица.
У прихватилишту тренутно има 25 паса, који ће бити стерилисани, маркирани и враћени у природно
станиште чиме ће се временом смањити њихов број на улицама. Еутаназија ће се вршити искључиво
на тешко болесним и агресивним псима. Стерилизација, маркирање и еутаназија ће бити извршена од
стране надлежне ветеринарске станице.
Сви пси који буду враћени на улице биће означени специјалним, уочљивим маркерима са знаком
КЈП „Ђунис“. Иако у граду постоји евидентан проблем паса на улицама, КЈП „Ђунис“ не може чешће да
врши акције јер је ограничен капацитетом прихватилишта.

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА НА УБУ?
Састанак руководства општине Уб и руководства Високе техничке школе из Београда одржан је
23. марта. Тема је била могућност отварања одељења ове школе на Убу.
На састанку је констатована реална могућност да
Висока техничка школа струковних студија отвори
одељење на Убу јер за то Уб има просторне могућности и потребну школску опрему.
Настава би се реализовала на Убу ако би школу
са овог подручја уписало 40 студената (једно одељење).
Ради се о државној школи која је основана одлуком Владе Републике Србије 1974. године.
Школа на терет буџета уписује 90 студената а
број самофинансирајућих није ограничен. У 2009/10.
години цена уписа за годину дана била је 52.000 ди-

нара. Школа има савремене студијске програме:
◆ Компју терски машински системи
◆ Компју терско пројектовање и моделирање
◆ Компју терски производни системи
◆ Индустријско инжењерство
◆ Индустријско инжењерство са менаџментом
◆ Индустријско инжењерство са информатиком.
На прву годину студија могу се уписати лица
са завршеном: средњом школом или трогодишњом
школом из сродних области.
Кандидати полажу класификациони испит из математике или теста из техничко технолошке области
и опште рачунарске технике, по сопственом избору.
Коначно рангирање пријављених кандидата се врши
бодовањем успеха у средњој школи и успеха на класификационом испиту.
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ЛЕГА ЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА
У законском року од шест месеци, од 11. септембра 2009. до 11. марта ове године, Општина
Уб примала је захтеве за легализацију објеката. За
шест месеци подне то је више од 1.200 захтева и по
истеку овог рока не могу се подносити захтеви за
легализацију.
И претходни Закон о планирању и изградњи, донет 2003. године, предвидео је легализацију и по њему поднето је 961 пријава, од тога 482 предмета су
решена, а 479 није јер странке из више разлога нису

комплетирале документацију. Важећим Законом је
предвиђено да се по његовим одредбама могу решавати ови нерешени захтеви за легализацију.
При крају законског рока, грађани су подносили само захтеве без икакве друге документације, с
тим да су у обавези да је комплетирају. Одељење за
имовинско-правне послове, урбанизам и стамбенокомуналне послове почело је издавање накнадних
грађевинских, као и грађевинских и употребних дозвола.

Потребна документација за легализацију: геодетски снимак објекта, лист непокретности, фотографије
и техничка документација у зависности од врсте објекта, и то: за стамбене објекте – технички извештај, за
пословне и стамбено-пословне објекте – записник о вештачењу о испуњености услова за употребу објекта. За случај одступања од грађевинске дозволе (одобрења за градњу) ради се пројекат изведеног објекта
који мора имати техничку контролу. Ако је објекат на мањем одстојању од прописаног од суседне парцеле
потребно је прибавити сагласност власника суседне парцеле оверену у суду. Исто важи и за прекорачење
висине објекта.

ПОСЕБНИ БИРАЧКИ СПИСКОВИ
Доношењем Закона о националним саве тима
националних мањина стекли су се услови за избор
чланова националних саве та националних мањина. Поступак непосредног или посредног избора
зависи искључиво од колективне воље припадника националне мањине чији се национални савет
бира, а која се исказује бројем бирача уписаних у
посебан бирачки списак националне мањине на
дан доношења одлуке о расписивану избора.
Како би се омогућило припадницима националних мањина да остваре право да бирају чланове својих националних савета на непосредним изборима,
Република Србија је преко Министарства зa људска
и мањинска права, а на основу Закона о националним саветима националних мањина, формирала посебан бирачки списак за сваку националну мањину.

На овај начин биће успостављен стални бирачки
списак одређене националне мањине. У посебни бирачки списак припадници националне мањине уписују се искључиво на лични захтев, а не по службеној
дужности. Посебне бирачке спискове у електронској
форми води Министарство, посебне бирачке спискове по јединицама локалне самоуправе воде, као
поверени посао, општинске, односно градске управе
у електронској форми.
Пресек је направљен 9. марта, и у убској општини поднето је и обрађено 416 захтева. Захтеви ће се и
даље примати и уносити у посебан бирачки списак.
Избори за националне савете одржаће се 6. јуна
ове године. На основу инструкција које Министарство треба да проследи, зависиће и наредне активности општинских управа.

МАТИЧНЕ КЊИГЕ

По спроведеном Конкурсу за расподелу буџетских средстава општине Уб за удружења у
2010. години Општинска управа – Одељење за
делатности установа и заштиту животне средине
сачинило је и доставило Општинском већу Општине Уб Предлог одлуке о додели средстава за
удружења.
Општинско веће општине Уб, на седници одржаној 16. марта, донело је Закључак о расподели
и додели дела средстава са позиције 50 Одлуке о
буџету општине Уб за 2010. годину (удружења), у
износу од 2.372.000 динара
У наредном броју Билтена објављујемо
потпуније податке из Одлуке.

Примена новог Закона о матичним књигама почела је 27. децембра 2009. године и његова
најзначајнија новина је вођење другог примерка матичних књига у електронском облику. Тиме се омогућава да се у свакој општини може
добити извод из матичних књига за било које
матично подручје јер је по овом закону 2015.
година крајњи рок да се успостави овај систем.
На матичним службама је да све податке из
матичних књига унесу у систем за електронску
обраду података.

