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САСТАНАК ПОВОДОМ ПРОГРАМА RSEDP 2
У уторак, 25. маја, у Коцељеви је одржан састанак представника општина Уб, Осечина и Коцељева, које су недавно потписале Протокол о сарадњи.
Састанак је био посвећен предстојећем конкурсу
за пројекте у оквиру програма „Међуопштинска
економска партнерства“ (RSEDP 2), који би требало да буде објављен током јуна. Програм финансира Европска унија, а буџет укључује техничку подршку од скоро 5 милиона евра и фонд бесповратне помоћи од 9 милиона евра. Циљ овог програма
је да се кроз различите пројекте међуопштинских
партнерстава створе нова радна места и побољшају економске могућности градова и општина.
Програм предвиђа учешће једног водећег носиоца
и најмање једног партнера у пројекту, а дозвољено је
да једна општина конкурише у више различитих пројеката, од којих у највише једном као водећи носилац.
Тако ће све три помену те општине учестовати као
партнери у три пројекта, чија се појединачна вредност може кретати од 50.000 до 1.000.000 евра. Имајући у виду да су све три општине претежно пољопривредног карактера, договорено је да се за овај позив
учествује искључиво са пројектима усмереним ка повећању и побољшању пољопривредне производње.
На састанку су дефинисане прелиминарне пројектне идеје и одређени водећи носиоци и њихови
партнери. За пројекат под радним називом „Зелена
фабрика“ носилац ће бити Коцељева, а циљ је да се
повећањем капацитета за производњу дође до отварања нових радних места у пољопривреди. „Зелена
фабрика“ производиће различите типове засада (воће, поврће) и дистрибуираће их заинтересованим
пољопривредним произвођачима.
Општина Осечина настојаће да подигне капацитете своје Земљорадничке задруге, уз адаптацију
постојеће зграде и набавку пратећих садржаја за обраду и дораду пољопривредних производа (сушење,
паковање).
Општина Уб, суочена са проблемом нередовног
пласмана својих квалитетних повртарских производа, обезбедила је локацију за хладњачу у којој ће се
поврће чувати и затим пласирати на тржиште у тренутку повећане тражње. Циљ пројекта биће набавка
хладњаче типа УЛО и повезивање са партнерима који ће обезбедити пласман тих производа. Заједнич-

ко за свe пројектe је да ће свака од општина учесница
имати одређене бенефите, тако да нпр. у пројекту општине Уб, хладњачу мањег капацитета добиће и Коцељева и Осечина, док би позитивну праксу у формирању главне Земљорадниче задруге Осечине следиле
и друге две партнерске општине.
Представници све три општине договорили су се
да започну процес формирања главног кластера пољопривреде, у чији састав ће ући мањи грански кластери (повртарски, воћарски, итд), који у општинама
већ постоје или тек треба да се формирају. Техничку
помоћ и едукацију требало би да пружи италијанско
удружење Cooperative Legnaia, са којом је општина
Уб успоставила сарадњу током боравка у Италији у
фебруару ове године.

ЈАВНИ РА ДОВИ
Општини Уб су, након конкурса код Националне службе за запошљавање, одобрена два јавна рада:
„ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ СТАРИМ ЛИЦИМА“. Носилац активности је Центар за социјални рад. У трајању јавног рада од четири
месеца ангажоваће се 10 лица, и то: шест са
нижом стручном спремом, три лица са средњом и једно лице са вишом стручном спремом.
Одобрена су средства у износу од 1.150.769,60
динара.
Национална служба за запошљавање одобрила је КЈП „Ђунис“ Уб спровођење јавног
рада под називом УРЕЂЕЊЕ КОРИТА РЕКЕ
ГРАЧИЦЕ И КАНА ЛА (СПРЕЧИТИ БУДУЋЕ ПОПЛАВЕ), УРЕЂЕЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, РОМСКИХ НАСЕЉА, ГРОБА ЉА
у трајању од 3 месеца, уз ангажовање 36 лица
чији ће избор извршити Национална служба
за запошљавање, и то 3 груповође (полуквалификована) и 33 неквалификована лица која
ће бити подељена у три групе. Извођење јавних радова ће отпоче ти 1. јуна. Укупан износ
одобрених средстава је 3.311.892,72 динара.

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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РЕБАЛАНС БУЏЕТА
Скупштина општине је усвојила први ребаланс
буџе та у овој години. На предлог Општинског већа, буџетски приходи су увећани за 78.565.000 динара, и то:
- капитални трансфери .......................... 61.000.000
- накнада за коришћење
грађевинског земљишта ...................... 15.000.000
- текући трансфери од Републике ......... 2.565.000
Ово повећање приходне стране буџета је пре свега резултат успешно вођених преговора са РБ „Колубара“ након којих је потписан Уговор о заједничкој
изградњи објеката комуналне инфраструктуре на
територији општине Уб у износу од 150.000.000 динара и проширења површине обу хвата грађевинског
земљишта.
Од стране Владе Републике Србије добијена су
средства од 2.565.000 динара на име помоћи за отклањање последица елементарних непогода.
Приходи буџета у првих 5 месеци ове године су
били по плану, што је такође био оправдан разлог за
ову промену буџета.
Према овом ребалансу, буџет општине Уб за
2010. годину је 873.565.000 динара од чега су сопствени приходи буџетских корисника 25.000.000

динара а изворни приходи буџе та 848.565.000 динара. На приходној страни буџе та, општинској управи је усмерено 10.000.000 динара за преузимање
обавеза Фонда за екологију који је Законом укинут;
буџет школа је увећан за 5.000.000 динара од чега
2,5 милиона се усмерава Техничкој школи за реконструкцију грејања и 2,5 милиона основној школи
у Ра дљеву за финансирање монтажне школске сале. Приходи из буџе та КЈП „Ђунис“ увећани су за
5.000.000 динара за инвестиције у комуналној хигијени. Елементарне непогоде су увећане за добијени износ средства од Репу блике (2.565.000 динара),
текућа буџетска резерва 3 милиона, а за заврше так
радова на убском храму издвојено је још 4 милиона
динара.
Ипак највећи износи су опредељени Дирекцији
за уређење и изградњу – изградња комуналне инфраструктуре, 23 милиона, и „Културно-спортском
центру Уб“ 26 милиона динара за завршетак радова
на спортској хали.
Врло амбициозан буџет ствара посебне обавезе
руководству општине да средства обезбеде у буџет, а
свакако и буџетским корисницима да средства утроше на што рационалнији начин.

Уторак, 25. мај

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На седници Скупштине општине Уб одборници су, након пре треса предлога, донели:
- Закључак о утврђивању Оперативног плана
спровођења превентивних мера одбране од поплава општине Уб
- Закључак о прихватању Извештаја о штетама
изазваним елементарним непогодама у 2009. години на територији општине Уб
- Одлуку о допунском буџету општине Уб за
2010. годину - прва измена
- Одлуку о општинским административним
таксама и ценама услуга Општинске управе општине Уб
- Одлуку о постављењу општинског јавног
правобраниоца
- Закључак о прихватању Извештаја о раду
КЈП „Ђунис“ за 2009. годину
- Решење о давању сагласности Комуналном
јавном предузећу „Ђунис“ на Одлуку Управног од-

бора о покрићу губитка за 2009. годину
- Решење о давању сагласности КЈП „Ђунис“ на
Прву измену плана пословања за 2010. годину
- Закључак о прихватању Извештаја о раду
Градске библиотеке „Божидар Кнежевић“ у Убу за
2009. годину
- Решење о давању сагласности Градској библиотеци „Божидар Кнежевић“ из Уба на План и
програм рада за 2010. годину
- Закључак о прихватању Извештаја о раду Дома здравља Уб за 2009. годину
- Решење о давању сагласности Предшколској
установи Уб за проширење васпитних група за
васпитну 2010/2011. годину
- Решења о давању сагласности Установи за
културу и спорт „Културно-спортски центар Уб”
на Одлуку о ценама коришћења објеката Градски
базени, мини-пич фудбалског терена и тениских
терена, број 311/10-2 од 10. маја 2010. године
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ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА У I РАЗРЕД
У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НА УБУ ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ
Тачан назив и адреса школе: ГИМНАЗИЈА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ”
Вука Караџића 15, 14210 Уб
Телефони у школи: позивни број 014, бројеви телефона 411-149, 414-492
Округ: Колубарски
Назив подручја рада и образовног профила
(нови образовни профил обележити са *)

I

Број планираних ученика
3. годишњи
образовни
профил

ГИМНАЗИЈА ОПШТИ ТИП

4. годишњи
образовни
профил
60

Тачан назив и адреса школе: ТЕХНИЧКА ШКОЛА „УБ”
Вука Караџића 15, 14210 Уб
Телефони у школи: позивни број 014, бројеви телефона 411-149, 410-433
Округ: Колубарски
Назив подручја рада и образовног профила (нови Број планираних ученика
образовни профил обележити са *)
3. годишњи
4. годишњи
образовни
образовни
профил
профил
I

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

1.

- Електротехничар рачунара*

II

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

2.
3.

- Машински техничар за компјутерско
конструисање
- Машинбравар
- Аутомеханичар

III

ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

1.

1.
2.
3.

- Туристички техничар
- Кувар
- Конобар
УКУПНО: ученика
одељења
НАПОМЕНА: Број у загради означава ванредне ученике.

60

Свега

30

30

30

30

15 /5/
15 /5/

15
15

30
15 /5/
15
60
2

Свега

90
3

30
15
15
150
5

КА ЛЕНДАР УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ШКОЛСКЕ 2010/2011. ГОДИНЕ
Датум и време
од 3. до 15. јуна
21. јуна
од 10 – 12.00
22. јуна
од 10 – 12.00

Садржај активности
Пријављивање ученика за квалификациони испит у матичним
основним школама
Пријављивање, у школским управама, ванредних ученика старијих
од 17 година за упис у средњу школу
Квалификациони испит из српског (матерњег) језика
Квалификациони испит из математике

МАЈ 2010.
од 21. до 23. јуна
до 8.00 часова
23. јуна
од 8.00 часова
23. јуна
од 8.00 до 16.00 часова
24. јуна од 8.00 до 16.00 часова
24.јуна од 16.00 часова
28. јуна
до 08.00 часова
28. и 29. јуна
од 8.00 до 15.00 часова
01. јули
до 20.00 часова
03. јула
од 7.00 часова
03. јула.
од 8.00 до 15.00 часова
04. јула
до 20.00 часова
05. јула
до 12.00 часова
07. јула
од 8.00 часова
07. и 08. јула
од 8.00 до 15.00 часова
08. јула од 15.00 часова
9. јула
од 9.00 до 15.00 часова
11. јула од 9.00 часова
12. јула од 8.00 до 15.00
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Преглед тестова и сукцесивно уношење резултата квалификационог испита
Прелиминарни резултати квалификационог испита
Пријем и решавање жалби ученика на резултате квалификационог испита у основним школама
Пријем и решавање жалби ученика на резултате квалификационог испита у окружним уписним комисијама
Слање података са решењима по жалбама ученика у централну базу података
Објављивање коначних резултата квалификационог испита
Попуњавање и предаја листе жеља у школи и унос у базу података
Слање података са унетим жељама у централну базу података
Провера листе жеља од стране ученика у основним школама
Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки
Слање података са евентуално исправљеним листама жеља у централну
базу података
Објављивање званичне листе жеља ученика у основним школама
Распоред ученика по школама, смеровима гимназија и образовним
профилима
Упис ученика у средње школе - први уписни круг
Објављивање преосталних слободних места за упис у другом кругу
Попуњавање, предаја и уношење листе жеља ученика за други уписни
круг
Коначан распоред ученика по школама, смеровима гимназија и образовним профилима
Упис ученика у средње школе - други уписни круг

Музичка школа

ОСМИ ФЕСТИВАЛ
Музичка школа била је од 20–25. априла домаћин већ традиционалног Фестивала – такмичења
ученика музичких школа. На 8. Фестивалу по реду
учествовао је највећи број такмичара до сада: око
450 из целе Србије, као и по први пут један број
деце из Словеније и Републике Српске.
Основна концепција Фестивала није мењана: и
даље се заснива на истим оригиналним идејама. То
се пре свега односи на формирање и рад жирија, као
и целокупну атмосферу у и око Фестивала.
После свечаног отварања 8. Фестивала и уводне
беседе председника општине Владислава Крсмановића, прелепим концертом публику је одушевио
бивши ученик школе Душан Савковић на кларине-

ту, уз помоћ Ђорђа Антића на труби и клавирску
сарадњу професорке Антонеле Гргин. У току Фестивала чуло се интересантно музицирање на виолини,
гитари и музичкој тестери: Соња Калајић - виолина
и тестера и Слободан Миливојевић – гитара, млади
уметници из Београда.
Сала за такмичење изгледала је прелепо, захваљујући групи убских ликовних уметника, који су изложили своје радове.
На крају, Фестивал је последњег дана затворио
председник Скупштине општине Александар Дамњановић, после чега је изведен квалитетан концерт
најбољих учесника. Снимак концерта је постављен
на интернету.
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ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ УТИЦА ЈА
ПРОЈЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕ ДИНУ
Законом о процени утицаја („Службени гласник РС” број 135/04 и 36/09) уређује се поступак
процене утицаја за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину, садржај студије о процени утицаја на животну средину, учешће
заинтересованих органа, организација и јавности,
прекогранично обавештење за пројекте који могу
имати значајне утицаје на животну средину државе, надзор и друга питања од значаја за процену
утицаја на животну средину.
Предмет процене утицаја су пројекти који се
планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и
уклањање пројеката који могу имати значајан утицај
на животну средину.
Предмет процене утицаја су и пројекти који су
реализовани без израде студије о процени утицаја, а
немају одобрење за изградњу или се користе без упо-

Подношење захтева
1.Захтев за одлучивање о потреби
процене утицаја пројекта на животну средину за пројекте који се налазе на Листи
I за које је обавезна процена утицаја на
животну средину и Листа II за пројекте за
које се може захтевати процена утицаја на
животну средину.
2. Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта
на животну средину за пројекте који се
налазе на Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја – Листа I, као и за
пројекте који се налазе на Листи II за које
је надлежни орган одлучио да је потребна
процена утицаја на животну средину.
3. Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину
4. Захтев за одлучивање о потреби
процене утицаја затеченог стања на животну средину
Листа I и Листа II пројеката прописана
је Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 114/2008).

требне дозволе.
Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја,
туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде,
управљања отпадом и комуналних делатности, као
и за пројекте који се планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини непокретног
културног добра.
Процена утицаја на животну средину јесте превентивна мера заштите животне средине заснована на изради студија и спровођењу консултација
уз учешће јавности и анализи алтернативних мера,
са циљем да се прикупе подаци и предвиде штетни
утицаји одређених пројеката на живот и здравље
људи, флору и фауну, земљиште, воду, ваздух, климу
и пејзаж, материјална и културна добра и узајамно
деловање ових чинилаца, као и утврде и предложе
мере којима се штетни утицаји могу спречити, смањити или отклонити имајући у виду изводљивост
тих пројеката.
Студија о процени утицаја на животну средину
јесте документ којим се анализира и оцењује квалитет чинилаца животне средине и њихова осетљивост на одређеном простору и међусобни утицаји
постојећих и планираних активности, предвиђају
непосредни и посредни штетни утицаји пројекта на
чиниоце животне средине, као и мере и услови за
спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја
на животну средину и здравље људи.
Поступак процене утицаја састоји се од следећих
фаза:
Фаза I Одлучивање о потреби процене утицаја
НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА подноси ЗАХТЕВ за добијање дозволе или одобрења за изградњу или реконструкцију објекта или осталих интервенција у
природи и природном окружењу, односно лице које
планира да обавља или обавља делатност из области
која је предмет процене утицаја на животну средину.
Захтев се подноси за нове, односно планиране
пројекте (по правилу у току израде идејног пројекта)
и за изведене пројекте, односно за затечено стање:
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја
пројекта на животну средину и Процена утицаја
затеченог стања на животну средину.
Носилац изведеног пројекта за који се по одредбама овог закона врши процена утицаја, а који је
изграђен без одобрења за изградњу или се користи
без одобрења за употребу, дужан је да поднесе захтев за:
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1) одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања
2) одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну средину
3) давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину (у даљем
тексту: студија затеченог стања)
Студија затеченог стања израђује се на основу
пројекта изведеног објекта, података о емисији и
резултата мерења и испитивања чинилаца животне средине и има садржај прописан овим законом за
студију о процени утицаја.
Надлежни орган одлучује о потреби израде студије затеченог стања и о давању сагласности или
одбијању захтева за давање сагласности на студију
затеченог стања по поступку прописаном овим законом.
Ако, у име носиоца пројекта, захтев подноси друго лице – мора имати уредно издато овлашћење носиоца пројекта са деловодним бројем, датумом издавања и потписом овлашћеног лица носиоца пројекта.
Фаза II Одређивање обима и садржаја студије о
процени утицаја
НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА подноси ЗАХТЕВ за пројекте за које се обавезно врши процена утицаја и за
које је надлежни орган утврдио обавезу процене
утицаја подноси захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја: Захтев за одређивање обима и садржаја.
Ако, у име носиоца пројекта, захтев подноси друго лице – мора имати уредно издато овлашћење носиоца пројекта са деловодним бројем, датумом издавања и потписом овлашћеног лица носиоца пројекта.
Фаза III Одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја.
НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА подноси ЗАХТЕВ за давање сагласности на студију о процени утицаја про-
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јекта на животну средину на прописаном обрасцу.
ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА - Подношење Захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину, подноси се након
завршетка II фазе процене утицаја, а према Решењу
о одређивању обима и садржаја студије о процени
утицаја у складу са Правилником.
Студија о процени утицаја и сагласност на студију о процени утицаја, односно одлука да није
потребна процена утицаја на животну средину,
саставни су део документације која се прилаже уз
захтев за издавање одобрења за изградњу или уз
пријаву почетка извођења пројекта (изградња, извођење радова, промена технологије, промена делатности и друге активности).
Носилац пројекта дужан је да захтев за сагласност поднесе најкасније у року од годину дана од
дана пријема коначне одлуке којом је одређен обим
и садржај студије о процени утицаја, након истека
рока надлежни орган ће одлучити о поднетом захтеву у зависности од околности сваког конкретног
случаја.
Уз студију о процени утицаја прилажу се прибављени услови и сагласности других надлежних органа и организација у складу са посебним законом.
Студија о процени утицаја садржи и основне податке о лицима, односно квалификацији лица која су
учествовала у њеној изради, о одговорном лицу, датум израде, потпис одговорног лица и оверу потписа печатом овлашћене организације која је израдила
студију.
Садржај студије о процени утицаја треба да одговара Правилнику о садржине студије о процени
утицаја на животну средину („Службени гласник
РС” број 69/05).
Ако, у име носиоца пројекта, захтев подноси друго лице – мора имати уредно издато овлашћење носиоца пројекта са деловодним бројем, датумом издавања и потписом овлашћеног лица носиоца пројекта.

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СЕРТИФИКОВАНИХ ОПШТИНА
Америчка амбасада је 25. маја уприличила поделу сертификата и свечани пријем за представнике општина које су у оквиру USAID програма, добиле сертификат оспособљених општина за реаговање у
ванредним ситуацијама.
На овој свечаности општину Уб су представљали Заменик Председника општине и Начелник Одељења
за ванредне ситуације.
Наша општина је добила овај сертификат крајем 2009. године. На пријему је искоришћена прилика и
представници Америчке амбасаде су упознати са проблемима општине Уб.
Од стране USAID-a договорена је трајна подршка Одељењу за ванредне ситуације, као и подршка новоформираној Канцеларији за младе.

У
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Борачко-инвалидска заштита

УСКЛАЂИВАЊЕ ПРАВА
Обавезном инструкцијом за примену Закона
о основним правима бораца, војних инвалида и
чланова њихових породица у 2010. години, број
011-00-41/2010-11 од 19. јануара 2010. године, указано је на обавезу да се у текућој години изврши
превођење (усклађивање) права на месечно новчано примање, сходно члану 43. став 2. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица палих
бораца (за период од 1. априла 2010. до 31. марта
2011. године).
Сходно наведеној законској одредби општински
орган управе надлежан за борачко-инвалидску заштиту поново одлучује о свим предметима којима је
признато право на месечно новчано примање, поново у потпуности спроводи доказни поступак и утврђује све одлучне чињенице, а након тога доноси решења којима се одлучује о праву на месечно новчано
примање. Ова решења имају правно дејство почев од
1. априла 2010. до 31. марта 2011. године и подлежу
обавезној ревизији од стране другостепеног органа
(Министарства за рад и социјална питања).
Обзиром да ревизија овог решења одлаже његово извршење исплату права по претходном решењу
не би требало обустављати, осим у случају где је дошло до утицајне промене због којих корисник долази у неповољнији положај или се утврђује неоснована исплата – у ком случају треба вршити обуставе до
коначности новодонетог решења.
Такође, општински орган управе надлежан за бо-

рачко-инвалидску заштиту ће на основу инструкције број 401-00-293/2010-11 од 19. марта 2010. године
за кориснике месечног новчаног примања донети
решење о усклађивању тог примања за 2006, 2007,
2008. и 2009. годину. Након извршене ревизије преведеног решења од стране другостепеног органа, односно коначности решења у другостепеном управном поступку, надлежна служба ће:
1. донети решење о коначном усклађивању месечног новчаног примања код:
- корисника где није било промена у односу на
претходно управно решење
- корисника где је било промена у односу на претходно управно решење, где ће ново решење садржати новоу тврђене, усклађене износе права
2. неће донети решење уколико је захтев за признавање овог права поднет после инструкције.
Умањени износ месечног новчаног примања
утврдиће се тако што ће се исплаћени износи месечног новчаног примања коначно ускладити следећим
процентима:
- 1. 04. 2006. до 31. 12. 2006. године за + 24,45%
- 1. 01. 2007. до 31. 12. 2007. године за + 27,88%
- 1. 01. 2008. до 31. 12. 2008. године за + 17,97%
- 1. 01. 2009. до 31. 12. 2009. године за – 3,09%
након чега ће износи разлике између коначно
усклађених износа и исплаћених износа бити исплаћени, по окончању другостепеног управног поступка.

КАНЦЕ ЛАРИЈА ЗА МЛА ДЕ
Општинско веће општине Уб, на седници одржаној 12. маја, донело је Одлуку о формирању
Канцеларије за младе. Циљеви Канцеларије за
младе су, између осталог, и: афирмација младих
и њихово укључивање у друштво, организовање
друштвеног живота младих, укључивање младих
у културни и спортски живот општине, афирмисање различитих културних вредности, разумевања, толеранције, сагледавања проблема младих и
њихово решавање, помоћ младима у њиховој професионалној оријентацији. Такође, неки од циљева су и пружање подршке иницијативама и пројектима младих и проналажење начина за њихово
финансирање, едуковање младих о проблемима и
изазовима одрастања, промовисање спорта, здравог, стабилног и одговорног начина живота, информисање младих.

Задаци Канцеларије за младе су:
• израда Планских докумената,
• стварање услова и остваривање комуникације
свих релевантних и одговорних субјеката за развој
младих на локалном, покрајинском и републичком
нивоу,
• организовање креативних радионица из различитих области,
• пружање подршке омладинским организацијама на територији општине Уб,
• проналажење нових могућности финасирања
програма за младе,
• израда програма и пројеката, које ће креирати и
реализовати, у зависности од потреба младих у општини,
• и други задаци у зависности од специфичних
потреба младих у општини.
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Комитет за избеглице РС и Општина Уб

УГОВОР О САРАДЊИ НА РЕА ЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕК ТА
У пе так, 21. маја потпредседник Владе Републике Србије за социјалну политику и друштвене
делатности др Јован Кркобабић свечано је уручио
представницима 20 градова и општина, међу којиме је и општина Уб, уговоре Пројекта „Помоћ
Комесаријату за избеглице Републике Србије намењена избеглицама кроз пружање подршке локалним акционим плановима”. Пројекат вредан 80
милиона динара, финансиран је средствима Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице
(УНХЦР), а спроводи га Комесаријат за избеглице
Републике Србије.
Помену ти Пројекат ће откупом домаћинстава са
окућницом, доходовним активностима и донацијом
пакета грађевинског материјала обезбедити трајна
и одржива решења за неколико породица избеглих
лица.
Свечаности су присуствовали и представници
Делегације Европске уније у Републици Србији, Високог комесаријата Уједињених нација за избеглице, Организацијe за европску безбедност и сарадњу,
Амбасаде САД-а, Комесаријата за избеглице и представници институција Републике Србије и АП Војводине.
Општина Уб за ову сврху добила је средства у износу од 4.800.000 динара, за следеће активности:

1) Помоћ у грађевинском материјалу, за најмање
6 пакета грађевинског материјала, при чему максимална вредност једног грађевинског пакета износи
РСД 375.000
2) Откуп домаћинстава са окућницом, за најмање 4 домаћинства, при чему максимална вредност
домаћинства са окућницом износи РСД 620.000 а
вредност гранта износи РСД 80.000.
Избор корисника вршиће Комисија састављена од пет чланова, и то: три представника Општине (три члана и три заменика), једног представника
УНХЦР-а (једног члана и једног заменика) и једног
представника Комесаријата (једног члана и једног
заменика), образована решењем председника Општине.
Комисија се обавезује да донесе правилник за
сваку предвиђену активност о условима и критеријумима за избор корисника, који мора да садржи:
- поступак јавног оглашавања;
- документацију потребну за учешће на огласу;
- услове и критеријуме за избор корисника;
- поступак израде и оглашавање предлога листе;
- поступак подношења приговора и одлучивања
по истом;
- поступак израде и оглашавања коначне листе.

СУБВЕНЦИЈЕ
У периоду од 15. априла до 25. маја подне то
је укупно 348 захтева за остваривање права за
исплату субвенција за отељену телад у 2010. години. По захтевима предатим до 14. маја доне то
је 241 решење за 450 телади, и на име тога исплаћено је 1.125.000 динара.
Субвенција се утврђу је у висини од 2.500 динара по отељеном теле ту у 2010. години. Зах тев
се подноси на обрасцу Фонда за ру рални развој
општине Уб – „Зах тев за остваривање права за
исплату субвенција за отељену телад у 2010. години“, који се може узе ти на писарници Општинске управе општине Уб где се попуњени зах теви
и предају.
Уз захтев корисник субвенције подноси: фотокопију Потврде о активном статусу у регистру
пољопривредних газдинстава за 2010. годину, фотокопију пасоша за теле за које се подноси захтев,
фотокопију личне карте и фотокопију картице наменског текућег рачуна.

У току је примање захтева за остваривање
средстава субвенције за расну приплодну стоку - првотелке (уматичена грла, односно грла са
педигреом). Субвенција се утврђује у висини од
4.000 динара по првотелки после првог тељења у
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 на
писарници Општинске управе општине Уб где се
попуњени захтеви и предају.
Уз захтев корисник субвенције подноси: фотокопију Потврде о активном статусу у регистру
пољопривредних газдинстава за 2010. годину, фотокопију пасоша за првотелку за коју се подноси
захтев, фотокопију извода из регистра телади, фотокопију пасоша отељеног телета, фотокопију личне карте и фотокопију картице наменског текућег
рачуна.
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ОБЈАВЉЕН ТЕНДЕР ЗА ПУТ УБ-ОБРЕНОВАЦ
ЈП „Пу теви Србије“ су 5. маја
објавили јавни позив извођачима радова за Рехабилитацију –
доградњу коловоза на регионалном пу ту Р101 Уб – Обреновац .
Овај пројекат се финансира
средствима Светске банке. Радови на пу ту изводиће се паралелно

са одвијањем саобраћаја.
Тендер је отворен до 24. јуна,
а након избора извођача радови ће одмах отпочети јер су финансијска средства у потпуности
обезбеђена. Поред припремних
радова, планира се изградња доњег и горњег строја пу та, и два

асвалтна слоја АБ22с и хабајући
слој АБ11с уз радове на одводњавању и уређењу путног појаса
и постављању саобраћајне сигнализације и путне опреме.
На сајту општине Уб ова инвестиција је проглашена инвестицијом највећег значаја.

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ“ УБ
Тендер за набавку каменог материјала приводи
се крају. Очекује се да ће прве количине камена за
пресипање бити доступне од 10. јуна, а дистрибуција материјала биће организована у сарадњи са представницима савета месних заједница.

На одржавању мреже локалних пу тева током маја завршено је чишћење канала на локалном пу ту
Уб-Шарбане, завршено је крпљење ударних рупа у
Јошеви и Паљувима, а обимнији радови на санацији
коловоза врше се у Радуши.

У току су радови на асфалтирању пу та у Горњим
Трњацима у дужини од 800 метара. То је последњи
пројекат који се на нашој територији суфинансира
општинским и републичким средствима. Том саобраћајницом повезаће се Трњаци и Стубленица
(Провалије) и омогућити излаз на регионални пут
Р270 у зони Ракића прелаза.
Тиме је окончана реализација вишегодишњих
радова којима се створила алтернативна веза ка Радљеву и другим селима источне Тамнаве у случају
прекида саобраћаја на Р206.

Извршена је замена оштећених заштитних ограда у Убу и Паљувима, поправљене ограде на мостовима у Туларима, Докмиру и Радљеву и постављене
нове у Паљувима и Врелу.
На уличној мрежи дошло је до измене режима саобраћаја постављањем лежећих полицајаца у Улици
Краља Петра I Ослободиоца (код Поште) и Јосипа
Мајера. Тиме се изашло у сусет вишегодишњим захтевима грађана, али и отворило ново значајније питање да ли су лежећи полицајци једино средство за
дисциплиновање учесника у саобраћају.

Обележена храмовна и градска слава

СПАСОВДАН
Црквена општина убска и општина Уб у че твртак, 13. маја, прославили су храмовну и градску
славу, Вазнесење Господње – Спасовдан.
Обележавање храмовне и градске славе почело је
у среду, празничним бдењем, а на сам празник дочеком архијереја и светом архијерејском литургијом.
Литија је прошла кроз град централним улицама и у
свечаној поворци био је велики број верника, грађана, ученика и гостију. Свечаност је употпуњена културно-уметничким програмом.
У присуству запослених Општинске управе, у
згради Општине Уб свештеник је са домаћином
освештао жито и пресекао славски колач.
Литија улицама Уба
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ОД ЛУКA
О ЦЕНАМА КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА ГРАДСКИ БАЗЕНИ,
МИНИ-ПИЧ ФУДБАЛСКОГ ТЕРЕНА И ТЕНИСКИХ ТЕРЕНА
1. Цене коришћења целодневних услуга објекта Градски базени:
цена дневне улазнице: ................................................................................................................... 150,oo динара,
цена сезонске улазнице за децу од 7 до 18 година: .............................................................. 1800,oo динара,
цена сезонске улазнице за студенте: ...................................................................................... 2000,oo динара,
цена сезонске улазнице за одрасле: ......................................................................................... 2700,oo динара.
За децу до 7 година и ђаке са Вуковом дипломом – предвиђено је бесплатно коришћење услуга
објекта Градских базена у сезони – лето 2010.
2. Цене једносатног коришћења мини-пич фудбалског терена и тениских терена на
СРЦ „Школарац“:
мини-пич фудбалски терен
дневни термин (од 10,оо до 19,00) ....................................................................................... 1.000,оо дин.
ноћни термин (од 19,00 до 23,00) ......................................................................................... 1.000,оо дин.
тениски терени
дневни термин (од 10,00 до 19,00)........................................................................................... 400,оо дин.
ноћни термин (од 19,00 до 23,00) ........................................................................................... 600,оо дин.
3. Наведене цене почињу да важе наредног дана од дана објављивања сагласности СО-е Уб на
Одлуку о ценама коришћења објеката Градски базени, мини-пич фудбалски терен и тениски терени, у
Службеном гласнику Општине Уб, односно од 27. маја.

АКЦИЈА „ОЧИСТИМО СРБИЈУ“
У оквиру акције „Очистимо
Србију“, у суботу 5. јуна, на Дан
заштите животне средине, организује се велика радна акција
чишћења отпада на територији
читаве наше земље „ВЕЛИКО
СПРЕМАЊЕ СРБИЈЕ“. Акцији
ће се прикључити сва удружења,
основне и средње школе, неке од
месних заједница али и грађани
који су забрину ти за животну
околину. Акцију организује Министарство животне средине и
просторног планирања, а изводи је у општини Уб КЈП „Ђунис”.
Министарство животне средине
је обезбедило опрему неопходну за прикупљање и сепарацију
отпада (рукавице, вреће за ПЕТ,

као и вреће за алуминијум) а
вреће за отпад који ће завршити на депонији ће обезбедити комунално предузеће.
Биће то прилика да свако, у
складу са својим могућностима, да лични допринос чистијој животној средини: државна
управа, јавна предузећа, привредна друштва, медији, школе,
удружења, организације, грађани. Приоритетне локације
су прилазни пу теви насељеним
местима, обале река и језера,
паркови, излетишта, заштићена природна добра, као и друге
локације за чије одржавање нису довољни капацитети надлежних комуналних предузећа.

Све јавне набавке које се спроводе средствима буџета Општине Уб
објављују се на сајту Oпштине:
www.opstinaub.org.rs
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УБСКИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ НА САЈМУ
Група од око 50 пољопривредника, у организацији Фонда за рурални развој општине Уб који је
сносио трошкове пу та и улазница, посе тила је Сајам пољопривреде у Новом Саду.
Том приликом убски пољопривредници упознали су се са најновијим достигнућима и трендовима у
свим областима пољопри
ивредне производње и присуствовали презентаци
ији актуелних уредби Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства,
као и понудом послов
ловних
н банака у обла
обл сти финансирања пољопривре
реде.
де
Ове године партнер Новосадскогг ссајма била је
Мађарска, тако да ссу Убљани имали при
рилике да виде

на који начин наши северни суседи остварују традиционално добре резулате у свим гранама пољопривреде.
Једини произвођач из убске општине који је излагао на Сајму био је Бранко Ивковић, власник фарме оваца „Charolais”, већ неколико година редовни
сајамски излагач.
Иначе, Сајам у Новом Саду један је од 10 највећих у Европи и сигурно нај
ајвећи и најзначајнији у
читавом реги
иону. Фонд за руурални развој општине
Уб наставићее сса праксом едукаације
ј наших пољопривредника, а прва
в прилика за то биће већ крајем месеца, када ће наасступити на сајму на Златибору.

Центар за социјални рад „Уб“
Уб

ДЕ
ЕЦА
Ц БЕЗ
З РОДИ
ИТЕЉСКОГ С
СТАРАЊА
Њ
Основни облици заш
штите деце бе
без родитељск
ског
старања су: усвојење,
е, о
организован
н ссмештај у дру
ругу
породицу, хранитељ
љску или установу,
в и други облили
шт ја. У убској оп
пштини у прооци породичног смеешта
ом било
о је укупно 45
шлој години под старатељством
деце, смештених у установе соц
цијалнее заштите - 44,
на породичном см
смештају у хранитељској
кој породици
- 28, а под привре
рем
меним стара
р тељством – 19 .
ији Центра на
н лазе се деца коју су ро
На евиденци
родитељи занемаарили у гаје
ј њу и васпитању, као и родитеља спречених
ни да вр
врше
ше ро
родитељско
дитељско пра
право.
во.
- Проблеми
и у раадуу са овом децом су недостатак
сродничких породи
д цаа који би их прихвати
или, те је
неопходно њихо
ово сме
меешта
ш ње у професионаллне храхр
нитељске породице ко
које су прошле обуку за оба
оббављаање овог хуманог посла. Наа Убу
Уб је развијен вееомаа вев
лики број породица које се
с баве хра
х нитељ
ељством.
ство У
10 хранитељских породи
ица смеештено је 17
1 деце из
општине Уб, још седморо деце из др
других оп
пштина у
шест наших породица, а још три породице су остастале непопуњене. Самим тим за децу је обез
маезбеђено ма
ње рестриктивно окружење, већа брига и старање,
виши ниво социјалног, психофизиолошког, педагошког статуса него што је домски смештај. У односу
на прошлу годину број деце у хранитељским породицама се повећао, a у установама смањио. У установама су остала углавном теже ментално заостала
деца, каже Снежана Петровић, директор Центра.

Све хранитељ
ељске
с породице су завршиле обуку у
Вааљеву, а у мају месе
с цу још пет
ет по
п родица кренуће на
обуку. Након тога,
об
а, у убској општини биће укупно 24
породи
п
ице оспособљене да збрину и пруже адекватну
заштиту деци без
б родитељског стара
р ња.

КРОС
СР
РТС-a
С-a
У петак, 14. маја на теерен
ну СРЦ
РЦ „Школарац“
одржан је јубиларни, 20-ти по р
реду, Крос РТС-а
у ор
рганизацијји Установе за куллтуру и спорт
„Културно
но-спортски центар Уб“
Уб . Под
П покровитељством Министарства заа ом
омла
ладину и спорт и
Радио-те
ио-телевизије Србије кро
кр је о
крос
одржан у свим
шко
олама у Србији. У свим
вим ц
цен
ентр
трима почетак кроса био јее у 10 сати.
Ученици
У
и Основ
Осн не
н шко
шк ле „Милан Муњас“,
сред
редњих уб
у ских
ских школа и Основне школе „Рајко
Михајловић“
Михај
ић“ Бањани трчали су на Убу, док је за
учеенике осно
основних школа у Памбуковици и Радљеву крос организован у овим селима. У нашој
општини укупно је трчало око 1.400 дечака и девојчица.
Крос је отворио Владислав Крсмановић,
председник општине Уб. По троје првопласираних у све 24 трке добили су дипломе за остварене
резултате, а најбољи ће ићи на даље такмичење.

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 и 304, сваког
радног дана од 7 до 15 сати, или на телефон 014/411-622 локал 208 и 304.

