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За школску 2010/2011. годину

КОНКУРС ЗА ДОДЕ ЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
На основу Одлуке Скупштине општине Уб,
Комисија за доделу студентских стипендија расписује Конкурс за доделу студентских стипендија за школску 2010/2011. годину који је објављен
21. октобра у листу Напред, „Службеном гласнику
Општине Уб“ и на сајту Општине Уб. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 21. октобра,
односно до 4. новембра.
Koнкурс се расписује за:
1. студенте I године са просеком оцена од 4,75 и
више током школовања у средњој школи и
2. студенте осталих година студија.

Право на студентску стипендију на терет средстава буџета општине Уб имају студенти:
1. факултета чији је оснивач Република Србија;
2. чије се студирање финансира из средстава буџета Републике Србије;
3. који су први пут уписали зимски семестар одговарајуће године студија;
4. који имају заједно са својим родитељима (старатељима) пријављено пребивалиште на територији општине Уб;
5. који током студирања нису губили годину;
6. који нису у радном односу.
Потребна документација налази се у саставу Конкурса која
се може добити на писарници
Општинске управе радним данима од 7 до 15 часова, и она се
састоји од:
1. пријаве за доделу студентске
стипендије
Студенти који се финансирају из буџета, а хоће да конкуришу
2.
уверења о уписаном зимза смештај у студентском дому, треба да се јаве у канцеларију 209,
ском семестру одговарајуће гона другом спрату, у згради Општинске управе Општине Уб, са
дине студија
потребном документацијом:
3. уверења о просечној оце1. Фотокопије личних карата (подносиоца захтева, родитеља и свих
ни
оства
реној у средњој школи
пунолетних чланова домаћинства)
(само за студенте I године)
2. Уверење о члановима домаћинства са подацима о сродству и
4. фотокопије I стране инзанимању чланова породице (са два сведока у канцеларији 209 или
дек
са
месној канцеларији)
5. фотокопије личне карте
3. Докази о приходима породице:
сту
ден
та и родитеља
- месечни приходи за првих шест месеци текуће године (плате,
6.
пот
писаног Уговора о ступензије и друга месечна примања)
дентској стипендији у 3 при- катастарски приход (уверење за све пунолетне чланове
мерка.
породице)
Пријаве се достављају по- приходи од приватне делатности (уверење за све пунолетне
штом
на адресу: Општинска
чланове породице)
управа Уб, 3. октобра број 4,
4. За незапослене потврда са тржишта рада или фотокопија
14210 Уб, са назнаком „Конкурс
здравствене књижице
за стипендије“ или у канцелари5. За чланове породице чији је једини приход пољопривреда
ју 202.
(фотокопије здравствених књижица за све пунолетне чланове
За све додатне информације
домаћинства)
ја
ви
ти се на телефон 411-622 лоНа основу поднетих докумената, издаје се уверење које се предаје
кал 202 или у канцеларију 202 (I
на факултету.
спрат).

ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА СТУДЕНТСКИ ДОМ

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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Отпочели радови

РЕГУЛАЦИЈА РЕКЕ ТАМНАВЕ
Након спроведеног јавног
тендера од стране ЈВП „Србијавода“ и потписаног уговора, 11.
октобра отпоче ти су радови на
регулацији реке Тамнаве у дужини 5,7 киломе тара. Деоница
реке је од моста у Црвеној Јабуци на пу ту Р101 до моста у Такову на пу ту Р206.
Извођач радова је конзорцијум фирми „ПОР-Интеркоп“, а
према Уговору радови коштају

око 230 милиона динара и морају
се извести у року од 15 месеци од
дана увођења извођача у посао.
Надзор над радовима обављају стручњаци ЈВП „Србијаводе”,
сем надзора над изградњом новог моста у Црвеној Јабуци на путу ка школи, који ће одрадити ЈП
„Дирекција за уређење и изградњу“ Уб.
Средства за реализацију овог
пројекта су обезбеђена из креди-

та Светске банке кроз аранжман
са Републиком Србијом и Дирекцијом за воде Републике Србије.
У реа лизацији овог пројекта, очеку је се добра сарадња Општине Уб, месних заједница и
грађана са извођачима ра дова и
надзорним органима. То ће свакако омогућити ефикасну реализацију уговорених послова и
обезбедити поштовање уговорених рокова.

Аутопут Београд - Пожега

ДЕОНИЦА 12,5 КИЛОМЕТАРА
На деоници аутопу та Београд – Пожега од
Уба до Лајковца поче так радова са убске стране је у селу Стубленица. Извођачи радова ПЗП
„Београд“, „Планум“ и „Пу теви Ужице“ обавезали су се да радове изведу у року од 16 месеци
од 28.08.2010. године. Ова деоница дуга је 12,5
киломе тара. На подручју општине Уб је 6,5 киломе тара, а пут пролази кроз села Стубленицу,
Паљуве, Мургаш и Рукладу.
Врло ефикасно Општинска управа обавила је

експропријацију за ову деоницу аутопу та. Од око
120 решења спорна су само четири. Чим стигну
предлози вештака Завода за вештачење Београд
очекују се споразуми и за ова четири случаја.
Како су саопштили извођачи, ускоро треба да
се започне и са радовима из правца Рукладе.
Имајући у виду да ће послови на овом пројекту потрајати наредних неколико година, од велике важности су капацитети општине и спремност
праћења ове капиталне републичке инвестиције.

Поштовани суграђани, обавештавамо вас да је Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних
прихода Општинске управе општине Уб почело са доставом решења за: порез на имовину и накнаду за коришћење грађевинског земљишта, као и обрачуна неизмирених обавеза. Како бисте што лакше измирили
своје обавезе, а ако имате било каквих недоумица у вези обрачуна или попуњавања уплатница, позивамо
вас да дође те у Општинску управа Уб ул. 3. октобра бр. 4, у канцеларију 208 и 304, где ће вам запослени у
овом одељењу пружити сву стручну помоћ, помоћи око попуњавања уплатница или разјаснити било какву
недоумицу око обрачуна и сл. Поштовани суграђани, средства од наплате пореза на имовину користе се за
грађење и одржавање пу тева, улица, водоводне и канализационе мреже, вртића, школа, паркова, игралишта, за бољи културни живот и сл.
Плаћањем пореза у законским роковима избегавате обрачунавање законске камате и у исто време доприносите равномерном развоју нашег места.
Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода Општинске управе општине Уб почело је
са принудном наплатом, првенствено блокадом рачуна, највећих дужника. Позивамо сва правна лица и предузетнике који нису измирили своје обавезе по основу: пореза на имовину, пореза на земљиште, накнаде за коришћење грађевинског земљишта као и локалне комуналне таксе на истицање фирме на пословном простору, да
измире своје обавезе и тако избегну трошкове принудне наплате и непријатности блокаде рачуна.
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Регионални центар за управљање отпадом Каленић

СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ
Дана 12. и 14. октобра у Врујцима је јавним комуналним предузећима и представницима 11
удружених општина у овај пројекат приказана Студија изводљивости Регионалног центра за
управљање отпадом Каленић.
За израду ове студије Шпанска влада је издвојила 200 000 евра
а обрађивач је Шпанска агенција
EPTISA која је израдила и Студију
изводљивости за регионално водоснабдевање Стубо-Ровни.
Студија предвиђа у Каленићу
рециклажни центар и депонију а
у Ваљеву, Лазаревцу, Обреновцу и
Коцељеви трансфер станице.
Регионални центар, између
осталог, има обавезу преузимања
комуналног смећа из удружених
општина, сепарацију и рециклажу
отпада кроз постројења за компостирање, постројења за балирање

и складиштење, одлагање смећа у
депонију, продају рециклабилних
компоненти и компоста. Студија
предвиђа да и трасфер станице буду део Регионалног центра.
За реализацију пројекта планира се Регионално предузеће са
седиштем на Убу (јавно предузеће
или привредно друштво) које би
поред управе имало и техничко
одељење,
финансијско-административно, као и одељење за заштиту животне средине.
Према студији, предузеће би
имало око 90 запослених. Оснивање предузећа се планира до краја
2010. године а очекује се значајније
учешће надлежног Министарства
око самог оснивања.
Током 2011. године формирано
предузеће би извршило ревизију урбанистичког пројекта, изузело земљиште и израдило идејне и

главне пројекте Центра.
Добијање грађевинске дозволе
студија предвиђа за почетак 2012.
године, изградњу у трајању од две
године и почетак рада Центра у јануару 2014. године. У зависности
од сарадње удружених општина и
ефикасности рада будућег предузећа, постоји могућност скраћивања датих рокова.
За ову инвестицију се очекује Европски грант од 50% док би
остала средства била обезбеђена из
Републичких фондова за заштиту
животне средине и партиципацијом учествујућих општина. Студија је проценила укупне трошкове
реализације пројекта на 29.853.960
евра. Век трајања центра био би 22
године тј. до 2036. године.
Студију изводљивости ће усвојити надлежно министарство Владе Републике Србије.

Општина Уб

ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПА ДОМ
На основу члана 13. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09) скупштина јединице локалне самоуправе је дужна да у
року од годину дана од дана ступања на снагу наведеног Закона донесе и усвоји Локални план управљања отпадом којим дефинише циљеве управљања отпадом на својој територији.
Локални план управљања отпадом представља
базни документ који обезбеђује услове за рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу
општине.
Локалним планом управљања отпадом општине
Уб сагледано је постојеће стање, анализирана пракса
и извршена интерпретација значајних стратешких
докумената и прописа. На основу тога предложена
су рационална и изводљива решења која обу хватају
широк опсег мера за унапређење поступања с отпадом, почев од превенције и смањења настајања отпа-

да на извору, поновне употребе, одвојеног сакупљања, рециклаже или других метода поновног добијања материјала из отпада, па до поузданог и еколошки
одрживог коначног одлагања отпада.
Како одлагати комунални отпад без негативног
утицаја на животну средину је један од главних проблема са којим се суочава општина Уб. Поједина села
и месне заједнице због ограничености ресурса, нису
у могућности да самостално обезбеде све услуге које
би требали, а тичу се управљања комуналним отпадом и других пројеката од јавног значаја.
Основни циљеви плана управљања отпадом су
да:
■ минимизира негативан утицај отпада на животну средину,
■ обезбеди управљање отпадом у складу са Законом и стандардима ЕУ,
■ дефинише смернице за одлагање чврстог кому-
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налног отпада на депонију,
време пражњења контејнера. Посуде за селективно
■ директно утиче на смањење количине отпада сакупљање морају се редовно празнити и бити уредкоји се производи,
не. Број пражњења одредиће се од стране надлежног
■ постави темеље за максимално искоришћење предузећа о чему ће грађани бити обавештени.
отпада кроз повећану рециклажу и компостирање,
На Убу ће бити постављено 15 гарнитура са по 3
■ санира и рекултивира и стави под контролу нај- контејнера за селекцију комуналног отпада, за привећи број дивљих депонија,
марну селекцију (папир, стакло и ПЕТ амбалажу) .
■ уради квалитетну санацију постојеће градске
Компостирање представља убрзано разлагање
депоније.
влажне, чврсте органске материје, првенствено отпаНакон сагледане тренутне ситуације на терену дака од хране, помоћу аеробних микроорганизама и
План нам даје решења:
под контролисаним условима. Као производ добија
У деловима града где су заступљена индивидуал- се користан материјал - компост, сличан хумусу. Он
на домаћинства отпад ће се сакупљати у кантама. Са- нема непријатан мирис и може се користити као оркупљање отпада тамо где су заступљена индивидуал- ганско ђубриво у пољопривреди за побољшање фина домаћинства требало би организовати „од врата зичких и хемијских особина земљишта.
до врата“ тако да свако домаћинство добије или куКао пилот-пројекат грађанима ће се понудити 300
пи канте за комунални отпад. КЈП „Ђунис“ врши са- компостера-посуда за индивидуално компостирање.
купљање отпада у одређеним данима и у одређеном И овај посао обавиће КЈП „Ђунис“ уз појачан капавремену преузима произведени отпад. У наредном цитет стручног особља.
периоду општина Уб ће добити 2000 канти за индиГрадска депонија
видуална домаћинства, потребно је још око 200 канСав сакупљени отпад са територије општине Уб
ти како би се покрио цео Уб .
се одлаже на постојећу градску депонију. До формиКонтејнери запремине 7 и 5м3 постављају се у це- рања регионалне депоније, локална је једини простор
линама (сеоским или градским) које су неопремљене на који се смеће са територије наше општине може
комуналном инфраструктуром.
одлагати. Одлагање отпада се обавља од 1970. год.
Контејнери запремине 1м3 постављају се у град- без посебног третмана. Урађена је санација постојеској средини у деловима насеља где је већа густина ће депоније у складу са Планом управљања отпадом.
насељености и где је уређена инфраструктура .
Санација постојеће депоније на Убу обавља се фазно.
Распоред контејнера и њихову микролокацију Урађене су прва и друга фаза (припрема терена за саодређује КЈП „Ђунис“ у складу са Општим условима нацију и формирање тела депоније).
комуналног реда у сарадњи са Општинским управом
У оквиру фазне санације депоније предвиђене су
- Одељењем надлежним за послове урбанизма и ко- и 3. и 4. фаза, односно техничка и биолошка рекулмуналне послове.
тивација.
Систем одвојеног прикупљања отпада одвија се
Локални план управљања комуналним отпадом
кроз:
за општину Уб урађен је за период од 10 година, па
1. Систем одвојеног прикупљања отпада - на су и структура и динамика улагања пројектовани до
подручју општине Уб планирана је изградња реци- 2020. године, а на пет година ради се ревидирање.
клажног дворишта у кругу депоније, где грађани доКомплетан текст документа Локални план упрапремају отпад, посебно кабасти, отпад преостао од
вљања отпадом општине Уб можете преузети на сајграђења, баштенски отпад, намештај и слично.
2. Зелена острва – то је тачно дефинисани про- ту: www.opstinaub.org.rs
стор са контејнерима за
папир, стакло, ПЕТ амЗелено острво ће се састојати најмање од:
балажу. Зелена острва ће
1. једног плавог контејнера са натписом ПАПИР,
бити под директним над2. једног жутог контејнера са натписом ПЕТ – АМБАЛАЖА,
зором КЈП „Ђунис“ ко3. једног зеленог контејнера са натписом СТАКЛО – СТАКЛЕНА
је ће тачно дефинисати
АМБАЛАЖА.

Обавештење
Породице особа које су преминуле на територији општине Уб треба у најкраћем року да пријаве смрт
свог члана матичару. Рок за пријављивање матичној служби или месној канцеларији је три дана, а редован
упис је у року од месец дана.
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Петак, 8. октобар

СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На седмој седници Скупштине општине Уб одборници су, након пре треса предлога, донели:
- Одлуку о приступању општине Уб Јавном предузећу за коришћење водопривредног система Ровни
Колубара Ваљево;
- Одлуку о прихватању Писма о ангажовању општине Уб за учествовање у имплементацији пројекта
„Колубарски регионални систем за водоснабдевање“;
- Одлуку о утврђивању Локалног плана управљања отпадом општине Уб за период 2010-2020. година
(опширније у овом броју Билтена);
- Одлуку о измени и допуни одлуке о установљавању признања;
- Одлуку о додели Повеље почасног грађанина општине Уб;
- Закључак о прихватању Годишњег извештаја рада за васпитну 2009/2010. годину Предшколске установе „Уб“ из Уба;
- Решење о давању сагласности Предшколској установи „Уб” из Уба на План рада за 2010/2011. годину;
- Решење о разрешењу и именовању чланова Комисије за доделу студентских стипендија.

ФОНД ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ УБ
Аутоматскa метеоролошкa
станицa
Тренутно je у току набавка аутоматске ме теоролошке станице чији ће сензори обухватати:
- температуру
- релативну влажност
- притисак
- УВ индексе
- соларно зрачење
- брзину и смер ветра
- количину и интензитет падавина
- влажност листа
- влажност земљишта
- температуру земљишта
Аутоматска ме теоролошка станица омогућиће дистрибуцију осмотрених података и свакодневних извештаја (максимум, минимум и
средња вредност), са прогнозама за наредних
пет дана за област општине Уб, као и укупне
дневне, месечне и годишње количине падавина и осталих параме тара.

Субвенције
До сада је подне то укупно 1346 захтева за остваривање права за исплату субвенција за отељену телад у 2010. години. По обрaђеним захтевима, ис-

плаћено је 1230 доне тих решења за 2237 телади,
укупног износа од 5.592.500 динара.
На име субвенција за расну приплодну стоку првотелке (уматичена грла) примљена су 172 захтева за остваривање права на ова средства. Укупно исплаћен износ субвенције је 608.000 динара, односно
за 152 грла - првотелке.
За субвенције пчеларима до сада није поднет нити један захтев, па обавештавамо заинтересоване да
то могу урадити сваког радног дана на писарници
Општинске управе.
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. Износ
субвенције покрива део трошкова набавке опреме за
прераду и паковање меда (центрифуге, канте, прибор). Субвенција се утврђује v висини од 40% од плаћеног износа набављене опреме корисника субвенције у 2010. години. Захтев за коришћење субвенције
подноси се до 1. децембра 2010. године.

Све јавне набавке које се спроводе средствима буџета Општине Уб
објављују се на сајту Oпштине:
www.opstinaub.org.rs
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ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ
Предшколски програм је
обавезан од ове школске године.
Нулти разред је предуслов да се
де те упише у први разред. Према законским одредбама, овај
програм реализују васпитачи и
стога је поверен Предшколској
установи. Највећи проблем је одлука Министарства да број ученика у групи не сме бити мањи
од 5! To је спречило постојање
предшколског програма у свим
селима и школама, већ је морало
доћи до спајања села, пу товања
деце и родитеља. Иако трошкове
овог пу товања сноси општина,
проблем је велики.
Стога је сачињен је оптималан
модел рада који је пре свега подразумевао најкраће растојање до

школе, и групе нису формиране у
14 села. Укупна број деце у предшколском програму је 278.
Формирано је 25 група при
школама, и то:
- Уб 6 ( 3 групе са целодневним
боравком са 75 деце, 2 групе са 37
и 1 група са 8 деце)
- Бањани 10, Калиновац 5, Врело 8, Тулари 9, Кожуар 6
- Лончаник 6, Црвена Јабука 8,
- Каленић 10, Радљево 13, Бргуле 5, Паљуви 5
- Гвозденовић 6, Мургаш 6
- Памбуковица 16, Звиздар 6
- Совљак 7, Трлић 11, Брезовица 5
- Посебна група је за села Тврдојевац 3 и Новаци 3 где васпитач
пу тује у оба села.

Школовање деце
са посебним потребама
Од прошле године, за децу са посебним потребама, у сарадњи са
основном школом „Милан Муњас“, формирано је издвојено одељење школе „Љубомир Аћимовић“ из Обреновца, које ради у школи у
Мургашу. Локална самоуправа сноси трошкове рада овог одељења
и трошкове превоза деце и њихових пратилаца.

„ДАН ЗА ХВА ЛА“
Комунално јавно предузеће „Ђунис” Уб и Општинска управа
Уб су 15. октобра у млечној хали на градској зеленој пијаци поделили 20 захвалница дугогодишњим закупцима тезги, а у склопу
манифестације „Дан за хвала“.
Захвалнице су добили закупци који преко 15 година продају своје
производе на градској пијаци а захвалнице су им поделили директорка КЈП „Ђунис“ Славица Тешић и Заменик председника општине
Сава Сарић. Поред официјалног дела доделе захвалница манифестацију је употпунио културни програм КУД-а „Тамнава“. Пољопривредни произвођачи који су добили захвалнице су: Димитрије Марковић, Марко Филиповић, Олга Стевановић, Драгољуб Ђурић, Радмила Мијатовић, Милена Ђурић, Векослава Миленковић, Милијана
Мандић, Милка Влајковић, Мирослав Ранковић, Љиљана Димитријевић, Миладин Симић, Миладин Тадић, Радојка Ранковић и Славко
Мојсиловић, сви из Совљака, Остоја Јаковљевић и Борка Бранковић
из Такова, Петар Бирташевић из Коцељеве, Веселинка Вуковић из
Уба и Лепосава Мијаиловић из Тврдојевца.

СТРАНА
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Асфалтирани спортски полигони по селима:
1. Новаци - преасфалтиран
2. Црвена Јабука
3. Совљак
4. Таково
5. Докмир-преасфалтиран
6. Брезовица
7. Звиздар
8. Трлић
У Радљеву је у току реализација јавне набавке за монтажну школску спортску халу, у
Бањанима се ради пројекат
такве хале, a у Памбуковици је у току израда пројекта адаптације сеоског дома у
школску спортску салу.

Школске
потврде
Корисници права на дечији додатак обавезни су да
доставе школске потврде до
31. октобра 2010. г. за школску годину 2010/11. за децу
која су редовни ђаци у основној и средњој школи и верским образовним установама
у канцеларију 302, III спрат
Општинске управе Општине
Уб.
Уколико то не учине у прописаном року донеће се негативна решења од 1. септембра
2010. године.
Неће се вршити суспензија
исплате дечијег додатка од 1.
септембра 2010. године за кориснике који нису доставили
потврду о редовном школовању деце и ови корисници ће
по спровођењу регресног поступка бити у обавези да врате
припадајући износ дечијег додатка који су незаконито примили.
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ОБУКА О РЕГИОНАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ ЕУ
У малој сали Градске управе Ваљево 5. октобра одржан је семинар-обука на тему регионалне
политике ЕУ. Предавање о регионалној политици
Европске уније на пољу коришћења ЕУ фондова
намењених регионалном развоју презентовао је
Здравко Илић, стручни сарадник у Бироу за сарадњу са ЕУ Привредне коморе Србије. Поред
представника Општине Уб у раду су учествовали
и представници Ваљева, Шапца, Крупња и Малог
Зворника.
Регионална политика Европске уније представља изузетно значајан развојни сегмент за који Унија планира да издвоји 347 милијарди евра у периоду
од 2007. до 2013. Инструменти пу тем којих се реализује дата политика помоћи регионима обу хватају:
Европски фонд за регионални развој, Европски социјални фонд и Кохезиони фонд. У самој Европској
Унији чак 14 од 27 држава чланица има дохотке по
становнику испод просека ЕУ што представља аргумент у прилог политике равномернијег регионалног
развоја на нивоу Уније.
Самој Србији и општини Уб упознавање са ре-

ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО
Дана 23. септембра у великој сали Општине
Лајковац одржан је округли сто на коме се разговарало о Нацрту Закона о младима. Са представницима институција и младих из општина
Уб, Љиг и Лајковац разговарали су представници
Министарства омладине и спорта.
Министарство омладине и спорта покренуло
је процес израде Закона о младима кроз пројекат
„Млади су закон“, а у складу са Акционим планом
за спровођење Националне стратегије за младе.
Примарна функција закона је да унапреди квалитет
живота младих, да обезбеди подстицајну социјалну
и друштвену средину за њихов развој и да што више младих узме учешће у друштву.
Министарство омладине и спорта је у сарадњи
са невладиним сектором покренуло консултативне процесе везане за израду помену тог закона у 25
региона у Србији. На овај начин је створена могућност да млади у својим срединама директно узму
учешћа у изради овог веома важног документа.
Општину Уб представљали су ученици и професори основних и средњих школа, као и представници
Општинске управе и Општинског већа.
На крају округлог стола договорени су следећи
кораци у промоцији овог пројекта, о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

гионалном политиком ЕУ представља припрему за
прилагођавање сложеним механизмима и процедурама пу тем којих Србија и њене локалне управе могу
обезбедити више милијарди евра за регионални развој у перспективи, тј. даљим приближавањем Унији
и стицањем пуноправног чланства.
Општина Уб у оквиру регионалних механизама
сарађује са ЕУ на неколико нивоа. Конкретан пример је програм прекограничне сарадње у којем Уб
уз посредовање ЕУ сарађује са општином Модрича.
Уб је, такође, недавно конкурисао заједно са општинама Коцељева и Осечина за добијање средстава ЕУ
потребних за реализацију пројекта логистичко-пословног центра за пољопривредне производе. Ради
се о Регионално друштвено-економском програму
развоја којим ЕУ пружа техничку помоћ локалним
самоуправама и регионалним агенцијама за развој.

„МЛА ДИ СУ ЗАКОН“
У склопу кампање „Млади су закон“ 7. октобра одржан је јавни догађај на СРЦ „Школарац“
и у Дому културе. „Млади су закон“ је кампања
осмишљена од стране Министарства омладине и
спорта, а представљена је низом активности младих и омладинских удружења, које су пратећи део
процеса усвајања Закона о младима.
У организацији Општинске управе и Канцеларије за младе општине Уб на теренима СРЦ „Школарац“ од 17 часова одржана су спортска такмичења у баскету „3 на 3“ и фудбалу на мини-пичу, где
је директно учествовало око 30 учесника, уз велику
подршку ученика убских средњих школа.
Након спортског дела, акција је настављена у Дому културе, где је био приређен заједнички концерт
КУД „Тамнава“ и Балетског студија „Атена“. Након
њиховог наступа, који је био изврсно прихваћен од
публике, учесници манифестације су присуствовали коктелу у холу Дома културе. За добру атмосферу био је задужен DJ Меда.
Општина Уб је једина у региону која се одазвала
позиву Министарства за омладину и спорт и успешно организовала ову акцију. Захвалност дугујемо
свим учесницима, који су заиста дали све од себе
да овај јавни догађај добије највише оцене од представника Министарства и Нeвладине организације
„Здраво да сте“.
Канцеларија за младе наставиће и убудуће да
подржава све програме омладинског активизма и
поручује свима који су заинтересовани да се укључе у њен рад.

