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У сусрет новој години

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Владислав Крсмановић, председник општине Уб:
За нама је још једна година. Каква је била? Сви ћемо се сложити – тешка. Овом приликом нећу набрајати све муке које су нас оптерећивале.
Каква је била година у односу на послове у нашој општини, шта се остварило, шта није? Припадам људима који пред себе постављају велике циљеве и ретко кад сам задовољан постигну тим. Увек може боље, али генерално гледано има напретка. Планови су велики, људског потенцијала
има и са пуно разлога верујем да можемо урадити добре ствари. „Напали”
смо све велике проблеме који нас муче годинама, ако не и деценијама. Било је доста речи о пројектима, следећа година је та у којој треба да се сложе
коцкице и на делу види шта је урађено. Захвалио бих се свим сарадницима и одборницима, уз наду да ћемо следеће године још боље сарађивати и
увек имати на уму интересе грађана. Грађанима бих се захвалио на разумевању, јер сви смо свесни да се неће све решити како би ми то желели. Верујем да ћемо следеће године
рећи да смо урадили велике ствари.
Од изузетне важности за општину Уб су че тири капитална пројекта чији се заврше так очекује током 2011. године, и то: регулација реке Тамнаве, уређење обала и реке Уб, аутопут Београд – Јужни Јадран, деоница Уб – Лајковац и рехабилитација пу та Р101 Обреновац – Уб. У припреми за реализацију
ових пројеката учествовали су запослени у Општинској управи и општинским јавним предузећима.

Регулација реке Тамнаве
од 13+700 до 19+364
Након спроведеног јавног тендера од стране
ЈВП „Србијаводе“ и потписаног уговора, 11. октобра отпоче ти су радови на регулацији реке Тамнаве у дужини од 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 „Porr - Inter-Koop“, кога чине аустријска компанија „Poor Tehnobau
und Umwelt Akteingesellschaft“ и предузеће „Inter-Koop” d.o.o из Шапца, а према Уговору радови коштају
око 230 милиона динара и морају се извести у рoку
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 пу ту ка школи, који ће одрадити ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб.
Средства за реализацију овог пројекта су обез-

беђена из кредита Светске банке кроз аранжман са
Републиком Србијом и Дирекцијом за воде Републике Србије. У реализацији овог пројекта очекује
се добра сарадња Општине Уб, месних заједница и
грађана са извођачима радова и надзорним органима. То ће свакако омогућити ефикасну реализацију
уговорених послова и обезбедити поштовање уговорених рокова.
Поред регулисања водотока реке Тамнаве и изградње новог бетонског моста у Такову дужине 32
метра, уредиће се и притоке око реке, уз сечу чак
3.500 хектара стабала дрвећа и чишћење око 60.000
квадратних метара терена.
Од 32 километра, колико износи дужина водотока реке Тамнаве, за последњих пет и по деценија регулисано је свега 13 километара.
Овим пројектом општина Уб учиниће све напоре
да у будућности спречи поплаве на овом делу Тамнаве. Подсетимо, у последњим овогодишњим поплавама настала је штета у износу већем од 2 милиона

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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евра, а страдала су подједнако сеоска и домаћинства
у граду.
- Урађени сви пројекти и припремљена тендерска документација
- Експроприсано око 40 хектара у Црвеној Јабуци
и Такову
- Издата грађевинска дозвола 24. новембра 2009.
године.

Рехабилитација пута Р101
Обреновац - Уб
Уз подршку Европске банке за обнову и развој
у републичкој каси Србије обезбеђено је око пет
милиона евра за рехабилитацију коловоза на регионалном пу ту од Уба до Обреновца, у дужини од
25 киломе тара, од км 4+251 до км 28+472.
Извођење радова рехабилитације састоји се од:
o Припремних радова који обу хватају уклањање шибља и дрвећа, рушење елемената пу та (дренажних канала, коловоза, пешачке стазе, ивичњака и
приступних пу тева), припрему радних спојева за наставак асфалтних радова, сечење асфалтних слојева,
висинско регулисање шахт поклопаца, профилисање постојећег коловоза за потребе израде проширења и израду хидроизолације
o Радова доњег строја који обу хватају откоп хумуса, ископ у широком откопу, израду постељице и
обраду подтла, израду насипа и хумузирање банкина, равних површина и косина
o Радова горњег строја, који обухватају израду
слојева од невезаног дробљеног камена уз израду слоја кроз поступак хладне рециклаже, пресвлачење коловоза битуменизираним носећим слојем БНС 22сА,
као и израду хабајућег слоја од асфалт бетона АБ 11с,
постављање ивичњака уз израду пешачке стазе
o Радова на унапређењу система за одводњавање, који обу хватају израду одводних јаркова, израду бетонских каналета, израду ревизионих окана и
шахтова и полагање канализационих цеви
o Радова на пропустима, који обу хватају рушење
оштећених пропуста, израду темеља, облагање зидова канала, бетонирање нових пропуста, постављање
хидроизолације, анкера и извођење радова на поправци и продужавању постојећих пропуста
o Радова на уређењу путног појаса и постављању
саобраћајне сигнализације и путне опреме.
Период изградње је 12 месеци. Радови на рехабилитацији пу та по европским стандардима поверени су конзорцијуму фирми „Штрабаг“ из Аустрије и
„Интеркопу“ из Шапца, док ће надзор на изведеним
радовима, према пројекту рехабилитације, контролисати Јавно предузеће „Пу теви Србије“. Радови ће
се обављати под саобраћајем, па је извођачу радова
наглашено да посебну пажњу треба посветити одржавању безбедних услова одвијања саобраћаја и напредовања радова.
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Aутопут Београд – Јужни Јадран,
деоница Уб – Лајковац
Деоница аутопу та Уб - Лајковац је део Коридора 11 који тре ба да повеже Ср бију, Црну Гору и
Румунију. Изградња пу та поверена је конзорцијуму домаћих пред узећа, који предводи ПЗП „Београд“, који је понудио најнижу цену за изградњу
дела аутопу та Београд - Јужни Јадран, на деоници
од Уба до Лајковца. Вредност радова је 7,333 милијарди динара, а наши пу тари завршили би посао у року од 16 месеци. У конзорцијуму су, осим
ПЗП „Београд“ и пред узећа „Планум“, и „Пу теви
Ужице“.
Према Транспорт мастер плану за Србију, који
је овог месеца усвојио Национални савет за инфраструктуру, на листи приоритета од укупно 33 пројекта у области друмског, железничког, авио и водног
саобраћаја, изградња аутопу та од Београда до Пожеге, која обу хвата и деоницу Уб - Лајковац, налази се
по важности на шестом месту.
Пројектом је предвиђен аутопут дужине Л=12,5км
са 4 саобраћајне траке, 2 зауставне траке, разделним
појасом и за брзину В=130км/ч. Пројектована је једна денивелисана раскрсница - Чвор „Лајковац“ и 13
мостова од којих су 4 дужа од 100 метара. Пројектована су и 2 одморишта са паркингом за путнички
и теретни саобраћај и пратећом инфраструктуром.
Урађени су и пројекти конструкција зидова за заштиту од буке.
Експропријација земљишта за изградњу деонице аутопу та Београд – Јужни Ја дран од Уба до Лајковца дужине 12,6 км је завршена. Један од разлога
за успешну експропријацију јесте и цена коју је одредила Пореска управа Србије, а прихватила фирма
„Пу теви Србије“, односно новоформирано пред узеће „Коридор 10“. Ар дворишта уз кућу, величине
до 10 ари, плаћа се 300 евра; окућнице до 10 ари 100
евра; окућнице до 30 ари 150 евра, а пољопривредно земљиште 100 евра по ару.
Процена дрвне масе је у скла ду са важећим ценовницима јавних пред узећа, пре свега „Србијашуме“ и то су цене које су прихватљиве за власнике
експроприсаних непокретности.
Радови се истовремено изводе на територијама
општина Уб и Лајковац.
Министар за инфраструктуру Милу тин Мркоњић је раније изјавио да ће, поред већ започете изградње аутопу та Београд - Јужни Јадран на делу од
Уба до Лајковца, следеће деонице за радове бити од
Обреновца до Уба у дужини од 25 километара и од
Лајковца до Љига у дужини од 23 километара, чија
укупна вредност износи око 150 милиона евра.
Аутопут од Уба до Обреновца неће бити изграђен на постојећем регионалном пу ту који спаја ова
два места, већ на потпуно новој траси.
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УРЕЂЕЊЕ ОБА ЛА И РЕКЕ УБ
Република Србија добила је средства од Светске банке, везана за трошкове пројекта „Рехабилитација
наводњавања и одводњавања“, и намерава да утроши део за радове на заштити града од плављења реке
Уб, реконструкцијом регулисаног воденог корита које пролази кроз град (км 9+600 – км 11+300), укључујући и обезбеђивање несметаног тока низводно (км 8+600 – км 9+600) и узводно (км 11+300 – км 12+300).
Рок за завршетак пројекта је 12 месеци, а тендер је отворен до 19.01.2011. године. Правила која се примењују при избору извођача радова су рестриктивна, а читава процедура одвија се према правилима Светске
банке. (Примера ради, квалификованим понуђачем сматра се фирма са најмање 5 година искуства у раду на
сличним пословима, годишњим обртом од преко 9 милиона евра и учешћем на пројектима вредним најмање
3,6 милиона евра.)

Општинско веће

УСВОЈЕН ПРЕД ЛОГ БУЏЕТА ЗА 2011. ГОДИНУ
Општинско веће је 16. децембра усвојило и Скупштини
општине проследило на усвајање Предлог буџе та општине за
2011. годину.
Укупан
буџет
износи
898.000.000 динара и од прошлогодишњег буџета је већи за 1,5%.
Редовни буџетски приходи планирани су на 870 милиона динара
и већи су од прошлогодишњих за
1,2% а 28 милиона динара су сопствена средства буџетских корисника.
Изражено у еврима буџет је
8,5 милиона евра и наша општина по висини буџетских средстава се налази у горњој половини
општина у Републици.
У приходној страни буџета
највећи износи се очекују од накнаде за коришћење грађевинског земљишта 340 милиона или
37,8%.
Капитални добровољни трансфери износе 150 милиона, порез
на зараде 100 милиона, а трансфери Републике 114 милиона.
Приходи од свих видова пореза
на имовину планирају се са 31,5
милиона.
Највећи износ средстава опредељен је Дирекцији за уређење и
изградњу - 327,2 милиона динара

или 36,4% укупног буџета. Дакле,
више од трећине буџета је опредељено за инфраструктурне пројекте што овом буџету даје епитет
– развојни. У односу на претходну годину, средства Дирекцији су
увећана за 2,7%.
Општинска управа ће располагати са 126,7 милиона динара што је 14% буџета. Средства
Управи увећана су за 27,7% јер се
предвиђа почетак радова на новој згради општине.
Скупштина општине, њена тела и органи, Председник општине
и Општинско веће располагаће са
24,2 милиона динара што је мање
од 3% буџета.
Установа за културу и спорт
наредне године имаће за око 20%
мање средстава. Грађевински радови на хали се приводе крају и за
укупан завршетак предвиђено је
33 милиона динара. Укупан износ
средстава овој установи је 86 милиона што износи 9,6% буџета.
КЈП „Ђунис“ је добило средства од 71 милион, као и прошле
године или 8%, а Фонд за рурални развој 30 милиона или 3,3%.
У образовању је повећана социјална функција образовања.
Наиме, превоз ученицима основне школе ће се исплаћивати 100%

од цене карте (до сада је то било
50%). За студентске стипендије
предвиђено је 9 милиона динара.
Смањена су средства школама за
инвестициона улагања.
Укупно образовању је предвиђено 143 милиона динара што
је 16% буџета.
Градска библиотека ће имати
7,9 милиона динара, здравствене
установе 13 милиона, удружења
13,5 милиона. Црквама је опредељено 15 милиона динара јер се
планира завршетак Убског храма
и освећење цркве у септембру месецу.
Центру за социјални рад је
усмерено 7,7 милиона. Наставиће
се са новчаним давањима за треће дете и прворођену децу.
За елементарне непогоде је
предвиђено 5 милиона, буџетском фонду за екологију 12, а буџетском фонду за запошљавање
1,5 милиона, као и месним заједницама.
Канцеларији за младе, као подршка, опредељено је 1 милион
динара.
Расходну страну буџета прате планови и програми рада буџетских корисника у којима ће се
оперативно предвидети утрошак
буџетских средстава.
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Петак, 19. новембар

ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На седници Скупштине општине Уб одборници су, након пре треса предлога, донели:
- Одлуку о ребалансу буџета општине Уб за 2010. годину – трећа измена;
- План детаљне регулације за комплекс ’’Школарац’’ у Убу;
- Одлуку о усвајању извештаја о ревизији финансијских извештаја за 2009. годину Комуналног јавног
предузећа „Ђунис” из Уба;
- Решење о одређивању представника општине Уб у Управном одбору Јавног предузећа за коришћење
водопривредног система Ровни Колубара Ваљево;
- Решење о давању сагласности Jавном предузећу „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб на Другу измену и допуну Програма пословања за 2010. годину;
- Решење о измени Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Душан Даниловић“’ у Радљеву;
- Решење о измени Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије „Бранислав
Петронијевић“ у Убу.

Петак, 24. децембар

ДЕВЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На седници Скупштине општине Уб одборници су, након пре треса предлога, донели:
- Одлуку о буџе ту општине Уб за 2011. годину;
- Одлуку о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево;
- Одлуку о давању сагласности на Одлуку о измени Стату та Предшколске установе „Уб“ из Уба;
- Решење о измени Решења о разрешењу Управног одбора и именовању председника, заменика
председника и чланова Управног одбора Установе за културу и спорт „Културно-спортски центар
Уб“;
- Решење о измени Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије „Бранислав Петронијевић“ у Убу;
- Решење о измени Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Техничке школе
„Уб“ у Убу;
- Решење о давању сагласности Јавном предузећу „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб на
Програм пословања за 2011. годину;
- Решење о давању сагласности Комуналном
јавном предузећу „Ђунис“ из Уба на Програм пословања за 2011. годину;
- Решење о давању сагласности Комуналном
јавном предузећу „Ђунис“ из Уба на одлуку о ценама коришћења воде из градског водовода;
- Решење о давању сагласности Комуналном
јавном предузећу „Ђунис“ из Уба на одлуку о цена-

ма комуналне услуге коришћења канализације;
- Решење о давању сагласности Комуналном
јавном предузећу „Ђунис“ из Уба 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 2011. годину;
- Решење о давању сагласности Фонду за рурални развој општине Уб на Програм пословања
за 2011. годину;
- Решење о одређивању представника општине
Уб у Надзорном одбору Јавног предузећа за коришћење водопривредног система Ровни Колубара
Ваљево.

ПОТПИСАН
АНЕКС СПОРАЗУМА
У петак, 19. новембра у Пожеги је потписан Анекс Споразума о сарадњи општине Уб
и USAID-a. Споразум се односи на дефинисање услова за подршку Канцеларији за младе у
спровођењу програма за јачање омладинског
предузетништва. У име општине Уб, Анекс
споразума је потписао заменик председника
општине Сава Сарић, a у име USAID-a, директор овог програма, Мајкл Пилсбери.
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НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2010.

Програм помоћи грађевинској индустрији

НОВА ЗГРА ДЕ ОПШТИНЕ
Влада Републике Србије је кроз Програм помоћи грађевинској индустрији одлучила да подржи
пројекат општине Уб: Изградња зграде општине.
Финансирање овог пројекта је заједничко: 20% учешћа (општина 10%, а Република 10%) остало кредит комерцијалних банака по ниској стопи на 5 година кога отплаћују општина и Република у односу
50%:50%.
Локација зграде је на простору старе сточне пијаце поред зграде Полицијске станице. Биће то две
најлепше зграде у граду. To је наравно и прилика да Уб добије модерну електронску управу, a грађани
најбржу и најефикаснију услугу.

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ“
Учинак ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб за период октобар-децембар 2010. године:
Врело, засеок Поток - обележен заврше так радова на асфалтирању 1,2 км пу та. Радове изводио
ПЗП „Ваљево” . Исти извођач завршио и асфалтерске радове у Радуши где је пресвучена најоштећенија деоница у дужини од 700 ме тара, асфалтирање тротоара у улицама Милана Муњаса и Дринске дивизије у Убу, у Брезовици на 600 ме тара пу та
за Радовановиће и у Совљаку - засеок Тамнава, 600
ме тара пу та.
Убски „Тамнавапут“ је завршио асфалтирање:
- терена за мале спортове у Такову, Брезовици и
Звиздару,
- око 400 метара саобраћајнице на прилазу спортској хали,
- 500 метара пу та у Такову - веза пу тева у центру
Отворена су градилишта и у Памбуковици (пут
центар - Црква), Калиновцу и Мургашу-кружни пут,
а асфалтирање се очекује на пролеће.
ПЗП Београд је асфалтирао 500 метара локалног
пу та Тулари-Баталаге, а снег је прекинуо двомесечне
припреме за асфалтирање деонице пу та у Кожуару
ка Бу траковцу.
Асфалт је урађен у Новацима,
на 700 метара дугој деоници према
школи. „Сигма ауто компани” је завршила и радове у Докмиру, на локалном пу ту ка Кршној Глави, где је
осим 500 метара асфалтног коловоза
асфалтирана раскрсница код „Млина”, и радове на 500 метара пу та у

Совљаку, тзв. Олбина пут. Ове радове, укључујући и
600 метара асфалтног пу та у Руклади код аутобуског
стајалишта финансира са 10 милиона динара Министарство за инфраструктуру, захваљујући ангажовању министра Милу тина Мркоњића.
Министарство за инфраструктуру прихватило је
и документацију за још један пројекат у Убу: наставак изградње улице Ивана Миловановића у укупној
вредности од 10 милиона динара. Одобрена су средства за прву фазу - израду кишне канализације у износу од 3,4 милиона динара, а на пролеће се очекује
и остатак како би се саобраћајно комплетирао део
вароши од Убаче до Првомајске улице.
„Леон” д.о.о Уб је асфалтирао нови коловоз ширине 4 метра на пу ту ка игралишту у Лисо Пољу.
У другој недељи децембра, после спровођења
тендерске процедуре за избор најповољнијег понуђача за зимско одржавање, отпочела је „зимска служба“. Извођач радова на зимском одржавању пу тева
и улица за сезону 2010-2011. биће убско предузеће
„Алексић“.

ФОРМИРАН САВЕТ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ УБ
Општинско веће је формирало овај Савет са циљем да предложи
конкретне мере за запошљавање у овој области у 2011. години. И ове
године је постојао буџетски фонд за запошљавање (у оквиру буџета),
што се планира и наредне године.

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2010.

БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ

КЈП „Ђунис“

„СЕ ЛЕК ТИВНО
ПРИКУПЉАЊЕ ОТПА ДА”
У оквиру програма Европске уније о прекограничној сарадњи између Србије и Босне и Херцеговине, партнерским општинама - Убу и Модричи, одобрена су средства за заједнички пројекат „Селективно прикупљање отпада”. Пројекат
ће доприне ти решавању горућих комуналних и
еколошких проблема две општине, кроз селективно прикупљање и сортирање отпада на сметлиштима по врсти, након чега ће бити одвожен
на депонију. То је први пројекат Европске уније
који ће бити реализован у убској општини.
На Златибору, 20. новембра, директорка КЈП
„Ђунис“, Славица Тешић потписала је уговор о прекограничној сарадњи заједно са начелником општине Модрича Младеном Крекићем. Овај уговор
је потписан и од стране шефа делегације Европске
Уније у Србији Вансен Дежера и потпредседника
Владе Србије Божидара Ђелића.
Вредност пројекта је 132.584,23 евра, од чега је
донација Европске Уније 97.234,23 евра а учешће
КЈП „Ђунис“ Уб у смислу људских ресурса, механизације... 35.350,00 евра. Пројекат је почео да се
имплементира од 1. децембра 2010. године и трајаће 12 месеци.
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До сада се поред потписаног уговора, слања
опште документације и припрема очекује уплата
аванса и припрема за поступак јавне набавке која се очекује почетком фебруара. За овај пројекат
биће набављено 2200 канти за домаћинства, 45
контејнера за сепаративно одвајање отпада и 300
компостера.
КЈП „Ђунис“ ће у 2011. години припремити површине на којима ће бити постављени контејнери
за сепарацију отпада.

РЕКОНСТРУКЦИЈА
ГРАДСКОГ ПАРКА
Велика инвестиција у општини Уб предвиђена буџе том за 2011. годину је реконструкција градског парка. КЈП „Ђунис” је ангажован да
припреми градски парк за његову планирану
реконструкцију.
Од 97 стабала одсечено је 29 јер је по процени стручњака „BHL projekt” из Београда оцењено ниском оценом по здрављу, изгледу али, што
је најважније и безбедност пролазника. Радови
на припреми за реконструкцију су отпочели 6.
децембра.
Поред ових 29 стабала, биће уклоњена и жива ограда. Ускоро се очекује и 3D приказ будућег
градског парка који ће имати више форму градског
трга.

Фонд за рурални развој општине Уб

ПРЕДАВАЊЕ
ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Фонд за рурални развој општине Уб у сарадњи
са Пољопривредном стручном службом Ваљево, у
оквиру зимске школе, организовао је 1. децембра
предавање за пољопривреднике у сали Општинске управе. Још једном се показала на делу добра
сарадња Фонда за рурални развој, стручне службе
и Министарства пољопривреде.
Овога пу та пажња је посвећена едукацији пољопривредних произвођача јер нема напретка пољопривреде и села без презентовања нових знања
из области пољопривреде са освртом на нове технологије. На овај начин пољопривредницима се
помаже да унапреде своју производњу.
Само предавање обу хватило је више актуелних
тема које се односе на разне области. Из сточарства
обрађена је производња хигијенски и бактериолошки исправног млека. О воћарству, говорено је на

тему подизања вишегодишњих засада, као и на тему у оквиру ратарства, калцификације и фосфоризације земљишта a акценат је стављен на заштиту
биљака.

СУБВЕНЦИЈЕ
До сада је подне то укупно 1790 захтева за
остваривање права за исплату субвенција за
отељену телад у 2010. години. По обрађеним
захтевима, исплаћено је 1515 доне тих решења
за 2758 телади, укупног износа од 6.895.000 динара.
На име субвенција за расну приплодну стоку - првотелке (уматичена грла) примљена су 232
захтева за остваривање ових средстава. Укупно
исплаћен износ субвенције је 840.000 динара, односно за 210 грла - првотелке.
За субвенције пчеларима исплаћено је 60.328,80
динара.
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За школску 2010/2011.

СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ
На основу Одлуке о ученичким наградама
и студентским стипендијама, а по спроведеном
Конкурсу за доделу студентских стипендија за
школску 2010/2011. годину Комисија за доделу
студентских стипендија Скупштине општине Уб
30. новембра донела је Одлуку о додели студентских стипендија за школску 2010/2011. годину.
У школској 2010/2011. години право на доделу
студентских стипендија Скупштине општине Уб
стекло је седам студената прве године и 128 студената друге и осталих година факултета.
Такође, ово право стекла су два студента дипломских академских студија - другог степена
(мастер) уколико до 31.12.2010. године факултет
одлучи о статусу студента.
Право на доделу студентских стипендија Скуп-

штине општине Уб није стекло: пет студената прве године факултета јер им је просечна оцена у
средњој школи нижа од 4,75; шест студената прве,
друге и осталих година јер нису студенти факултета; четири студента друге и осталих година јер
су током студирања губили или паузирали годину; један студент који није поднео комплетну документацију и један студент чији родитељ нема
пребивалиште на територији општине Уб.
Ова Одлука је објављена на огласној табли Општинске управе општине Уб и достављена свим
учесницима конкурса.
На ову одлуку сваки учесник конкурса могао
је да поднесе приговор извршном органу општине
Уб (Председнику општине Уб) у року од 8 дана од
дана уручења.

КУЋНА НЕГА И ПОМОЋ СТАРИМ ЛИЦИМА
Почетком децембра Општина Уб је конкурисала код Министарства рада и социјалне политике
са пројектом „Кућна нега и помоћ старим лицима“.
Овај пројекат је прихваћен и одобрен од овог Министарства и за ову намену Општини Уб је одобрено и пребачено на рачун 5.290.000 динара.
Реализатор овог Пројекта је Центар за социјални
рад „Уб“, током јануара 2011. године почеће се са његовом реализацијом и трајаће годину дана.
Пројекат ће се изводити на територији читаве
општине (градско насеље Уб и 37 сеоских насеља),
а његова сврха је унапређење квалитета живота у
старости и стварање услова да старији живе у својој локалној заједници, без потребе за смештајем у
институције. Приоритетна група старијих којима се
пружају услуге су они који имају више од 65 година, живе у самохраним старачким домаћинствима а
имају потребу за услугама помоћи у кући.
Услуге кућне неге подразумевају: услуге одржавања личне хигијене, хигијене и удобности постеље,
одржавање и унапређење покретности, здравствене
услуге у кућним условима и саветодавни и превентивни рад са корисником и породицом (члановима
домаћинства).
Услуге помоћи у кући подразумевају услуге чишћења и спремања, помоћ у одржавању хигијене
одеће, и обављање различитих послова изван куће
(набавке, контакт са другим службама и др.)

На овом пројекту ангажоваће се 12 лица, која ће
бити распоређена у три екипе - свака екипа имаће
по једну медицинску сестру, физиотерапеу та, две геронтодомаћице, а по потреби биће укључени лекар,
социјални радник, психолог и правник.
Циљ овог пројекта није остваривање добити, већ
увођење ванинституционалног облика бриге заједнице за стара лица, а све у циљу имплементације
Стратегије социјалне заштите на локалном нивоу,
кроз проширење облика социјалне заштите.
Општина Уб је до сада активно помагала све пројекте Центра за социјални рад и кроз посебне ставке
у буџету одређивала и ниво помоћи за сличне пројекте. Ова пракса наставиће се и у наредном периоду, јер је један од циљева Општине смањење сиромаштва, повећање запослености и стварање привлачног амбијента за живот и рад грађана, без обзира на
њихов узраст, образовање или друге личне карактеристике. Планирано је да ова услуга постане део
система примарне здравствене и социјалне заштите
становника општине Уб.
Заинтересовани који желе да буду
обу хваћени пројектом „Кућна нега и помоћ
старим лицима“ могу да се јаве у Центар за
социјални рад „Уб“. Телефони су 014/411-612,
014/411-849.
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ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА СА
ИЗБЕГЛИЧКИМ СТАТУСОМ

ДРУГИ СА ЈАМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Почетком фебруара општини Уб на конкурсу
за учешће у реализацији пројекта „Помоћ Комесаријата за избеглице Републике Србије намењена избеглицама кроз пружање подршке локалним
акционим плановима“ одобрена су средстава у износу од 4.800.000 динара. Овај пројекат финансира UNHCR уз учешће општине у износу од 250.000
динара. Одобрена средства су била намењена за
откуп че тири сеоска домаћинства и доделу помоћи у виду грађевинских паке та за шест породица.
У току ове године општина Уб је реализовала овај
пројекат.
Комисија за избор крајњих корисника општине Уб, a пo окончаном Конкурсу, донела је Одлуку
којом је утврђена коначна листа корисника помоћи
у грађевинском материјалу на територији општине Уб у вредности од 375.000 динара по пакету без
ПДВ са превозом материјала на локацију стамбеног
објекта корисника помоћи, и то: 1. Невенка Зинаја
из Совљака; 2. Владимир Мандарић из Гуњевца; 3.
Милан Будић из Врела; 4. Жељко Маричић из Врела;
5. Богдан Никшић из Такова; 6. Драган Стамболија
из Бањана.
Такође, пу тем откупа сеоског домаћинства решено је стамбено питање за четири породице, и то:
1. Бранкица Калањ, Врело; 2. Ђуро Славуљ, Памбуковица; 3. Жељко Грчић, Врело; 4.Никица Арамбашић, Врело. Свака од ових породица добила је по
700.000 динара за откуп сеоског домаћинства.

Други Сајам локалне самоуправе у организацији Министарства за државну управу и локалну
самоуправу, града Београда и Сталне конференције градова и општина, окупио је представнике 90
општина и градова, међу којима је и општина Уб,
али и њихове колеге из земаља у окружењу. Током
три дана сајма, општине и градови представиле су
своје могућности, учествовале у више стручних дискусија и размениле искустава са гостима из окружења.
Сајам је отворио Председник Србије, Борис Тадић, који је истакао да ће Република настојати да
општинама омогући да се развијају тако што ће изградити инфраструктуру која је деценијама била запостављана.
„Пројектом матичних књига општине Србије се
повезују у најширу информатичку мрежу, чиме се
стварају претпоставке за увођење електронске управе”, рекао је министар Милан Марковић.
Милан Марковић је подсетио да је у протеклих
годину дана, и поред кризе, Министарство за државну управу и локалну самоуправу успело да реализује
бројне пројекте који ће бити од велике користи општинама и грађанима.
Градоначелник Београда Драган Ђилас поручио је
да је главни град спреман да помаже осталим градовима и општинама, али и да је највећи интерес Београда
да људи наставе да живе у својим срединама и да је
заговорник концепта равномерног развоја Србије.
Након отварања Сајма, Тадић, Ђилас и Марковић
обишли су штанд општине Уб, где су се задржали у
разговору са председником Владиславом Крсмановићем и његовим сарадницима. Председник Тадић
упознао се са капиталним пројектима наше општине
и изразио уверење да ће они бити завршени у најкраћем року. Градоначелник Ђилас истакао је подршку
Града Београда пројектима у којима Уб учествује заједно са Београдом - Националном велетржницом и
реконструкцијом пу та Уб – Обреновац – Београд.

У организацији Хуманитарне организације „Intersos“, извршног партнера Комесаријата за избеглице Републике Србије, на територији општине Уб
у току 2010. године за 15 породица са избегличким
статусом додељена је помоћ за доходовне активности и економско оснаживање у вредности од по
150.000 за сваку породицу. Ова помоћ, у укупном
износу од 2.750.000 динара, огледа се у куповини назимица, крава, оваца, пластеника, прикључних машина.
У току ове године, општина Уб је средствима Комесаријата за избеглице Републике Србије у укупном износу од 1.500.000 динара, пружила помоћ
породицама са избегличким статусом и манастиру
Докмир. Пет породица са избегличким статусом
добило је помоћ у виду доходовних активности, у
укупном износу од 750.000 динара. У истом износу,
пружена је помоћ манастиру Докмир у виду куповине машине за израду веза (вредност око 600.000
динара) и једне краве.

ПОМОЋ У ОГРЕВУ
Експроприсана дрвна маса, приликом
регулације тока реке Тамнаве, у количини од
300 кубних метара расподељена је, и то: 50
кубика школама и манастиру, а 250 кубика
корисницима Центра за социјални рад.
У току децембра најугроженији корисници добиће по један кубик исечених дрва.
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ПРОЈЕКАТ „НАЦИОНАЛНА ВЕ ЛЕТРЖНИЦА“
Пратећи развојни ток пројекта „Национална веле тржница“ Национална алијанса за локални економски развој је у сарадњи са ЈКП „Градске пијаце“ организовала 29. октобра округли сто на коме се расправљало о изградњи ове тржишне институције. Општину Уб представљали су председник Владислав Крсмановић, члан Већа Саша Спасић, директор Фонда за рурални развој Жељко Илић и стручни сарадник
у Служби за економски развој Стефан Теодосић.
Топлица Спасојевић, потпредседник УО НАЛЕД-а истакао је да се реализацијом пројекта „Национална
велетржница“ умногоме подстиче пољопривредна производња наше земље. НАЛЕД ће пружити своје институционалне капацитете и активну промоцију у локалним самоуправама које могу постати будући партнери
на пројекту.
Како је Град Београд вођа помену тог пројекта скупу се обратио и Живорад Анђелковић, помоћник Градоначеника Града Београда, који је истакао да је Град Београд уврстио пројекат „Национална велетржница“ у
један од десет великих пројеката које ће подржати. Улога Града је прилагођавање прописа, као и улагање у адекватне капацитете ради реализације пројекта. Поглед на пројекат „Национална велетржница“ изнео је и Луис Фаоро, директор USAID-овог Агробизнис пројекта, који је указао да је Београд један од ретких европских
градова који нема велетржницу и да формирање исте гарантује добар квалитет пољопривредних производа,
као и ниже цене, истичући да успостављање велетржнице води унапређивању ефикасности и конкурентности, а свакако да је конкурентност један од главних приоритета Србије на пу ту ка ЕУ.
По завршетку излагања, уследила је дискусија, где су представници задруга, локалних самоуправа и осталих институција могли да добију одговоре на своја питања и разјасне недоумице.

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ЛЕД-А
Данас су, не само у Србији, већ и у региону,
главна медијска вест нове инвестиције и обезбеђивање нових радних места. Како привући инвеститора, да ли су то атрактивни подстицаји које нуди
држава, јефтина радна снага или можда квалификована радна снага, да ли је то ажурна локална администрација или повољан географски положај?
Одговоре на ова али и бројна друга питања покушали су да дају учесници регионалне конференције
под називом „Како да инвеститор покуца на ваша
врата?“, коју је у оквиру овогодишњег сајма Инвестекспо, организовала Национална алијанса за локални економски развој, на којој су присуствовали
представници општине Уб Саша Спасић, члан Општинског већа, Жељко Илић, директор Фонда за рурални развој и Стефан Теодосић, стручни сарадник
у Служби за економски развој општине Уб. Учесници панел дискусије били су представници локалних
самоуправа, државних институција, страних инвеститора као и стручњаци из региона.
Говорећи о искуствима у Суботици, као једном
од водећих градова у Србији када су у питању директне стране инвестиције, истакну то је да су они
пре свега много радили на побољшању саме атмосфере, да се много уложило у инфраструктуру, али и
да је учињен огроман напор за испуњавање критеријума који су пред њих били постављени током процеса сертификације.

Значајан корак у процесу привлачења страних
инвестиција био је откуп земљишта пу тем тзв. конверзије, али и чињеница да је један део земљишта,
који се налазио у грађевинском региону, по самом
закону, а кроз сарадњу са Министарством пољопривреде, припао граду.
Генерални директор „Yura Corporation“ је истакао да су за њих као инвеститора, једни од главних
разлога приликом опредељивања за улагање у нашу
земљу били свакако почетни трошкови пословања,
формирана радна снага, жеља за проширењем производних капацитета, а да субвенције државе могу
бити један од разлога за инвеститора, али да свакако
нису први разлог.
Што се тиче тренутно актуелног питања централизације дела прихода од пореза на зараде који припадају локалним самоуправама, а који би се касније
распоређивао општинама, општи је утисак да би тако нешто представљало лошу одлуку понајвише за
оне општине које су се највише трудиле, да би се у
том случају оне дестимулисале, а да би се на тај начин наградиле оне које нису учиниле довољно на побољшању пословне климе.
Све јавне набавке које се спроводе
средствима буџета Општине Уб могу се
објављивати на сајту Oпштине:
www.opstinaub.org.rs
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Промоција пројекта

„КАЛКУЛАТОР“
НА ЛЕД је у сарадњи са
USAID-овим Програмом подстицаја економском развоју општина развио јединствени online систем за поређење и обрачунавање трошкова пословања у
локалним самоуправама Србије
– „Калкулатор“.
Промоција пројекта организована је у Клубу посланика, где
су бројни представници привреде, локалних самоуправа, државних институција и међународних
организација изнели своје виђење и искуства везана за фискалну
политику коју воде локалне самоуправе и држава, са посебним
освртом на то како локални и републички намети утичу на привреду у Србији.
Општину Уб представљали су
Саша Спасић, члан Општинског
већа и Жељко Илић, директор
Фонда за рурални развој.
Реч је о једном веома корисном инструменту који ће инвеститорима, привредницима, локалним самоуправама, а на крају
крајева и свима који се одлуче за
покретање неког бизниса, помоћи да на једноставан начин, преко интернета, обрачунају износ
локалних пореза, такси, накнада
и свих других намета који терете привреду, и то у зависности од
локалне самоуправе и делатности
о којој се ради.
У својој пуној примени, „Калкулатор“ ће обу хватити све заинтересоване локалне самоуправе
из Србије и укупно 16 најзначајнијих прихода локалних самоуправа, односно 16 најзначајнијих
трошкова за привреду.
За сада, у овој пилот фази
пројекта „Калкулатор“, могуће
је упоредити 20 локалних самоуправа обрачунавањем следећих
трошкова:

• Локалне комуналне таксе за
истицање фирме – фирмарина и
• Накнаде за коришћење грађевинског земљишта
Скуп је отворио Драган Ђуричин, председник „Deloitte“-а и
члан УО НАЛЕД-а.

Сви присутни су позвани да
посете wебсајт НАЛЕД-а (www.
kalkulator.naled-serbia.org)) где је
довољно да попуне online форму
за регистрацију, и сами се увере
у могућности и предности које
пружа пројекат „Калкулатор“.

Регионална конференција

ЈАВНО-ПРИВАТНО
ПАРТНЕРСТВО
У Клубу посланика у Београду одржана је регионална конференција на тему „Могућности за реализацију јавно-приватног
партнерства у Србији“, у организацији НА ЛЕД-а и Адвокатске
канцеларије Карановић & Николић, а уз подршку Hypo-AlpeAdria банке. Општину Уб представљао је председник Владислав
Крсмановић.
Бројни представници међународних финансијских и државних
институција, пословних банака, адвокатских канцеларија и консултантских кућа говорили су о томе који су најбитнији услови за
успешна јавно-приватна партнерства, представљене су интересантне студије случајева у сектору комуналне инфраструктуре на локалном нивоу у Републици Србији и другим државама, а посебна
пажња посвећена је делу који се односи на основне приоритете за
развој јавно-приватних партнерстава.
Један од бенефита је свакако и ослобађање државних средстава
за улагање у друге области, што је неопходно за одржавање буџетске
равнотеже у времену кризе и што позитивно утиче на стање у секторима од општег интереса. О овом аспекту говорили су Оливер
Дулић, министар заштите животне средине и просторног планирања и Небојша Ћирић, државни секретар Министарства економије и
регионалног развоја Републике Србије.
Осим њих, на скупу су говорили и Ђорђе Станичић, генерални
секретар Сталне конференције градова и општина, Давор Индић,
ЕБРД Канцеларија у Загребу, Дарко Јовановић, Адвокатска канцеларија Карановић&Николић и остали еминентни стручњаци, који су
кроз један оперативни, правни али и финансијски аспект поделили
своја искуства из области јавно-приватног партнерства.
Свеукупна оцена учесника овог веома посећеног скупа била је да
нас недовољно познавање ове теме спречава да искористимо потенцијале који су нам на дохват руке и који повезују јавни и приватни
сектор.
По завршетку излагања, уследила је и дискусија, током које су
сви они који су присуствовали конференцији имали прилику да
учесницима поставе питања у вези са недоумицама које су имали.

12. СТРАНА

БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2010.

ТРЕЋИ REPASSAGE FEST

РА ДИОНИЦА

У уторак, 16. новембра завршен је трећи Repassage fest на којем се такмичило шест представа: из Словеније, Хрватске, Македоније, Црне
Горе и Србије (две).
Трећи Repassage fest, у уторак, 9. новембра,
свечано је отворио председник општине Уб Владислав Крсмановић, након чега је прву представу,
у такмичарском делу, одиграо театар из Кочана.
На сцени убског Дома културе, наредног дана,
представило се Словачко позориште из Старе Пазове, а четвртак је био у знаку позоришта из Ковина.
У петак je гостовало позориште из Љубљане,
су традан Казалишна дружина „Штолцер” из Чаковца, док је такмичарски део 16. новембра затворило позориште из Бијелог Поља.
Стручни жири доделио је осам награда.
Поред позоришних представа (шест такмичарских и једне у част победника), Програм трећег
Repassage fest употпуњен је и глумачким портретом Николе Ристановског и изложбом слика Милана Вељића.
Установа за културу и спорт је организатор
Фестивала, док је суорганизатор Савез аматера
Србије, а генерални покровитељ Општина Уб.

У организацији Сталне конференције градова
и општина и Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије, у Београду је 29. и 30.
новембра одржана радионица на тему „Мапирање
потреба за међународном помоћи у области локалног развоја“.
Том приликом су организоване пленарне сесије и
рад у секторским групама. Пленарна сесија бавила се
приказом процеса припреме NAD и програмирања
IPA 2012. Радионица је за циљеве имала мапирање
мера и потреба за међународном помоћи у области
локалног развоја за период 2011 – 2013.
Поред мапирања мера и потреба приступило се и
елаборирању мера и потреба за међународном помоћи у светлу припреме документа „Потребе Републике
Србије за међународном помоћи у периоду од 2011.
до 2013“ (NAD) и будућег програмирања IPA 2012.
Секторске групе обрадиле су пет области: 1) рурални развој, 2) унапређење и професионализацију
државне управе, 3) јавне финансије, 4) заштиту животне средине и 5) конкурентност.
Испред општине Уб радионици су присуствовали Сава Сарић, заменик председника Општине Уб и
Бранко Лазић, члан Општинског већа задужен за међународну сарадњу.

На територији општине Уб налазе се институције значајне за
несметано функционисање локалне самоуправе, остваривање
права и задовољавање потреба грађана, које се финансирају или
из општинског буџета, или из буџета Републике Србије, или имају
заједничко финансирање из оба наведена буџета, и то:

Републичко
финансирање
Полицијска станица
Републичке инспекције
Служба за катастар непокретности

Суд, тужилаштво и
Суд за прекршаје

Општинско
финансирање
Општинска управа

Заједничко
финансирање

Електродистрибуција
Пошта

Дирекција за уређење
и изградњу

Школе

Управа за трезор

Установа за културу и спорт

Дом здравља

Пореска управа

Градска библиотека

Предшколска установа

Служба за запошљавање

КЈП „Ђунис”

Центар за социјални рад

Сектор цивилне заштите

Фонд за рурални развој

Црвени крст

Фонд ПИО

