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Актуелна светска финансијска криза - питања за председника општине Уб

ЦЕНА СЕ МОРА ПЛАТИТИ
О актуелним проблемима везаним за светску финансијску кризу говори се на свим медијима. Званичници тврде да је криза увелико „закуцала на врата“ Србије и наглашавају да ће сви, па и локалне самоуправе, морати да имају учешћа у њеном превазилажењу. Житеље наше општине свакако занима какве се мере у вези с тим, могу очекивати од стране руководства, и како ће се оне
одразити. О томе разговарамо са Владиславом Крсмановићем, председником општине Уб.
Како се општина уклапа у мере за превазилажење кризе?
Општина и општински буџет је под стриктном
контролом Министарства финансија. Садашњи
предлози за смањење јавне потрошње од стране Владе Републике Србије сигурно ће имати негативне последице по општинску касу. У питању су, пре свега,
трансфери из Републике, где са предложеним смање-

Владислав Крсмановић, председник општине Уб
њем од 15%, буџет ће бити мањи за 20 милиона на годишњем нивоу. Али, шта је ту је. За излазак из кризе
мора се платити цена. У питању је опстанак читавог
финансијског система државе и укупне привреде.
Шта се планира у односу на предвиђени буџет?
Сви планови неће моћи да се реализују?
Дефинитивно сви планови неће се реализовати.
Много тога је договорено, али недостатак новца доводи у питање реализацију пројеката. Планови корисника буџетских средстава су усвојени на последњој
седници скупштине и они су оквир у коме ћемо се
кретати.
Који су приорите ти?
Пре свега, побољшање нисконапонске мреже и
укупно дистрибуције електричне енергије и путне инфраструктуре. У Тамнави 40% нисконапонске мреже
је у катастрофалном стању. С друге стране, у општини има преко 1200 километара локалних пу тева, а сам

Уб има насеља која 20 година немају потребну инфраструктуру. Спортска хала се мора завршити. Фонд за
рурални развој мора профункционисати. Све су то
послови које треба да завршимо. Да не помињем велики посао у припреми планске документације везане
за „Колубару Б“, Коп „Радљево“ и тако даље. Побољшање водоснабдевања је такође приоритет. Овог пу та
нећу набрајати заједничке пројекте са Републиком.
Да ли су већ неке мере предузе те, предвиђају ли
се неке ванредне социјалне мере?
Центар за социјални рад спроводи програм који
подразумева и одређена социјална давања. Чињеница да су таква давања све већа. Ми смо као општина
конкурисали за пројекте јавних радова, четири пројекта су у питању, преко којих би се бар за одређено
време решио проблем незапослености. У зависности
од будућих кретања у привреди и друштву, условљени су и наши будући кораци.
У медијима су присутне спекулације о смањењу
броја запослених у јавном сектору. Какав је став општинског руководства у вези с тим и које мере ће
бити предузе те у циљу смањења јавне потрошње?
Често се под јавним сектором подразумева само
државна управа. Међу тим, појам јавног сектора је
много шири. Ту спадају ЕПС, ЖТП, Пошта, Телеком
итд. На држави је да направи план рационализације
тих предузећа. Чињеница је да је превелика јавна потрошња везана за та предузећа и за државни апарат,
један од узрока постојеће кризе. Што се тиче броја запослених у управи у нашој општини, у овом тренутку, ми смо у поређењу са другим општинама у малом
проблему. Ми немамо скупу администрацију. Нама
је у овом тренутку већи проблем модернизација, боља и бржа услуга, увођење савремених технологија.
Такође, неопходни су нови кадрови за израду и реализацију пројеката, припрема за период који долази
и могућности приступа Европским фондовима.

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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Скупштина партнера за израду стратегије

ФОРМИРАНЕ ТЕМАТСКЕ ГРУПЕ
Партнерска скупштина за израду Стратегије
одрживог развоја, одржана је 7. априла у сали Дома културе. Скупштини је присуствовало више
од 100 заинтересованих грађана или представника предузећа, инсту туција, удружења и месних
заједница.
Скупштину је отворио председник општине
Владислав Крсмановић, а присутне је поздравио
и секретар Сталне конференције градови и општина Републике Србије Ђорђе Станичић.
У радном делу седнице о изради Стратегије говорио је Александар Маринковић, координатор
за стратешко планирање СКГО, о принципима
израде Ирина Славковић, менаџер програма EXCHANGE 2, a о формирању тематских радних група и плану израде документа, говорила је Љиљана
Симић, координатор општинског тима. Профил
општине Уб представио је заменик председника
општине Уб Сава Сарић.
Формиране су четири тематске групе:
- Пољопривреда и село

- Економски развој, енергетика и рударство
- Инфраструктура и екологија
- Друштвени развој и развој заједнице
За рад у свакој тематској групи, од присутних
на скупштини, пријављено је 20-25 учесника. Први састанци тематских група заказани су за 29. и
30. април.

Љиљана Симић, координатор тима за СЛОР,
Владислав Крсмановић, председник општине Уб
и Ђорђе Станичић, генерални секретар СКГО

Стратегија одрживог развоја општине Уб

ПОДСТИЦАЈИ ЗА БУДУЋИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ
Одлуку о изради Стратегије одрживог развоја општине Уб донелa је Скупштина општине Уб
на седници одржаној 26.фебруара 2009. године.
Овом одлуком је наша општина званично укључена у програм EXCHANGE 2 којим се обезбеђују
предуслови за бржи темпо реформи на локалном
нивоу неопходних за интеграцију у европске токове, а уједно пружа подршка општинама у реализацији стратешких приорите та локалне заједнице. Општина Уб је једна од двадесет општина
у Србији које су укључене у овај програм.
Одрживи развој је развој који истовремено иде
у сусрет развојним потребама и потребама заштите животне средине садашњих и будућих генерација. Оријентисан је на проналажење модела којима
се квалитетно задовољавају друштвено-економске
потребе и интереси грађана и истовремено елиминишу или значајно умањују утицаји који су претња животној средини и природним ресурсима.
У складу са Националном стратегијом, Стратегија одрживог развоја локалне заједнице је општи
стратешки план развоја општине који даје смернице и подстицаје за будући развој општине. Доноси

се за период од 10 година и важна је карика која повезује националне стратегије и секторске планове
са задацима и активностима локалне самоуправе,
а и са свакоднавним животом, дужностима и потребама грађана.
У процесу израде локалне стратегије одрживог развоја општина ће имати стручну и техничку
помоћ Сталне конференције градова и општина.
Ипак, највећи део посла на припреми и изради самог документа имаће Координациони тим за израду стратегије одрживог развоја општине Уб, именован од стране Општинског већа.
У петак, 3. априла, у сали општине Уб, одржан
је трећи састанак Координационог тима. На састанку су представљене реализоване активности,
направљен коначни договор и подељена задужења
везана за организацију Форума партнера за израду стратегије одрживог развоја општине Уб.
Форум партнера је први велики скуп представника институција, управе, привредника, цивилног
сектора и појединаца који желе да одвоје време и
допринесу планирању одрживог развоја општине
Уб.

4. СТРАНА

БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ

МАРТ 2009.

Конференција за медије

САСТАНЦИ И ПРИЈЕМИ
На конференцији за медије, одржаним 27. марта и 3. априла, председник општине Владислав
Крсмановић информисао је о најважнијим активностима општинског руководства у протеклом
периоду.

Делегацијa општине Уб, у саставу председник општине, председник CO и заменик председника општине, имала је 11. марта састанак са
министром за рударство и енерге тику у Влади
Републике Србије др Пе тром Шкундрићем. У дужем, врло садржајном и корисном разговору у
коме су изне ти сви проблеми у нашој општини,
свакако је значајна подршка министра, посебно
у решавању статуса ТЕ „Колубара Б“ и отварање
копа Радљево и подизању капаците та општине
посебно у путној и електро мрежи. У договору са
министром, упућени су захтеви ЕПС-у и ЈП „Електромрежа Србије“.
Истог дана, у Републичкој дирекцији за воде
одржан је састанак, коме је присуствовао и др Никола Марјановић, директор Дирекције. Тема састанка била је регулација речних токова. Регулација реке Тамнаве у дужини од око шест километара биће
финансирана средствима Светске банке, а ових дана очекује се тендер. Вредност ове инвестиције премашује 250 милиона динара. Радови на уређењу и
регулације реке Уб, такође, биће део аранжмана са

Светском банком, а припрема се и уређење реке Грачице и мреже канала.
Пријему код градоначелника Београда Драгана Ђиласа, одржаном 24. марта, присуствовао је
и председник општине Уб. Уговорен је заједнички
састанак код градоначелника на коме ће се покушати изнаћи решења за заједничке суседске проблеме
општина Уб и Обреновац.
Представници Општине, 25. марта, били су примљени код директора ЈП „Пу теви Србије“. Тема састанка био је пут P101 Уб - Обреновац, одржавање
регионалних пу тева који су у надлежности овог
јавног предузећа и могућности асвалтирања пу та
Гвозденовић - Караула и пу та Новаци - Памбуковица. То су неки приоритети у путној мрежи, поред
локалних пу тева који су у надлежности општине.
Постоји јако добра воља да се реши питање пу та Уб
- Обреновац. И представници Дирекције за изградњу Обреновац подржали су изградњу тог пу та. Али,
оно што је најбитније је да нам треба помоћ града
Београда, што је већ истакао председник општине
Уб, уговарајући заједнички састанак свих актера.

Посета Министарству инфраструктуре

ПОВЕЗИВАЊЕ ПУТНИХ ПРАВАЦА
Председник Скупштине општине Александар
Дамњановић, председник општине Владислав Крсмановић и директор ЈП „Дирекција за уређење
и изградњу“ Уб Благоје Цонић, 1. априла, били су
у Министарству инфраструкту ре, код министра
Милу тина Мркоњића, где су све предлоге и захтеве у вези са путном инфраструкту ром изнели
заједно са представницима општине Обреновац.
Ове две општине су постигле договор, и прошле
године су послале заједнички зах тев за завршетак пу та Уб - Обреновац.
- Општина Уб је испунила своје обавезе учешћа
од 10 одсто према ЈП Пу теви Србије, док општина
Обреновац своје обавезе учешћа од 20 одсто није
измирила, али је изразила жељу да та средства уплати. Наш једини циљ је да се овај пројект заврши
до краја. У разговору је истакну то да ће општина

Уб постати вероватно центар улагања и активности битних за државу Србију, и да је јако битно да
се подигну њени потенцијали. Мислим да овај пут
сада има третман у Влади као пут од државног интереса, и да ће се ове године радити. Тиме решавамо један од битнијих проблема наше општине. Поред тога, приоритет у овој години биће заврше так
остатка пу та у дужини од три киломе тра у правцу
Ваљева, преко Карауле. Жеља је да се заврши пут
према Радљеву, који је везан за будући капацитет
„Колу баре Б“. Тражили смо да се уради пут Калиновац – Новаци - Памбуковица. Тиме би сви правци у нашој општини били повезани. У садржајном
разговору који смо водили у Министарству инфраструкту ре наишли смо на разумевање, рекао је на
конференцији за медије Владислав Крсмановић,
председник општине.
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Састанак председника општина Колубарског округа

ВАЖНА РЕГИОНАЛНА ПИТАЊА
На састанку председника општина Колубарског округа, одржаном у Лајковцу 3. априла, покрену та су два питања: изградња Регионалне депоније
и оснивање Регионалне агенције за развој. Информацију о томе дао је, на конференцији за медије,
председник Општине Уб Владислав Крсмановић.
Донета је одлука да се формира Регионална агенција за развој, независно од постојећих институци-

ја, која ће радити на тржишном принципу. Такође,
донета је и одлука да се од Министарства животне
средине и просторног планирања захтева одговор која ће технологија бити примењена на предвиђеној Регионалној депонији „Каленић“. Јасно је наглашено да
се општина Уб пита за технологију која ће бити заступљена, без мешања других општина, сем Лајковца који је са једном петином заступљен на том простору.

Посета представника Министарства пољопривреде

ФОРМИРАЊЕ ФОНДА ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Представници министарства пољопривреде, државни секре тар Жељко Радошевић и саветник за рурални развој Вељко Ђорђевић посе тили су убску општину и разговарали са општинскиим руководством.
Највише је било речи о формирању и функционисању Фонда за рурални развој у убској општини.
Представници Министарства обишли су ЗЗ „Трлић“ и „Сточар ЛСБ“, где су их домаћини упознали са проблемима са којима се суочавају и изнели неке предлоге за боље функционисање.

Одељење за локални економски развој и информисање

АКТУЕЛНE КРЕДИТНE ЛИНИЈE
Одељење за локални економски развој и информисање убске Општинске управе организовало је састанак са предузетницима убске општине
о актуелним кредитним линијама Фонда за развој
Републике Србије, републичке Агенције за привлачење страних инвестиција и промоцију извоза
и Министарства економије и регионалног развоја
Републике Србије.
Душан Марковић, директор Регионалног центра
за развој малих и средњих предузећа и предузетништва из Шапца са сарадницима присутне је информисао о програмима субвенционираних кредита за
привреду, start-up кредитима за почетнике, беспо-

Контакт
Одељење за локални економски развој и информисање убске Општинске управе пружа привредницима све информације о могућностима
које Влада РС нуди преко Фонда за развој Републике Србије, у просторијама Општинске управе, канцеларија број 210. Телефон 014/411 622,
локал 210.

вратним средствима намењеним за повећање конкурентности, припреме промоције и излагање робе и
услуга намењених извозу, програму бесповратних
средстава за развој конкурентности и кредитама за
трајна обртна средства.
Одзив је био велики, посебно младих заинтересованих за start-up кредите.

БЕСПЛАТНЕ СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ
Општина Уб је склопила уговор са Регионалним центром за развој малих и средњих предузећа и предузетништва који ће бесплатно пружати
сервисне услуге нашим привредницима.
Заинтересовани за кредитне линије могу да
се обрате Регионалном центру за развој малих и
средњих предузећа и предузетништва, чије просторије се налазе у Шапцу, у Улици Владе Јовановића 2/2 (зграда шабачког позоришта на спрату).
Телефон: 015/353 955
факс: 015/353 948
e-mail: msppsabac@nadlanu.com.
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Општинско веће општине Уб

КОП „РАДЉЕВО“
Нa седници одржаној 12. марта, Општинско
веће прихватило је иницијативу за израду планске документације за зону постојећих и планираних рударских радова на подручју општине Уб.
Прихваћен је Програм активности на припреми
Урбанистичког плана за зону утицаја површинског копа „Радљево“, сазнајемо од Саве Сарића,
заменика председника општине Уб.
За цела подручја катастарских општина Радљево (1.184,25 ха), Шарбане (1.192,10 ха), Стубленица

(1.968,60 ха), Паљуви (1.699,48 ха) као и делове катастарских општина Каленић (968 ха) и Бргуле (238
ха), укупне површине 7.250,50 ха, има се урадити
Урбанистички план (у две целине - за северни и јужни део подручја) у име и за рачун РБ „Колубара“
Лазаревац.
Програм за израду Урбанистичког плана обу хватиће цело планско подручје од око 7.250,50 ха, док
ће израда и усвајање плана бити у две фазе, пре свега због величине планског подручја.

Расподела средстава за црквене објекте

ИЗДВОЈЕНО 3,5 МИЛИОНА ДИНАРА
Буџе том општине у 2009. године за црквене објекте издвојено je 3,5 милиона динара. Општинско веће
утврдило је следећу расподелу ових средстава:
1. За санацију и конзервацију цркве Свето Ваведење
у оквиру комплекса Манастира Докмир .................................................................................... 1.000.000 динара
2. За уређење порте цркве у Убу ........................................................................................................ 1.000.000 динара
3. За завршне радове на Цркви у Црвеној Јабуци ............................................................................ 500.000 динара
4. Помоћ за градњу цркве у Тврдојевцу .............................................................................................. 800.000 динара
5. Радови на поправци крова цркве у Бањанима ............................................................................... 50.000 динара
6. Завршетак радова на црквеном дому у Паљувима ........................................................................ 50.000 динара
7. Завршетак радова на цркви у Степању ............................................................................................ 50.000 динара
8. Помоћ осталим црквама ...................................................................................................................... 50.000 динара

Регионални центар Моба Љиг

ПРЕЗЕНТАЦИЈА АКТУЕЛНИХ УРЕДБИ
У организацији Регионалног центра Моба Љиг,
Подручни центар Уб и саве тодавне службе Завода
за пољопривреду Ваљево, у пе так 3. априла, у сали
Општине Уб одржана је трибина поводом презентације актуелних уредби Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде за 2009. годину.
Трибини су, поред великог броја пољопривредних произвођача Тамнаве, присуствовали и представници локалне самоуправе. Александра Трифуновић, подручни координатор, отварајући овај скуп
истакла је да, и поред чињенице рестриктивног буџета овог Министарства у 2009. години, 90% средства аграрног буџета намењено је подстицајима за
развој и унапређење пољопривредне производње и
још једном представила циљеве мреже за подршку
руралном развоју. Владислав Крсмановић, председник Општине Уб, најавио је отварање Фонда за раз-

вој пољопривреде и обећао произвођачима помоћ у
конкурисању за подстицајна средства преко месних
канцеларија.
Саветодавци Завода за пољопривреду Ваљево,
Славица Петровић и Јован Милинковић представили су уредбе Mинистарства и упознали присутне са
условима конкурисања за подстицајна средства као
и роковима подношења захтева.
На крају су уследила бројна питања окупљених
произвођача. Највећу полемику изазавала је обавеза измирења пензионог и инвалидског осигурања с
обзиром на недовољну комуникацију надлежних институција.
Предстојећи период великих улагања у пољопривредну производњу, додатно отежава измирење пензионог и инвалидског осигурања, закључак је са ове
трибине.
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ЈАВНИ РАДОВИ
Општина Уб је конкурисала за јавне радове које организује више министарстава, и то: кроз акцију
„Очистимо Србију“ – пројектима за чишћење сеоских гробаља и путног појаса и уклањање амброзије, као и пројектом „Помоћ и нега у кући старим лицима“.
Овим пројектима ангажовало би се око 100 радника, а циљ конкурисања за јавне радове је да се
у наредним месецима упосли што више незапослених.

Социјална заштита

ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ СТАРИМ ЛИЦИМА
Заједнички пројект Општинске управе и Центра за социјални рад „Уб“
На основу Одлуке Владе о
упућивању јавног позива за организовање јавних радова од интереса за Републику Србију у 2009.
години, Општина Уб је конкурисала са Пројектом „Помоћ и нега у кући старим лицима“. Овај
пројекат из области социјалне
заштите урадила је Општинска
управа у сарадњи са Центром за
социјални рад „Уб“, који би био
извођач овог јавног рада.
Средства за организовање јавних радова који могу трајати најдуже шест месеци обезбеђена су у
републичком буџету. Ова Одлука
Владе је основ за уговорни однос
између Министарства економије
и регионалног развоја, извођача
јавних радова и Националне службе за запошљавање.
Општина Уб је по други пут
конкурисала за ова средства. Прошле године у оквиру одобреног
пројекта ангажовано је девет, а
ове године планирано је да се 11
лица са евиденције Националне
службе за запошљавање запосли
на шест месеци, и то шест геронтодомаћица (неквалификовани радници), четири особе са средњом
медицинском и једна са вишом
економском школом. Они би радили у три тима, и по потреби,
најмање једном недељно, посећивали 70 корисника услуга. Намена
овог пројекта је да обезбеди социјалну заштиту и подршку старим

лицима која живе махом сама у
својим домаћинствима, да им се
пружи здравствена и помоћ у кући, помоћ у задовољењу дневних
животних потреба, пре свега, егзистенцијалних (набавка хране и
одржавање хигијене).
За његово спровођење потребно је око 1,9 милиона динара из републичког буџета.

Уколико овај пројект не буде
прихваћен, планирана су општинска буџетска средства за геронтолошку службу мањег обима при
Центру за социјални рад, каже
Снежана Петровић, директор
овог Центра. Ова служба би ангажовала две геронтодомаћице, а
стручну помоћ пружали би запослени овог Центра.

Фонд за екологију општине Уб
И ове године република финансира јавне радове на чишћењу и
уређењу путне инфраструктуре, уклањању дивљих депонија и уклањању шибља у каналима поред сеоских пу тева, делом кроз акцију
„Очистимо Србију“, а делом преко Министарства за економију и
регионални развој.
Фонд за екологију општине Уб конкурисао је код надлежних
министарстава, и ако се одобре средства носилац активности биће
КЈП „Ђунис“ и ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“.

У прошлој години јавним радовима очишћено је око 40
дивљих депонија и извучено више од 200 кубика отпада
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Фонд за екологију општине Уб

ПРЕМА УКАЗАНИМ ПОТРЕБАМА И
ПЛАНОВИМА РАЗВОЈА
У плану је да се ове године учине први кораци ка изградњи система даљинског грејања, односно
изради студија оправданости тог пројекта
План рада Фонда за екологију за 2009. годину направљен је
према указаним потребама градске зоне и плановима развоја месних заједница. План подразумева сталне активности Фонда у пословима праћења стања аерозагађења, анализе пијаћих и текућих
вода, уклањања дивљих депонија, дезинсекције, дератизације
градског и сеоског подручја, затим уређењa сеоских центара и
простора од општег значаја.
Као и до сада, Фонд је и ове
године планирао суфинансирање пројеката из области заштите животне средине, енергетске
ефикасности, производње здраве
хране и одрживог развоја од стране других институција, установа,
удружења и невладиних организација, па и појединаца, ако ти пројекти завређују пажњу. Конкурс је
расписан почетком априла, а све
потребне информације могу да се
добију у Фонду за екологију или
на телефон 014/411 264.
Од великих пројеката очекују
се радови на уређењу корита рекa
Уб и Tамнава, који ће бити финансирани од стране Светске банке.
- Чишћење канала за одвођење поплавних вода ове године је
саставни део редовног рада Србијавода, а Фонд ће у мањој мери бити ангажован на мањим каналима
који нису у том плану. Значај тог
посла се видео после протеклих
поплава које су биле највеће тамо где канали нису рађени. Фонд
ће се ангажовати на анализи бунарских вода у тим подручјима
и њиховој санацији, а у сарадњи
са Штабом за одбрану од елемен-

тарних непогода. На основу прачишћавање отпадних вода.
Последица великих падавина
ћења стања загађености вазду ха,
је појава клизишта, па ће се урадиодносно тих резултата, види се да
ти и катастар клизишта за сеоско
у градској зони годишње имамо
подручје, пошто за градски део по83 дана врло нездрава по здравље
становништва, а чак 215 ван свастоји преглед тих клизишта.
Сходно тренутној ситуацији,
ких мера и категорија, односно
односно кризи, мораћемо и ми да
да је загађење највеће за време
се прилагођавамо, па у зависногрејне сезоне. Планирали смо да
сти од прилива средстава зависи
ове године учинимо прве кораке
и реализација овог плана рада,
ка изградњи система даљинског
али ћемо се потрудити да екологигрејања, односно израду студије
оправданости тог пројекта, каже
ја не буде област на којој ће се превише штедети, истиче Ковачевић.
Душан Ковачевић, директор Фонда за екологију.
Пла ни ра но
је и расписиваИспитивање бунарских вода
ње конкурса за
После поплава у селима Совљак, Таково,
избор идејног
Вре
ло, Брезовица и Новаци, Фонд за екологирешења фекалју општине Уб у сарадњи са Штабом за одбране канализацину од елементарних непогода организовао је у
је за место Уб и
овом делу општине испитивање бунарских воприградска нада које ће урадити Институт за јавно здравље
сеља, као предуВаљево. Након испитивања, Институт ће дати
слов за будућу
предлог санације више од 400 бунара у овим
израду пројекта
селима.
и изградњу постројења за пре-

У прошлој години урађено 15 километара канала у општини
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Цивилна заштита и ванредне ситуације

УНАПРЕЂЕЊЕ СПОСОБНОСТИ ЗА РЕАГОВАЊЕ
Убска општина је једна од 80 општина у Србији
које су укључене у Програм за планирање и реаговање у ванредним ситуацијама и јачање економске сигурности преко Америчке агенције за међународни
развој (USAID). Она помаже општинама које имају
изразите проблеме са елементарним непогодама да
постану приправније за реаговање у ванредним ситуацијама (углавном изазваних елементарним непогодама), подржава развој приватног сектора у неразвијеним подручјима Србије и ради са младима Србије
припремајући их за будућност.
Програм је кренуо 25. фебруара ове године и трајаће две наредне године, са циљем да подржи изград-

њу одрживог и систематског приступа управљања
ванредним ситуацијама на локалном нивоу. Програмски тим помаже општинама да унапреде способности за реаговање у случају природних непогода и
других ванредних ситуација изазваних људским фактором, као што су поплаве, пожари, одрони земљишта или хемијски акциденти.
За убску општину за овај Програм задужени су
председник општине и начелник Општинског штаба цивилне заштите, а касније, пошто је предвиђено
усвајање програма од стране Скупштине општине,
биће формиран општински тим, утврђена организација, средства и динамика реализације.

ПЛАН УПИСА УЧЕНИКА У I РАЗРЕД
У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НА УБУ ЗА ШКОЛСКУ 2009/2010. 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
Број планираних ученика
профила (нови образовни профил
3.годишњи образовни
4.годишњи образовни
обележити са *)
профил
профил
I

ГИМНАЗИЈА ОПШТИ ТИП

60

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
Број планираних ученика
(нови образовни профил обележити са *)
3.годишњи
4.годишњи
образовни профил образовни профил
I

МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА

1.
2.
3.
4.
5.

- Општи техничар
- Аутомеханичар
- Машинбравар
- Аутолимар
- Бравар

II

ТРГОВИНА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

1.
2.
3.
4.

Свега

30

30
15
15
15
15

30
30

30
30
15
15
180
6

15 /5/
15 /5/
15
15

-Туристички техничар*
-Трговински техничар
-Кувар
15 /5/
-Конобар
15
УКУПНО: ученика
90
одељења
3
НАПОМЕНА: Број у загради означава ванредне ученике.

Свега

90
3
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Обавештење

ОЧИСТИМО ГРАД
Као и сваке године, КЈП „Ђунис” Уб ће извести акцију „Очистимо град”! Позивамо све грађане да почев од суботе, 04. априла 2009. године
приступе изношењу кабастог отпада и то: намештаја, лима, акумулатора, аутогума, гардеробе,
постељине, беле технике и сл. у времену од 07-13
часова.
Позивамо наше суграђане да учествују у акцији и помогну да наш град буде уредан и чист!
Прве две суботе (4. и 11. априла) акција се
одвијала без проблема. Извршено је по 5 тура
прикупљања кабастог смећа у улицама: Краља
Петра I ослободиоца, Вука Караџића, Карађорђева, Милоша Селаковића, Милоша Марковића,
7. јула, Добросава Симића, Реље Алексића, Душана Даниловића, Школска, Милене Ситарице,
Трг ослобођења, Живојина Мишића од 7. јула до
ул. Вука Караџића, ул. 1. маја, Тамнавских Партизана, Јанка Веселиновића, Димитрија Туцовића, Виће Перића, Иве Лоле Рибара, Иве Андрића, Вељка Влаховића.
КЈП „Ђунис” је задовољан одзивом грађана
у овој, већ традиционалној, акцији – мада, морамо напомену ти, наши радници кабасто смеће
прикупљају током целе године, иако је наш циљ
да се код наших грађана створи навика да кабасто смеће, као и грађевински материјал износе само на напомену тим
локацијама и у одређено време.
Пред нама су још четири датума
извршавања ове акције и надамо се
још већој сарадњи наших суграђана.

18. априла 2009. године (субота)
УБ – РЕОНИ 2. И 9: ул. ЈНА, Гробљанска, Моше Пијаде, 8. марта,
Радничка, Браће Јовановић, 28. фебруара, Славка Биондића.

25. априла 2009. године (субота)
УБ – реон 3: ул. Браће Ненадовића, Животе Илића, Поточари, Драгослава Томића, Шепковац, Стреља-

них родољуба, Шумадијска, 8. црногорска, Мајског уранка, Проте Матеје, Николе Мишљеновића, Пролетерских бригада, Николе Тесле.

02. маја 2009. године (субота)
Уб – Реон 7: Преко Насипа: ул. Свете Поповића, Ламеле, Славољуба Миливојевића, Рајка
Михаиловића, Чеде Тодоровића, Чедомира Миндеровића, „Убска долина”, Милана Михаиловића, Алексе Мартића, „Пиково имање”, Пује Пандуровића, Радомира Софронића, Саве Бојанића
Бојанића, Тамнавска, 13 пролетерска, Бањанска,
„Сандића имање” и Богдановица.

09. маја 2009. године (субота)
Уб – Реон 6, 10, 11, и 12: насеље „Свињци”,
ул. Милана Муњаса, Ратка Ранковића, Братства
и јединства, 25. маја, 30. јуна, Милована Глишића, 29. новембра, Бране Петронијевића, Боже
Кнежевића, Мајерова, Шарбанска, Дринских
дивизија, Косовских јунака, Браће Марчетића и
насеље „Талови”.

КЈП „ЂУНИС” УБ
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СТРАНА

11.

ПРЕДЛОЗИ НАЗИВА УЛИЦА
Скупштинска Комисија за споменике и називе делова насељених места, тргова и улица утврдила је предлог назива улица који је прихватило Општинско веће општине Уб
и упутило Министарству за локалну самоуправу. Ово Министарство је дало сагласност
и сада Скупштина општине Уб треба да се изјасни о предлогу Одлуке.

Број улице, назив улице и опис

са улицом Дринске Дивизије и излази на улицу Свете Поповића у правцу улице Алексе Мартића.

1. УЛИЦА ДРИНСКЕ ДИВИЗИЈЕ - полази од
улице Све та Поповић и излази на улицу Јосипа Мајера

11. УЛИЦА ЉУБИШЕ ЈОЦИЋА - паралелна је
са улицом Све те Поповића, везу је улице Хаџи Рувимова и 7. јула.

2. УЛИЦА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА - полази
од улице Браће Марче тића и излази на улицу Војводе Мишића

12. УЛИЦА СЛОБОДАНА ПЕНЕ ЗИЋА КРЦУНА - полази од улице Све те Поповића, сече улице
7. јула и Хаџи Рувимова и излази на улицу Дринске
дивизије.

3. УЛИЦА СТЕВАНА БОРОТЕ - паралелна је са
улицом Браће Марче тића, полази од улице Дринске
дивизије (не излази на ту улицу) и излази на улицу
Његошеву.
4. УЛИЦА РАШЕ ПЛАОВИЋА- паралелна је са
улицом Браће Марче тића, полази од улице Дринске
дивизије (не излази на ту улицу) и излази на улицу
Његошеву.
5. УЛИЦА КОЛУБАРСКА - паралелна је са улицом Браће Марче тића, полази од улице Његошеве и
излази на улицу Дринске дивизије.
6. УЛИЦА ЊЕГОШЕВА - полази од улице Стевана Бороте, паралелна је са улицом 7. јула и излази
на улицу Војводе Мишића.
7. УЛИЦА ВОЈВОДЕ МИШИЋА - простире се
поред реке Уб, полази од улице Све тозара Марковића, сече улице 7. јула, Краља Пе тра 1. ослободиоца
и Вука Караџића и излази на улицу Рајка Михајловића.
8. УЛИЦА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА - паралелна је са улицом Браће Марче тића, полази од улице
Дринске дивизије (не излази на ту улицу), сече улицу Све тозара Марковића и излази на улицу Војводе
Мишића.
9. УЛИЦА ХАЏИ РУВИМОВА - полази од улице Све те Поповића, паралелна је са улицом Дринске дивизије и излази на улицу 13. јули.

13. УЛИЦА 13. ЈУЛА - паралелна је са улицом
Све те Поповића, полази од продужетка улице 7. јула, сече улицу Хаџи Рувимова и завршава се на имању Божидара Максимовића.
14. УЛИЦА ИЗВИЂАЧКА - прва улица иза реке
Грачица, паралелна је са улицом Пу је Пандуровића,
полази од улице Тамнавска и иде до канала.
15. УЛИЦА САВЕ БОЈАНИЋА - друга улица иза
реке Грачица, паралелна је са улицом Извиђачка, полази од улице Тамнавска и излази на улицу Алексе
Мартића.
16. УЛИЦА РАДОМИРА СОФРОНИЋА - полази од реке Грачице, паралелна је са улицом Алексе
Мартића, пресеца улицу Саве Бојанића и иде до кп.
бр. 637/2 КО Совљак, власништво Марковић Петра.
17. УЛИЦА ВОЈВОДЕ ТАНКОСИЋА2 - полази
од улице Саве Бојанића, паралелна је са улицом Тамнавска и излази на кућни плац Марковић Илије Бранислава
18. УЛИЦА БАЊАНСКА - прва улица са десне
стране улице Тамнавска, паралелна је са улицом
Све те Поповића, полази од улице Тамнавска и излази на кућни плац Јанковић Радомира.

10. УЛИЦА СРПСКЕ СЛОГЕ1 - полази од улице
Карађорђеве, прелази преко реке Уб, паралелна је

19. УЛИЦА МИТРА КОВАЧА - друга улица са десне стране улице Тамнавска, паралелна је са улицом
Бањанска, полази од улице Тамнавска и излази на
парцелу Алексић Радојице Радосава.

1 Садашњи назив УЛИЦА 7. ЈУЛА

2 Садашњи назив УЛИЦА ГОЈКА ДОРОЊСКОГ
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20. УЛИЦА ТРИНАЕСТА ПРОЛЕТЕР СКА - полази од улице Митра Ковача, пара лелна је са улицом Тамнавска, сече улицу Бањанска и завршава се
код парцеле Јовановић Драгу тина Јована.

власништво Илић Милесе, скреће десно и иде у дужини од 200 м до кп. бр. 803/19 КО Уб, власништво
Пе тровић Драгомира и ту се спаја са улицом Војводе Степе.

21. УЛИЦА МИЛОША ЈАРИЋА - полази од улице Све те Поповића (иде старим коритом реке Грачица) и излази на улицу Бањанска.

32. УЛИЦА ИВАНА МИЛОВАНОВИЋА - полази од улице Првог маја (улаз у сточну пијацу), пролази поред кантара, паралелна је са улицом Вука Караџића и излази на улицу Војводе Мишића

22. УЛИЦА ДИМИТРИЈА КОТУРОВИЋА-КОТА - простире се у индустријској зони, полази од
улице Све те Поповића, пролази испред ватрогасног дома и излази на реку Уб.
23. УЛИЦА ПИОНИРСКА - полази од улице
Све те Поповића, паралелна је са улицом Дринске
дивизије и иде до канала.
24. УЛИЦА ОБРЕНА НИКОЛИЋА - прва улица
са леве стране улице Славољу ба Миливојевића, паралелна је са улицом Све те Поповића, пролази поред стамбеног блока Ламела и излази на реку Уб, па
скреће ка објекту „Школарац”.

33. УЛИЦА ПАВЛА ПЕТКОВИЋА - паралелна
је са улицом Првог маја, полази од улице Ивана
Миловановића и долази до куће Пе тровић Све тислава
34. УЛИЦА ЈУСТИНА ПОПОВИЋА3 - паралелна је са улицом Вука Караџића, полази од улице Павла Петковића и излази на улицу Војводе Мишића
35. УЛИЦА ИВЕ АНДРИЋА - паралелна је са
улицом Вука Караџића, полази од завршетка улице
Павла Петковића и излази на улицу Војводе Мишића.

25. УЛИЦА СЕСТАРА РЕБАВКЕ - прва улица са
леве стране улице Обрена Николића, паралелна је
са улицом Славољу ба Миливојевића, пролази поред стамбеног блока Ламела и код аутобуске станице излази на улицу Све те Поповића.

36. УЛИЦА ВИЋЕ ПЕРИЋА - полази од улице
Првог маја и излази на улицу Војводе Мишића

26. УЛИЦА ДРАГИЦЕ МИЛИЋЕВИЋ - полази
од улице Славољу ба Миливојевића, паралелна је са
улицом Све те Поповића и излази на улицу Сестара
Ребавке.

38. УЛИЦА НУШИЋЕВА - полази од улице Првог маја и излази на улицу Иво Лоле Рибара

27. УЛИЦА СОЛУНСКИХ РАТНИКА - полази
од улице Сестара Ребавке, паралелна је са улицом
Све те Поповића и пролази иза аутобуске станице и
излази на улицу Аранђела Марковића.
28. УЛИЦА АРАНЂЕЛА МАРКОВИЋА - полази десно од ул. Славољу ба Миливојевића иза кп.
бр. 2156 КО Совљак, власништво Цичић Милице,
слепа је ул. дужине 90 м.
29. УЛИЦА ЧЕДЕ ТОДОРОВИЋА - трећа улица
лево из ул. Славољу ба Миливојевића иде до канала, односно до ул. Војводе Степе.
30. УЛИЦА РАЈКА МИХАЈЛОВИЋА - трећа
улица која полази од улице Славољу ба Миливојевића, прелази преко реке Уб и излази на улицу Првог маја
31. УЛИЦА ЧЕДОМИРА МИНДЕРОВИЋА - прва улица лево из ул. Рајка Михајловића, скреће код
кп. бр. 778 КО Уб, власништво Урошевић Љу бице
и иде у дужини од 100 м до кп. бр. 776/19 КО Уб,

37. УЛИЦА ИВО ЛОЛЕ РИБАРА - полази од улице Виће Перића, паралелна је са улицом Првог маја
и излази на улицу Иве Андрића

39. УЛИЦА ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА - полази
од улице Првог маја и излази на улицу Војводе Мишића
40. УЛИЦА ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА - полази
од улице Првог маја, паралелна је са улицом Јанка
Веселиновића и долази до куће Милићевић Братислава
41. УЛИЦА ДРАГОСЛАВА ТОМИЋА - прва
улица са леве стране улице Поточари, полази иза
моста и долази до парцеле Ра дојичић Пауна Милице
42. УЛИЦА СТРЕЉАНИХ РОДОЉУБА - друга
улица са десне стране улице Браће Ненадовића, полази од улице Браће Ненадовића и завршава се са
кућним плацем Су ботић Живорада
43. УЛИЦА СРПСКИХ ЈУНАКА4 - трећа улица
са десне стране улице Браће Ненадовића, полази од
улице Браће Ненадовића, спушта се према старом
мајдану песка и излази у улицу Тамнавских партизана
3 Садашњи назив УЛИЦА ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА
4 Садашњи назив УЛИЦА 8. ЦРНОГОРСКА
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44. УЛИЦА ТРЕЋА КРАЈИШКА - че тврта улица
са десне стране улице Браће Ненадовића, полази од
улице Браће Ненадовића и излази на улицу која иде
паралелно са улицом Браће Ненадовић
45. УЛИЦА ПРОТЕ МАТЕЈЕ - трећа улица са леве стране улице Браће Ненадовића, полази од улице
Браће Ненадовића и завршава се код плаца Живковић Живка Привислава
46. УЛИЦА МАЈСКОГ УРАНКА - че тврта улица
са леве стране улице Браће Ненадовића, полази од
улице Браће Ненадовића, иде паралелно са улицом
Проте Матеје и излази на парцелу Пе тровић Војислава Радосава
47. УЛИЦА НИКОЛЕ МИШЉЕНОВИЋА - пе та
улица са леве стране улице Браће Ненадовића, полази од улице Браће Ненадовића, пролази поред извора и излази на улицу ЈНА
48. УЛИЦА ПРВЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ
- почиње лево из ул. Браће Ненадовић, скреће испред парцеле 951/6 КО Уб, власништво Митровић
Живорада, иде паралелно са ул. Браће Ненадовић и
долази до Браће Ненадовића.
49. УЛИЦА МИЛИЋА БУЧИЋА - полази лево
из ул. Браће Ненадовића иза куће Маврић Стане кп.
бр. 989/2 КО Уб, иде до пашњака Марковић Слободана кп. бр. 1068/19 КО Уб и укључује се у ул. Прве
проле терске бригаде. Дужина улице 100 м.
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28. фебруара и излази на црквени поток
56. УЛИЦА БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА - полази
од улице Радничка, паралелна је са улицом Милована Глишића, сече улицу Милана Муњаса код куће
Станка Кусала и иде према Трњацима до границе
ГУП-а
57. УЛИЦА РАТКА РАНКОВИЋА - че тврта улица са десне стране улице Милана Муњаса, полази
од улице Милана Муњаса, паралелна је са улицом
Братства и јединства и излази на улицу Радничка
58. УЛИЦА БОЖЕ КНЕЖЕВИЋ - прва улица са
леве стране улице Милана Муњаса, полази од куће
Томислава Иванковића, сече улице 29. новембар и
Брана Пе тронијевић и завршава се код шуме Цвијовић Загорке
59. УЛИЦА ОМЛАДИНСКА6 - улица са леве
стране улице Братства и јединства, полази од улице
Братства и јединства и завршава се на кућном плацу Радовановић Пе тра
60. УЛИЦА 30. ЈУНА - улица са десне стране
улице Братства и јединства, полази од куће Бебић
Косте Пауна и завршава се са кућом Живковић Славише Радмиле
61. УЛИЦА НОРВЕШКИХ ИНТЕРНИРАЦА полази од улице Милана Муњаса и завршава се са
кућом Поповић Снежане где излази на улицу Устаничка

50. УЛИЦА 8. МАР ТА - прва улица изнад гуњевачког гробља, полази из улице Браће Ненадовића
и излази на улицу ЈНА код куће Плакаловић Бошка
Пантелије

62. УЛИЦА КОСТЕ АБРАШЕВИЋА - полази од
улице Норвешких интернираца, обилази око будућег парка и завршава се код кућног плаца Максимовић Радована

51. УЛИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ - друга улица са леве стране улице ЈНА, полази од куће Станић Богољу ба Милисава и излази на пут код убског гробља

63. УЛИЦА УСТАНИЧКА - полази од улице Милана Муњаса, иде сеоским пу тем поред имања Јевтић Боже све до границе ГУП-а

52. УЛИЦА ГРОБЉАНСКА - полази од улице
ЈНА, иде поред гробља и завршава се са завршетком гробља

64. УЛИЦА НЕМАЧКИХ ИНТЕРНИРАЦА - прва улица са леве стране улице Устаничка која полази до куће Радовић Споменке

53. УЛИЦА СЛАВКА БИХОНДИЋА - прва улица са десне стране улице Браће Јовановића, пролази
поред куће Миодрага Тешића и долази до куће Тодоровић Јанка Живорада

65. УЛИЦА НЕИМАРСКА - друга улица са леве
стране улице Устаничка која полази од кућног плаца Лишанин Драгише

54. УЛИЦА СРЕТЕЊСКА5 - полази од црквене
порте, сече улицу Браће Јовановића и паралелна је
са улицом Радничка
55. УЛИЦА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА - друга
улица са десне стране улице Милана Муњаса, полази од улице Милана Муњаса, сече улице Радничка и
5 Садашњи назив УЛИЦА 28. ФЕБРУАРА

66. УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА - полази од улице
Краља Пе тра 1. ослободиоца и завршава се код ДП
„Зимпа”
67. УЛИЦА СВЕТОСАВСКА7 - полази од раскрснице код цркве према Ваљеву до границе урбанистичког реона
6 Садашњи назив УЛИЦА 25. МАЈА
7 Садашњи назив УЛИЦА ЈНА
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68. УЛИЦА КРА ЉА ПЕТРА 1. ОСЛОБОДИОЦА - полази од раскрснице код цркве према Београду до реке Уб

84. УЛИЦА ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА - полази од улице Првог маја, иде поред стадиона и излази на улицу Браће Ненадовића

69. УЛИЦА СВЕТЕ ПОПОВИЋА - полази од реке Уб према Београду до границе урбанистичког
реона

85. УЛИЦА БРАЋЕ НЕНАДОВИЋА - полази од
раскрснице код цркве према Гуњевцу до границе урбанистичког реона

70. УЛИЦА ДУШАНА ДАНИЛОВИЋА - везу је
улицу Краља Пе тра 1. ослободиоца и Школску улицу

86. УЛИЦА ЖИВОТЕ ИЛИЋ - полази од улице
Браће Ненадовић и иде према „Уљарици”

71. УЛИЦА МИЛАНА МУЊАСА - наставља се
на улицу Душана Даниловића према Радљеву до границе урбанистичког реона
72. УЛИЦА ХИЛАНДАРСКА8 - полази од раскрснице код цркве и иде према Шарбанама до границе урбанистичког реона
73. УЛИЦА ДОБРОСАВА СИМИЋА - полази од
улице Карађорђева, пролази поред Дома здравља и
излази на улицу Јосипа Мајера
74. УЛИЦА РЕЉЕ АЛЕКСИЋА - полази од улице Карађорђева и излази на улицу Јосипа Мајера
75. УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА - полази од улице Све те Поповића (код Електродистрибуције), прелази реку Уб, сече улицу Првог маја и излази на раскрсницу код цркве
76. УЛИЦА БРАЋЕ МАРЧЕТИЋА - полази од
улице Дринске дивизије и излази на улицу 7. јула
77. УЛИЦА АЛЕКСЕ МАР ТИЋА - полази од
улице Све те Поповића и иде до ДП ПИ „Све та Поповић”

87. УЛИЦА ВИДОВДАНСКА9 - полази од улице
Браће Ненадовића и пролази кроз насеље Поточари
88. УЛИЦА РАДНИЧКА - полази од улице Краља Пе тра 1. ослободиоца, сече улице Јосипа Мајера,
Милована Глишића и Браће Јовановића и излази
код почетка улице Ратка Ранковића
89. УЛИЦА БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋА - полази од
улице ЈНА, сече улице 28. фебруара и Радничка и
излази на улицу Милана Муњаса
90. УЛИЦА МИЛЕНЕ СИТАРИЦЕ - паралелна
је са улицом Радничка и везује улице Душана Даниловића и Јосипа Мајера
91. УЛИЦА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА10 - полази од
улице Јосипа Мајера и излази на улицу Братства и
јединства
92. УЛИЦА ТАМНАВСКИХ ПАР ТИЗАНА - полази од улице Првог маја, паралелна је са улицом
Првог маја и излази на улицу Првог маја наспрам
улице Димитрија Туцовића
93. УЛИЦА КОСОВСКИХ ЈУНАКА - полази од
улице 7. јула и излази на улицу Дринске дивизије

78. УЛИЦА МИЛОША МАРКОВИЋА - паралелна је са улицом 7. јула, полази од улице Карађорђева и завршава се код дворишта обданишта

94. УЛИЦА БРАНЕ ПЕТРОНИЈЕВИЋА - полази
од улице Јосипа Мајера, сече улицу Боже Кнежевића и паралелна је са улицом 29. новембра

79. УЛИЦА ПУЈЕ ПАНДУРОВИЋА - полази од
улице Алексе Мартића и излази на улицу Тамнавска

95. УЛИЦА 3. ОКТОБРА - везује улице Краља
Пе тра 1. ослободиоца и Вука Караџића

80. УЛИЦА МИЛАНА МИХАИЛОВИЋА - полази од улице Све те Поповића и иде до реке Грачица
81. УЛИЦА ТАМНАВСКА - полази од улице
Све те Поповића према Бањанима до границе урбанистичког реона
82. УЛИЦА СЛАВОЉУБА МИЛИВОЈЕВИЋА полази од улице Све те Поповића према Совљаку до
границе урбанистичког реона
83. УЛИЦА ПРВОГ МАЈА - полази од улице Краља Пе тра 1. ослободиоца према Памбуковици до
границе урбанистичког реона
8 Садашњи назив УЛИЦА ЈОСИПА MAЈEPA

96. УЛИЦА ШКОЛСКА - везује улице Душана
Даниловића и Добросава Симића
97. УЛИЦА МИЛОША СЕЛАКОВИЋА - полази
од улице Карађорђева, паралелна је са улицом Милоша Марковића
98. УЛИЦА ШАРБАНСКА - полази од улице Јосипа Мајера и завршава се код куће Пантелић Милана
99. ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА - трг у центру (парк)
100. УЛИЦА АЛЕКСИЋА ИМАЊЕ - полази
десно од ул. Алексе Мартића, од кп. бр. 608/40 КО
9 Садашњи назив УЛИЦА ПОТОЧАРИ
10 Садашњи назив УЛИЦА 29. НОВЕМБРА
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Совљак власништво Пајовић Миладина, трећа је
улица од ул. Саве Бојанића, иде паралелно с њом у
дужини од 280 м. и код кп. бр. 631/1 КО Совљак власништво Марковић Слободана скреће десно и кривином у дужини од 80 м се укључује у ул. бр. 2.
11

101. УЛИЦА СВЕТОГОРСКА - полази десно од
ул. Алексе Мартића, иза кп. бр. 608/45 КО Совљак,
власништво Јаковљевић Милоја, друга је улица од
ул. Саве Бојанића иде до ул. Гојка Дороњског. Дужина улице 320 м.
102. УЛИЦА НЕМАЊИНА - полази десно од ул.
Алексе Мартића иза кп. бр. 608/48 КО Совљак, власништво Марковић Трифуна, прва је улица после
улице Саве Бојанића и паралелна је с њом, улива се
у ул. Гојка Дороњског. Дужина ул. је 280 м.
103. УЛИЦА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА - полази лево
од улице Тамнавске, код кп. бр. 655/1 КО Уб, власништво Живковић Милована, наспрам је улице
Митра Ковача и излази на улицу Гојка Дороњског.
Дужина улице 280 м.
104. УЛИЦА МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ - полази лево
од ул. Тамнавске код кп. бр. 647/6 КО Уб, власништво Пе тровић Драгана и иде до кп. бр. 647/21 КО
Уб, власништво Радовановић Драгу тина. Дужина
улице 150 м.
105. УЛИЦА МИЛОША ОБИЛИЋА - полази десно од улице Дринске Дивизије, испред реке Уб, иза
кп. бр. 700/7 КО Уб власништво Максимовић Драгана, и иде паралелно с реком Уб до кп. бр. 91/4 КО Трњаци власништво Леонтијевић Славка, сече канал
и иде до границе урбанистичке зоне.
106. УЛИЦА КНЕ ЗА МИЛОША - полази десно
од ул. бр. 10, иза кп. бр. 700/7, власништво Максимовић Драгана и иде дужином од 200 м до кп. бр.
700/11 КО Уб, власништво СО-е Уб и од те парцеле
скреће лево и дужином од 280 м иде до кп. бр. 125/1
КО Трњаци власништво Лукић Драгана, скреће десно и дужином од 180 м иде до канала а затим поред
канала у дужини од 500 м и код кп. бр. 91/4 КО Трњаци, власништво Леонтијевић Славка, укључу је
се у ул. Милоша Обилића.
107. УЛИЦА КНЕ ЗА СИМЕ МАРКОВИЋА - прва улица десно од ул. Дринске дивизије у дужини од
120 м скреће иза куће Крсмановић Николе и иде до
плаца Бојић Србољу ба у ул. Шарбанској.
108. УЛИЦА ХАЈДУК ВЕЉКОВА - полази лево
од ул. Јосипа Мајера, између кућа Живановић Мирослава и Ђу рић Живорада (бр. кућа 37 и 39), про11 Садашњи назив УЛИЦА СВЕТОГ САВЕ
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лази поред куће Николић Бранислава, скреће десно
па иде паралелно са улицом Јосипа Мајера у дужини од 320 м и завршава се код кп. бр. 130/1 КО Трњаци.
109. УЛИЦА ЈОВАНА ДУЧИЋА - прва улица десно од ул. ЈНА, наспрам ул. Браће Јовановић, и завршава се код канала.
110. УЛИЦА МИЛАНА РАКИЋА - друга улица
десно од ул. ЈНА, слепа улица, у дужини од 100 м
пролази између кућних бројева 22 и 24 и иде до плаца Томић Србољу ба.
111. УЛИЦА ЈОВАНА СКЕРЛИЋА - трећа улица десно од ул. ЈНА скреће одмах иза зграде „Уљарице” у дужини од 160 м и иде до куће Филиповић
Миланке (кп. бр. 909/5 КО Уб).
112. УЛИЦА БОРЕ СТАНКОВИЋА - че тврта
улица десно од ул. ЈНА, иде између кућа Живановић Милке и Му рић Даринке и иде до ул. Николе
Тесле. Дужина улице 100 м.
113. УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ - полази од плаца Филиповић Милана, кп. бр. 909/5 КО Уб и иде
паралелно са ул. ЈНА у дужини од 500 м до кп. бр.
937 КО Уб, власништво Палић Симе, иде у дужини
од 350 м до кп. бр. 1006/1 КО Уб, власништво Мојићевић Милоја, где сече ул. Николе Мишљеновића,
па дужином 300 м иде до кп. бр. 994 и 998 КО Уб,
власништво Ђукановић Душана и Радојчић Марка,
па у дужини од 800 м пролази поред кп. бр. 1049 КО
Уб власништво Јовановић Слободана, и излази на
ул. Браће Ненадовића.
114. УЛИЦА ЗМАЈА ОД НОЋАЈА - шеста улица
десно из ул. ЈНА, пролази поред куће Палић Јована,
сече ул. Николе Тесле, дужине је 200 м.
115. УЛИЦА ВОЈВОДЕ СИНЂЕЛИЋА - шеста
улица лево из ул. ЈНА, скреће испред куће Јовановић Божидара, пролази поред куће Степановић Радомира. Дужина улице 100 м.
116. УЛИЦА СТАНОЈА ГЛАВАША - седма улица лево из ул. ЈНА, иде до краја плацева Обућински
Све тислава са десне стране и Обућински Томислава са леве стране. Дужина улице 90 м.
117. УЛИЦА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ - полази десно од ул. 8. марта испред куће Јовић Стане и
иде до ул. Николе Тесле. Дужина је 300 м.
118. УЛИЦА ЈУРИЈА ГАГАРИНА - полази десно од ул. 8. марта иза куће Јовановић Милоја. Слепа улица дужине 150 м.
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119. УЛИЦА ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА - полази десно од улице 8. марта испред куће Јевтић Средоја и
дуга је 100 м.
120. УЛИЦА АЛЕКСЕ НЕНАДОВИЋА - прва
улица лево из ул. 8. марта, скреће иза кп. бр. 59/15
КО Мургаш, пролази поред куће Ћираковић Жике
и иде до кп. бр. 59/51 КО Мургаш. Дужина улице
80 м.
121. УЛИЦА ЋУКОВИЋЕВА - полази лево из
ул. Браће Ненадовић испред куће Милу тиновић Ранисава, прва је иза ул. Проте Матеје и паралелна с
њом, иде до ул. Прве проле терске бригаде. Дужина
улице 110 м.
122. УЛИЦА ШУМАДИЈСКА - полази десно из
ул. Браће Ненадовић испред куће Лазић Десанке
кп. бр. 852/10 КО Уб, иде дужином парцеле 852/10 и
скреће десно и иде до плаца Миле те Станојловића.
Дужина улице 120 м.
123. УЛИЦА СИМЕ МИЛУТИНОВИЋА - САРАЈЛИЈЕ - полази од улице Све томира Николајевића, поред кп. бр. 969/1 КО Уб власништво Митровић Миодрага и иде до улице Треће крајишке бригаде. Дужина улице 50 м.
124. УЛИЦА СВЕТОМИРА НИКОЛАЈЕВИЋА полази десно из ул. Браће Ненадовића испред куће
Петровић Радмиле и Ђорђа кп. бр. 976/2 КО Уб и
иде до њиве Ракић Петронија. Дужина улице 320 м.
125. УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА - полази десно из ул. Браће Ненадовића испред куће
Митровић Радосава, кп. бр. 410/1 КО Гуњевац и иде
до њиве Симић Миленије, кп. бр. 404 КО Гуњевац,
где се састаје с улицом бр. 54. Дужина улице 200 м.
126. УЛИЦА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА
- скреће из улице Свете Поповића између аутобуске
станице и Стрелине радионице, пролази иза зграде
Ламела иде каналом до кп. бр. 803/19 КО Уб власништво Петровић Драгомира. Дужина улице 600 м.
127. УЛИЦА МИХАИЛА ПУПИНА - полази лево од ул. Славољу ба Миливојевића наспрам куће
Миливојевић Милоја кп. бр. 769 КО Уб и иде до ул.
Рајка Михаиловића. Дужина улице 240 м.
128. УЛИЦА РАДОЈА ДОМАНОВИЋА - полази
лево од кп. бр. 2141/1 КО Совљак, власништво Васић Алексе и иде до кп. бр. 2109/4 КО Совљак, власништво Јовановић Миодрага. Дужина улице 70 м.
129. УЛИЦА ТРУБАЧКА - полази лево из ул.
Славољу ба Миливојевића од кп. бр. 2176/2 КО Совљак, власништво Бошковић Александра и иде до
кп. бр. 2106 КО Совљак, власништво Ђорђевић Јо-
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вана. Дужина улице 280 м.
130. УЛИЦА БРАНКА ЋОПИЋА - полази десно
из ул. бр. 74 код кп. бр. 2109/4 КО Совљак, власништво Јовановић Миодрага и иде до кп. бр. 2109/8
КО Совљак, власништво Пауновић Ангелине. Дужина улице 160 м.
131. УЛИЦА ЂУРЕ ЈАКШИЋА - полази десно из
ул. Братства и јединства поред куће Вишњић Продана, пролази поред куће Токовић Василија и код куће Срећковић Милана у насељу „Свињци” спаја се
са улицом Устаничка.
132. УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА - полази десно из
улице Јосипа Мајера поред куће Леонтијевић Милете, пролази поред куће Лукић Миодрага и код куће
Алексић Мирјане и Радоја долази до ул. Братства и
Јединства.
133. УЛИЦА БОЈЕ ЦИГАНИНА - полази лево
од улице Све те Поповића између кп. бр. 2781 и 2748
КО Таково, поред куће Радосављевић Драгише и
иде до кп. бр. 2673 на крају урбанистичке зоне. Дужина улице 550 м.
134. УЛИЦА МУЗИЧКА - полази лево од улице
Све те Поповића испред кп. бр. 2701 КО Таково и
код кп. бр. 2742 КО Таково се укључу је у улицу Боје
циганина. Дужина улице 160 м.
135. УЛИЦА ЦИГЛАРСКА - полази лево од улице Боје циганина иза кп. бр. 2769 и иде до кп. бр.
2800/2 КО Таково. Дужина улице 250 м.
136. УЛИЦА ТАБОРСКА - скреће десно од ул.
Цигларске иза кп. бр. 2769 и иде до кп. бр. 2774 КО
Таково. Дужина улице 50 м.
137. УЛИЦА ЂУРЂЕВДАНСКА - полази лево
од ул. Боје циганина испред кп. бр. 2762 КО Таково
и завршава се код кп. бр. 2802 КО Таково. Дужина
улице 350 м.
138. УЛИЦА ЋЕМАНОВА - полази десно од ул.
Ђурђевданске иза кп. бр. 2761 КО Таково и завршава се код реке Грачице. Дужина улице 100 м.
139. УЛИЦА БОГДАНОВИЧКА - полази лево
од ул. Боје циганина поред кп. бр. 2619/3 КО Таково и завршава се кп. бр. 2608/8 КО Таково. Слепа
улица дужине 120 м.
140. УЛИЦА ЈЕШЕ КОТЛАРА - полази лево од
ул. Свете Поповића испред кп. бр. 2683 КО Таково и
иде до кп. бр. 2688 КО Таково. Дужина улице 140 м.
141. „УЛИЦА УБСКА ДОЛИНА” - полази лево
од Улице Славољу ба Миливојевића, пре Улице Михаила Пупина са којом је паралелна и иде до Улице
Рајка Михаиловића.”

