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Сарадња Општине Уб и Представништва Привредне коморе Србије у Москви

ПОТПИСАН УГОВОР О
ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ
У че твртак, 23. априла, у сали Cкупштине општине Уб потписан је Уговор о пословно-техничкој
сарадњи Општина Уб и Привредне коморе Србије, Представништво у Москви. Уговор су, у присуству
ис такну тих привредника наше општине, потписали председник општине Владислав Крсмановић и
директор Комерцијално-техничког бироа при амбасади Републике Србије у Руској Федерацији Јанко
Ђу рић.
Представништво Привредне коморе је преузело овим Уговором низ обавеза, од успостављања контаката са градским и реонским администрацијама и бизнис клубовима, пружању свих видова помоћи
нашим привредницима који су заинтересовани за извоз роба на руско тржиште, до сталне логистичке
подршке, презентацији роба и услуга на руском тржишту и помоћ у потписивању уговора. Делегација
општине је позвана да посе ти Руску Федерацију у времену од 18. до 22. маја где ће бити уприличен сусрет наших привредника са пословним људима Русије.

Неке од обавеза које су дефинисане
Уговором о пословно-техничкој сарадњи
Обавезе Привредне коморе Србије, Представништво у Москви - Комерцијално-технички биро при
Амбасади Републике Србије у Руској Федерацији:
- успостављање контаката с реонским и градским
администрацијама;
- обезбеђивање партнера, компетентних и заинтересованих саговорника (велетрговина, трговачки
ланци и слично), уговарање пословних састанака;
- пружање одговарајуће логистике кроз: учешће у преговорима, обезбеђивање преводилаца,
пружање помоћи у склапању и потписивању уговора, коришћење садржаја КТБ-а (интернета, података
и информација важних за наступ на тржишту РФ);
- презентација и промоција у просторијама Представништва;
- базу података ППКС и КТ Биро-а која је повезана са Привредном комором Русије;
- помоћ у регистрацији и сертификацији фирми,
роба и услуга за наступ на руском тржишту;
- презентовање дела рекламног материјала на самом улазу у КТ Биро-у;
- уговарање пословних контаката - заказивање
посета представника руских фирми изложбеном

простору;
- помоћ у избору суинвеститора у реализацији
инвестиционих пројеката;
- помоћ при учешћу роба и услуга на међународним сајмовима у Москви и осталим регионима Руске
Федерације;
- организацију презентације роба и услуга и њихов приступ на тржиштима Руске Федерације.
Обавезе општине:
- долазак делегације у Москву са рекламним материјалом целокупних привредних потенцијала општине и читав низ непосредних контаката са пословним људима Русије;
- обезбеђивање адекватног материјала на руском
језику;
- достава основних параметара понуде у оптималном року пре одржавања Пословних дана, а која би
поред осталог садржала: врсту производа, квалитет и
потврду квалитета, ако је роба сертификована у РФ,
копије документације, количине које су у могућности
да пласирају на тржиште - континуитет, евентуално
оквирне цене, који облик пословне сарадње очекују;
- достава узорака робе на време у КТ Биро;

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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Друга седница СО Уб

ОД ЛУКЕ И ЗАКЉУЧЦИ
На другој седници Скупштине општине Уб, која је одржана 23. априла, одборници су одлучивали
по предложеном и усвојеном дневном реду, изузев
тачке Пре трес предлога и доношење Одлуке о одређивању назива улица у насељеном месту Уб, која је
скину та са дневног реда.
Утврђен је престанак мандата одборника Скупштине општине Уб Драгану Бошковићу, изабраном
са изборне листе „Демократска странка Србије – Војислав Коштуница – Звонко Минић“, a раније и Радоју Митровићу, због поднетих оставки, док су потврђени мандати Зорици Радић и Миломиру Ђокићу,
изабраним са исте изборне листе.
Одборници су на овом заседању донели Одлуку
о изменама и допунама Одлуке о оснивању Фонда за
рурални развој општине Уб, Одлуку о боравишној
такси и Одлуку о одређивању назива улица у насељеном месту Таково.
Након претреса предлога, Скупштина општине
је донела Закључак о прихватању Процене угрожености потреба и могућности за заштиту и спасавање
становништва и материјалних добара за подручје општине Уб. Такође, донети су и закључци о прихвата-

њу Извештаја о реализацији плана спровођења превентивних мера одбране од поплава у 2008. години,
као и Извештаја о стању и раду система противградне заштите на територији општине Уб у 2008. години,
који су саставили Министарство одбране, Управа за
ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације
Колубарског округа, организациона јединица Уб.

Трећа седница СО Уб

ОСНОВАНИ САВЕТИ И КОМИСИЈЕ
У дневни ред треће седнице Скупштине општине Уб, одржане 28. априла, на коме је било 18 тачака, уврштено је још 5 тачака по хитном поступку, а
на предлог Општинског већа општине Уб.
На почетку заседања, одборници су информисани о стању јавне безбедности на подручју Полицијске станице Уб за 2008. годину.
Скупштина општине је донела одлуке о оснивању
својих сталних радних тела, и то: Савета за буџет и
финансије, Савета за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине, Комисије за стату тарна питања, организацију и нормативне
акте, Комисије за кадровска и административна питања и радне односе, Мандатно-имунитетске комисије, Комисије за преставке и жалбе и Комисије за
културу и информисање. Такође, донете су одлуке о
избору чланова за ове основане савете и комисије.
Након претреса предлога, донето је Решење о давању сагласности Општинском већу општине Уб на
Програм коришћења средстава буџета општине Уб
за 2009. годину опредељених за пољопривреду, који
објављујемо у овом броју Билтена.

Повучен је предлог за доношење Одлуке о давању сагласности на Статут Фонда за рурални развој
општине Уб.
Скупштина општине је донела Решење о давању
сагласности Комуналном јавном предузећу „Ђунис“
на тарифни систем за обрачун коришћења воде из
Градског водовода који се примењује само на категорију корисника „домаћинства“, као и Решење о давању
сагласности овом предузећу на Одлуку Управног одбора о ценама комуналне услуге коришћења воде из
Градског водовода у складу са тарифним системом.
Због недостатка кворума, седница је прекину та,
тако да следеће тачке нису разматране: претрес предлога и доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу пу та у насељу Новаци, општина Уб, претрес предлога и доношење Закључка о прихватању Извештаја о стратешкој процени утицаја Урбанистичког плана за изградњу комплекса фарме за
тов бројлера „Старо Врело“ у КО Бањани, општина
Уб и претрес предлога и доношење Плана детаљне
регулације за изградњу комплекса фарме за тов бројлера „Старо Врело“ у КО Бањани, општина Уб.
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Стратегија одрживог развоја

САСТАНЦИ РАДНИХ ГРУПА
У сали Техничке школе, у среду 29. априла, одрМОГУЋНОСТИ („њих можемо искористити”)
жани су састанци радних група за израду Стратесу пре свега у елиминисању слабости, коришћењу
гије одрживог развоја: Инфраструктура и екологиприродних богатстава и ресурса, развој прехрамбеја, Друштвени развој и развој зеједнице, Пољоприне индустрије, укрупњавање поседа и комасација,
вреда и село, Економски развој и развој рударства
еснафска удружења и савремена едукација, европи енерге тике. У раду радних група учешће је узело
ски фондови и државни фондови развоја, ауто пут,
више од 60 грађана. Састанке су организовали
ловни и риболовни туризам...
Координациони општински тим и стручна екипа
У ПРЕТЊАМА („од њих се можемо заштити”)
Сталне конференције градова и општина.
су помену те: садашња економска криза, привредна
Главна тема састанака је била SWOT анализа
кретања, недовољно осмишљена брига државе у покао једноставан начин израде ситуационе анализе.
љопривреди и селу, изазови кретања ка ЕУ, европски
У свакој области изнете су ПРЕДНОСТИ - СНАГЕ,
стандарди о пољопривредној производњи, комплиСЛАБОСТИ, МОГУЋНОСТИ-ПРИЛИКЕ и ПРЕТковане административне процедуре, висок степен
ЊЕ-ОПАСНОСТИ. Тиме је детаљно анализирано
корупције у више сфера друштвеног живота, елеменстање у свакој од области. Следи анализа предложетарне непогоде посебно поплаве, даља запостављених идеја чији резултат треба да буде укупна анализа
ност регије а посебно руралног развоја од стране
стања општине Уб у свим сферама друштвеног живоРепубличких органа, нагомилавање еколошких прота, сазнајемо од Саве Сарића, заменика председника
блема, болести зависности...
општине Уб.
Започет је процес дефинисања ВИЗИЈЕ. У овом
Ево неких акцената из обимног материјала ове
процесу треба да учествује комплетна заједница, каанализе.
ко би визија идентификовала основне принципе и
У ПРЕДНОСТИМА („на њима можемо градивредности, била реалистична, кредибилна, атрактивти”) општине Уб су свакако: близина Београда, блина а истовремено била став заједнице о будућности.
зина београдског тржишта, рудно богатство у угљу и
Наравно, став који мора бити заснован на реалности
неметалима, пољопривредно земљиште, вода, путна
и као надградња.
проходност и мрежа, становништво и образованост,
Свака радна група је дала одговоре на питања: Катрадиција, искуства у пољопривредној производњи,
ко видите општину Уб данас? Шта је бренд општине
солидни капацитети општине, капацитети за прераУб? Како видите општину Уб 2020 године?
ду меса, добра перспектива развоја рударства и енерИз сваке радне групе изабрано је по два представгетике тиме и укупног економског развоја итд.
ника која са члановима координационог тима чине
У СЛАБОСТИ („њих можемо исправити”) су учеСтратешки тим, који треба да буде главни носилац
сници форума навели: квалитет живота на селу, квапосла. У првој половини маја, анализираће се резуллитет путне мреже, електро мрежа, положај пољопритати SWOT анализе, сачинити комплетна анализа
вреде, неорганизованост у откупу пољопривредних
стања општине, комплетирати индикатори профила
производа, неорганизована едукација пољопривредопштине и извршити припреме за вишедневну обуника, велики број старачких домаћинстава и грађана
ку стратешког тима која ће се реализовати у другој
у стању социјалне потребе, мали и расцепкани поседи
половини месеца маја.
у пољопривреди, појава безвољности, несигурности
Учешће грађана, иницијативе, предлози, мишљеи апатичности становништва, лоша приватизација,
ња и сугестије су неопходни. Сваки грађанин се мозастарела механизација, велика незапосленост, слабо
же укључити у овај процес било кроз лично учешће
удруживање, недостатак прерадних капацитета пољона састанцима који ће у свакој групи бити отворени
привредних производа, празни пословни простори,
и јавни и о којима ће јавност бити на време обавеквалитет пољопривредних производа, недовољно
штавана, било писаним пу тем.
развијен приватни сектор, нерешени
имовинско-правни односи, мали број
регистрованих пољопривредних гаСве писане предлоге, иницијативе, сугестије и мишљења се моздинстава, беспотребно администри- гу упућивати у писаном облику на адресу Општине Уб са назнаком
рање у многим областима, савремени „за СЛОР”, сајт општине или на адресу SLOR@OPSTINAUB.RS која је
изазови којима се млади тешко одупи- искључиво намењена активностима око израде овог документа.
ру (дрога и алкохол)...
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Посета помоћника министра рада и социјалне политике

ПРЕД ЛОЖЕН НИЗ НОВИХ МЕРА
Општину Уб је, у уторак 14. априла, посе тила Радмила Букумирић-Катић, помоћник министра рада и
социјалне политике са сарадницима. Теме разговора са руководством општине и директорком Центра за
социјални рад су биле:
- Актуелна привредна ситуација у општини
- Реализација мера Владе Републике Србије у области социјалне заштите
- Анализа разних облика помоћи социјално угроженим лицима са територије општине Уб.
Циљ посете је иницијатива Министарства да на терену реално сагледа проблеме, предложи адекватне мере и пронађе најефикасније начине сарадње са општинама.
Руководство општине Уб је предложило низ нових мера за помоћ социјално угроженима са подручја општине које ће Министарство узети у разматрање.

Инвестиције

СТЕПЕН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НА ХАЛИ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ НА ДАН 15.04.2009.
Уговорена вредност радова:
Фактурисано и плаћено:
Извршени нефактурисани радови:
Укупно извршених радова:

78.586.196,96 дин

994.761,90 евра

49.296.243,00 дин

624.003,09 евра

5.557.278,83 дин

70.345,30 евра

54.853.521,83 дин

694.348,39 евра

У односу на основни Уговор појавили су се вишкови и накнадни радови:
- Замена тла
- Столарски радови - доплата
- Фасадни лим
- УКУПНО:

4.816.245,87 дин
318.968,00 дин
2.335.070,80 дин
7.470.284,00 дин

60.965,13 евра
4.037,00 евра
29.557,85 евра
94.560,00 евра

У односу на укупно извршене радове, вишкови и накнадни радови износе 13,6%.
Укупан дуг извођачу:
Преостали (неуговорени) радови:
- Грејање и климатизација
- Електроинсталације
- Партерно уређење
- Набавка опреме
Према пројекту грејања и климатизације вредност машинских ра дова је 20
милиона динара, електро ра дова везаних
за грејање и климатизацију 6 милиона
динара, а партерног уређења 8 милиона
динара.

48.500.000,00 дин

514.291,00 евра
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ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ УБ ЗА 2009. ГОДИНУ
ОПРЕ ДЕ ЉЕНИХ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
1. Овим Програмом утврђују се услови остваривања, начин коришћења и висина средстава буџета
општине Уб опредељених за пољопривреду у 2009. години, за:
1.1. субвенције регистрованим пољопривредним газдинствима;
1.2. кредите регистрованим пољопривредним газдинствима;
1.3. суфинасирање рада противградних стрелаца;
1.4. покриће трошкова котизације учешћа на сајмовима и изложбама;
1.5. суфинсирање услуга стручних служби.
2. Субвенције регистрованим пољопривредним газдинствима
2.1. Субвенцијe за отељену телад .............................................................................................. 7.500.000 динара
2.2. Субвенција зa набавку квалитетних мушких приплодних јагњади ......................... 2.000.000 динара
2.3. Субвенција за заснивање нових производних засада воћа и винове лозе
на укупној површини од 35ха (30ха шљиве, 3,5xa вишње и 1,5ха винограда) ........ 1.500.000 динара
3. Средства за давање кредита ................................................................................................... 8.000.000 динара
4. Суфинасирање рада противградних стрелаца ..................................................................... 768.000 динара
5. Покриће трошкова котизације учешћа на сајмовима и изложбама................................ 182.000 динара
6. Суфинсирање услуга стручних служби.................................................................................... 50.000 динара
7. Спровођење програма
Општинско веће ће формирати стручну комисију која ће утврђивати испуњеност услова за остваривање права по основу овог програма и слати захтеве са приложеном документацијом Одељењу за буџет
и јавне службе Општинске управе општине Уб.
Непотпуни и неблаговремено поднети захтеви се неће разматрати.
Одељење за буџет и јавне службе, исплаћиваће износ средстава субвенције на наменски рачун корисника средстава.
Надзор над спровођењем овог програма вршиће Општинско веће.

У току је реализација следећих активности:

Субвенцијe за отељену телад
Циљ субвенције јe подстицање бржег развоја сточарства и већа производња млека и меса на територији општине Уб.
Износ субвенције покрива трошкове осемењавања, обележавања, вађење потребне евиденције и уматичења.
Право на субвенцију имају пољопривредна газдинства са територије општине Уб (у даљем тексту:
корисници субвенције) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Уредбом о Регистру
пољопривредних газдинстава („Службени гласник
PC” број 119/08).

Корисници субвенције остварују право на субвенцију за отељену телад у току 2009. године произведену у сопственом запату.
Субвенција се утврђује у висини од 2.500 динара
по отељеном телету у 2009. години.
Исплата субвенције ће се вршити једном месечно, према редоследу подношења захтева, до утрошка
средстава обезбеђених за ову намену у буџетској
2009. години.
Захтев се подноси на обрасцу - „Захтев за остваривање средстава субвенције за отељено теле у 2009.
години”, који се може узети у месним канцеларијама
и на писарници Општинске управе општине Уб где
се попуњени захтеви и предају.

БИЛТЕН ОПШТИНЕ УБ
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Уз захтев корисник субвенције подноси фотокопију:
1. потврде о регистрацији пољопривредног газдинства за 2009. годину;
2. пасоша за теле за које се подноси захтев;
3. личне карте;
4. картице наменског текућег рачуна.

Субвенција зa набавку квалитетних мушких приплодних јагњади
Циљ субвенције је да се подстицањем набавке
квалитетног приплодног подмлатка у овчарству, побољша расни састав и стварају услови за повећање
економичности обима и квалитета производње овчијег меса на територији општине Уб.
Право на субвенцију имају пољопривредна газдинства са територије општине Уб (у даљем тексту:
корисници субвенције) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Уредбом о Регистру
пољопривредних газдинстава („Службени гласник
PC” број 119/08).
Корисници субвенције остварују право на субвенцију за набавку ЈЕДНОГ квалитетног (уматиченог) мушког приплодног јагњета, које ће користити
у наредне четри године за даљу репродукцију на сопственом газдинству само ако већ држе најмање 10 грла оваца у 2009. години.
Субвенција се утврђује у висини од 70% укупне
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вредности једног квалитетног грла мушког приплодног јагњета од 4 до 12 месеци старости pace оваца
ШАРОЛЕ.
Захтев за коришћење субвенције подноси се до 1.
децембра 2009. године.
Исплата средстава субвенције ће се вршити према редоследу подношења захтева до утрошка средстава обезбеђених за ову намену у буџетској 2009.
години.
Захтев се подноси на обрасцу - „Захтев за остваривање средстава субвенције за набавку квалитетног мушког приплодног јагњета у 2009. години, који
се може узети у месним канцеларијама и на писарници Општинске управе општине Уб где се попуњени
захтеви и предају.
Уз захтев корисник субвенције подноси фотокопију:
1. потврде о регистрацији пољопривредног газдинства за 2009. годину;
2. писменог доказа из Управе за трезор о броју
пријављених грла оваца у сточни фонд у 2009. години;
3. потврде о матичењу грла за које се подноси захтев, оверен од стране селекцијске службе;
4. оригинал рачун за купљено грло на име носиоца пољопривредног газдинства,
5. личне карте;
6. картице наменског текућег рачуна.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ
Површина општине: 456км2=45600ха
Врсте земљишта:
Квалитетно пољопривредно земљиште

375 км2 или 82,2%

Шуме

57 км2 или 12,5%

Остало

24 км2 или 5,3%

Пољопривредно земљиште:
Оранице

7.

83% (64% житарице, 24% крмно биље, 8% поврће,
1% индустријско биље)

Ливаде

5,8%

Воћњаци

5,2%

Пашњаци

5,4%

Из документа Профил општине Уб (Пројекат израде Стратегије локалног одрживог развоја)
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Одбрана од поплава

СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА
Скупштина општина донела је Закључак о прихватању Извештаја о реализацији плана спровођења превентивних мера одбране од поплава у 2008.
години. Како се у Извештају наводи, општински
парламент је 2006. године усвојио План одбране од
поплава општине Уб и План спровођења превентивних мера одбране од поплава општине Уб, којима је извршена процена угрожености, одређене
мере, поступци, снаге, средства, организација и начин спровођења превентивних и оперативних мера заштите. Од планом утврђених 17 задатака, до
сада је 11 у потпуности извршено, a шест задатака
где су започе те активности наставиће се у 2009. и
у наредном периоду, известио је Бранислав Сарић,
начелник Општинског штаба цивилне заштите.
Између осталог, у 2008. години је урађено:

Спровођење хидротехничких
пасивних мера
Извршено је чишћење речног корита реке Уб,
уклањање растиња и шибља, одржавање у исправном стању свих клапни и жабљих поклопаца на уливно-изливним каналима на очишћеној деоници у дужини од 1,7 км. Вредност радова износи 17 милиона
динара, од чега општински Фонд за екологију издвојио је пет милиона, а ЈВП „Србијаводе” 12 милиона.
Радове је извело предузеће АД „Водопривреда” из
Смедеревске Паланке.

Заштита линијских одбрамбених насипа
На нерегулисаном делу Грачице извршено је сечење растиња и шибља, уклањање наноса, смећа, старог гвожђа и отпада и чишћење корита у дужини
од 300 метара. Вредност радова, које је финансирао
Фонд за екологију, је 500 000 динара. Извођач је убска фирма „Транс градња”.

Наставак радова на регулацији река
Тамнава, Уб, Кладница и Грачица
Урађена је целокупна техничка документација за
наставак уређења реке Тамнава, од Ћемановог моста
у Црвеној Јабуци до моста у Такову, у дужини од 5,7
км. Пошто је Влада Републике Србије на захтев општине Уб прогласила општи интерес на тој деоници,
води се поступак експропријације. За извођење ових
радова Светска банка је ЈВП „Србијаводе” ВПЦ „Сава-Дунав“ одобрила средства у износу од 170 милиона динара. Израђена су документа за уређење корита
реке Уб у градској зони (израда кинете, поплочавање
дна каменом и израда шеталишта), на делу од моста
у улици Дринске дивизије до моста у улици Рајка
Михајловића, у дужини од 1,7 км. ЈВП „Србијаводе”
конкурсом су одабрале извођача - конзорцијум две
фирме са лиценцама за радове на водопривредним
објектима: „Транс градња” Уб и „Морава” Ниш. Цена
радова износи 52 милиона динара, од тога Фонд за
екологију даје 27 милиона, а „Србијаводе” 25 милиона динара.
На реци Грачици, код Млекаре, урађен је нови већи мост, чиме је уклоњено уско грло и који омогућава већи проток воде. Ра дови су започе ти 2007, завршени 2008. године, а организовани и финансирани
од стране општинске Дирекције за изградњу. Мост
је изгра дило ГП „Грађевинар” Уб, а прилаз мосту
ПП „Жирекс” Уб. Вредност ра дова је осам милиона динара (мост пет милиона, а прилази три милиона).

Мелиорациони канали
У оквиру наставка регулације мреже мелиорационих канала у Убу, Совљаку, Такову, Бргулама, Звиздару прочишћено је око десет километара канала и
уклоњено растиње.

У овој години

ЗА РЕГУЛАЦИЈУ РЕКА 187 МИЛИОНА ДИНАРА
У оквиру планираних радова из области водопривреде у 2009. години, Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ ВПЦ „Сава-Дунав“ за регулацију река у нашој општини издвојиће 187 милиона динара.
Поред 170 милиона динара предвиђених за регулацију Тамнаве, у овој години за уређење реке Уб у
зони насеља, између два моста, „Србијаводе“ су планирале 12 милиона динара. Затим, на истој реци, за
санацију заштитних објеката у селу Бргуле издвојиће се три милиона динара, и на нерегулисаном току реке Уб, у селу Звиздар, за уређење протицајног профила корита реке (од Ацине воденице) – два милиона
динара.
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Извештај о стању и раду система противградне заштите на територији општине Уб у
2008. години

БЕЗ ЗНАЧАЈНИЈЕ ШТЕТЕ
Недовољан број противградних ракета, објекти противградних станица и стимулација рада стрелаца су проблеми рада система одбране од града
Систем одбране од града јединствено функцитри деценије. Инвестиционо се не одржавају, а оно
онише на територији Колубарског округа преко
што је најхитније је да се на пет изврши замена кровкомандног радарског центра „Близањски вис“ коне конструкције (салонита) и провери громобранско
ји је опремљен савременим радаром, савременим
уземљење свих 17 станица.
средствима везе, стручним и професионалним каСтимулација рада стрелаца је проблем од самог
дром и инсталираним противградним станицама,
почетка рада система одбране од града.
од којих је на нашој територији 17, са тренутно поУ прошлој години сваки стрелац из буџета оппуњених 28 стрелаца.
штине добио је по 2.000 динара месечно. Поред тога,
У три станице (Совљак, Кожуар и Каленић) већ
стрелцима није решен радно-правни статус, однодве године нису обезбеђени стрелци, a у Кожуару
сно признавање њиховог рада као део пензионог стаима проблема са имовинско-правним односима.
жа. Ово налаже и потребу подржавања иницијативе
У годишњем извештају РХМЗ Србије наведено је
за доношење новог системског Закона о одбрани од
да је у 2008. години било 36 дана са појавом штете од
града, којим би се прецизно дефинисале обавезе и
града на пољопривредним културама. На територинадлежности РХМЗ, општина и решио статус стрелаји наше општине, током године није било значајница, стоји у Извештају о стању и раду система противјих штета, а снабдевеност противградних станица са
градне заштите на територији општине Уб у 2008.
противградним ракетама и њихово дејство током гогодини.
дине оцењује се задовољавајућим.
Проблеми рада система одбране од града су: недовољан број
ЗАКЉУЧЦИ
противградних ракета, објекти
противградних станица и стиму- У 2008. години одбраном од града обу хваћена је цела терилација рада стрелаца.
торија општине са 45.600 ха, од тога 37.440 ха пољопривредног
Потребан број противградземљишта.
них ракета је елементарни услов
- Преко Радарског центра „Близањски вис“ у убској општини
да се у врло кратком временском
ак
ти
вирано је 14 противградних станица, или 83% од планираног
периоду може засејати облачни
броја лансирних места. У сезони 2009. активирано је 16 противпростор и смањити ризик од граградних станица, сем у Кожуару где је у току.
да. Основни методолошки приступ је да се у сваком тренутку на
- Инсистирати код РХМЗ да се благовремено изврши набавсваком лансирном месту мора нака потребног броја раке та и да се до почетка сезоне изврши
лазити минимум 12 ракета, те сидистрибуција 12 кома да по станици у свих 17 противградних
стем на територији Србије од 1630
станица општине. Тренутно, сезона је започе та са осам раке та
противградниих станица мора
по противградној станици, што је 40 одсто мање од потребног
обезбедити 20.000 ракета - за сезостандарда.
ну од 35.000 до 40.000 ракета.
- Из буџетске резерве за 2009. годину обезбедити стрелцима
Квалитет ракета је побољшан,
до
дат
ну стимулацију у већем износу него за 2008. годину. Уместо
а садашњи произвођачи су „По2.000,
планирана је стимулација од 4.000 динара по стрелцу.
лиестер“ из Прибоја, „Tpајал“ из
Крушевца и „Крушик“ из Ваљева,
- Подржати иницијативу за доношење новог Закона о одкоји улажу сталне напоре да повебрани од града којим се прецизно дефинише изградња, развој,
ћају домет, површину исејавања
одржавање, функционисање, финансирање и кадровска попуњереагенса и трајање продуже.
ност система.
Противградне станице на територији општине су изграђене пре
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Цивилна заштита и ванредне ситуације

СЕМИНАР
USAID-ов Програм за планирање и управљање у ванредним ситуацијама и јачање економске
сигурности у Ср бији организовао је 27. и 28. априла на Фрушкој Гори семинар „Процес управљања
ванредним ситуацијама и оснивање сталног тела
на локалном нивоу“. Убска општина је једна од четири општине које су са својим тимовима учествовале на овом семинару.
Обрађено је више тема: законска регулатива, тимски рад у ванредним ситуацијама (решење очекиваних опасности), размена искустава и упознавање са
међународним искуствима.
Програм је кренуо крајем фебруара 2009. и трајаће четири године, са циљем да подржи изградњу
одрживог и систематског приступа управљања ванредним ситуацијама на локалном нивоу.
Иначе, наша општина се налази међу тридесетједном општином у Србији са највећим ште тама
од поплава.

Саопштење из Техничке школе „Уб“

ТАКМИЧЕЊА 2009.
Као и претходних година, тако и ове, Техничка школа „Уб“ је учествовала на неким од
такмичења које је организовало Министарство
просве те. Поменућемо она где су постигну ти запажени резултати.
На такмичењу из француског језика ученица
Невена Панић, образовни профил трговински техничар IV разред, коју је кроз такмичење водила
професорка Биљана Лазић, на окружном такмичењу освојила је прво место и на тај начин име своје
школе ставила испред свих школа у региону. На републичком такмичењу освојила је четврто место,
што је најбољи резултат нашег региона. На овај
начин се име Техничке школе „Уб“ нашло испред
многих реномираних школа у Србији, на чему јој
захваљујемо.
Наставници практичне наставе машинске струке Радован Поповић, Бранислав Митровић и Боривоје Јанковић, припремали су екипу у саставу: Владимир Милетић, бравар II разред, Ненад Николић,
аутолимар III разред и Влада Дамњановић, аутомеханичар III разред, који су на обласном такмичењу
машинских школа где је учествовало шест региона

постигли запажене резултате. Владимир Милетић
је освојио друго место за образовни профил бравар а Ненад Николић треће место за образовни
профил аутолимар, и на тај начин изборили право
за учешће на републичком такмичењу.
На републичком такмичењу угоститељско туристичких школа Србије, екипу Техничке школе
„Уб“, коју су припремали наставници Верољуб Николић и Миломир Симић чинили су: Никола Сајић, конобар, и кувари Душан Богићевић и Анто
Сабрановић. Највиши домет на овом такмичењу
постигао је Никола Сајић који је освојио четврто место на практичном раду, а екипа је освојила
осмо место.
Упутно је помену ти и ученике I разреда, образовног профила општи техничар, Филипа Лишанина и Дарка Васиљевића, који су под руководством
професора Милана Киселчића изборили учешће
на окружном такмичењу из српског језика, али се
нису пласирали на републичко.
Свим учесницима на претходним успесима честитамо са надом да ће на наредним такмичењима
постићи још боље резултате.
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Програм рада Градске библиотеке „Божидар Кнежевић” за 2009. годину

БИБЛИОТЕЧКА ДЕ ЛАТНОСТ
Библиотека обезбеђује грађанима задовољење потреба у библиотечкој делатности, која обу хвата:
прикупљање, обраду, чување и коришћење књига, часописа и новина, музичких дела, репродукције
уметничких слика и цртежа, картографских публикација, плаката
и других дела која су умножена
штампањем или на други начин.
Променом статусног положаја
библиотека створени су услови за
нови концепт организације и рада,
а законски услови су условили проширену делатност библиотека.
Имајући у виду шта све библиотека треба да ради и уз одговарајућу подршку, она је један од водећих носилаца културе на подручју
општине Уб.
Реализација програмских задатака ће, свакако, зависити од материјалних могућности, пре свега
оснивача, па је овај Програм урађен имајући у виду материјалне
прилике, стоји у Програму рада.
Набавка, обрада и коришћење
књига биће највише заступљена
активност у оквиру редовне делатности. Корисници библиотеке су
различите категорије грађана и да
би се задовољиле њихове потребе за књигом, постојећи књижни
фонд мора се проширити, осавремењивати и актуелизовати. To је
најважнији предуслов да се библиотека приближи корисницима
и постане место где ће они радо
долазити.
Стварањем добрих услова у
дечјем одељењу, у циљу придобијања што већег броја младих читалаца, библиотека ће организовати
групне доласке деце предшколског узраста и млађих основаца.
На пригодној свечаности првацима биће подељене бесплатне чланске карте.
- Ове године планирамо набавку око 1800 књига, и то: куповином, поклоном дародаваца, по-

клоном Министарства културе,
поклоном издавача и поклоном
аутора. Набавићемо знатно више
наслова из уметности, филозофије, као и монографије и речнике.
Наставићемо са набавком књига
за децу на енглеском, руском и
француском језику. Што се тиче
периодичних публикација планирамо повећање броја наслова за
20%, као и значајније повећање
броја наслова у завичајном фонду,
бар за 50. Набавком значајнијих наслова повећавамо обим коришћења фондова, имаћемо бољу пону-

ду и реално је очекивати повећање
броја корисника за 10% у наредној
години. Сарадња са школским библиотекама на подручју општине
одвијаће се кроз пружање стручне
помоћи и, уколико наше могућности дозволе, уступањем одређеног
броја наслова. Заштита библиотечке грађе имаће значајно место у раду. Поред уобичајених мера заштите, покушаћемо да део оштећених
књига повежемо, а извршићемо
ревизију књижног фонда, истиче
директор Градске библиотеке Живорад Тодоровић.

Културно-просветна делатност
Културно-просветна делатност Градске библиотеке обу хвата књижевне сусрете, изложбе и издавачку делатност. Између осталог, у току
ове године планирано је двадесет књижевних сусрета укључујући и завичајне књижевне ствараоце, пет промоција књига од којих ће једна
бити издање наше библиотеке, као и организацију фестивала поезије
за децу „Витезова јесен”. Неке од ових манифестација одржаће се и у
другим местима наше Општине. Поред постојеће три радионице, планиран је рад још три радионице за децу у простору библиотеке: радионица
креативног писања, радионица стрипа и еколошка радионица. Организоваће се такмичење рецитатора за ученике основних и средњих школа
општине Уб.
Библиотека ће расписати два ликовна конкурса за децу млађег узраста, наградити најуспешније и организовати изложбу. Организоваће се
изложба радова полазника Мале школе сликања, керамике и калиграфије, које успешно раде, изложба ликовних радова ученика првог разреда
основних школа са територије наше општине, као и две изложбе слика,
од којих ће једна бити завичајног сликара. У договору са издавачима, библиотека ће организовати три продајне изложбе књига. Наредне године
почеће се са дигитализацијом некњижног фонда у завичајној збирци.
У плану је издавање књиге „Тамнава и Тамнавци”, а штампаће се и
зборник радова са научног скупа посвећеног Божидару Кнежевићу.
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Тарифни систем за обрачун коришћења воде из Градског водовода

ЦЕНА РАЦИОНА ЛИЗУЈЕ ПОТРОШЊУ
У циљу рационалнијег и наменског коришћења
воде из Градског водовода у летњим месецима због
недовољне количине воде, Комунално јавно предузеће „Ђунис“ успоставља Тарифни систем. Скупштина општине Уб дала је сагласност да се примени
овај Тарифни систем за обрачун коришћења воде из
Градског водовода само на категорију корисника „домаћинства“, као и сагласност на Одлуку Управног
одбора овог предузећа о ценама комуналне услуге
коришћења воде из Градског водовода у складу са тарифним системом.
Гранична количина воде која ће се обрачунавати
по стандардним ценама је 25м3 на месечном нивоу,

а све преко те количине плаћаће се по вишим тарифним ценама.
Примера ради, домаћинство које месечно потроши 30м3 воде, платиће 25м3 по стандардној цени, а
преосталих пет кубика по тарифној цени.
Тарифна цена добија се множењем стандардне цене са три. При одређивању цена коришћења воде из
Градског водовода по тарифном систему узима се у
обзир општа политика цена и планови развоја система водоснабдевања насељеног места Уб.
Цена коришћења воде у тарифном систему примењиваће се у периоду од месеца маја до краја септембра текуће године.

Категорија
група тарифних корисника

Гранична количина воде на месечном нивоу, која ће
се обрачунавати
по стандардним
ценама

Стандардне цене са ПДВ-ом у
динарима

Гранична количина
воде на месечном
нивоу, која ће се обрачунавати по тарифном систему

Цене по тарифном систему са
ПДВ-ом у динарима

Домаћинства

До 25 м3

31,14

Преко 25 м3

93,42

Комунално јавно предузеће „Ђунис“

ЕДУКОВАЊЕ НАЈМЛАЂИХ

АКЦИЈА ОЗЕ ЛЕЊАВАЊА

КЈП „Ђунис“ је, у сарадњи са Фондом за екологију општине Уб, 22. априла, на Дан плане те Земље, припремило занимљиву акцију под називом
„Чувајмо плане ту ову јер не можемо купити нову“.
Акција, која је требала да буде у градском парку,
због кишног времена није одржана. Планирано је
учешће деце Предшколске установе Уб, као и ученика нижих разреда основних школа у Радљеву и Убу.
Програм је био замишљен да деца од пет амбалаже,
коју су прикупили радници „Ђуниса“, направе „пет
кулу“, која би се нашла у машини за рециклирање.
На тај начин би се деци демонстрирао сам начин
рециклаже. Програм је подразумевао да наши најмлађи засаде цвеће из пластеника овог предузећа
у жардињере испред Градске библиотеке, и да запослени у Фонду за екологију одрже кратко предавање. У КЈП „Ђунис“ истичу да неће одустати од идеје
да едуку јемо наше најмлађе, па планирају да у наредном периоду одрже акцију рециклаже за предшколце и основце.

Служба зеленила Комуналног јавног предузеће
„Ђунис“, заједно са Фондом за екологију општине
Уб, у току априла и маја, спроводи акцију озелењавања града.
Већ је формиран дрворед од платана у делу улице Дринских дивизија. У истој улици направљене
су две групације бреза, замењена пропала стабла
и додато нешто нових у новоформираном парку у
Таловима и улици Све те Поповић.
Завршено је озелењавање црквене порте где је,
осим че тинара, коришћено доста жбунастог материјала и цвећа. Такође, посађено је и ново цвеће на
улазу у црквену порту.
У току је и акција замене двогодишњег цвећа и
луковица са новим раса дом једногодишњег цвећа
које је самостално произведено у пластенику „Ђуниса“.
Оно ће на убским зеленим површинама бити све
до октобра, када се поново сади двогодишње цвеће.
Ова акција ће трајати током маја.

