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Изградња објеката за заштиту од поплава

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О ЗА ЈЕДНИЧКОМ
ФИНАНСИРАЊУ
У пе так, 30. јула, испред Oпштине Уб председник општине Владислав Крсмановић са Јавно
водопривредним предузећем „Србијаводе“ потписао је Споразум о заједничком финансирању
изградње објеката за заштиту од поплава: „Река Тамнава (заштитно подручје „Ћеманов мост
— мост Таково”): регулација реке Тамнаве од км
13+700 до км 19+364”.
Предмет овог Споразума је дефинисање међусобних права и обавеза потписника: у изградњи
и коришћењу регулисаног корита са обостраним
насипима реке Тамнаве од км 13+700 (Ћеманов
мост) до км 19+364 (мост за Таково) и у реконструкцији и коришћењу моста у Црвеној Јабуци (на км
14+877) за прелаз преко регулисаног корита реке
Тамнаве. Потписници овог споразума су сагласни
да ЈВП „Србијаводе” врши инвеститорске послове, односно стручни надзор и руковођење изградњом, односно реконструкцијом ових објеката.
Општина Уб се обавезује да на ЈВП „Србијаводе”, у складу са законом, пренесе право коришћења
непокретности за изградњу објекта, којим ће упра-

вљати, као објектом за заштиту од вода у државној
својини, ЈВП „Србијаводе”. Реконструкција моста
преко регулисаног корита реке Тамнаве, на локалном пу ту у Црвеној Јабуци вршиће се на земљишту
у власништву Републике Србије, чији је корисник
Општина Уб и ЈВП „Србијаводе”. Мостом, након реконструкције, која се обавља због недовољне пропусне моћи и неусаглашености са будућим регулисаним коритом Тамнаве, управљаће Општина Уб.
Средства за финансирање изградње објеката
из овог Споразума обезбеђују се из кредитног
аранжмана са Светском банком, преко МПШВ Републичка дирекција за воде, након спроведених
процедура по правилима Светске банке.
Потписници споразума констатују да је процењена вредност изградње објеката према пројектној документацији 255.000.000,00 динара (са урачунатим ПДВ). Коначна вредност биће утврђена
уговором са изабраним извођачем, након спроведеног поступка јавне набавке радова, односно избора најповољније понуде према процедури Светске банке.

Стална конференција градова и општина

ПРЕДСТАВЉЕН НАЦРТ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Стална конференција градова и општина је 3.
јула, у просторијама Општине Нови Београд, представила Нацрт акционог плана СКГО за припрему
јединица локалних самоуправа у Србији за процес
европских интеграција. Расправи су присуствовали председници општина и градоначелници из
Србије, представници Канцеларије за европске
интеграције Владе Републике Србије, институција
Европске уније, као и релевантни представници
цивилног друштва. Испред Општине Уб на овом састанку су били председник општине Владислав Крсмановић и Стефан Теодосић, стручни сарадник
за локални економски развој.

Посебан акценат током расправе је стављен на
неопходност институционализације дијалога између
Владе Републике Србије, СКГО и јединица локалне самоуправе када се ради о процесу европских интеграција. Преко 60% европског законодавства примењује
се на локалном нивоу, и из тог разлога је неопходно
да се наше општине и градови благовремено упознају
са својим обавезама које их очекују, али исто тако и
да Влада води рачуна о капацитетима и могућностима локалне самоуправе у Србији. Предлог СКГО је
обавезно укључивање представника локалних власти
у рад преговарачких група, у оним областима које су
од значаја за јединице локалне самоуправе.

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 општине

ОДРЖАНЕ ДВЕ СЕДНИЦЕ
Трећа седница Скупштине општине Уб, прекину та 28. априла због недостатака кворума, настављена је 26. јуна. Од три преостале тачке дневног реда, одборници су донели Одлуку о изради
Плана де таљне регулације пу та у насељу Новаци,
општина Уб и Закључак о прихватању Извештаја о стратешкој процени утицаја Ур банистичког
плана за изградњу комплекса фарме за тов бројлера „Старо Врело“ у КО Бањани, општина Уб.
Скупштина општине није донела План де таљне
регулације за изградњу комплекса фарме за тов
бројлера „Старо Врело“ у КО Бањани, општина
Уб за који је гласало 20 одборника што не представља већину гласова од укупног броја одборника колико је потребно за доношење ур банистичких планова.
По завршетку треће седнице, одржана је четврта
седница Скупштине општине. Одборницима су достављени предлози Општинског већа општине Уб
за проширење дневног реда по хитном поступку, и
то предлог Одлуке о допунском буџету општине Уб
за 2009. годину и предлог Одлуке о измени Плана детаљне регулације за стамбено-пословни објекат на
углу улица Свете Поповића и Алексе Мартића у Убу.
Пред почетак седнице одборницима је достављен
писани акт којим председник Општинског већа повлачи предлог Одлуке о допунском буџету општине
Уб за 2009. годину, док је други предлог уврштен у
дневни ред.

Након усвајања дневног реда, одборници су прешли на одлучивање. Потврђен је мандат Звонку Ивановићу, изабраном са изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић“. Одборници су
донели Одлуку о изради Генералног плана „Уб 2025“
и Одлуку о изради Извештаја о стратешкој процени
Генералног плана „Уб 2025“ на животну средину (о
томе детаљније у овом броју Билтена), као и Одлуку
о давању сагласности на Статут Фонда за рурални
развој општине Уб.
На дневном реду биле су и три тачке везане за
КЈП „Ђунис“. Донети су: Закључак о прихватању Извештаја о раду и пословању КЈП „Ђунис“ за 2008. годину, Решење о давању сагласности КЈП „Ђунис“ на
одлуку Управног одбора о покрићу губитка за 2008.
годину и Одлуку о усвајању Финансијског извештаја за 2008. годину са Напоменама уз финансијски извештај за период јануар-децембар 2008. године КЈП
„Ђунис“ из Уба.
Из обимног дневног реда издвајамо и донету Одлуку о завршном рачуну буџета општине Уб за 2008.
годину, као и Одлуку о разрешењу и избору члана
Општинског већа општине Уб. Известилац по овој
тачки, председник општине је образложио да је после одржаних консултација утврђено да Милан Урошевић, као народни посланик, не може бити члан
Општинског већа општине Уб због сукоба интереса,
па је поднео оставку, а уместо њега је предложен Мирослав Благојевић.

Прекогранична сарадња

ДОГОВОР ОПШТИНА УБ И МОДРИЧА
Делегација општине Уб је 30. јула у Модричи (Република Српска) постигла договор о сарадњи ове две
општине у програму Прекограничне сарадње.
После више него срдачног и пријатељског дочека од стране господина Бојана Видића, заменика Начелника општине и Бранкице Поповић, начелника одељења за привреду, представници општине Уб саставили су
начелну листу пројеката којима ће се конкурисати код Европске комисије.
У току августа и септембра ове две општине и организације и предузећа са њихових територија радиће заједнички на припреми пројекта индустријске зоне и рециклажног центра, а сарадња би требало да обу хвати и
опремање фонетских лабораторија у основним школама, куповину опреме и аутобуса за културно-уметничка
друштва, док ће ловачка удружења конкурисати за проширење смештајних капацитета. Услови конкурса су
веома строги, документација обимна и комплексна, али поред могућности за добијање бесповратних новчаних средстава, овај програм представља својеврсан тренинг за писање и пријављивање пројеката према правилима која су прописана у Европској унији.
Конкурс ће бити завршен 6. октобра, а уколико неки од пројеката задовољи високе критеријуме, партнерске општине и Европска комисија би почетком јануара 2010. године потписале уговоре о коришћењу финансијских средстава.
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Свечана конференција у Ужицу

ПРОГРАМ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ
Општина Уб је у понедељак, 13. јула, званично
ушла у први Програм прекограничне сарадње Србија - БиХ, који представља најновију иницијативу за проширење политике ЕУ ради промовисања
сарадње између земаља у пограничним областима.
Програм се остварује као компонента II нових финансијских Инструмената предприступне помоћи
Европске уније 2007-2013. (ИПА).
Свечаној конференцији, која је одржана у Ужицу,
присуствовали су Владислав Крсмановић, председник општине и Стефан Теодосић, стручни сарадник
за локални економски развој. На Конференцији су
представљени циљ Програма и потенцијални учесници.
Свеукупни циљ Програма je следећи:
- Усавршити институционалне оквире за развој
малих и средњих предузећа у квалификованом подручју;
- Развој туризма као кључног сектора привреде у
пограничном подручју;
- Промовисати прекограничну трговинску сарадњу и приступ тржиштима;
- (Поново) успоставити прекограничне синергијске ефекте између организација које пружају подршку бизнису и трговинској размени ради промовисања заједничких иницијатива за сарадњу;
- Одржати висок квалитет животне средине квалификованог подручја као економског ресурса, кроз
сарадњу на заједничким иницијативама за заштиту

животне средине и експлоатацију;
- Ојачати прекограничне директне контакте међу људима ради јачања културних и спортских веза
и ради заједничког учешћа у активностима од заједничког интереса.
Корисници могу да буду следећи (ова листа није
свеобу хватна):
- Локална управа и њени органи, укључујући јавна комунална предузећа, болнице, медицинске и хитне службе;
- Школе, библиотеке, установе културе, центри у
заједници, културне, историјске или спортске асоцијације, итд;
- Невладине, непрофитне организације;
- Организације за подршку бизнису као што су
привредне коморе, пословни центри, секторске асоцијације, локалне трговачке асоцијације, итд.
- Агенције за регионални и локални развој;
- Органи надлежни за заштиту природе или управљање, газдовање парковима природе и јавна управа;
- Јавна и приватна тела која пружају подршку
радној снази (центри за нова радна места, службе за
размену послова, итд.)
- Школе, више школе и универзитети из региона,
укључујући установе за средње стручно и занатско
образовање;
- Еурорегиони;
- Мала и средња предузећа.

Ваљево

ИНФО ДАН
Министарство финансија Републике Србије и
Дирекција за европске интеграције Босне и Херцеговине, објавили су 8. јула 2009. године први позив
за достављање предлога пројеката у оквиру Прекограничног програма Србија - Босна и Херцеговина, финансираног из Инструмента за предприступну помоћ Европске уније (ИПА). Европска унија
је издвојила 3,24 милиона евра бесповратних средстава за финансирање прекограничних пројеката
између Републике Србије и Босне и Херцеговине,
од тога за апликанте из Србије опредељена су 2 милиона евра.
Поводом објављивања првог позива за достављање предлога пројеката из овог програма, Заједнички
секретаријат за Прекогранични програм Србија-Босна и Херцеговина Министарства финансија Владе
Републике Србије организовао је 15. јула у Ваљеву

Инфо дан, на коме су координатори и руководиоци
програма презентовали водич за подносиоце предлога пројеката, матрицу логичког оквира, структуру
апликационог формулара и буџет.
„Инфо дан у Ваљеву смо организовали да упознамо будуће апликанте са условима конкурса, да им
представимо документа која су недавно одобрена
од Европске комисије и која имају специфична правила за пријаву пројеката“, рекла је овом приликом
у Ваљеву Мирјана Ножинић, руководилац групе за
ИПА- Прекограничне програме Министарства финансија Владе Србије и додала: „Из тог разлога ћемо
организовати и радионице односно информативне
сесије за заинтересоване апликанте. Данас смо овде
у Ваљеву, су тра ћемо Инфо дан одржати у Лозници,
а 17. јула на Златибору. Инфо дани биће организовани и у Босни и Херцеговини“.
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Коп „Радљево“

ИЗРАДA УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
Стратешким документима
Републике Србије („Стратегија
развоја енерге тике РС до 2015.
године“, Програм остваривања
стратегије и др.) и Просторним
планом подручја експлоатације
Колубарског лигнитског басена
(„Сл. гласник РС“, 122/08) предвиђено је 2012. године отварање
новог површинског копа „Радљево“, с тим да производња угља отпочне 2014. године.
Израда планске и техничке документације за зону утицаја ПК
„Радљево“ представља пројекат
од изузетне важности и хитности
имајући у виду планиране рокове у поступку избора стратешког
партнера за изградњу ТЕ „Колубара Б“ и ТЕНТ Б3.
ЈП „Електропривреда Србије“,
ПД РБ „Колубара“ и Општина Уб
договорили су се да покрену израду Урбанистичког плана истовремено са израдом техничке
документације на нивоу идејног
пројекта и студије оправданости
за Коп „Радљево“. Урбанистичким
планом била би обу хваћена територија шест катастарских општина укупне површине од око 7 250
хектара са око 5 000 становника
или око 1740 домаћинстава (попис 2002. године). Израда Урбанистичког плана биће поверена Институ ту за архитектуру и урбанизам Србије из Београда а средства

за израду планске документације
обезбедиће ПД РБ „Колубара“.
У првој фази биће урађен Урбанистички план за северни део
Планског подручја, где се планирају рударске активности у периоду
до 2020-23. године и који обу хвата
подручје КО Радљево, КО Шарбане, КО Бргуле - део (238 ha) и КО
Каленић - део (968 ha). У другој
фази биће урађен Урбанистички
план за јужни део Планског подручја који обу хвата КО Стубленица и КО Паљуви. Планира се да
урбанистички план за северни
део Планског подручја буде донет
од стране Скупштине општине Уб
у првој половини 2010. године, а
за јужни почетком 2011. године.
Основни циљеви израде и доношења Урбанистичког плана су:
- обезбеђење планске документације за развој рударских радова
на Планском подручју;
- обезбеђење планског основа за организовано измештање
делова насеља Радљево, Каленић
и Бргуле као и несметано функционисање делова насеља која су
угрожена рударским радовима
али нису у првом приоритету за
измештање;
- усклађивање стратешких и
оперативних, дугорочних и краткорочних, националних и локалних потреба и интереса развоја
на Планском подручју;

- усклађивање
економских,
социјалних, технолошких, еколошких и просторних аспеката развоја на Планском подручју;
- обезбеђење прихватљивих
стандарда квалитета животне средине на Планском подручју и непосредном окружењу;
- стварање планских претпоставки за рекултивацију деградираних површина;
- обезбеђење просторних услова за безбедно функционисање
производних, технолошких, инфраструктурних и насељских комуналних система и др.
Програмом пресељења (делова) насеља, који је саставни део Урбанистичког плана, биће утврђени: концепција пресељења насеља
и гробља; услови пресељења и начин њиховог остваривања; права
и обавезе учесника у спровођењу
пресељења; динамика пресељења
домаћинстава; и оквирна процена
трошкова пресељења.
Теренски радови на евиденцији података о становништву и
објектима домаћинства, привредним, комуналним, инфраструктурним и објектима са јавним
функцијама, обавиће се до краја
августа 2009. године. Подаци из
Упитника за евиденцију података биће коришћени за сумарне
анализе (број и структура становништва и домаћинстава и груби
подаци о објектима домаћинства)
по насељима и деловима насеља
искључиво за потребе израде Урбанистичког плана. Ближе информације о планираним посетама
домаћинствима биће достављене
накнадно.
Све јавне набавке које се
спро воде сред стви ма буџета Општине Уб објављују се на сајту Oпштине:
www.opstinaub.org.rs
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Просторно уређење територије градског насеља Уб

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАН „УБ 2025.“
Доношењем Одлуке о изради Генералног плана
Због потребе будућег угљенокопа на подручју се„Уб 2025.“ приступа се његовој изради, а границом
ла Радљево доћи ће до исељавања људи, и постоји
генералног плана обухваћена је површина од око
потреба да се за одређен број домаћинстава која би
1.453 хектара, и то: целе КО Уб и Трњаци и делосе са овог подручја иселила на Уб обезбеди довољан
ви КО Таково, Мургаш, Гуњевац и Совљак. Циљ
простор за изградњу индивидуалних стамбених објеизраде је стварање законског и планског основа за
ката. Очекује се да ће у будућности потребу за стамдаље просторно уређење територије градског насебеном изградњом имати већи број оних који ће се
ља Уб. На основу Закона о планирању и изградњи,
запослити у ТЕ „Колубара Б“ и на коповима угља, те
Генерални план садржаће, пре свега, грађевински
ће морати да буду предвиђене површине за те сврхе
реон, намену површина које су пре тежно планираи одговарајућа инфраструктура. Због тога је ЈП „Дине у грађевинском реону, правце, коридоре и капарекција за уређење и изградњу“ Уб наручила израду
ците те за саобраћајну, енергетску, водопривредну,
генералног плана водоснадбевања, а Фонд за екокомуналну и другу инфраструктуру, зоне и целине
логију приступио изради студије оправданости тоза које ће се радити урбанистички планови и за коплификације за Уб и изради генералног пројекта за
је генерални план садржи иста правила грађења.
фекалну канализацију. Решења ових пројеката биће
„У овом првом кораку Скупштина општине деуграђена у Генерални план.
финисала је обу хват Генералног плана – то је нешто
Исто тако, биће дефинисане зоне које нису пошира зона у односу на претходни, и то шира на продобне за стамбену изградњу и на којима ће се генестору КО Совљак и Таково, односно зони Фазанериралним планом забранити изградња. Евентуално
је. Пошто ловни туризам добија на значају на нашем
потенцијални инвеститори, који се излажу ризику
подручју, на захтев Ловачког друштва и људи који су
грађења, у старту биће упознати са тим и биће им
укључени у развој овог туризма код нас, проширен
назначене мере које морају применити на том тереје тај обу хват.
ну, везано и за истраживање и за израду посебних
Важећи Генерални план Уба усвојен је 2004. годипројеката, да би на таквом лошем терену направили
не, и већ на самом почетку његове примене показанеки свој објекат“, каже Благоје Цонић, директор ЈП
ло се да није било најсретније решење ни за оне ко„Дирекција за уређење и изградњу“.
ји се урбанизмом баве у општини Уб, као и за саме
Рок за израду Генералног плана је четири месеца,
грађане. Том приликом испуштено је доста детаља
од дана ступања на снагу ове Одлуке, а носилац изракоји су били битни за касније поступање Општинде је „Архиплан“ Д.О.О. за планирање, пројектовање
ске управе, односно Одељења за урбанизам. Закон о
и консалтинг из Аранђеловца. Предлог Генералног
планирању и изградњи предвиђа да се сваке четврплана „Уб 2025.“ биће изложен на јавни увид, након
те године врши ревизија, односно усклађује и прообављене стручне контроле од стране Комисије за
верава да ли генерални план одговара постулатима
планове. Подаци о начину излагања на јавни увид
развоја одређене средине. Сугестије Министарства
биће објављени у средствима јавног информисања и
за инфраструктуру, односно комисије која се бави
на огласној табли Општинске управе Уб.
тим питањима, биле су усмерене ка изради новог ГП јер
је подручје и захтев који смо
дали обрађивачу, по његовом
Поред Одлуке о изради Генералног плана, Скупштина општине Уб донемишљењу, вредан комплетне
ла је и Одлуку о изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Генерализмене и израде новог плана,
ног плана „Уб 2025.” на животну средину. Циљ његове израде је да укаже и
и ми сада доносимо нови генепревентивно спречи неповољне и негативне утицаје на животну средину.
рални план са пројекцијом до
Рок за израду је четири месеца, од дана ступања на снагу ове Одлуке,
2025. година.
средства се обезбеђују из буџета Општине Уб, а носилац је „АРХИПЛАН“
Осим исправки које су у
Д.О.О. за планирање, пројектовање и консалтинг из Аранђеловца.
претходном периоду уочене,
На основу Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Изи које нису могле да буду превештај о стратешкој процени утицаја разматраће питања везана за заштиту
вазиђене, приликом давања
животне средине и то: карактеристике плана и карактеристике утицаја.
инструкција и радног задатКао и предлог Генералног плана, и Извештај о стратешкој процени утицака, обрађивачу је указано слеја биће изложен на јавни увид, након обављене стручне контроле од стране
деће:
Комисије за планове.
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Оперативни штаб општине Уб за заштиту од елементарних и других већих непогода

ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОГОДА
У убској општини у овој години биле су две велике елементарне непогоде. Прва од 8. до
17. марта када је, услед великих
падавина, било поплава у осам
села у западном делу општине.
Последице се још санирају, и у
току је дезинфекција 220 бунара
у најугроженијим селима, и то:
Црвеној Јабуци (35 бунара), Совљаку (52), Брезовици (101), Новацима (41), Такову (22) и Врелу
(25 бунара). Завод за јавно здравље из Ваљева ради хемијско-биолошку анализу, а послове дезинфекције КЈП „Ђунис“. Свако
домаћинство добиће записник
са комплетним подацима о резултатима анализе воде и извршене дезинфекције.
Друга елементарна непогода
била је од 21. до 29. јуна, с тим
што је кишни период трајао до
15. јула. У неколико наврата, убску општину захватило је велико
невреме праћено провалама облака, стварањем бујица и атмосферских пражњења, које је оставило
последице на целој територији, а
посебно у брдовитим селима јужног и југозападног дела општине. Највише штете претрпела су
села Докмир, Кршна Глава, Врховине, Гвозденовић, Слатина, Радуша, Памбуковица, Новаци, Тулари и Кожуар.
На основу добијених података по пријавама грађана, а и самог изласка на терен и обрађених
података у Оперативном штабу
општине Уб за заштиту од елементарних и других већих непогода

урађен је пресек стања - последиУ селима Радуша, Слатина,
ца невремена, са прегледом штета
Памбуковица, Новаци, Тулари и
по областима.
Кожуар пријављена су бујична
У пољопривреди квалитет зроштећења локалних путних прана пшенице, услед преобилних
ваца у 25 засеока. Ни у једном западавина, лошији је за 30 процесеоку није било физичког прекината, а исто толико, и приноси су
да саобраћаја, тако да санирање
смањени. Последице на воћу су
тих локалних праваца остаје за
нешто мање, и износе и до 25 пронаредни период, каже Бранислав
цената, док су на поврћу изражеСарић, начелник Оперативног
није на незаштићеним деловима
штаба.
(без пластеника), нарочито у повртарским селима Брезовица,
Врело, Совљак,
Таково, где су се
створиле велике
водене оазе.
Ре ги о нал ни
путни правац
Уб – Гвозденовић - Караула Р
270 оштећен је у
реону Карауле,
а најугроженији
После јунског невремена активирана су клизишта у
су неки локални
Кршној Глави, Докмиру, Врховинама и Гвозденовићу
путни правци у
засеоцима села
Докмир, Кршна
Из Општинског штаба цивилне заштите
Глава и Врховине. Дирекција
за уређење и изградњу Уб добила је налог да се
Oд 1. августа на целој територији убске опприоритетно саштине интензивираће се масовна акција уништанирају штете на
вања амброзије.
овим локалним
Општина ће предузети потребне мере на
путним правсвим јавним површинама, док су грађани дужни
цима, како би
да у оквиру свог поседа овај коров покосе или на
могао да се усподруги начин униште.
стави нормалан
Временски услови су изузетно погодовали
саобраћај.
овој коровској врсти, тако да је енормно порасла.
Ако се благовремено не делује да се уништи или
покоси, већ у августу се могу очекивати послеПоднете 52 пријаве
дице. Ове године изражено је да амброзија угрожава културе, пре свега, кукуруз, соју, детелину
У току ове године Општинском штабу пријавље(краварицу и жу ти звездан). Неке парцеле су и
не су педесет две веће штете на индивидуалним додва пу та претиране хербицидом, међу тим, због
маћинствима, које се односе на пожаре, клизишта,
велике влаге и отпорности амброзије, овај коров
ударе грома и последице олује и града на територије уништио усеве.
ји општине.

АКЦИЈА УНИШТАВАЊА
АМБРОЗИЈЕ
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Генерални пројект дистрибутивног система за водоснабдевање на Убу

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
У oрганизацији Дирекције за уређење и изградњу Уб, у Клубу Дома културе у Убу, 9. јула, одржана је јавна презентација Генералног пројекта дистрибу тивног система за водоснабдевање на Убу.
Испред београдског „Водопројекта“, руководилац
на изради Генералног пројекта Зоран Пантић присутнима је презентовао решења која су дата овим
документом. О разлозима да се приступи изради
Генералног пројекта дистрибу тивног система за
водоснабдевање на Убу и која су решења, директор
Дирекције Благоје Цонић каже:
„Још пре четири године у Дирекцији је настала и
уврштена у план идеја о потреби израде генералног
пројекта како би прекинули серију израде пројеката
који парцијално третирају проблем водоснабдевања
Уба и уклопили се у одређене активности КЈП „Ђунис“ по питању побољшања водоснабдевања грађана Уба. Познати су проблеми у снабдевању водом у
летњем периоду, а и сам водоводни систем и цевоводи трпе те последице због искључења и много је више тада кварова на уличној мрежи. Све су то били
јаки разлози да се приступи изради овог Генералног
пројекта који, поред снимљеног постојећег стања
мреже, извршеног мерења на цевоводима, контроле притисака, протока у цевоводима, даје решења
за превазилажење данашњих, али и неких будућих
проблема у водоснабдевању у неколико нивоа.
Прво решење односи се на проблем водоснабдевања и све израженији недостатак воде на изворишту
Таково због ограничене количине воде. Генерални
пројекат сугерише активирање пројекта Памбуковица, где би се са постојећим бунарима из Памбуковице
добијало 25 литара у секунди, и са постојећих 60 литара у секунди убског изворишта, то би било довољно да се у неком наредном вишегодишњем периоду
задовоље потребе. Анализирани су и трошкови ове
инвестиције: потребно је 130 милиона динара за комплетну реализацију са одређеним прилагођењима

водоводне мреже на Убу. Друго решење које се већ
годинама најављује је снабдевање водом из акумулације Стубо-Ровни, а реализација система водовода
који би покрио и наше подручје, као и више других
општина кошта око 25 милиона евра. То је значајна
сума, иако је основна првобитна замисао акумулације, осим за водоснабдевање, било и снабдевање водом
будуће ТЕ „Колубара Б“. У Генералном пројекту указује се на проблем ширења тамнавских угљенокопа, и
постоји бојазан да и Уб осети несташицу воде.
Дате су и смернице за фазе пројектовања мањих
делова уличне мреже које до сада нису изведене, или
које треба реконструисати, да би се формирала мрежа која ће на адекватан начин задовољити потребе
грађана. У овом Пројекту обрађени су и одређени
објекти које тренутно користи КЈП „Ђунис“ за нормално водоснабдевање. Осим предложеног, везаног
за побољшање, односно повећање количине воде која је на располагању, сугерисане су и мере за смањење губитака у дистрибу тивном систему“.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ
На предлог Општинског штаба цивилне заштите, локална самоуправа је донела решење
о формирању Координационог тима за спречавање пандемије новог вируса грипа А (Х1Н1).
Поред решења, на основу проглашене фазе пет
од стране Министарства здравља, урађен је и
оперативни план. Тиме је општина завршила
организационе, просторне и друге припреме.
Ове превентивне мере сада су приоритет у раду
Општинског штаба и општинских органа и установа, посебно због скорог почетка нове школске
године, истиче начелник Општинског штаба Бранислав Сарић.

СТРУКТУРА ПУТНЕ МРЕЖЕ ОПШТИНЕ УБ
Категорија

Укупно у км

Асфалтирано

Неасфалтирано

Магистрални путеви

9

9

-

Регионални путеви

125,5

110,5

15

Локални путеви

113,5

73,7

39,8

Некатегорисани и
сеоски путеви

1012

Из документа Профил
општине Уб (Пројекат
израде Стратегије
локалног одрживог
развоја)
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Техничка школа „Уб“ и Гимназија „Бранислав Петронијевић“

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
Када је реч о инвестицијама за Техничку школу „Уб“ и Гимназију „Бранислав Пе тронијевић“,
за 2009. годину буџе том Општине опредељено је
2.000.000 динара, што би било довољно за поправку
и бојење фасаде школе као и израду и уградњу 11
прозора од елоксираног алуминијума који гледају
према дворишту школе.
Према финансијском плану за 2009. годину Техничка школа „Уб“ и Гимназија „Бранислав Петронијевић“, започеле су уређење школе, то јест поправку
и бојење спољњег дела фасаде до улице Вука Караџића и улице 1. маја, као и израду и уградњу 11 прозора
од елоксираног алуминијума. Вредност радова за поправку и бојење спољњег дела фасаде до улице Вука
Караџића и улице 1. маја, који су завршени почетком
августа, износи 388.120 динара без ПДВ-а, а израда
и уградња 11 прозора од елоксираног алуминијума
који гледају према дворишту школе износи 631.950
динара без ПДВ-а. Укупан износ наведених радова је
1.020.070 динара без ПДВ-а.
Због тренутно слабог прилива средстава у буџет
Општине, Општинско веће и поред велике жеље да

се одједном уради целокупна фасада, дало је предлог
да део фасаде до школског дворишта оставимо за месец септембар када би се поново сагледале могућности да се и тај део посла одради.
Поред инвестиционог, Техничка школа „Уб“ и
Гимназија „Бранислав Петронијевић“, непрекидно
раде на текућем одржавању, које је појачано за време распуста па смо сигурни да ће и почетак наредне
школске године спремно дочекати.

Пољопривреда

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ОТЕ ЉЕНУ ТЕ ЛАД
Програмом коришћења средстава буџе та општине Уб за 2009. годину опредељених за пољопривреду предвиђено је 7,5 милиона динара за
субвенције за отељену телад. У току је реализација ове активности, и до краја јула подне то је око
550 захтева за више од 1.000 грла. Субвенција
износи 2.500 динара по отељеном теле ту у 2009.
години, што покрива трошкове осемењавања,
обележавања, вађење потребне евиденције и уматичења.
Циљ субвенције је подстицање бржег развоја
сточарства и већа производња млека и меса, а ово
право имају пољопривредна газдинства са територије општине Уб уписана у Регистар пољопривред-

них газдинстава у складу са Уредбом о Регистру
пољопривредних газдинстава. Исплата субвенције
врши се 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, где се попуњени захтеви и предају. Уз захтев, корисник субвенције подноси фотокопију: потврде о
регистрацији пољопривредног газдинства за 2009.
годину, пасоша за теле за које се подноси захтев,
личне карте, картице наменског текућег рачуна.

ЈП „Дирекција за уређење и изградњу“ Уб

АСФАЛТИРАНА УЛИЦА
У дужини од око 400 ме тара асфалтирана је улица Норвешких интернираца. Радови поче ти прошле
године, извршени су током јула, извођач је „Ваљевопут“, а средства су обезбеђена из општинског буџета. Укупна вредност изведених радова износи око седам милиона динара.
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Тематске радне групе

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
У изради Стратегије одрживог развоја општине Уб тренутна тема је препознавање специфичних циљева и пројеката. Очекује се да ће се до 1. септембра прикупити низ предлога и пројеката.
У септембру биће одржана Друга форумска скупштина на којој ће бити презентовани пројекти и која ће
дати завршне предлоге за документ који ће тада ићи на јавну расправу.

ТЕМАТСКА РАДНА ГРУПА
„РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА“
приоритет: РУРАЛНИ РАЗВОЈ
специфични циљ: Задржавање младих на селу
подизањем животног стандарда, развојем инфраструктуре и унапређивањем пољопривредне производње
А1) УРЕЂЕЊЕ, ЗАШТИТА И ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА У ОПШТИНИ УБ
Програми:
А1.1. Укрупњавање поседа пољопривредног земљишта
1. пројекат: Комасација земљишта
А1.2. побољшавање квалитета земљишта
1. пројекат: Контрола плодности обрадивог
земљишта
1a. пројекат: Побољшавање физичких, хемијских и биолошких особина земљишта
2. пројекат: Анализа постојања опасних и
штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање
3. пројекат: Наводњавање пољопривредног
земљишта
А1.3. Заштита земљишта од деградације
1. пројекат: Одржавање канала за одводњавање; изградња недостајуће каналске мреже
2. пројекат: Уклањање обала
3. пројекат: Рекултивација земљишта у околини рудника
А2) ПОДИЗАЊЕ НИВОА КОНКУРЕНТНОСТИ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У ОПШТИНИ УБ
Програми:
А2.1. Информисање и едукација пољопривредних
произвођача
1. пројекат: Формирање пољопривредне библиотеке (у оквиру Фонда за рурални развој општине)
2. пројекат: Организација посета сајмовима,
екскурзија за младе пољопривреднике у
земље у окружењу; стално представљање
примера добре праксе
3. пројекат: Организовање радионица едукативног карактера и представљање приме-

ра добре праксе
4. пројекат: Локална телевизија у служби едукације и ширења знања из области пољопривреде
А2.2. Подстицање пољопривредних произвођача
на организовање и удруживање
1. пројекат: Подизање свести о значају удруживања
2. пројекат: Подршка задругама и удружењима у оснивању
А2.3. Стварање бренда – производи са заштитом
географског порекла (Могућности у повртарској и воћарској производњи)
А2.4. Унапређивање пољопривредне производње
Ратарска производња – повећање приноса по
хектару
- увођење нових приносних сорти ратарских култура отпорних на климатске промене и болести
- вођење књига поља
- повећање употребе декласираног семена
- повећање површина под крмним биљем,
као основу економски одрживе фарме
- стимулисање гајења плодореда
- примена нових технологија и техника у гајењу усева
Сточарска производња - повећање продуктивности фарми
- унапређење расног састава
- планско осемењавање са јасно дефинисаним циљем
- матична евиденција
- унапређење исхране, неге и заштите животиња
- ветеринарске услуге
Повртарска производња са циљем снабдевања
супермарке та; извоз поврћа из Тамнаве кроз подизање квалите та и у континуите ту
- подстицање производње раног поврћа
- повећање употребе сертификованог садног материјала
- примена агротехнике
- адекватна и контролисана заштита
- примена нових техника и технологија у гајењу поврћа
- баштенска и пластенична производња
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- комбиновано гајење култура
Воћарска производња
- избор врста према еколошким захтевима
- одабир сорти веће плодности и отпорности на климатске промене, болести и
штеточине
- садња сертификованих садница
- подршка програму производње
коштичавих воћних сорти и јабучастих
сорти
- производња и прерада шљиве (сушена, ракија, и сл.)
А3) РАЗВОЈ ОТКУПНИХ, СКЛАДИШНИХ И ПРЕРАЂИВАЧКИХ КАПАЦИТЕТА
А3.1. Подршка програму стандардизације (HACCAP, ISO, GLOBAL - GAP)
А3.2. Изградња откупних, складишних и прерађивачких капацитета
1. пројекат: Изградња хладњача за чување
воћа и поврћа
2. пројекат: Изградња сушара за воће (шљива)
3. пројекат: Изградња мини-млекара
4. пројекат: Изградња млинова жита и мешаоне
А4) ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
РУРАЛНОГ ПОДРУЧЈА
А4.1. Заштита животне средине у руралном подручју
1. пројекат:Подизање свести о значају очувања животне средине
2. пројекат: Примена еколошких мера на
фармама
3. пројекат: Контрола примене хемијских
средстава у пољопривредној производњи
А4.2. Очување животне средине у селима
1. пројекат: Спречавање сече и очување шума
2. пројекат: Уклањање дивљих депонија по
селима
3. пројекат: Кампања за рационално коришћење природних ресурса
А4.3. Подстицање органске производње
1. пројекат: Органски гајено поврће
А5) ПОБОЉШАВАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА
НА СЕЛУ
А5.1. Унапређење и изградња недостајуће инфраструктуре
a. Реконструкција путних праваца
б. Изградња значајне путне мреже
в. Изградња садржаја за децу и омладину
г. Унапређење електро мреже и комуналне
мреже
д. Продужити аутобуске линије до админи-
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стративног центра
А5.2. Запошљавање у селима (посебно жена и младих)
ђ. Развој приватног предузетништва у селима (услуге, мали погони, породичне радње)
А5.3. Очување традиционалних сеоских вредности културног наслеђа
е. Промоција сеоских потенцијала кроз организовање културних, спортских и туристичких манифестација
ж. Развој сеоског туризма на атрактивним
локацијама
А5.4. Подизање нивоа сарадње са месним заједницама
А5.5. Јачање људских капацитета локалне самоуправе укључених у рурални развој
А5.6. Формирање катастра пољопривредних газдинстава и домаћинстава

ТЕМАТСКА РАДНА ГРУПА
„ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И
ЕКОЛОГИЈУ“
приоритет: ЈАЧАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
специфични циљ: Унапређивање квалитета животне средине и квалитета инфраструктуре
Б1) ПРОШИРИВАЊЕ, ПОСТАВЉАЊЕ И ИЗГРАДЊА
КОМУНАЛНИХ МРЕЖА (путна, електро, водоводна и канализациона)
Програми:
Б1.1. Изградња електро мреже
1. пројекат: Изградња високонапонског далековода 110 kw Лазаревац – Уб – Коцељева
Носилац: ЕПС
Партнер: Општина Уб
2. пројекат: Постављање мреже високог напона
Носилац: ЕД Ваљево / Електроисток
Краљево
Партнер: Општина Уб
3. пројекат: Постављање нисконапонске мреже у општини Уб
Носилац: Општина Уб
Активности: Израда пројекта, финансирање
4. пројекат: Подизање нивоа енергетске ефикасности
5. пројекат: Генерални пројекат јавне расвете
6. пројекат: Коришћење алтернативних извора енергије
Б1.2. Изградња путне мреже
1. пројекат: Мрежа државних пу тева
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- Пут Р101
- пут Р270 и Р270А
- пут Р101Б
- Санација и одржавање државних пу тева
- Источна обилазница око Уба (Р101-Р270Р101)
2. пројекат: Мрежа општинских пу тева
- Пу теви 1. реда
- Пу теви 2. реда (по засеоцима)
- Пу теви 3. реда (остали пу теви)
3. пројекат: Ауто-пут Београд – Пожега
- Деоница Београд - Љиг
4. пројекат: Околни садржаји око аутопу та
- Прилазни пу теви
- ИЗРАДА СТУДИЈЕ – РЕШЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
Б1.3. Водоснабдевање
1. пројекат: Генерални пројекат снабдевања
водом општине Уб
2. пројекат: Генерални пројекат снабдевања
водом места Уб
3. пројекат: Смањење трошкова и уштеда у
процесу водоснабдевања
4. пројекат : Студија заштите изворишта
5. пројекат : Коришћење акумулације Стубо
– Ровни
6. пројекат : Сеоски бунари
Б1.4. Регулисање градског саобраћаја
1. пројекат: Регулисање паркирања возила у
Убу (приватно-јавно партнерство)
2. пројекат: Улица за пешаке (уређење главне улице као пешачке зоне)
3. пројекат : Видео надзор улица и раскрсница
4. пројекат : Градске улице
5. пројекат : Информативна сигнализација
Б1.5. Мостови на реци Уб
1. пројекат: Изградња пешачког моста код
спортског центра
2. пројекат: Мост Талови-Сандића имање
3. пројекат: Мост на обилазници у Трњацима
Б2) РАЗВОЈ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАТИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Програми:
Б2.1. Проширење ПТТ објеката на територији општине Уб
Б2.2. Повећање доступности и развој информационе технологије
1. пројекат: Географски информациони систем општине Уб
2. пројекат: Интернет ... у селу
3. пројекат: Интернет ... у месту Уб
Б3) РЕГУЛИСАЊЕ ВОДОТОКОВА, ИЗГРАДЊА АКУМУЛАЦИЈА И ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
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Б3.1. Уређење реке Уб
1. пројекат: Уређење тока и обала реке Уб у
насељеном месту Уб
2. пројекат: Чишћење речног корита од смећа
Б3.2. Регулација реке Тамнаве
1. пројекат: регулација реке Тамнаве од моста у Црвеној Јабуци до моста у Такову,
деоница 1
2. пројекат: Регулација деонице Тамнава 2
3. пројекат: Регулација деонице Тамнава 3
4. пројекат: Регулација деонице Тамнава 4
Б3.3. Регулација водотокова Грачице, Кладнице и
мреже канала
1. пројекат: Израда пројекта уређења реке
Кладнице
2. пројекат: Регулација река и канала (по постојећим пројектима)
Б4) ПОБОЉШАВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ЗАШТИТЕ
Б4.1. Спречавање загађивања водотокова, језера,
изворишта и бунара
1. пројекат: Израда главног и генералног
пројекта мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода
2. пројекат: Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода
3. пројекат: Израда мапе изворишта и бунара са проценом капацитета и квалитета
воде
4. пројекат: Уређење језера у Паљувима
Б4.2. Прикупљање, сортирање, рециклирање и
трајно збрињавање смећа
1. пројекат: Израда општинског плана за комунални отпад
2. пројекат: Ремедијација и санација постојеће депоније
3. пројекат: Изградња рециклажног центра
4. пројекат: Изградња студије о збрињавању
опасног отпада
5. пројекат: Постављање контејнера за сортирање отпада
6. пројекат: Изградња сточног гробља
Б4.3. Контролисање квалитета животне средине
1. пројекат: Комунална полиција (НВО)
2. пројекат: Контрола квалитета вазду ха
3. пројекат: Уклањање паса лу талица са улица
Б4.4. Развијање еколошке свести грађана кроз заједничке акције
1. пројекат: Уређење градских паркова
2. пројекат: Уређење градског брда
3. пројекат: Позајмљена планета: програм
обележавања важних еколошких датума
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ТЕМАТСКА РАДНА ГРУПА
„ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,
ЕНЕРГЕТИКА И РУДАРСТВО“
приоритет: РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ
специфични циљ: Оживљавање и јачање постојећих привредних капацитета и развој нових
В1) РАЗВОЈ РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ У СКЛАДУ
СА ПРИНЦИПИМА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
Програми:
В1.1. Наставак изградње Термоелектране „Колубара Б“
В1.2. Отварање угљенокопа
1. пројекат: Отварање поља Радљево
2. пројекат: Отварање поља Звиздар
В1.3. Одржива експлоатација природних добара
1. пројекат: Проширење постојећих рудника
неметала: Слатина, Резинац, Провалије,
Чучуге
2. пројекат: Истражни радови за каменоломе у западном делу општине
3. пројекат: Отварање каменолома у западном делу општине
В2) ПОДИЗАЊЕ НИВОА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У УБСКОЈ ОПШТИНИ
Програми:
В2.1. Топлификација града
1. пројекат: Израда студије и пројекта
градске топлане
2. пројекат: Изградња топлане и топловодне
мреже
В2.2. Подстицање примене обновљивих извора
енергије
1. пројекат: Изградња гасовода
2. пројекат: Коришћење соларне енергије
3. пројекат: Коришћење обновљивих извора
енергије у сеоским домаћинствима
В2.3. Уштеда енергије
1. пројекат: Постављање штедљивих сијалица у општинским установама, школама и
другим институцијама
В3) ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ
ПРОИЗВОДНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА И ТРЖИШНЕ ПРИВРЕДЕ
Програми:
В3.1. Стварање привлачног амбијента за инвеститоре
1. пројекат: Планско уређење и оживљавање
постојеће индустријске зоне
2. пројекат: Формирање нових
индустријских зона и паркова
(Просторни план)
3. пројекат: Изградња индустријске зоне у
Каленићу
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4. пројекат: Формирање привредног удружења регије Тамнаве
5. пројекат: Зона унапређеног пословања, зона главне улице у Убу
В3.2. Изградња нових привредних објеката
1. пројекат: Изградња хладњаче
2. пројекат: Изградња мини млекара у селима
3. пројекат: Изградња откупних станица
В4) ЈАЧАЊЕ ПАРТНЕРСТВА ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ
СЕКТОРА
В4.1. Подршка развоју предузетништва
1. пројекат: Формирање „Бизнис инкубатора“
В4.2. Поверавање комуналних делатности приватном сектору
1. пројекат: Рециклирање отпада
2. пројекат: Стационарни саобраћај
3. пројекат: Градска хигијена
4. пројекат: Уређење гробaља
В5) ЈАЧАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ КАПАЦИТЕТА
ОПШТИНЕ
В5.1. Развој ловног и риболовног туризма
1. пројекат: Формирање ловно-риболовног
комплекса Фазанерија
2. пројекат: Уређење језера Паљуви и Радљево
3. пројекат: Развој капацитета за риболов
(Циглана и Докмир)
4. пројекат: Маркетинг ловног и риболовног
туризма
В5.2. Уређивање и обележавање етно-локалитета

ТЕМАТСКА РАДНА ГРУПА
„ЗА ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ И
РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ“
приоритет: РАЗВОЈ КАПАЦИТЕТА ЛОКАЛНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
специфични циљ: Стварање модерне локалне
заједнице, ефикасних институција и амбијента
за квалитетнији живот грађана
Г1) Успостављање ефикасне локалне управе као
сервиса грађана
Програми:
Г1.1. Повећање ефикасности локалне управе
1. пројекат: Електронска управа
2. пројекат: Израда базе података (катастра)
о сеоским домаћинствима
3. пројекат: Изградња нове општинске зграде
Г1.2. Представљање општине
1. пројекат: Општински сајт
2. пројекат: Манифестације и брендови оп-
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штине Уб
Г1.3. Помоћ грађанима
1. пројекат: Правна помоћ грађанима
2. пројекат: Општински услужни центар
3. пројекат: Омбудсман
Г2) Побољшавање здравствених и социјалних
услуга у општини Уб
Програми:
Г2.1. Доступнија здравствена заштита
1. пројекат: Мобилни лекар
2. пројекат. Скрининг програм за жене
3. пројекат: Саветовалиште за труднице и
младе мајке
4. пројекат: Формирање хитне службе
5. пројекат: Отварање сеоских амбуланти
6. пројекат: Проширивање Дома здравља
Уб
7. пројекат: Саветовалиште за болести зависности
Г2.2. Социјална заштита
1. пројекат: Кућна нега и помоћ старим лицима
2. пројекат: Кућа на пола пу та за младе без
родитељског старања
3. пројекат: Изградња дома за старе
Г3) Усклађивање образовања са потребама корисника (деце, младих, одраслих)
Програми:
Г3.1. Посебни образовни програми
1. пројекат: Образовање за пети степен
стручности
2. пројекат: Доквалификација и преквалификација
3. пројекат: Школа страних језика
4. пројекат: Обука за рад на рачунару
5. пројекат: Вртић за свако дете
6. пројекат: Летњи кампови/ школе
Г3.2. Развој школства у Убу
1. пројекат: Изградња нове школске зграде
2. пројекат: Формирање Општинског фонда
за развој школа
3. пројекат: Рационализација мреже школа
у општини Уб
Г4) Очување традиције и стварање хуманијег
животног простора
Програми:
Г4.1. Изградња верских објеката
1. пројекат: Завршетак храма на Убу
2. пројекат: Завршетак храмова у Црвеној Јабуци / Тврдојевцу
3. пројекат: Изградња храмова у Јошеви, Гвозденовићу, Врховинама
4. пројекат: Уређење комплекса манастира
Докмир
Г4.2. Изградња, уређење и улепшавање животног
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простора
1. пројекат: Мали трг код градске библиотеке
2. пројекат: Стара пијаца – нови трг
3. пројекат: Изградња дечијих игралишта
4. пројекат: Бициклистичка стаза поред реке
5. пројекат: Градски паркови и градско брдо
Г4.3. Уређење сеоских центара
- здравствене амбуланте
- ветеринарске станице
- продавнице
- спортски терени
- дечија игралишта
Г5) Јачање грађанског активизма кроз бригу о
осетљивим групама и партнерство са институцијама
Програми:
Г5.1. Подстицање здравог животног стила
1. пројекат: Изградња спортских објеката и
терена у селима
2. пројекат: Спортска хала за грађанство, децу и младе
3. пројекат: Школа пливања / школе спорта
4. пројекат: Спортисти - промоција здравог
животног стила
Г5.2. Брига о осетљивим групама грађана
1. пројекат: Дневни центар за особе са инвалидитетом
2. пројекат: Уклањање архитектонских препрека
3. пројекат: Плаћање превоза средњошколцима Ромима
4. пројекат: Образовање Рома у складу са
ЈАП-ом образовања Рома
5. пројекат: Уређење ромских насеља
6. пројекат: Интеграција избеглих и расељених лица
Г5.3. Подршка иницијативама младих
1. пројекат: Канцеларија за младе
2. пројекат: Отпор савременим изазовима
3. пројекат: Програм радионица за младе
4. пројекат: Центар за младе
Г6) Лепше је са културом и спортом
1. пројекат: Летња сцена на градском базену
2. пројекат: Културни програми у сеоским
центрима
Г7) Повећање безбедности грађана општине Уб
1. пројекат: Формирање тима за безбедност
у саобраћају
2. пројекат: Опремање ватрогасне јединице
3. пројекат: Формирање добровољне јединице за спашавање
4. пројекат: Ефикасна противградна и противпоплавна заштита
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„Енергопројект – Високоградња“ а.д., ул. Булевар Михаила Пупина бр. 12, 11070 Београд (у даљем
тексту: Енергопројект), у поступку доношења коначне одлуке везане за даљи статус и коришћење свог
објекта: бивше фабрике керамичких плочица „Керуб“ на Убу, ул. Свете Поповића б.б. (у даљем тексту:
Објекат),

ПОЗИВA
сва домаћа и страна правна и физичка лица заинтересована за:
1) заједничко улагање у реконструкцију и опремање Објекта, ради обављања делатности у истом и
стицања добити, или
2) куповину Објекта и дела грађевинског земљишта у својини Енергопројекта, закуп објекта и земљишта и друге облике пословне сарадње,
да у року од 15 дана од дана објављивања овог позива обавесте Енергопројект о жељеном виду сарадње.
Обавештење треба да садржи:
1. Модалитет реализације улагања (организациона форма предузећа које би се основало и др.), делатности које би се обављале у Објекту, износ средстава које је улагач спреман да уложи у реконструкцију
и опремање Објекта и друге услове на којима би улагач инсистирао у реализацији овог заједничког поду хвата, или
2. Износ цене коју лице понуди за куповину Објекта и дела земљишта у својини Енергопројекта, закуп Објекта и земљишта и друге услове.
Све предлоге доставити у писаној форми на следећу адресу:
„Енергопројект – Високоградња“ а.д.
Биро за маркетинг
Булевар Михаила Пупина бр. 12, 11070 Нови Београд, Србија
Спецификација имовине која припада Објекту:
(1) производна хала укупне површине 6400 м2 у оквиру које се налази: трафостаница, компресорска
станица, ку хиња / ресторан, магацин и канцеларије;
(2) комплекс грађевинског земљишта у површини од 8ха 78a 79м2, од чега је 4ха 78a 20м2 у власништву Енергопројекта, а остатак у државној својини;
(3) круг Објекта има асфалтиране све потребне комуникације и спојен је прикључком (са мањим паркингом) за регионални пут Београд - Обреновац - Уб - Ваљево;
(4) поред Објекта изграђени су и помоћни објекти: кућице за бојлерску и испаривачку станицу гасног постројења, полу укопан армирано-бетонски резервоар, запремине 200м3 за технолошку и противпожарну воду; резервоар за мазут (125м3) од челичног лима; два укопана армирано-бетонска резервоара
за фекалну и индустријску канализацију, запремине цца 10м3; армирано-бетонски базен за издвајање
талога пре испуштања отпадних вода у речни слив; хидрофорска кућица над бунаром за индустријску
воду;
(5) инсталације : технолошка, санитарна, противпожарна, водоводна и др.;
(6) надземно складиште за пропан-бу тан гас 2х150м3, са одговарајућим пратећим уређајима;
(7) трафостаница која је опремљена са 2 трансформатора од по 640 кVА, високонапонским и нисконапонским постројењем са кондензаторском компензацијом;
(8) водоводна мрежа се напаја из градског водовода, уз могућност коришћења воде из сопствених
извора;
(9) индустријска и фекална канализација се после таложења и ферментације испушта у водоток (речица Уб, која је на удаљености око 400м).
Све додатне информације у вези овог позива могу се добити у Енергопројекту, Биро за маркетинг,
телефон: 011/310 15 87 (радним данима од 8.30 до 16.00 сати), Булевар Михаила Пупина 12, 11070 Нови
Београд, е-маил : energomar@energovg.rs
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Установа за културу и спорт

БАЗЕН И УБСКЕ ВЕЧЕРИ
Сезона купања на градском базену почела је 1.
јуна. Због временских прилика, током јуна месеца
била је слаба посе та и продато је само око 3.500
улазница. И када нема купача, истиче директор
Мирјана Живковић, „постројење на овом објекту
мора да ради пуним капаците том (пумпе, филтери, мотори, хлорисање воде), тако да су били високи рачуни, а мали приходи. Захваљујући повољној
цени улазница, великом броју продатих сезонских
карата и добрим уговорима са „Фрикомом“ и УП
„Шумадија“, успели смо да покријемо трошкове текућег одржавања у том месецу.
Стабилизацијом временских прилика, права купалишна сезона почела је тек од половине јула. Од
почетка сезоне до 3. августа продато је око 20.000
улазница. На базену није било већих проблема у раду. Спасилачка екипа је у пуном саставу и изузетно
су високе мере безбедности.
Урађено је и осветљење базена, и од 2. августа
уведени су термини за ноћно купање, и то недељом
и понедељком од 21,30 до 23,30 сати. Цена улазнице
је 200 динара, а сезонске карте не важе. Ови дани су
изабрани због усклађивања са програмом Убских вечери и радом оближњих угоститељских објеката.“

жавају на простору базена. Програми су изузетно
посећени, а од бројних суграђана радници градског
базена добили су све похвале за нови изглед базена,
организацију и припрему Убских вечери“, каже директор Установе за културу и спорт.

Убске вечери организују се уторком и четвртком
на градском базену, и током јула и августа биће одржано око 15 бесплатних програма.
„Због саме организације посла и пријатнијег
амбијента донета је одлука да се Убске вечери одр-

У другој половини августа биће организована
отворена школа фудбала у коју ће бити укључено
око двеста деце из убске и лајковачке општине.
Организатори су Установа за културу и спорт и
Фудбалски клуб „Јединство“.

На Спортско-рекреативном центру „Школарац“
у току је извођење радова на ограђивању мини-пич
терена. Намера је да се контролише коришћење овог
простора и спречи његово уништавање од стране несавесних појединаца.
Биће уведени комерцијални термини, а приходи
од тога биће искоришћени за поправке и текуће одржавање.
Завршен је објект јавног тоалета, и ових дана
очекује се његово стављање у функцију. Средства за
овај објект на СРЦ „Школарац“ добијена су од Министарства за економију и регионални развој.
Због недостатка тенисита, кога није било у продаји, касни се са завршетком тениских терена. Очекује
се да ће и тај проблем бити решен, и да средином
августа терени буду готови и у функцији.

Фонд за екологију Општине Уб

ДЕЗИНСЕКЦИЈА, ЧИШЋЕЊЕ КАНАЛА...
Сарадњом Општине Уб и ЈП „Србијаводе“ очишћене су две трећине канала реке Тамнавице у
Новацима и завршено чишћење канала иза пумпе „Пе трол Плакаловић“ до Поточара. Уговори за
ове активности потписани су почетком јула, и по 50% средстава обезбедили су Општина Уб и „Србијаводе“.
Буџетским средствима опредељеним Фонду за екологију у износу од 1.100.000 динара, крајем јула, започето је чишћење мањих канала који нису у домену редовног одржавања „Србијавода“. Чишћење ће се
обавити по селима која су најугроженија великим падавинама.
Дезинсекција комараца је обављена 20. јула, када је из вазду ха третирано 1.000 хектара градске и околне зоне уз реке Тамнаву, Грачицу и Уб. У исто време, са земље топовима је запрашено 600 хектара површине, која је била приступачна возилу. Извођач радова био је „Архифарм“, из Београда, а средстава су
обезбеђена из општинског буџета.
Завршена је систематска дератизација којом су обу хваћена сва домаћинства из убске општине, од стране извођача „Висан“ из Земуна, а за ову намену издвојено је 872.000 динара.

