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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ УБ 

Година XX – Број 3 Уб, 29. март 2019. године Бесплатан примерак 
 
3. 

На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 
129/2007 и 54/2011),  
 Скупштина општине Уб на седници одржаној 29. 
марта 2019. године, донела је 
 

О д л у к а 
о утврђивања престанка мандата одборника  

у Скупштини општине Уб 
 
 I Утврђује се да је престао мандат одборника у 
Скупштини општине Уб, пре истека времена на које је 
изабран - подношењем оставке, у складу са члан 46. став 
1. тачка 1) Закона о локалним изборима, одборници 
 Бојани Новаковић, рођеној 1992. године, 
дипломираној учитељици, из Врела,  

изабраној са Изборне листе број 1. ''Алекасандар 
Вучић – Србија побеђује''. 

 
II  На ову одлуку о престанку мандата одборника, 

допуштена је жалба Управном суду у року од 48 часова 
од дана доношења одлуке. 

 
III  Ова одлука има се објавити у ''Службеном  

гласнику општине Уб''.  
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 013-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
4. 

 На основу члана 48. став 1. и 6. и члана 56. став 
став 1, 5, 6. и 7.. Закона о локалним изборима (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 129/2007 и 54/2011),  

 Скупштина општине Уб на седници одржаној 29. 
марта 2019. године, донела је 

 
О д л у к а 

о потврђивању мандата одборника у  
Скупштини општине Уб 

 
I  Потврђује се мандат одборника у Скупштини 

општине Уб изабраног на изборима одржаним 24. 
априла 2016. године 
са Изборне листе број 1, ''Алекасандар Вучић – Србија 
побеђује'', и то: 

Горану Јовановићу, рођеном 1969. године, 
машинбравару, из Шарбана. 

 
II  На ову одлуку о потврђивању мандата одборни-

ка, допуштена је жалба Управном суду у року од 48 часо-
ва од дана доношења одлуке. 

 

III  Ова одлука има се објавити у ''Службеном  
гласнику општине Уб''.  

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 013-3/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
5. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 
закон и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Ста-
тута општине Уб (“Службени гласник општине 
Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. го-
дине, доноси 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Јавном предузећу за управљање и коришћење  
регионалног вишенаменског хидросистема  

Стубо – Ровни ''Колубара'' 
на Програм пословања за 2019. годину 

 
1. Даје се сагласност Јавном предузећу за управља-

ње и коришћење регионалног вишенаменског хидроси-
стема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програма пословања 
за 2019. годину, који је усвојио Надзорни одбор предузе-
ћа на седници одржаној 14. јануара 2019. године 
Одлуком број 5-1/4. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гла-

снику општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-1/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
6. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Јавном предузећу за управљање и коришћење  
регионалног вишенаменског хидросистема  

Стубо – Ровни ''Колубара'' 
на Програм коришћења субвенција  

из буџета града Ваљева за 2019. годину 
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1. Даје се сагласност Јавном предузећу за управља-
ње и коришћење регионалног вишенаменског хидросисте-
ма Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм коришћења 
субвенција из буџета града Ваљева за 2019. годину, који 
је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржа-
ној 14. јануара 2019. године Одлуком број 5-1/05. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гла-

снику општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
7. 

На основу члана 6. и 9. став 3. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'' број 88/2011, 
46/2014 - Одлукa УС РС, 104/2016  и 95/2018), члана 20. 
став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службе-
ни гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 
101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 12. став 1. 
тачка 6) Статута општине Уб (“Службени гласник оп-
штине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 
 Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 
  

Одлука 
о јавном превозу путника на територији општине Уб 

 
I  Опште одредбе 

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се услови и начин 

организовања и обављања јавног превоза путника, начин 
регистрације и овере реда вожње за градски и приградски 
превоз, као и друга питања од значаја за јавни превоз 
путника на територији општине Уб 

 
Члан 2. 

Јавни превоз путника у градском и приградском 
саобраћају (у даљем тексту: јавни превоз), је комунална 
делатност градског и приградског превоза путника, која 
обухвата обављање јавног линијског превоза путника 
аутобусима у насељеном месту Уб и између насељених 
места у општини Уб, као и обезбеђивање места за 
укрцавање и искрцавање путника на стајалиштима, као 
саобраћајним објектима који се користе у јавном 
превозу, који је под једнаким условима доступан свим 
корисницима превозних услуга и за који се наплаћује 
услуга превоза. 

 
Члан 3. 

Јавни превоз путника се може обављати као 
линијски и посебан линијски превоз. 
 

Члан 4. 
Јавни превоз обавља се у складу са законом, општим 

условима превоза које утврђује Привредна комора 
Србије и овом одлуком. 

Превозник и посада возила дужни су на захтев 
корисника превоза дати на увид опште услове превоза. 
 

Члан 5. 
У возилу којим се обавља јавни превоз путника, ако 

посебним прописима није другачије одређено, не могу се 
превозити деца испод шест година старости без 

пратиоца, лица оболела од заразних болести, лица у 
напитом стању, животиње, посмртни остаци, експлозиви, 
лако запаљиве, отровне, радиоактивне, нагризајуће 
заразне материје и органски пероксиди. 

 
II  Линијски превоз 

 
Члан 6. 

Линијски превоз путника обавља се као: 
- градски превоз - на територији насељеног места 

Уб, 
- приградски превоз - између два или више 

насељених места на територији општине Уб. 
За линијски превоз путника користе се стајалишта 

која решењем одреди Општинска  управа општине Уб, у 
даљем тексту Општинска управа. 
 

Члан 7. 
Линијски превоз путника на територији општине Уб 

обавља превозник који испуњава законом утврђене 
услове за обављање превоза, а коме општина Уб повери 
обављање ове комуналне делатности. 

Поверавање превоза из става 1. овог члана врши се 
на основу уговора о поверавању обављања комуналне 
делатности закљученог између општине Уб, коју 
представља и заступа председник општине Уб и 
превозник. 

Председник општине Уб одлучује о поступку избора 
превозника - поступак јавне набавке у складу са законом 
којим се уређују јавне набавке или поступак давања 
концесије у складу са законом којим се уређује јавно-
приватно партнерство и концесије. 

 
Члан 8. 

Превозник може отпочети и обављати линијски 
превоз ако има регистрован и оверен ред вожње и доказ о 
исправности возила. 

Регистрацију и оверу реда вожње за линијски превоз 
путника врши Општинска управа. 

Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у 
градском и приградском превозу подноси се најкасније 
до 30. јуна текуће године. 

Уз захтев за регистрацију реда вожње у градском и 
приградском саобраћају подноси се: извод из регистра о 
вршењу делатности јавног линијског превоза путника; 
доказ о испуњености законом утврђених услова; подаци 
о могућности коришћења аутобуских стајалишта за 
одређену врсту превоза. 

Ред вожње у градском и приградском саобраћају 
оверава Општинска управа. Овера реда вожње врши се са 
роком важења од годину дана, са почетком важења од 1. 
септембра текуће године. 

Општинска управа води регистар оверених редова 
вожње који садржи: редни број, назив превозника, назив 
линије, број полазака на линији и рок важења реда 
вожње. 

Општинска управа региструје и оверава ред вожње у 
року од 15 дана од дана достављања. 
 

Члан 9. 
О отпочињању обављања линијског превоза 

путника, превозник обавештава корисника превоза на 
начин и под условима утврђеним уговором из члана 7. 
став 2. ове одлуке. 
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Члан 10. 

Превозник се мора придржавати регистрованог и 
овереног реда вожње. 

У току важења реда вожње линијски превоз може се 
привремено обуставити или изменити у случајевима: 

- прекида саобраћаја због више силе или извођења 
радова на реконструкцији пута, 

- због мера надлежног републичког или органа 
општине које непосредно утичу на ограничење 
саобраћаја, док те мере трају. 

Превозник је дужан пре почетка обуставе превоза из 
става 2. овог члана о томе обавестити Општинску управу, 
а преко средстава јавног информисања кориснике 
превоза. 

 
Члан 11. 

Превозник је дужан у линијском превозу примити 
сваког путника и ствари у границама расположивих 
места за путнике, односно корисне носивости возила, ако 
законом није другачије одређено. 

Превозник је дужан обезбедити превоз пртљага у 
границама расположивог пртљажног простора 
истовремено с превозом путника коме пртљаг припада. 

Ствари које се не сматрају ручним пртљагом не могу 
се смештати у делу возила у коме се налазе места за 
превоз путника. 

 
Члан 12. 

У возилу којим се обавља линијски превоз мора 
бити: 

- истакнут у доњем десном углу ветробранског 
стакла и са стране поред улазних врата, назив линије са 
назначењем најмање једне успутне станице или 
стајалишта који ближе одређују правац линије, 

- важећи ред вожње, општи услови превоза и важећи 
ценовник. 
 

Члан 13. 
Пријем путника у возило и искрцавање путника у 

линијском превозу врши се на аутобуским станицама и 
аутобуским стајалиштима који су унети у ред вожње. 
 

Члан 14. 
Превозник који користи аутобуску станицу 

доставља аутобуској станици регистровани ред вожње за 
сваку линију 10 дана пре почетка обављања превоза на 
тој линији. 

Аутобуска станица мора сачинити извод из реда 
вожње и истаћи га на видном месту у аутобуској станици 
најкасније дан пре ступања на снагу реда вожње. 
 

Члан 15. 
Превозник је дужан да постави извод из реда вожње 

на аутобуском стајалишту. 
 

Члан 16. 
Превозник у линијском превозу путника дужан је 

издати возну карту и потврду за превоз путничког 
пртљага. 

Члан 17. 
Превозник може престати са обављањем линијског 

превоза на начин и под условима утврђеним уговором из 
члана 7. став 2. ове одлуке. 

 

III  Посебан линијски превоз 
Члан 18. 

Посебан линијски превоз је превоз радника из места 
становања на посао и са посла, као и ђака из места 
становања до школе на територији општине Уб и из 
школе на територији општине Уб, са посебним 
идентификационим возним исправама (недељна, 
месечна, годишња и слично), који се обавља на основу 
писменог уговора и списка путника и без примања 
других путника. 

Када је општина Уб корисник превоза - превоз ђака 
из става 1. овог члана, уговор о превозу закључује се 
између општине Уб, коју представља и заступа 
председник општине Уб и превозника, а по претходно 
спроведеном поступку јавне набавке услуге превоза ђака 
у посебном линијском превозу. 

Закључивање уговора из става 1. овог члана са 
физичким лицем, које није предузетник, није дозвољено. 

Уговором из става 1. овог члана, који мора бити 
нумерисан, утврђује се нарочито превозни пут са 
утврђеним полазиштем и одредиштем, места укрцавања 
и искрцавања путника, план обављања превоза и цена 
превоза. 

У свакој појединачној вожњи којом се извршава 
уговор о посебном линијском превозу, аутобусом се могу 
превозити само радници или ђаци корисника превоза са 
којим је закључен уговор.  

Укрцавање и искрцавање путника у посебном 
линијском превозу врши се на местима која су утврђена 
уговором из става 1. овог члана. 

Превозници који обављају посебан линијски превоз 
могу укрцавати и искрцавати путнике на аутобуским 
стајалиштима. 

Списак путника из става 1. овог члана на основу 
кога се обавља посебан линијски превоз мора бити 
попуњен читко, тачно и закључен и оверен потписом 
овлашћеног лица превозника. 

Превозник је дужан да уговор о превозу и списак 
путника чува две године од дана обављеног превоза. 

  
Члан 19. 

У аутобусу којим се обавља посебан линијски 
превоз мора се налазити примерак уговора на основу 
кога се обавља превоз, списак путника за сваку 
појединачну вожњу којом се извршава уговор о посебном 
линијском превозу и на предњем делу аутобуса натпис: 
"Посебан линијски превоз". 

Списак путника из става 1. овог члана мора бити 
попуњен читко, закључен и оверен потписом овлашћеног 
лица превозника, пре постављања аутобуса за укрцавање 
путника у полазишту. 

  
Члан 20. 

Превозник који је уговорио посебан линијски превоз 
дужан је да путницима обезбеди идентификационе возне 
исправе. 

Забрањено је превознику који обавља посебан 
линијски превоз да превози путнике без 
идентификационих возних исправа. 

Идентификациона возна исправа садржи нарочито 
име, презиме и фотографију путника, као податке о 
личности, назив корисника превоза, превозни пут, рок 
важења, потпис овлашћеног лица издаваоца возне 
исправе. 
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IV  Надзор 
Члан 21. 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши 
Општинска управа 

У вршењу инспекцијског надзора, инспектор 
Општинске управе има дужности и овлашћења 
прописана законом којим се регулише превоз путника у 
друмском саобраћају. 

  
V  Завршна одредба 

Члан 22. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Уб ". 
 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 344-58/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
8. 

На основу члана 104. став 1, 3. и 5. Законa о основа-
ма система образовања и васпитања ("Службени 
гласники РС", број 88/2017, 27/2018 - други закон и 
27/2018 (II) - други закон),  члана 3. Уредбе о 
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 
школа (''Службени гласник РС'' број 21/2018), и члана 33. 
тачка 7) Статута општине Уб (''Службени гласник оп-
штине Уб'', број 12/2008 и 6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 
 

О д л у к а 
о  мрежи јавних основних школа општине Уб 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се мрежа јавних основних 
школа, са издвојеним одељењима, општине Уб, од 
школске 2019/2020 године. 

 
Члан 2. 

Образовно васпитни рад са ученицима у основном 
образовању и васпитању обављају следеће јавне основне 
школе: 

1. Основна школа  ''Милан Муњас'', са седиштем 
у Убу,  

 у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Совљак, Паљуви, Стубленица, Црвена Јабука, Јо-
шева, Лончаник, Звиздар, Руклада, Гвозденовић, Врхови-
не, Новаци и Трлић. 

У Основној школи ''Милан Муњас'' у Убу ученици 
похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у издвојеним одеље-
њима од 1до 4 разреда.  

Основна школа ''Милан Муњас'' Уб, у згради у Убу, 
Улица 1. маја 57в, организује и изводи рад издвојеног 
одељења ученика са сметњама у развоју. 

2. Основна школа ''Рајко Михаиловић'', са седи-
штем у Бањанима  

у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Таково, Врело, Вукона,  Кожуар, Тулари, Калинов-
ац и Брезовица.  

У Основној школи ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима 
и издвојеним одељењима у Туларима и Врелу ученици 
похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у осталим  издвоје-
ним одељењима од 1 до 4 разреда.  

3. Основна школа ''Душан Даниловић'', са седи-
штем у Радљеву,  

у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Бргуле, Каленић и Шарбане. 

У основној  школи ''Душан Даниловић'' у Радљеву 
ученици похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у издвоје-
ним одељењима од 1 до 4 разреда.   

4. Основна школа ''Свети Сава'' са седиштем у 
Памбуковици, 

 у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Докмир, Радуша, Слатина и Чучуге.  

У основној школи ''Свети Сава'' у Памбуковици и 
издвојеном одељењу у Докмиру ученици похађају наста-
ву од 1 до 8 разреда, а у осталим одељењима од 1 до 4 
разреда.   

          
Члан 3. 

Основно музичко образовање стиче се у  Школи за 
основно музичко образовање ''Петар Стојановић'' у Убу, 
по условима прописаним Законом о основама система 
образовања и васпитања. 

 
Члан 4. 

У буџету општине Уб, а за расходе утврђене зако-
ном обезбеђују се средства у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања. 

 
Члан 5. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Од-
лука о  мрежи  основних школа општине Уб (''Службени 
гласник општине Уб'' број 5/2012, 14/2012, 26/2013, 
22/2016, 6/2017 и 9/2017). 

 
Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб'', а 
примењиваће се од школске 2019/2020 године.  
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 61-3/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
9. 

На основу члана 104. став 1 и 3. Законa о основама 
система образовања и васпитања ("Службени гласники 
РС", број 88/2017, 27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - 
други закон),  члана 2. Уредбе о критеријумима за 
доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и 
акта о мрежи јавних основних школа (''Службени 
гласник РС'' број 21/2018), и члана 33. тачка 7) Статута 
општине Уб (''Службени гласник општине Уб'', број 
12/2008 и 6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 

 
О д л у к а 

о  мрежи  јавне Предшколске установе ''Уб'' 
 у  општини Уб 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се мрежа јавне Предшколске 
установе ''Уб'' из Уба, у даљем тексту матична установа, 
са издвојеним одељењима у општини Уб. 

 
Члан 2. 
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У радној 2019/2020 години, матична установа 
делатност предшколског васпитањa и образовања и 
припремни предшколски програм обавља у свом 
седишту. 

У припремни предшколски програм, у матичну 
установу, у складу са законом, уписују се деца са 
подручја насељених места: Уб, Гуњевац, Звиздар, 
Тврдојевац, Таково, Врело, Руклада, Мургаш, 
Гвозденовић, Трњаци, Шарбане, Стубленица и Паљуви. 

У радној 2019/2020 години, матична установа 
припремни предшколски програм у полудневном трајању 
од 4 сата обавља и ван седишта у 13 издвојених одељења 
– објеката, где се, у складу са законом, уписују деца са 
подручја једног или више насељених места и то:  

1. Памбуковица - Памбуковица, Чучуге, Докмир, 
Кршна Глава и Слатина; 

2. Бањани - Бањани и Вукона; 
3. Тулари -  Тулари; 
4. Кожуар - Кожуар; 
5. Калиновац - Калиновац; 
6. Радљево - Радљево, Бргуле и Лисо Поље; 
7. Каленић - Каленић; 
8. Црвена Јабука - Црвена Јабука, Милорци и 

Лончаник; 
9. Јошева - Јошева; 
10. Трлић - Трлић и Новаци; 
11. Брезовица - Брезовица; 
12. Совљак - Совљак; 
13. Врховине - Врховине. 
 

Члан 3. 
Од радне 2020/2021 године и даље, матична 

установа делатност предшколског васпитањa и образов-
ања и припремни предшколски програм обавља у свом 
седишту. 

У припремни предшколски програм, у матичну 
установу, у складу са законом уписују се деца са 
подручја насељених места: Уб, Гуњевац, Звиздар, 
Тврдојевац, Таково, Совљак, Руклада, Врховине, 
Мургаш, Гвозденовић, Трњаци, Шарбане, Стубленица и 
Паљуви. 

Од радне 2020/2021 године и даље, матична 
установа припремни предшколски програм у 
полудневном трајању од 4 сата обавља и ван седишта у 8 
издвојених одељења – објеката, где се, у складу са 
законом, уписују деца са подручја једног или више 
насељених места и то: 

1. Памбуковица - Памбуковица, Чучуге, Докмир, 
Кршна Глава и Слатина и Радуша; 

2. Бањани - Бањани, Калиновац и Вукона; 
3. Кожуар - Кожуар и Тулари; 
4. Врело - Врело; 
5. Радљево - Радљево, Бргуле и Лисо Поље; 
6. Каленић - Каленић; 
7. Црвена Јабука - Црвена Јабука, Милорци, 

Лончаник и Јошева; 
8. Трлић - Трлић, Новаци и Брезовица. 
 

Члан 4. 
У буџету општине Уб, а за расходе утврђене зако-

ном обезбеђују се средства у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања. 

 
Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб'' а 
примењиваће се од школске 2019/2020 године.  

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 60-4/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
10. 

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 7) Статута општине 
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

 
Одлука  

о доношењу Локалног акционог плана  
за побољшање положаја Рома у општини Уб  

за период 2019.-2023. година 
 

 1. Доноси се Локални акциони план за побољшање 
положаја Рома у општини Уб за период 2019.-2023. 
година који је саставни део ове одлуке. 

 
2. Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 
 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 020-216/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
11. 
 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 
ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА  

У ОПШТИНИ УБ ЗА ПЕРИОД 2019.-2023. ГОДИНА 
 

Одељак 1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР 
ЛОКАЛНЕ РОМСКЕ ПОЛИТИКЕ 
 

1.1. Локални акцнони план за побољшање положаја 
Рома у општини Уб 
(основни појмови) 

 
Локални акциони планови представљају конкретан 

механизам помоћи Ромима у једној локалној заједници 
Шта су у ствари ЛАП-ови за Роме 
Реч је о документима која садрже ПЛАН 

конкретних мера и активности намењених Ромима ( или 
организацијама које раде са Ромима), а који су 
прихваћени од стране локалних Скупштина. Како би се 
план спровео у праксу, неопходно је у буџетима 
локалних самоуправа обезбедити средства за 
имплементацију ЛАП-ова за Роме. ЛАП-ови за Роме 
стога представљају ПЛАНСКО и ДУГОРОЧНО 
решавање проблема, који су препознати као 
решиви од стране актера. 
 
1.2. Документи који представљају упорншге ЛАП-а за 

унапређење положаја Рома у општнни Уб 
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Влада Републике Србије усвојила је Акциони план 
за спровођење Стратегије за унапређивање положаја 
Рома на седници одржаној 10. јуна 2013. године. Мерама, 
односно активностима, које су дефинисане у Акционом 
плану операционализују се препоруке и приоритети 
предвиђени Стратегијом, који се односе на унапређивање 
положаја Рома у областима образовања, здравствене 
заштите, запошљавања, обезбеђивања одговарајућих 
услова становања, издавања личних докумената, 
социјалне заштите, родне равноправносги, забране 
дискриминације, информисања, културе, политичког 
учешћа и представљања, положаја интерно-расељених 
лица и повратника по основу Споразума о реадмисији.  

Поред наведене стратегије, домаћи документи 
релевантни за овај процес су: 
- Стратегија смањења сиромаштва; 
- Миленијумски циљеви развоја; 
- Закон о заштити права и слобода националних мањина; 
- Закон о забрани дискриминације; 
- Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. 
године; 
- План придруживања ЕУ; 
- Смернице за унапређивање ромских насеља; 
- Стратегија развоја образовања одраслих; 
- Закон о социјалном становању; 
- Стратегија социјалног становања; 
- Закон о озакоњењу објеката. 

Оквир за израду ЛАП-ова поред домаћих 
представљају и међународни документи: 
1. Међународни уговори 
- Оквирна Конвенција СЕ за заштититу националних 
мањина; 
- Европска повеља о регионалним и мањинским 
језицима; 
- Универзална декларација о људским правима; 
- Међународни пакт о економским, социјалним и 
културним правима; 
- Европска социјална повеља СЕ из 1961. ( ЕСП бр. 35 ), 
додатни 
протоколу исте из 1988. (ЕСП бр. 128) 
- Ревидирана европска социјална повеља из 1996. ( ЕСП 
163 ) 
- Међународна конвенција о укидању свих облика расне 
дискриминације (члан 5 ); 
- Конвенција УНЕСЦО против дискриминације у 
образовању; 
- Конвенција о правима детета ( чл. 28 и 29 ). 
2. Препоруке ЕУ 
- Препоруке Европске уније у вези са образовањем; 
- Принципи и смернице за побољшање ситуације Рома 
засновани на препорукама    специјалистичке групе Рома/ 
Цигана, Савета Европе и на препорукама Високог 
комесара ОЕБС-а за националне мањине, које је усвојила 
Европска унија ( Група ЦОЦЕН ) на самиту у Тампереу, 
децембра 1999. године. 
3. Препоруке Комитета министара СЕ 
- Нацрт препоруке КМСЕ државама чланицама СЕ о 
бољем приступу здравственој заштити Рома у Европи; 
- Препорука ( 2005 ) 4 КМСЕ државама чланицама о 
унапређивању услова становања Рома и Травелерса у 
Европи; 
- Препорука ( 2001 ) 17 о унапређивању економског и 
статуса 
запошљавања Рома/ Цигана и Травелерса у Европи; 

- Препорука ( 2000 ) 4 КМСЕ државама чланицама у вези 
са образовањем 
ромске деце у Европи. 
4. Препоруке Парламентарне скупштине СЕ 
- Препорука 1633 ( 2003 ) Присилан повратак Рома из 
бивше Федеративне Републике Југославије, укључујући 
Косово, у Србију и Црну Гору из земаља чланица Савета 
Европе; 
- Препорука 1557 ( 2002 ) о правном статусу Рома у 
Европи; 
- Препорука 1203 ( 1993 ), у вези са Ромима у Европи; 
- Препорука 563 ( 1969 ) о ситуацији Цигана 
и.Травелерса у Европи. 
5. Европска комисија против расизма и нетолеранције 
Савета Европе ( ЕЦРИ ) 
- Борба против расизма и нетолеранције према Ромима, 
ЕЦРИ (98) 29 
6. Конгрес локалних и регионалних власти Савета 
Европе 
- Резолуција 44 ( 1997 ) « Ка толерантној Европи : 
допринос Рома » 
- Препорука 11 ( 1995 ) « Ка толерантној Европи : 
допринос Рома » 
7. Високи комесар за људска права СЕ 
- Препоруке Високог комесара за људска права СЕ у 
Стање људских права Рома у земљама СЕ, 2005. 
- Директива Савета 2000/43/ЕЦ од 29. јуна 2000. године, 
за примену начела равноправног третмана лица без 
обзира на расно и етничко порекло УН . 
- УН ХАБИТАТ Агенда (усвојена у Истанбулу 1996. 
године ); 
- Декларација о градовима и другим људским насељима у 
новом миленијуму 
( усвојена на специјалној сесији Генералне скупштине 
УН, 2001. године); 
- ОЕБС- Акциони план за унапређивање положаја Рома у 
земљама ОЕБС-а 
 

1.3 Захвалност учесницима/цама у процесу ЛАП-а 
 

У циљу израде Локалног акционог плана за Роме у 
општини Уб, формирана је радна Група коју су чинили 
представници/це: локалне самоуправе, као носиоца 
процеса и формалног доносиоца овог документа, 
институција система, које се на локалном нивоу баве 
питањима Рома, невладиних организација, које делују у 
локалној заједници. Велики допринос изради ЛАП-а за 
Роме, дао је Мобилни тим у чијем саставу је координатор 
за ромска питања, представница Центра за социјални рад, 
представник Националне службе запошљавања, 
здравствена медијаторка и педагошки асистент. 

Улога радне групе била је да: 
• Обезбеди потребне податке непосредно од циљних 
група и социјалних актера у систему подршке Ромима; 
 • Размењује информације и учествује на састанцима од 
значаја за процес планирања; 
• Примењује усвојене методе планирања током процеса 
планирања; 
• Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са 
различитим релевантним локалним и републичким 
актерима; 
• Ради на писању завршног документа; 
 

Захваљујемо се свим члановима/ицама радне Групе 
на учешћу у процесу планирања. Остали актери 
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укључени у сам процес Локалног акционог планирања су 
били: представници/це различитих институција, 
организација и група, укључујући и групе потенцијалних 
корисника/ца, који су повремено учествовали у 
консултативном процесу. 
 

1.4 Локални актери који се баве питањима Рома 
 

Органи општине Уб креирају локалну политику, 
која третира и питања ромске националне мањине а 
посебну пажњу посвећују решавању њихових проблема. 
Њихова улога је да доприносе развоју опште културе, 
хуманизацији односа међу људима, активно прате, 
идентификују и дају предлоге за решавање проблема 
ромске националне мањине. Значајну улогу у области 
инклузивног образовања заузимају све школе у нашој 
општини.  

Полицијска станица Уб блиско сарађује са свим 
институцијама и представља део локалне координације 
организација и служби ангажованих на решавању питања 
ромске националне мањине када је у питању издавање 
докумената а и кад је у питању одржавање јавног реда и 
мира. 

Центар за социјални рад, нуди услуге породично - 
правне заштите. У случајевима потребе за заштитом деце 
без родитељског старања, малолетничких починилаца, 
кривичних дела и онда када су у питању деца из ромске 
популације, затим додела једнократне помоћи посебно 
социјално рањивим ромским породицама. 

Црвени крст помаже у делу доделе хигијенских 
пакета, намирница одеће и обуће, према својим 
могућностима. 

Дом здравља Уб, који у оквиру патронажне службе 
има ромског здравственог медијатора, где сво особље 
има исти третман свих оболелих независно од тога којој 
националности припадају. 

Образовне институције у Општини, укључујући 
основне и средње школе као и Предшколска установа Уб, 
показују огромно разумевање за Роме, имају емпатије, и 
прихватају различитости које Роми носе, традиционалне 
културошке и сваке друге. Ове институције омогућавају 
стицање образовања и одговарајућих квалификација 
Ромима, применом афирмативних мера. 

Национална служба за запошљавање преузела је 
значајну партнерску улогу у решавању проблема ромске 
националне мањине, учествујући у неколико пројеката, 
којима се 
реаговало на повећање процената њихове запослености. 

Ромска удружења Рома Коцељеве, који партнерски 
са Локалном самоуправом и другим локалним актерима 
учествују у спровођењу различитих мера за побољшање 
положаја ромске националне мањине. Ова удружење су 
одавно превазишла локалне оквире и врло успешно су 
реализовала неколико веома успешних пројеката 
поготову из области образовања. 
 
Одељак 2. ИЗРАДА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА 
2019-2023 ГОДИНЕ 
 

2.1. Разлози за израду ЛАП-а за побољшање 
положаја Рома у Убу 2019-2023 

 
Уб је у периоду од 2008. до 2015. године 

реализовао први Локални акциони план за побољшање 

положаја Рома за период 2014-2018 године. Првобитни 
Локални акциони план за 
  
побољшање положаја Рома је у доброј мери побољшао 
положај Рома поготову кад је у питању образовање Рома 
и стамбено збрињавање за 40 ромских породица кроз 
реализацију пројекта ''Побољшање стандарда живота у 
ромским насељима'', који је реализован у сарадњи са 
Министарством Финансија и Министарством финансија 
Републике Србије и невладином организацијом HELP. 
Будући да je претходни ЛАП управо истeкао, приступило 
се изради новог. За израду новог планског документа 
који ће захватати наредних пет године, било је 
неопходно прикупити нове и репрезентативне податке. 
Стога се приступило прикупљању обимних и 
разноврсних података, чији је циљ био да јасно укажу на 
потребе Рома у општини Уб, као и да недвосмислено 
прикажу ресурсе, које локална заједница има, а који се 
могу синхронизовано користити, како би се побољшао 
положај Рома у нашој Општини. 

Мере које су предвиђене овим Локалним акционим 
планом за побољшање положаја Рома ослањају се на 
податке прикупљене истраживањем и сарадњом са 
бројним институцијама и организацијама. Коришћени су 
подаци Општинске управе, Националне службе за 
запошљавање, Центра за социјални рад, основних и 
средњих школа, Предшколске установе „Уб“, удружења 
Рома . 
 
2.2. Ток израде ЛАП-а за побољшање положаја Рома 

у Убу 2019-2023 
 

Локални акциони план за унапређење положаја 
Рома доноси се за период од пет година, са детаљном 
разрадом активности. Процес израде Локалног акционог 
плана за унапређење положаја Рома у општини Коцељева 
заснива се на интерактивном приступу, чије су основне 
методолошке карактеристике да је: 
• Локални - спроводи се у локалној заједници и уважава 
локалне специфичности; 
• Партиципативан - укључио је различите битне актере, 
организационе подршке Ромима у локалној заједници; 
•Утемељен на реалним околностима, расположивим 
ресурсима и потребама унапређења положаја Рома; 
• Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и 
позитивној промени којој се тежи; 
• Користи савремене методе планирања и анализе свих 
важних елемената потребних за доношење одлука; 
• Подстиче одговоран однос различитих друштвених 
актера у локалној заједници. 

За потребе процеса, прикупљања и анализе 
основних података о положају и потребама Рома у Убу, 
коришћени су следећи извори: резултати интервјуа са 
потенцијалним корисницима/цама и састанка са 
локалним актерима, статистички подаци, Студија 
побољшања услова живота Рома, различити извештаји и 
документи локалних ромских НВО итд. Процес израде 
Плана спроведен је у периоду септембар 2018 - децембар 
2018. године .  
 
Одељак З. ПРИКУПЉЕНИ ПОДАЦИ 
 

3.1. Географскн подаци 
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Територија општине Уб обухвата површину од 
456,7 километара квадратних, налази се у 
северозападном делу Републике Србије у Колубарском 
управном округу на 55 километара од Београда. Граничи 
се са општинама Коцељева, Владимирци, Ваљево, 
Лајковац и Обреновац. Има умерено континенталну 
климу, а обухвата долине двеју река Тамнаве и Уба и 
ниске благо брежуљкасте терене.  Од укупне површине 
општине 60% чини пољопривредно земљиште. 
   

3.2. Демографски подаци 
 

На територији општине Уб према званичним 
подацима из пописа 2011. године живи укупно 29.101 
становник. 
 

3.3. Подаци о Ромима у општини Уб 
 

Према званичним подацима (попис 2011.година) у 
општини Уб има 1.118 Рома. Из наведених података се 
види да је у Уб, као и у већини других места у Србији 

присутан проблем евидентирања ове националне 
мањине, јер су процене да Рома у нашој општини има 
много више од 3.000 до 3.200. 

У општини Уб највећи број Рома живи у следећим 
местима: Бањани, Трлић, Новаци, Кожуар, Паљуви, 
Бргуле, Каленић, Докмир, Чучуге, Памбуковица, 
Звиздар, Совљак и у самом насељеном месту Уб. 

Лоша образовна структура и висока незапосленост 
карактеришу највећи део популације Рома у Убу. Лоши 
услови живота и неки елементи традиционалног начина 
живота утичу и на лошу здравствену ситуацију, посебно 
деце и жена. 
 
Одељак 4. АНАЛИЗА СТАЊА И ЗАКЉУЧЦИ 
 

Анапиза стања у локалној заједници по питањима 
унапређења положаја Рома извршена је кроз 
идентификовање досадашњих активности и резултата у 
овом домену и сагледавања позитивних капацитета и 
слабости локалне заједнице, као и могућности и препрека 
са којима се суочава у свом радном окружењу. 

 
SWOT АНАЛИЗА 

 
СНАГЕ 

• Људски ресурси - имамо Посланика који има много 
разумевања за све грађане наше Општине па и за Роме, 
емпатија свих актера који се баве питањима Рома, 
• Извори финансирања - страни донатори 
• Организован невладин сектор у Општини, 
• Постојање ромских Удружења 
•Постојање стратешких докумената Општине 
• Развијена комуникација са донаторима 
• Стабилност актуелне локалне власти 
• Мотивисаност актуелне локалне власти да се бави 
унапређењем положаја Рома  
• Постојање Савета за међунационалне односе 
• Постојање Мобилног тима за инклузију Рома 
• Заинтересованост локалних институција и организација 
за сарадњу на унапређењу положаја Рома 

 

СЛАБОСТИ 
•Недостатак потпуних и ажурираних података о Ромима 
• Недовољна искоришћеност других извора 
финансирања - донатори 
•Недостатак акционих планова за операционализацију 
стратешких докумената 
• Слаба заинтересованост Рома за постојеће 
програме 
• Недовољна информисаност Рома 
• Релативно низак ниво познавања локалног акционог 
планирања од стране различитих акгера у заједници 

 

МОГУЋНОСТИ 
• Доступност различитих фондова (ИПА фондови, УНДП 
фондови, РЕФ фондови, сарадња са ОСЦ-ом итд.) 
• Нови трендови и политичка орјентација 
државе - активнија улога ромског Националног савета 
•Финансијска и нефинансијска (изградња капацитета) 
подршка међународних организација.  

 

ПРЕПРЕКЕ 
• Смањена заинтересованост међународних 
донатора за Роме 
• Недовољно присуство питања ромске 
националне мањине у нашој јавности 
(маргинализација питања) 
• Низак ниво животног стандарда у земљи - 
изражено опште сиромаштво 

 
 

 
На основу претходне анализе може се закључити 

да су главне снаге локалне заједнице постојање локалних 
стратешких докумената, стабилна политичка клима, 
стабилан извор финансирања, висока свест и 
заинтересованост локалне самоуправе, постојање Савета 
за међунационалне односе, Мобилног тима за инклузију 
Рома у општини Уб. 

Најважније могућности из ширег окружења су: 
доступност различитцх фондова, подршка међународних 
организација, владиних и невладиних, заинтересованост 
међународних донатора, нова орјентација политике 
државе Србије у решавању проблема Рома. 

Анализом заинтересованих страна идентификоване 
су кључне заинтересоване стране за унапређење 
положаја Рома у општини Уб које, су диференциране на 
крајње кориснике/це услуга (различите групе ромске 
националне мањине) и кључне партнере у локалној 
самоуправи у развијању и примени мера и програма. 

Крајњи корисници/це Локалног акционог плана за 
унапређење положаја Рома су: 
• Становници ромских насеља, Роми 
• Самохрани родитељи Роми 
• Многочлане ромске породице 
• Ромски ученици 
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• Радно способни, незапослени Роми 
• Жене Ромкиње 

На основу Анализе заинтересованих страна, може 
се закључити следеће: Ромска национална мањина у 
општини Уб, слично другим градовима и општинама у 
Србији, претставља веома хетерогену групу у оквиру 
које се може, по различитим критеријумима, издвојити 
већи број подгрупа. (стари без породичне подршке и 
прихода, вишечлане породице, радно способни 
незапослени без одговарајуће квалификације, болесни и 
др.). 

Локални акциони план обухвата области: 
становање, образовање, запошљавање и здравство, али и 
мере које се односе на очување и унапређивање 
културног идентитета Рома, мере којима се јачају 
капацитети ромске заједнице да партнерски учествује у 
спровођењу ЛАП, мере из области социјалне заштите, 
којима се пружа подршка посебно угроженим 
категоријама унутар ромске заједнице, мере усмерене 
првенствено на младе, мере из области 
екологије, као и мере из области медија и информисања. 
Ово је потребно јер питања унапређивања положаја Рома 
нису само питања унапређивања положаја једне од 
социјално угрожених категорија становништва и 
остваривање њихових људских права, већ су и питања 
остваривања права припадника једне од националних 
мањина. 

Мере које предлажемо имају своје утемељење у 
многим међународним и домаћим правним актима, као 
што су Конвенција о правима детета, Оквирна 
конвенција СЕ о заштити 
 права и слобода националних мањина, Европска повеља 
о регионалним и мањинским језицима, Закон о заштити 
права и слобода националних мањина, Декларација 
Декаде Рома 2005 - 2015, Акциони план за унапређивање 
положаја Рома у земљама ОЕБС-а. Иако предвиђају 
предузимање афирмативне акције она се увек спроводи 
уз поштовање принципа 
„не чињења штете другоме“. 
 
Одељак 5. ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 
 
Општи н специфични циљеви 

 
У оквиру Локалног акционог плана за унапређење 

положаја Рома у општини Уб дефинисан је један општи и 
више специфичних циљева у области становања, 

образовања, запошљавања, здравства, културе и 
информисања. 
Општн цпљ овог акцноног плана је: унапређење 
положаја Рома на територији општине 
Коцељева. 
 
Спецнфични циљеви из области образовања су: 
-  Потпуни обухват деце ромске националности у 
образовни систем; 
-  Обезбеђивање квалитетног образовања за што већи 
број ромске деце; 
-  Минимизирање осипања ромске деце из образовног 
система; 
-  Унапређивање образовања одраслих Рома. 
 
Специфични циљеви у области становаља су: 
-  Свеобухватна и одржива обнова и унапређивање 
услова живљења у ромским насељима; 
-  Регулисање имовинско - правног статуса стамбених 
објеката у ромским насељима; 
-  Санирање ургентних ситуација; 
-  Интеграција становника насеља у окружење. 
 
Специфични циљ у области запошљавања је: 
-  Економско оснаживање кроз самозапошљавање и 
организовање обуке за дефицитарна занимања 
 
Спецнфнчни циљеви у области здравства су: 
-  Побољшање доступности здравствене заштите за 
ромску популацију; 
-  Унапређење животног окружења у ромској заједници; 
-  Унапређење остваривање права Рома на здравствену 
заштиту. 
 
Сиецнфични циљеви у области социјалне заштите су: 
-  Одржавање минималне материјалне сигурности и 
независности појединаца и породице у 
задовољавању животних потреба; 
-  Обезбедити приступ и доступност адекватним дневним 
услугама социјалне заштите 
 
Специфични циљеви у области културе, медија и 
информисања су: 
-  Унапређивање и заштита ромске културе; 
-  Остваривање права на информисање на језику 
националне мањине и на правовремено информисање. 

  
Одељак 6. АКТИВНОСТ, ЗАДАЦИ И БУЏЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а ЗА РОМЕ ЗА ПЕРИОД 2016-2020 
ГОДИНА ПО ОБЛАСТИМА  
 
6.1. ЛАП област ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Циљ: Потпуни обухват деце ромске националности у образовни систем  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Израда и редовно ажурирање базе 
података о деци ван образовног 
система и деце стасале за 
предшколски програм 

Израђена база и редовно 
ажурирани подаци Мобилни Тим Локална смоуправа 2019-2023 

Прибављање, пренос докумената Број докумената 
Мобилни тим, 
НВО 

Локална 
самоуправа 

2019-2023 

Радионице са родитељима о 
потреби образовања и уписној 

Број радионица Школе 
Ромске и друге 
НВО 

2019-2023 
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политици Мобилни тим  

Сарадња свих институција и 
организација у вези са уписном 
политиком 

Успостављена 
функционална сарадња 
наведених институција и 
организација, која води 
размени инфор-мација о 
деци стасалој за упис у 
ОШ, деци која су 
прошла ППП и њиховим 
постигнући-ма, деци 
која нису прошла ППП и 
нису добила позиве за 
упис у ОШ, постигну-
ћима деце на гестовима 
за процену готовости 
приликом уписа у ОШ 

 

Мобилни тим  

Основна школа, 
Предшколска 
установа, 
Ромске НВО, 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

Примена мера афирмативне акције 
приликом уписа у средњу школу 

Број ромских ученика 
уписаних применом 
мера афирмативне 
акције, број укупно 
пријављених и број 
уписан редовном 
процедуром 

школе 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Служба за људска и 
мањинска права,  
Национални савет 
ромске националне 
мањине 

2019-2023 

Обезбеђивање стипендије 
успешним ромским ученицима, који 
похађају средњу школу 

Број ученика за које је 
обезбеђена стипендија 

Средње школе 

Локална 
самоуправа, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
, Служба за људска 
и мањинска права, 
Национални савет 
ромске 
националне мањине

  

2019-2023 

Примена мере афирмативне акције 
за 
упис на више школе и факултете 

Број ромских ученика 
уписаних применом 
мера афирмативне 
акције, број 
укупно пријављених и 
број 
уписаних редовном 
процедуром 

Средње школе 

Локална 
самоуправа, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Служба за људска и 
мањинска права, 
Национални савет 
ромске националне 
мањине 

2019-2023 

 
Циљ: Обезбеђивање квалитетног образовања за што већи број ромске деце 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Обезбедити рад ромским 
асистентима за предшколско 
образовање током целе године 

Број ангажованих 
асистената 

Предшколска 
установа 

Локална самоуправа 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
 

2019-2023 

Материјална подршка породицама у 
стању социјалне потребе, чија деца 
похађају предшколску установу за 
грошкове боравка деце у установи 
(ужина, излети, представе) 

Број деце корисника 
Предшколска 
установа 

Ромска НВО, 
Локална 
самоуправа, Црвени 
Крст, 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

Укључивање активности за 
обезбеђивање квалитетног 

Број и квалитет 
активности у оквиру 

Предшколска 
установа 

Локална самоуправа 
Мобилни тим  

2019-2023 
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предшколског образовања Ромима у 
годишње планове ПУ 

годишљих планова ПУ 

Укључивање ученика ромске 
националности у ђачке парламенте 

Број ученика ромске 
националности 
укључених у ђачке 
парламенте 

Школе 
Локална самоуправа 
Тим за инклузивно 
образовање Рома 

2019-2023 

Израда педагошких индивидуалних 
образовних планова за све ученике 
ромске националности, који имају 
сметње у развоју или тешкоће у 
учењу 

Број израђених 
педагошких 
индивидуално 
образовних 
планова 

Школе  
Психолошко-
педагошка 
служба 

Мобилни тим 2019-2023 

Припрема деце за упис у средње 
школе укључујући и професионалну 
орјентацију и информисање о 
мерама афирмативне акције 

Број ученика ромске 
националности, који су 
прошли програм 
професионалне 
орјентације 

Основне школе 
Ромске НВО 

Национална служба 
за запошљавање 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
 

2019-2023 

 
Циљ: Минимизирање осипања ромске деце из образовног система  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ 
ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Укључивање ученика ромске 
националности у рад секција и 
других ван наставних активности у 
оквиру школе 

Број ученика ромске 
националности, који су 
укључени у секције 

Школе 
Предметни 
наставници, 
одељенске 
старешине и 
наставници 
задужени за рад 
секције 

Мобилни тим 2019-2023 

Израда механизама за праћеље и 
извештавање о редовности ромских 
ученика 

Број израђених 
механизама основна и 
средња школа 

Мобилни тим 

Школе 
Центар за социјални 
рад 
Локална самоуправа
  

2019-2023 

Обезбеђивање материјалне подршке 
породицама,чија деца похађају 
основну школу (обезбеђивање 
уџбеника, школског прибора, 
екскурзије, ужине) 

Број ученика, којима су 
обезбеђени удџбеници, 
школски прибор, ужина 
и екскурзије 

Школе 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

Радионице за родитеље о важности 
образовања 
 

Број одржаних 
радионица 
Број присутних 
родитеља 

Школе 
Ромске НВО 
Мобилни тим 

2019-2023 

 
Циљ: Унапређивање образовања одраслих Рома  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ 
ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Спровођење програма 
функционалног основног 
образовања одраслих Рома 

Број покренутих 
програма 
Број Рома, који је 
прошао програм 
функционалног 
образовања одраслих 

Школе 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
Национална служба 
за запошљавање 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

 
6.2. ЛАП област ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 
Циљ: Економско оснаживање кроз самозапошљавање и организовање обуке за дефицитарна занимања  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Обука у области покретања 
властитог бизниса, развоја 
пословног плана, конкурисања код 
банака за кредите и зајмове 

Број Рома, који је 
прошао обуку  

НСЗ, 
Ромске и друге 
НВО 

Локална самоуправа 2019-2023 

Програми доквалификације и 
преквалификације 

Број Рома, који је био 
укључен у неки од 

НСЗ, 
Ромске и друге 

Локална самоуправа 2019-2023 
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програма НВО 
 
6.3. ЛАП област СТАНОВАЊЕ 
 
Циљ: Свеобухватна и одржива обнова и унапређење услова живљења у ромским насељима 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Изградња инфраструктурне мреже у 
ромским насељима - улице, 
водовод, канализација електро-
мрежа, улична расвета до нивоа у 
коме се налази суседство 

Пројектна 
документација 
а потом и радови на 
самој изградњи  
водовода, канализације, 
електро-мреже и уличне 
расвете  

Постојеће 
комуналне 
службе, 
електродистрибу

ција, 
донатори 

Независне 
институције из 
области становања и 
урбанизма, 
становници насеља, 
ромске НВО 

2019-2023 

Поправка постојећег лошег 
стамбеног фонда у ромским 
насељима до нивоа минималних 
стамбених стандрда 

Број санираних и 
изграђених објеката 

Мобилни тим и 
комисије 

Локална самоуправа 2019-2023 

 
Циљ: Регулисање имовинско-правног статуса стамбених објеката у ромским насељима  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Израда одговарајуће планске 
(урбанистичке) документације: 
а) за сва насеља која већ имају 
регулисан имовинско правни 
статус 
б) за насеља за која тек треба 
регулисати имовинско правни 
статус  

Регулисан имовинско- 
правни статус стамбених 
објеката - 
насеља, која се налазе на 
земљишту чији је 
корисник 
нека од државних 
институција 
стамбених објеката - 
насеља на локацијама 
(парцелама) у приватном 
власништву 

Постојеће 
општинске 
службе 

Министарсво 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 

2019-2023 

Регулисање имовинско-правног 
статуса стамбених објеката: 
а) у насељима, која се налазе на 
земљишту чији је власник неко од 
државних институција 
б) насељима који се налазе на 
земљишту,које је приватно 
власништво 

 
 
 
 
Број објеката, код којих 
је решен имовинско - 
правни 
статус 
 
 

Постојеће 
општинске 
службе 

- 2019-2023 

  
Циљ: Санирање ургентних ситуација 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ 
ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Расељавање становника из објеката 
којима су услови изузетно лоши, и 
који не могу бити обухваћени 
процесом унапређења и обнове. 
Изградња нових станбених 
објеката на одговарајућим 
локацијама. 

Број расељених објеката 
Број новоизграђених 
објека 

Посебна група 
формирана при 
општини  

Међународне 
организације 2019-2023 

 
Циљ: Интеграција становника Ромске националности у окружење 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Организовање спортских и 
културнх активности, чији је циљ 
укључивање младих у спорстке 
клубове, савезе 

Број младих укључених 
у неку од спортских или 
културних активности 

Ромске и друге 
НВО, 
спортски 
клубови, школе 

Министарство 
здравља, 
Светска здравствена 
организација, 
Светска 
банка, ЦМСЕР 
Локална самоуправа 

2019-2023 
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6.4. ЛАП област ЗДРАВСТВО 
 
Циљ: Побољшање доступности здравствене заштите за ромску популацију 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Ангажовање још једног 
медијатора за здравство 

Број ангажованих 
здравствених медијатора 

Цом здравља, 
Завод за јавно 
здравље, ромске 
и друге НВО 

Министарство 
здравља, 
Светска здравствена 
организација, 
Светска 
банка, СЛЛСЕР 

2019-2023 

Спровођење пројеката за 
унапређење здравља Рома: 
 потпун обухват обавезном 
имунизацијом, побољшање статуса 
одојчади и мале деце, побољшање 
репродуктивног здравља, 
превенција хроничних незаразних 
обољења, едукација о превенцији 
ризика код Рома, који се баве 
сакупљањем секундарних 
сировина. 

Број реализованих 
пројеката 
Квалитст пројеката 
Број директних 
корисника укључених у 
пројекат 

Дом здравља, 
здравствени 
медијатор, 
патронажне 
сестре, Завод за 
јавно 
здравље, ромске 
и друге НВО 

 2019-2023 

 
Циљ: Унапређење остваривања права Рома на здравствену и социјалну заштиту 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Помоћ при набавци личних 
цокумената ради остваривања 
права из области здравствене и 
социјалне заштите 

Број лица за која су 
набављена лична 
документа 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

Едукација Рома о правима на 
здравствену заштиту 

Број одржаних 
радионица 
Број одштанпаних 
флајера 

Мобилни тим Ромске и друге НВО 2019-2023 

  
6.5. ЛАП област СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
Циљ: Одржавање минималне материјалне сигурности и независности појединаца и породице у задовољавању 
животних потреба  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Израда детаљне Базе података о 
материјално нај угроженијим 
ромским породицама 

Број појединаца и 
породица обрађених у 
Бази података 

Центар за 
социјални рад 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

Пружање потпуних информација о 
правима из области социјалне 
заштите 

Број појединаца и 
породица који су 
остварили права из 
социјалне заштите 

Центар за 
социјални рад 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

Непосредан рад у ромским 
насељима и пружање помоћи 
приликом остварицвања права 

Број теренских посета 
Центар за 
социјални рад 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

 
Циљ: Обезбеђивање приступа и доступности адекватним дневним услугама социјалне заштите 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Испитивање припадника ромске 
националне мањине о потребама за 

услугама социјалне запггите 

Израђена социјална 
карта Успостављена 
најмање једна дневна 
услуга социјалне 
заштите 

Центар за 
социјални рад 
Мобилни тим 

Локална самоуправа 
Ромске НВО 2019-2023 

Развијање днецвних услуга 
социјалне заштите у складу са 
поттребама припадника ромске 
националне заједнице 

Број појединаца и 
породица корисника 
успостављених дневних 
услуга  

Лиценцирани 
пружаоц 
услуга 

Локална самоуправа 
Центар за социјални 
рад 
Ромске НВО 

2019-2023 
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6.6. ЛАП област КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ 
 
Цнљ: Неговање културног идентитета  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Радионице о културном 
идентитету Рома за ученике ОШ и 
њихове родитеље 

Број одржаних 
радионица 
Број учесника радионица 

Основне школе 
Предшколска 
установа 

Ромске НВО 2019-2023 

Организација манифестације Дани 
културе и традиције Рома 
 

Квалитет одржане 
Манифестације 
Број учесника 

Ромске НВО 

Локална самоуправа 
Школе  
Предшколска 
установа 

2019-2023 

Организовање-реализација 
предмета „Ромски језик са 
елементима националне културе“  

Број школа које 
реализују 
ову активност 
Број ученика 

Школе 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
Национални савет 
ромске националне 
мањине 

2019-2023 

Прослава Светског дана Рома Редовно обележавање 
празника Ромске НВО Локална самоуправа 2019-2023 

 
6.7. Буџет 
 

У 2019. години потребна и у буџету општине Уб 
предвиђена су средства у износу од 2.000.000 РСД (два 
милиона динара) за имплемантацију појединих мера ЛАП-
а. Детаљан годишњи буџет за сваку следећу годину 
примене Локалног акционог плана биће урађен на основу 
разрађених планова активности и задатака за реализацију 
ЛАП-а за Роме, за сваку календарску годину које ће 
предлагати Мобилни тим за побољшање положаја Рома. 
 
Одељак 7. МЕХАНИЗМИ ИМЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЛАП-а 
ЗА РОМЕ 
 
7.1. Имлементатори ЛАП-а за побољшање положаја 

Рома у општини Уб 
 

Конкретне акције предвиђене ЛАП-ом за Роме у 
периоду 2019. до 2023. године, ће имплементирати 
заинтересоване организације: ромска удружења, 
институције и установе, или њихове појединачне службе 
које се баве проблемима Рома на локалу и невладине 
организације. 
 
7.2. Обезбеђивање средстава за спровођење ЛАП-а за 

Роме 
 

Имлементатори ЛАП-а за Роме ће предвиђене 
активности реализовати средствима из 
више извора: 
• Општинског буџета; 
• Појединих министарстава Владе Републике Србије, која 
спроводе стратегију побољшања положаја Рома; 
• Домаћих и страних донатора. 

ЛАП за побољшање положаја Рома општине Уб 
представља плански, али и стратешки званични документ 
општине Уб. Институције и организације, које се баве 
побољшањем положаја Рома у општини Уб биће у 
прилици да планирају своје услуге и активности у складу 
са предложеним приоритетима, чиме се постиже 
синхронизовано и планско решавање препознатих 
проблема ромске националне мањине у општини Уб.  

У имлементацији планираних активности 
препоручује се партнерство јавног, цивилног и приватног 
сектора, као и међусекторска сарадња. 

 
7.3.  Праћење н евалуација 

 
Процес праћења (мониторинга) и евалуације 

спровођења ЛАП-а за Роме врши Општински тим за 
инклузију Рома општине Уб. Општински тим за инклузију 
Рома општине Уб ће једном годишње подносити извештај 
о имплементацији ЛАП-а Општинском већу општине Уб. 
 
 
12. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

 
Закључак  

о прихватању Извештаја о раду  
Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2018. годину 

 
 1. Прихвата се Извештај о раду Центра за социјални 
рад ''Уб'' у Убу за 2018. годину, који је усвојио Управни 
одбор установе на седници одржаној 21. фебруара 2019. 
године. 

 
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 06-26-1/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
13. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 
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Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба  
на План и програм рада са Финасијским планом  

за 2019. годину  
 

1. Даје се сагласност Центру за социјални рад ''Уб'' у 
Убу на План и програм рада са Финасијским планом за 
2019. годину, који је усвојио Управни одбор установе на 
седници одржаној 21. фебруара 2019. године 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 560-24/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
14. 

На основу члана 33. став 1. тачка 11) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

на Статут Предшколске установе ''Уб'' из Уба 
 

1. Даје се сагласност Предшколској установи ''Уб'' 
из Уба на Статут број 137/2019-01, који је донео Управни 
одбора установе на седници одржаној  дана 7. марта 2019. 
године. 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 110-16/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
15. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

Закључак  
о прихватању Извештаја о раду  

Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба 
за 2018. годину  

 
 1. Прихвата се Извештај о раду Градске библиотеке 
„Божидар Кнежевић" из Уба за 2018. годину, који је 
усвојио Управни одбор библиотеке на седници одржаној 
8. марта 2019. године, под бројем 35. 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 
општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 06-26-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
16. 

На основу члана 32. став 1 тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 

129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 
47/2018) и члана 33. став 1 тачка 12) Статута општине Уб 
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 
 Скупштина општине Уб, __. марта 2019. године, до-
носи 

Решење  
о давању сагласности на  

Одлуку о усвајању  Ценовника услуга 
Установе за културу и спорт  

''Културно-спортски центар Уб'' 
 
 1. Даје се сагласност Установи за културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' на Одлуку о усвајању  
Ценовника услуга, број 88/19 коју је донео Управни одбор 
установе на седници одржаној 11. фебруара 2019. године. 
 2. Ово решење и ценовник објавити у ''Службеном 
гласнику општине Уб''. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 38-1/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
17. 

Ценовник 
услуга Установе за културу и спорт  
„Културно – спортски центар Уб“  

 
1. Издавање позоришне сале : 

-Са радним светлом и радним столом постављеним на     
просценијуму 

 (за сваки започети сат коришћења)........ 3.000,00 динара 
-Са радним светлом и радним столом, рефлекторима и 
озвучењем  
(за сваки започети сат коришћења) .........3.000,00 динара 
- Позоришна сала, бина и гардеробер и сви светлосни 

и звучни ефекти 
(за сваки започети сат коришћења).... 5.000,00 динара 
 

2. Издавање озвучења : 
- Озвучење јачине до 1000 W (за програм у трајању до 

2 часа).............................................. ......8.000,00 динара 
- Озвучење јачине до 1000 W (за програм у трајању до 

2 часа) ..................................................12.000,00 динара 
Корисник обезбеђује превоз и две особе  
     

3. Издавање рефлектора : 
- Са миксетом и димерима по сату од момента 

инсталирања по комаду........................2.000,00 динара 
 Корисник обезбеђује превоз и две особе 

 
4. Издавање хола Дома културе 

- Дневно....................................................2.000,00 динара 
 
5. Спортска Хала: 

- Издавање велике сале по започетом 
сату.........................................................2.000,00 динара 

- Издавање мале сале по започетом сату 600,00 динара 
- Издавање рекламног паноа на годишњем нивоу  

димензије 1 x 3m.................................30.000,00 динара 
- Издавање рекламног паноа на годишњем нивоу 

Димензија 1,5 x 4,5m..........................60.000,00 динара
  

Добијањем сагласности оснивача на овај Ценовник 
услуга Установе, престаје да важи Ценовник услуга  бр.404-
01/12. од 15.10.12.године. 
 
У Убу, 07.02.2019.год. 
Број: 72/19      Управни одбор Установе 
       Председник 
            Слободан Стефановић, с.р. 
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17.  

На основу члана 39. став 1. и 2. тачка 1) Закона о 
култури (''Службени гласник Републике Србије'' број 
72/2009, 13/2016 и 30/2016-исправка), и члана 33. тачка 
11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине 
Уб” број 12/2008 и 6/2013), 
          Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

Р е ш е њ е 
о разрешењу директора 

Установе  за  културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' 

 
   1. Рзрешава се, на лични захтев, Радован 
Пулетић, из Уба, функције директора Установе за 
културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'', и 
утврђује да именованом функција директора 
престаје даном  објављивања овог решења у 
''Службеном гласнику општине Уб''. 

2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 
општине Уб".  

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 118-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

18. 
На основу члана 37. Закона о култури (''Службени гласник 
Републике Србије'' број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-
исправка), и члана 33. тачка 11) Статута општине Уб 
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),  
 Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 
   

Р е ш е њ е   
о именовању вршиоца дужности директора  

Установе  за  културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' 

 
 1. Именује се Тања Мимић, дипломирани менаџер, 
из Радљева, за вршиоца дужности директора Установе  за  
културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'', почев од 
наредног дана од дана објављивања овог решења у 
''Службеном гласнику општине Уб''. 

 
2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Уб". 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 112-18/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
С а д р ж а ј 

 
 
3. 

 
Одлука о утврђивања престанка мандата одборника у Скупштини општине Уб 

 
1 

 
4. 

 
Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Уб 

 
1 

 
5. 

 
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидроси-
стема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм пословања за 2019. годину 

 
 

1 
 
6. 

 
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидроси-
стема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2019. годину 

 
 

1 
 
7. 

 
Одлука о јавном превозу путника 

 
2 

 
8. 

 
Одлука о  мрежи  јавних основних школа општине Уб 

 
4 

 
9. 

 
Одлука о  мрежи  јавне Предшколске установе ''Уб'' у  општини Уб 

 
4 

 
10. 

 
Одлука о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Уб за период 2019-2023. 
година 

 
 

5 
 
11. 

 
Локални акциони план за побољшање положаја Рома у општини Уб за период 2019-2023. година 

 
5 

 
12. 

 
Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2018. годину 

 
14 

 
13. 

 
Решење о давању сагласности Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба на План и програм рада са Финасијским 
планом за 2019. годину 

 
 

14 
 
14. 

 
Закључак о утврђивању предлога Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе ''Уб'' из Уба 

 
15 

 
15. 

 
Закључак о прихватању Извештаја о раду Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2018. годину 

 
15 

 
16. 

 
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању  Ценовника услуга Установе за културу и спорт ''Културно-
спортски центар Уб'' 

 
 

15 
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Ценовник услуга Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 

 
15 

 
18. 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ УБ 

Година XX – Број 3 Уб, 29. март 2019. године Бесплатан примерак 
 
3. 

На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 
129/2007 и 54/2011),  
 Скупштина општине Уб на седници одржаној 29. 
марта 2019. године, донела је 
 

О д л у к а 
о утврђивања престанка мандата одборника  

у Скупштини општине Уб 
 
 I Утврђује се да је престао мандат одборника у 
Скупштини општине Уб, пре истека времена на које је 
изабран - подношењем оставке, у складу са члан 46. став 
1. тачка 1) Закона о локалним изборима, одборници 
 Бојани Новаковић, рођеној 1992. године, 
дипломираној учитељици, из Врела,  

изабраној са Изборне листе број 1. ''Алекасандар 
Вучић – Србија побеђује''. 

 
II  На ову одлуку о престанку мандата одборника, 

допуштена је жалба Управном суду у року од 48 часова 
од дана доношења одлуке. 

 
III  Ова одлука има се објавити у ''Службеном  

гласнику општине Уб''.  
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 013-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
4. 

 На основу члана 48. став 1. и 6. и члана 56. став 
став 1, 5, 6. и 7.. Закона о локалним изборима (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 129/2007 и 54/2011),  

 Скупштина општине Уб на седници одржаној 29. 
марта 2019. године, донела је 

 
О д л у к а 

о потврђивању мандата одборника у  
Скупштини општине Уб 

 
I  Потврђује се мандат одборника у Скупштини 

општине Уб изабраног на изборима одржаним 24. 
априла 2016. године 
са Изборне листе број 1, ''Алекасандар Вучић – Србија 
побеђује'', и то: 

Горану Јовановићу, рођеном 1969. године, 
машинбравару, из Шарбана. 

 
II  На ову одлуку о потврђивању мандата одборни-

ка, допуштена је жалба Управном суду у року од 48 часо-
ва од дана доношења одлуке. 

 

III  Ова одлука има се објавити у ''Службеном  
гласнику општине Уб''.  

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 013-3/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
5. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 
закон и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Ста-
тута општине Уб (“Службени гласник општине 
Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. го-
дине, доноси 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Јавном предузећу за управљање и коришћење  
регионалног вишенаменског хидросистема  

Стубо – Ровни ''Колубара'' 
на Програм пословања за 2019. годину 

 
1. Даје се сагласност Јавном предузећу за управља-

ње и коришћење регионалног вишенаменског хидроси-
стема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програма пословања 
за 2019. годину, који је усвојио Надзорни одбор предузе-
ћа на седници одржаној 14. јануара 2019. године 
Одлуком број 5-1/4. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гла-

снику општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-1/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
6. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Јавном предузећу за управљање и коришћење  
регионалног вишенаменског хидросистема  

Стубо – Ровни ''Колубара'' 
на Програм коришћења субвенција  

из буџета града Ваљева за 2019. годину 
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1. Даје се сагласност Јавном предузећу за управља-
ње и коришћење регионалног вишенаменског хидросисте-
ма Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм коришћења 
субвенција из буџета града Ваљева за 2019. годину, који 
је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржа-
ној 14. јануара 2019. године Одлуком број 5-1/05. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гла-

снику општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
7. 

На основу члана 6. и 9. став 3. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'' број 88/2011, 
46/2014 - Одлукa УС РС, 104/2016  и 95/2018), члана 20. 
став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службе-
ни гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 
101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 12. став 1. 
тачка 6) Статута општине Уб (“Службени гласник оп-
штине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 
 Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 
  

Одлука 
о јавном превозу путника на територији општине Уб 

 
I  Опште одредбе 

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се услови и начин 

организовања и обављања јавног превоза путника, начин 
регистрације и овере реда вожње за градски и приградски 
превоз, као и друга питања од значаја за јавни превоз 
путника на територији општине Уб 

 
Члан 2. 

Јавни превоз путника у градском и приградском 
саобраћају (у даљем тексту: јавни превоз), је комунална 
делатност градског и приградског превоза путника, која 
обухвата обављање јавног линијског превоза путника 
аутобусима у насељеном месту Уб и између насељених 
места у општини Уб, као и обезбеђивање места за 
укрцавање и искрцавање путника на стајалиштима, као 
саобраћајним објектима који се користе у јавном 
превозу, који је под једнаким условима доступан свим 
корисницима превозних услуга и за који се наплаћује 
услуга превоза. 

 
Члан 3. 

Јавни превоз путника се може обављати као 
линијски и посебан линијски превоз. 
 

Члан 4. 
Јавни превоз обавља се у складу са законом, општим 

условима превоза које утврђује Привредна комора 
Србије и овом одлуком. 

Превозник и посада возила дужни су на захтев 
корисника превоза дати на увид опште услове превоза. 
 

Члан 5. 
У возилу којим се обавља јавни превоз путника, ако 

посебним прописима није другачије одређено, не могу се 
превозити деца испод шест година старости без 

пратиоца, лица оболела од заразних болести, лица у 
напитом стању, животиње, посмртни остаци, експлозиви, 
лако запаљиве, отровне, радиоактивне, нагризајуће 
заразне материје и органски пероксиди. 

 
II  Линијски превоз 

 
Члан 6. 

Линијски превоз путника обавља се као: 
- градски превоз - на територији насељеног места 

Уб, 
- приградски превоз - између два или више 

насељених места на територији општине Уб. 
За линијски превоз путника користе се стајалишта 

која решењем одреди Општинска  управа општине Уб, у 
даљем тексту Општинска управа. 
 

Члан 7. 
Линијски превоз путника на територији општине Уб 

обавља превозник који испуњава законом утврђене 
услове за обављање превоза, а коме општина Уб повери 
обављање ове комуналне делатности. 

Поверавање превоза из става 1. овог члана врши се 
на основу уговора о поверавању обављања комуналне 
делатности закљученог између општине Уб, коју 
представља и заступа председник општине Уб и 
превозник. 

Председник општине Уб одлучује о поступку избора 
превозника - поступак јавне набавке у складу са законом 
којим се уређују јавне набавке или поступак давања 
концесије у складу са законом којим се уређује јавно-
приватно партнерство и концесије. 

 
Члан 8. 

Превозник може отпочети и обављати линијски 
превоз ако има регистрован и оверен ред вожње и доказ о 
исправности возила. 

Регистрацију и оверу реда вожње за линијски превоз 
путника врши Општинска управа. 

Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у 
градском и приградском превозу подноси се најкасније 
до 30. јуна текуће године. 

Уз захтев за регистрацију реда вожње у градском и 
приградском саобраћају подноси се: извод из регистра о 
вршењу делатности јавног линијског превоза путника; 
доказ о испуњености законом утврђених услова; подаци 
о могућности коришћења аутобуских стајалишта за 
одређену врсту превоза. 

Ред вожње у градском и приградском саобраћају 
оверава Општинска управа. Овера реда вожње врши се са 
роком важења од годину дана, са почетком важења од 1. 
септембра текуће године. 

Општинска управа води регистар оверених редова 
вожње који садржи: редни број, назив превозника, назив 
линије, број полазака на линији и рок важења реда 
вожње. 

Општинска управа региструје и оверава ред вожње у 
року од 15 дана од дана достављања. 
 

Члан 9. 
О отпочињању обављања линијског превоза 

путника, превозник обавештава корисника превоза на 
начин и под условима утврђеним уговором из члана 7. 
став 2. ове одлуке. 
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Члан 10. 

Превозник се мора придржавати регистрованог и 
овереног реда вожње. 

У току важења реда вожње линијски превоз може се 
привремено обуставити или изменити у случајевима: 

- прекида саобраћаја због више силе или извођења 
радова на реконструкцији пута, 

- због мера надлежног републичког или органа 
општине које непосредно утичу на ограничење 
саобраћаја, док те мере трају. 

Превозник је дужан пре почетка обуставе превоза из 
става 2. овог члана о томе обавестити Општинску управу, 
а преко средстава јавног информисања кориснике 
превоза. 

 
Члан 11. 

Превозник је дужан у линијском превозу примити 
сваког путника и ствари у границама расположивих 
места за путнике, односно корисне носивости возила, ако 
законом није другачије одређено. 

Превозник је дужан обезбедити превоз пртљага у 
границама расположивог пртљажног простора 
истовремено с превозом путника коме пртљаг припада. 

Ствари које се не сматрају ручним пртљагом не могу 
се смештати у делу возила у коме се налазе места за 
превоз путника. 

 
Члан 12. 

У возилу којим се обавља линијски превоз мора 
бити: 

- истакнут у доњем десном углу ветробранског 
стакла и са стране поред улазних врата, назив линије са 
назначењем најмање једне успутне станице или 
стајалишта који ближе одређују правац линије, 

- важећи ред вожње, општи услови превоза и важећи 
ценовник. 
 

Члан 13. 
Пријем путника у возило и искрцавање путника у 

линијском превозу врши се на аутобуским станицама и 
аутобуским стајалиштима који су унети у ред вожње. 
 

Члан 14. 
Превозник који користи аутобуску станицу 

доставља аутобуској станици регистровани ред вожње за 
сваку линију 10 дана пре почетка обављања превоза на 
тој линији. 

Аутобуска станица мора сачинити извод из реда 
вожње и истаћи га на видном месту у аутобуској станици 
најкасније дан пре ступања на снагу реда вожње. 
 

Члан 15. 
Превозник је дужан да постави извод из реда вожње 

на аутобуском стајалишту. 
 

Члан 16. 
Превозник у линијском превозу путника дужан је 

издати возну карту и потврду за превоз путничког 
пртљага. 

Члан 17. 
Превозник може престати са обављањем линијског 

превоза на начин и под условима утврђеним уговором из 
члана 7. став 2. ове одлуке. 

 

III  Посебан линијски превоз 
Члан 18. 

Посебан линијски превоз је превоз радника из места 
становања на посао и са посла, као и ђака из места 
становања до школе на територији општине Уб и из 
школе на територији општине Уб, са посебним 
идентификационим возним исправама (недељна, 
месечна, годишња и слично), који се обавља на основу 
писменог уговора и списка путника и без примања 
других путника. 

Када је општина Уб корисник превоза - превоз ђака 
из става 1. овог члана, уговор о превозу закључује се 
између општине Уб, коју представља и заступа 
председник општине Уб и превозника, а по претходно 
спроведеном поступку јавне набавке услуге превоза ђака 
у посебном линијском превозу. 

Закључивање уговора из става 1. овог члана са 
физичким лицем, које није предузетник, није дозвољено. 

Уговором из става 1. овог члана, који мора бити 
нумерисан, утврђује се нарочито превозни пут са 
утврђеним полазиштем и одредиштем, места укрцавања 
и искрцавања путника, план обављања превоза и цена 
превоза. 

У свакој појединачној вожњи којом се извршава 
уговор о посебном линијском превозу, аутобусом се могу 
превозити само радници или ђаци корисника превоза са 
којим је закључен уговор.  

Укрцавање и искрцавање путника у посебном 
линијском превозу врши се на местима која су утврђена 
уговором из става 1. овог члана. 

Превозници који обављају посебан линијски превоз 
могу укрцавати и искрцавати путнике на аутобуским 
стајалиштима. 

Списак путника из става 1. овог члана на основу 
кога се обавља посебан линијски превоз мора бити 
попуњен читко, тачно и закључен и оверен потписом 
овлашћеног лица превозника. 

Превозник је дужан да уговор о превозу и списак 
путника чува две године од дана обављеног превоза. 

  
Члан 19. 

У аутобусу којим се обавља посебан линијски 
превоз мора се налазити примерак уговора на основу 
кога се обавља превоз, списак путника за сваку 
појединачну вожњу којом се извршава уговор о посебном 
линијском превозу и на предњем делу аутобуса натпис: 
"Посебан линијски превоз". 

Списак путника из става 1. овог члана мора бити 
попуњен читко, закључен и оверен потписом овлашћеног 
лица превозника, пре постављања аутобуса за укрцавање 
путника у полазишту. 

  
Члан 20. 

Превозник који је уговорио посебан линијски превоз 
дужан је да путницима обезбеди идентификационе возне 
исправе. 

Забрањено је превознику који обавља посебан 
линијски превоз да превози путнике без 
идентификационих возних исправа. 

Идентификациона возна исправа садржи нарочито 
име, презиме и фотографију путника, као податке о 
личности, назив корисника превоза, превозни пут, рок 
важења, потпис овлашћеног лица издаваоца возне 
исправе. 
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IV  Надзор 
Члан 21. 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши 
Општинска управа 

У вршењу инспекцијског надзора, инспектор 
Општинске управе има дужности и овлашћења 
прописана законом којим се регулише превоз путника у 
друмском саобраћају. 

  
V  Завршна одредба 

Члан 22. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Уб ". 
 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 344-58/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
8. 

На основу члана 104. став 1, 3. и 5. Законa о основа-
ма система образовања и васпитања ("Службени 
гласники РС", број 88/2017, 27/2018 - други закон и 
27/2018 (II) - други закон),  члана 3. Уредбе о 
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 
школа (''Службени гласник РС'' број 21/2018), и члана 33. 
тачка 7) Статута општине Уб (''Службени гласник оп-
штине Уб'', број 12/2008 и 6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 
 

О д л у к а 
о  мрежи јавних основних школа општине Уб 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се мрежа јавних основних 
школа, са издвојеним одељењима, општине Уб, од 
школске 2019/2020 године. 

 
Члан 2. 

Образовно васпитни рад са ученицима у основном 
образовању и васпитању обављају следеће јавне основне 
школе: 

1. Основна школа  ''Милан Муњас'', са седиштем 
у Убу,  

 у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Совљак, Паљуви, Стубленица, Црвена Јабука, Јо-
шева, Лончаник, Звиздар, Руклада, Гвозденовић, Врхови-
не, Новаци и Трлић. 

У Основној школи ''Милан Муњас'' у Убу ученици 
похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у издвојеним одеље-
њима од 1до 4 разреда.  

Основна школа ''Милан Муњас'' Уб, у згради у Убу, 
Улица 1. маја 57в, организује и изводи рад издвојеног 
одељења ученика са сметњама у развоју. 

2. Основна школа ''Рајко Михаиловић'', са седи-
штем у Бањанима  

у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Таково, Врело, Вукона,  Кожуар, Тулари, Калинов-
ац и Брезовица.  

У Основној школи ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима 
и издвојеним одељењима у Туларима и Врелу ученици 
похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у осталим  издвоје-
ним одељењима од 1 до 4 разреда.  

3. Основна школа ''Душан Даниловић'', са седи-
штем у Радљеву,  

у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Бргуле, Каленић и Шарбане. 

У основној  школи ''Душан Даниловић'' у Радљеву 
ученици похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у издвоје-
ним одељењима од 1 до 4 разреда.   

4. Основна школа ''Свети Сава'' са седиштем у 
Памбуковици, 

 у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Докмир, Радуша, Слатина и Чучуге.  

У основној школи ''Свети Сава'' у Памбуковици и 
издвојеном одељењу у Докмиру ученици похађају наста-
ву од 1 до 8 разреда, а у осталим одељењима од 1 до 4 
разреда.   

          
Члан 3. 

Основно музичко образовање стиче се у  Школи за 
основно музичко образовање ''Петар Стојановић'' у Убу, 
по условима прописаним Законом о основама система 
образовања и васпитања. 

 
Члан 4. 

У буџету општине Уб, а за расходе утврђене зако-
ном обезбеђују се средства у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања. 

 
Члан 5. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Од-
лука о  мрежи  основних школа општине Уб (''Службени 
гласник општине Уб'' број 5/2012, 14/2012, 26/2013, 
22/2016, 6/2017 и 9/2017). 

 
Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб'', а 
примењиваће се од школске 2019/2020 године.  
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 61-3/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
9. 

На основу члана 104. став 1 и 3. Законa о основама 
система образовања и васпитања ("Службени гласники 
РС", број 88/2017, 27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - 
други закон),  члана 2. Уредбе о критеријумима за 
доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и 
акта о мрежи јавних основних школа (''Службени 
гласник РС'' број 21/2018), и члана 33. тачка 7) Статута 
општине Уб (''Службени гласник општине Уб'', број 
12/2008 и 6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 

 
О д л у к а 

о  мрежи  јавне Предшколске установе ''Уб'' 
 у  општини Уб 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се мрежа јавне Предшколске 
установе ''Уб'' из Уба, у даљем тексту матична установа, 
са издвојеним одељењима у општини Уб. 

 
Члан 2. 
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У радној 2019/2020 години, матична установа 
делатност предшколског васпитањa и образовања и 
припремни предшколски програм обавља у свом 
седишту. 

У припремни предшколски програм, у матичну 
установу, у складу са законом, уписују се деца са 
подручја насељених места: Уб, Гуњевац, Звиздар, 
Тврдојевац, Таково, Врело, Руклада, Мургаш, 
Гвозденовић, Трњаци, Шарбане, Стубленица и Паљуви. 

У радној 2019/2020 години, матична установа 
припремни предшколски програм у полудневном трајању 
од 4 сата обавља и ван седишта у 13 издвојених одељења 
– објеката, где се, у складу са законом, уписују деца са 
подручја једног или више насељених места и то:  

1. Памбуковица - Памбуковица, Чучуге, Докмир, 
Кршна Глава и Слатина; 

2. Бањани - Бањани и Вукона; 
3. Тулари -  Тулари; 
4. Кожуар - Кожуар; 
5. Калиновац - Калиновац; 
6. Радљево - Радљево, Бргуле и Лисо Поље; 
7. Каленић - Каленић; 
8. Црвена Јабука - Црвена Јабука, Милорци и 

Лончаник; 
9. Јошева - Јошева; 
10. Трлић - Трлић и Новаци; 
11. Брезовица - Брезовица; 
12. Совљак - Совљак; 
13. Врховине - Врховине. 
 

Члан 3. 
Од радне 2020/2021 године и даље, матична 

установа делатност предшколског васпитањa и образов-
ања и припремни предшколски програм обавља у свом 
седишту. 

У припремни предшколски програм, у матичну 
установу, у складу са законом уписују се деца са 
подручја насељених места: Уб, Гуњевац, Звиздар, 
Тврдојевац, Таково, Совљак, Руклада, Врховине, 
Мургаш, Гвозденовић, Трњаци, Шарбане, Стубленица и 
Паљуви. 

Од радне 2020/2021 године и даље, матична 
установа припремни предшколски програм у 
полудневном трајању од 4 сата обавља и ван седишта у 8 
издвојених одељења – објеката, где се, у складу са 
законом, уписују деца са подручја једног или више 
насељених места и то: 

1. Памбуковица - Памбуковица, Чучуге, Докмир, 
Кршна Глава и Слатина и Радуша; 

2. Бањани - Бањани, Калиновац и Вукона; 
3. Кожуар - Кожуар и Тулари; 
4. Врело - Врело; 
5. Радљево - Радљево, Бргуле и Лисо Поље; 
6. Каленић - Каленић; 
7. Црвена Јабука - Црвена Јабука, Милорци, 

Лончаник и Јошева; 
8. Трлић - Трлић, Новаци и Брезовица. 
 

Члан 4. 
У буџету општине Уб, а за расходе утврђене зако-

ном обезбеђују се средства у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања. 

 
Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб'' а 
примењиваће се од школске 2019/2020 године.  

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 60-4/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
10. 

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 7) Статута општине 
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

 
Одлука  

о доношењу Локалног акционог плана  
за побољшање положаја Рома у општини Уб  

за период 2019.-2023. година 
 

 1. Доноси се Локални акциони план за побољшање 
положаја Рома у општини Уб за период 2019.-2023. 
година који је саставни део ове одлуке. 

 
2. Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 
 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 020-216/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
11. 
 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 
ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА  

У ОПШТИНИ УБ ЗА ПЕРИОД 2019.-2023. ГОДИНА 
 

Одељак 1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР 
ЛОКАЛНЕ РОМСКЕ ПОЛИТИКЕ 
 

1.1. Локални акцнони план за побољшање положаја 
Рома у општини Уб 
(основни појмови) 

 
Локални акциони планови представљају конкретан 

механизам помоћи Ромима у једној локалној заједници 
Шта су у ствари ЛАП-ови за Роме 
Реч је о документима која садрже ПЛАН 

конкретних мера и активности намењених Ромима ( или 
организацијама које раде са Ромима), а који су 
прихваћени од стране локалних Скупштина. Како би се 
план спровео у праксу, неопходно је у буџетима 
локалних самоуправа обезбедити средства за 
имплементацију ЛАП-ова за Роме. ЛАП-ови за Роме 
стога представљају ПЛАНСКО и ДУГОРОЧНО 
решавање проблема, који су препознати као 
решиви од стране актера. 
 
1.2. Документи који представљају упорншге ЛАП-а за 

унапређење положаја Рома у општнни Уб 
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Влада Републике Србије усвојила је Акциони план 
за спровођење Стратегије за унапређивање положаја 
Рома на седници одржаној 10. јуна 2013. године. Мерама, 
односно активностима, које су дефинисане у Акционом 
плану операционализују се препоруке и приоритети 
предвиђени Стратегијом, који се односе на унапређивање 
положаја Рома у областима образовања, здравствене 
заштите, запошљавања, обезбеђивања одговарајућих 
услова становања, издавања личних докумената, 
социјалне заштите, родне равноправносги, забране 
дискриминације, информисања, културе, политичког 
учешћа и представљања, положаја интерно-расељених 
лица и повратника по основу Споразума о реадмисији.  

Поред наведене стратегије, домаћи документи 
релевантни за овај процес су: 
- Стратегија смањења сиромаштва; 
- Миленијумски циљеви развоја; 
- Закон о заштити права и слобода националних мањина; 
- Закон о забрани дискриминације; 
- Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. 
године; 
- План придруживања ЕУ; 
- Смернице за унапређивање ромских насеља; 
- Стратегија развоја образовања одраслих; 
- Закон о социјалном становању; 
- Стратегија социјалног становања; 
- Закон о озакоњењу објеката. 

Оквир за израду ЛАП-ова поред домаћих 
представљају и међународни документи: 
1. Међународни уговори 
- Оквирна Конвенција СЕ за заштититу националних 
мањина; 
- Европска повеља о регионалним и мањинским 
језицима; 
- Универзална декларација о људским правима; 
- Међународни пакт о економским, социјалним и 
културним правима; 
- Европска социјална повеља СЕ из 1961. ( ЕСП бр. 35 ), 
додатни 
протоколу исте из 1988. (ЕСП бр. 128) 
- Ревидирана европска социјална повеља из 1996. ( ЕСП 
163 ) 
- Међународна конвенција о укидању свих облика расне 
дискриминације (члан 5 ); 
- Конвенција УНЕСЦО против дискриминације у 
образовању; 
- Конвенција о правима детета ( чл. 28 и 29 ). 
2. Препоруке ЕУ 
- Препоруке Европске уније у вези са образовањем; 
- Принципи и смернице за побољшање ситуације Рома 
засновани на препорукама    специјалистичке групе Рома/ 
Цигана, Савета Европе и на препорукама Високог 
комесара ОЕБС-а за националне мањине, које је усвојила 
Европска унија ( Група ЦОЦЕН ) на самиту у Тампереу, 
децембра 1999. године. 
3. Препоруке Комитета министара СЕ 
- Нацрт препоруке КМСЕ државама чланицама СЕ о 
бољем приступу здравственој заштити Рома у Европи; 
- Препорука ( 2005 ) 4 КМСЕ државама чланицама о 
унапређивању услова становања Рома и Травелерса у 
Европи; 
- Препорука ( 2001 ) 17 о унапређивању економског и 
статуса 
запошљавања Рома/ Цигана и Травелерса у Европи; 

- Препорука ( 2000 ) 4 КМСЕ државама чланицама у вези 
са образовањем 
ромске деце у Европи. 
4. Препоруке Парламентарне скупштине СЕ 
- Препорука 1633 ( 2003 ) Присилан повратак Рома из 
бивше Федеративне Републике Југославије, укључујући 
Косово, у Србију и Црну Гору из земаља чланица Савета 
Европе; 
- Препорука 1557 ( 2002 ) о правном статусу Рома у 
Европи; 
- Препорука 1203 ( 1993 ), у вези са Ромима у Европи; 
- Препорука 563 ( 1969 ) о ситуацији Цигана 
и.Травелерса у Европи. 
5. Европска комисија против расизма и нетолеранције 
Савета Европе ( ЕЦРИ ) 
- Борба против расизма и нетолеранције према Ромима, 
ЕЦРИ (98) 29 
6. Конгрес локалних и регионалних власти Савета 
Европе 
- Резолуција 44 ( 1997 ) « Ка толерантној Европи : 
допринос Рома » 
- Препорука 11 ( 1995 ) « Ка толерантној Европи : 
допринос Рома » 
7. Високи комесар за људска права СЕ 
- Препоруке Високог комесара за људска права СЕ у 
Стање људских права Рома у земљама СЕ, 2005. 
- Директива Савета 2000/43/ЕЦ од 29. јуна 2000. године, 
за примену начела равноправног третмана лица без 
обзира на расно и етничко порекло УН . 
- УН ХАБИТАТ Агенда (усвојена у Истанбулу 1996. 
године ); 
- Декларација о градовима и другим људским насељима у 
новом миленијуму 
( усвојена на специјалној сесији Генералне скупштине 
УН, 2001. године); 
- ОЕБС- Акциони план за унапређивање положаја Рома у 
земљама ОЕБС-а 
 

1.3 Захвалност учесницима/цама у процесу ЛАП-а 
 

У циљу израде Локалног акционог плана за Роме у 
општини Уб, формирана је радна Група коју су чинили 
представници/це: локалне самоуправе, као носиоца 
процеса и формалног доносиоца овог документа, 
институција система, које се на локалном нивоу баве 
питањима Рома, невладиних организација, које делују у 
локалној заједници. Велики допринос изради ЛАП-а за 
Роме, дао је Мобилни тим у чијем саставу је координатор 
за ромска питања, представница Центра за социјални рад, 
представник Националне службе запошљавања, 
здравствена медијаторка и педагошки асистент. 

Улога радне групе била је да: 
• Обезбеди потребне податке непосредно од циљних 
група и социјалних актера у систему подршке Ромима; 
 • Размењује информације и учествује на састанцима од 
значаја за процес планирања; 
• Примењује усвојене методе планирања током процеса 
планирања; 
• Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са 
различитим релевантним локалним и републичким 
актерима; 
• Ради на писању завршног документа; 
 

Захваљујемо се свим члановима/ицама радне Групе 
на учешћу у процесу планирања. Остали актери 
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укључени у сам процес Локалног акционог планирања су 
били: представници/це различитих институција, 
организација и група, укључујући и групе потенцијалних 
корисника/ца, који су повремено учествовали у 
консултативном процесу. 
 

1.4 Локални актери који се баве питањима Рома 
 

Органи општине Уб креирају локалну политику, 
која третира и питања ромске националне мањине а 
посебну пажњу посвећују решавању њихових проблема. 
Њихова улога је да доприносе развоју опште културе, 
хуманизацији односа међу људима, активно прате, 
идентификују и дају предлоге за решавање проблема 
ромске националне мањине. Значајну улогу у области 
инклузивног образовања заузимају све школе у нашој 
општини.  

Полицијска станица Уб блиско сарађује са свим 
институцијама и представља део локалне координације 
организација и служби ангажованих на решавању питања 
ромске националне мањине када је у питању издавање 
докумената а и кад је у питању одржавање јавног реда и 
мира. 

Центар за социјални рад, нуди услуге породично - 
правне заштите. У случајевима потребе за заштитом деце 
без родитељског старања, малолетничких починилаца, 
кривичних дела и онда када су у питању деца из ромске 
популације, затим додела једнократне помоћи посебно 
социјално рањивим ромским породицама. 

Црвени крст помаже у делу доделе хигијенских 
пакета, намирница одеће и обуће, према својим 
могућностима. 

Дом здравља Уб, који у оквиру патронажне службе 
има ромског здравственог медијатора, где сво особље 
има исти третман свих оболелих независно од тога којој 
националности припадају. 

Образовне институције у Општини, укључујући 
основне и средње школе као и Предшколска установа Уб, 
показују огромно разумевање за Роме, имају емпатије, и 
прихватају различитости које Роми носе, традиционалне 
културошке и сваке друге. Ове институције омогућавају 
стицање образовања и одговарајућих квалификација 
Ромима, применом афирмативних мера. 

Национална служба за запошљавање преузела је 
значајну партнерску улогу у решавању проблема ромске 
националне мањине, учествујући у неколико пројеката, 
којима се 
реаговало на повећање процената њихове запослености. 

Ромска удружења Рома Коцељеве, који партнерски 
са Локалном самоуправом и другим локалним актерима 
учествују у спровођењу различитих мера за побољшање 
положаја ромске националне мањине. Ова удружење су 
одавно превазишла локалне оквире и врло успешно су 
реализовала неколико веома успешних пројеката 
поготову из области образовања. 
 
Одељак 2. ИЗРАДА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА 
2019-2023 ГОДИНЕ 
 

2.1. Разлози за израду ЛАП-а за побољшање 
положаја Рома у Убу 2019-2023 

 
Уб је у периоду од 2008. до 2015. године 

реализовао први Локални акциони план за побољшање 

положаја Рома за период 2014-2018 године. Првобитни 
Локални акциони план за 
  
побољшање положаја Рома је у доброј мери побољшао 
положај Рома поготову кад је у питању образовање Рома 
и стамбено збрињавање за 40 ромских породица кроз 
реализацију пројекта ''Побољшање стандарда живота у 
ромским насељима'', који је реализован у сарадњи са 
Министарством Финансија и Министарством финансија 
Републике Србије и невладином организацијом HELP. 
Будући да je претходни ЛАП управо истeкао, приступило 
се изради новог. За израду новог планског документа 
који ће захватати наредних пет године, било је 
неопходно прикупити нове и репрезентативне податке. 
Стога се приступило прикупљању обимних и 
разноврсних података, чији је циљ био да јасно укажу на 
потребе Рома у општини Уб, као и да недвосмислено 
прикажу ресурсе, које локална заједница има, а који се 
могу синхронизовано користити, како би се побољшао 
положај Рома у нашој Општини. 

Мере које су предвиђене овим Локалним акционим 
планом за побољшање положаја Рома ослањају се на 
податке прикупљене истраживањем и сарадњом са 
бројним институцијама и организацијама. Коришћени су 
подаци Општинске управе, Националне службе за 
запошљавање, Центра за социјални рад, основних и 
средњих школа, Предшколске установе „Уб“, удружења 
Рома . 
 
2.2. Ток израде ЛАП-а за побољшање положаја Рома 

у Убу 2019-2023 
 

Локални акциони план за унапређење положаја 
Рома доноси се за период од пет година, са детаљном 
разрадом активности. Процес израде Локалног акционог 
плана за унапређење положаја Рома у општини Коцељева 
заснива се на интерактивном приступу, чије су основне 
методолошке карактеристике да је: 
• Локални - спроводи се у локалној заједници и уважава 
локалне специфичности; 
• Партиципативан - укључио је различите битне актере, 
организационе подршке Ромима у локалној заједници; 
•Утемељен на реалним околностима, расположивим 
ресурсима и потребама унапређења положаја Рома; 
• Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и 
позитивној промени којој се тежи; 
• Користи савремене методе планирања и анализе свих 
важних елемената потребних за доношење одлука; 
• Подстиче одговоран однос различитих друштвених 
актера у локалној заједници. 

За потребе процеса, прикупљања и анализе 
основних података о положају и потребама Рома у Убу, 
коришћени су следећи извори: резултати интервјуа са 
потенцијалним корисницима/цама и састанка са 
локалним актерима, статистички подаци, Студија 
побољшања услова живота Рома, различити извештаји и 
документи локалних ромских НВО итд. Процес израде 
Плана спроведен је у периоду септембар 2018 - децембар 
2018. године .  
 
Одељак З. ПРИКУПЉЕНИ ПОДАЦИ 
 

3.1. Географскн подаци 
 



 
Број 3 страна 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. март 2019. године 
 
 

Територија општине Уб обухвата површину од 
456,7 километара квадратних, налази се у 
северозападном делу Републике Србије у Колубарском 
управном округу на 55 километара од Београда. Граничи 
се са општинама Коцељева, Владимирци, Ваљево, 
Лајковац и Обреновац. Има умерено континенталну 
климу, а обухвата долине двеју река Тамнаве и Уба и 
ниске благо брежуљкасте терене.  Од укупне површине 
општине 60% чини пољопривредно земљиште. 
   

3.2. Демографски подаци 
 

На територији општине Уб према званичним 
подацима из пописа 2011. године живи укупно 29.101 
становник. 
 

3.3. Подаци о Ромима у општини Уб 
 

Према званичним подацима (попис 2011.година) у 
општини Уб има 1.118 Рома. Из наведених података се 
види да је у Уб, као и у већини других места у Србији 

присутан проблем евидентирања ове националне 
мањине, јер су процене да Рома у нашој општини има 
много више од 3.000 до 3.200. 

У општини Уб највећи број Рома живи у следећим 
местима: Бањани, Трлић, Новаци, Кожуар, Паљуви, 
Бргуле, Каленић, Докмир, Чучуге, Памбуковица, 
Звиздар, Совљак и у самом насељеном месту Уб. 

Лоша образовна структура и висока незапосленост 
карактеришу највећи део популације Рома у Убу. Лоши 
услови живота и неки елементи традиционалног начина 
живота утичу и на лошу здравствену ситуацију, посебно 
деце и жена. 
 
Одељак 4. АНАЛИЗА СТАЊА И ЗАКЉУЧЦИ 
 

Анапиза стања у локалној заједници по питањима 
унапређења положаја Рома извршена је кроз 
идентификовање досадашњих активности и резултата у 
овом домену и сагледавања позитивних капацитета и 
слабости локалне заједнице, као и могућности и препрека 
са којима се суочава у свом радном окружењу. 

 
SWOT АНАЛИЗА 

 
СНАГЕ 

• Људски ресурси - имамо Посланика који има много 
разумевања за све грађане наше Општине па и за Роме, 
емпатија свих актера који се баве питањима Рома, 
• Извори финансирања - страни донатори 
• Организован невладин сектор у Општини, 
• Постојање ромских Удружења 
•Постојање стратешких докумената Општине 
• Развијена комуникација са донаторима 
• Стабилност актуелне локалне власти 
• Мотивисаност актуелне локалне власти да се бави 
унапређењем положаја Рома  
• Постојање Савета за међунационалне односе 
• Постојање Мобилног тима за инклузију Рома 
• Заинтересованост локалних институција и организација 
за сарадњу на унапређењу положаја Рома 

 

СЛАБОСТИ 
•Недостатак потпуних и ажурираних података о Ромима 
• Недовољна искоришћеност других извора 
финансирања - донатори 
•Недостатак акционих планова за операционализацију 
стратешких докумената 
• Слаба заинтересованост Рома за постојеће 
програме 
• Недовољна информисаност Рома 
• Релативно низак ниво познавања локалног акционог 
планирања од стране различитих акгера у заједници 

 

МОГУЋНОСТИ 
• Доступност различитих фондова (ИПА фондови, УНДП 
фондови, РЕФ фондови, сарадња са ОСЦ-ом итд.) 
• Нови трендови и политичка орјентација 
државе - активнија улога ромског Националног савета 
•Финансијска и нефинансијска (изградња капацитета) 
подршка међународних организација.  

 

ПРЕПРЕКЕ 
• Смањена заинтересованост међународних 
донатора за Роме 
• Недовољно присуство питања ромске 
националне мањине у нашој јавности 
(маргинализација питања) 
• Низак ниво животног стандарда у земљи - 
изражено опште сиромаштво 

 
 

 
На основу претходне анализе може се закључити 

да су главне снаге локалне заједнице постојање локалних 
стратешких докумената, стабилна политичка клима, 
стабилан извор финансирања, висока свест и 
заинтересованост локалне самоуправе, постојање Савета 
за међунационалне односе, Мобилног тима за инклузију 
Рома у општини Уб. 

Најважније могућности из ширег окружења су: 
доступност различитцх фондова, подршка међународних 
организација, владиних и невладиних, заинтересованост 
међународних донатора, нова орјентација политике 
државе Србије у решавању проблема Рома. 

Анализом заинтересованих страна идентификоване 
су кључне заинтересоване стране за унапређење 
положаја Рома у општини Уб које, су диференциране на 
крајње кориснике/це услуга (различите групе ромске 
националне мањине) и кључне партнере у локалној 
самоуправи у развијању и примени мера и програма. 

Крајњи корисници/це Локалног акционог плана за 
унапређење положаја Рома су: 
• Становници ромских насеља, Роми 
• Самохрани родитељи Роми 
• Многочлане ромске породице 
• Ромски ученици 
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• Радно способни, незапослени Роми 
• Жене Ромкиње 

На основу Анализе заинтересованих страна, може 
се закључити следеће: Ромска национална мањина у 
општини Уб, слично другим градовима и општинама у 
Србији, претставља веома хетерогену групу у оквиру 
које се може, по различитим критеријумима, издвојити 
већи број подгрупа. (стари без породичне подршке и 
прихода, вишечлане породице, радно способни 
незапослени без одговарајуће квалификације, болесни и 
др.). 

Локални акциони план обухвата области: 
становање, образовање, запошљавање и здравство, али и 
мере које се односе на очување и унапређивање 
културног идентитета Рома, мере којима се јачају 
капацитети ромске заједнице да партнерски учествује у 
спровођењу ЛАП, мере из области социјалне заштите, 
којима се пружа подршка посебно угроженим 
категоријама унутар ромске заједнице, мере усмерене 
првенствено на младе, мере из области 
екологије, као и мере из области медија и информисања. 
Ово је потребно јер питања унапређивања положаја Рома 
нису само питања унапређивања положаја једне од 
социјално угрожених категорија становништва и 
остваривање њихових људских права, већ су и питања 
остваривања права припадника једне од националних 
мањина. 

Мере које предлажемо имају своје утемељење у 
многим међународним и домаћим правним актима, као 
што су Конвенција о правима детета, Оквирна 
конвенција СЕ о заштити 
 права и слобода националних мањина, Европска повеља 
о регионалним и мањинским језицима, Закон о заштити 
права и слобода националних мањина, Декларација 
Декаде Рома 2005 - 2015, Акциони план за унапређивање 
положаја Рома у земљама ОЕБС-а. Иако предвиђају 
предузимање афирмативне акције она се увек спроводи 
уз поштовање принципа 
„не чињења штете другоме“. 
 
Одељак 5. ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 
 
Општи н специфични циљеви 

 
У оквиру Локалног акционог плана за унапређење 

положаја Рома у општини Уб дефинисан је један општи и 
више специфичних циљева у области становања, 

образовања, запошљавања, здравства, културе и 
информисања. 
Општн цпљ овог акцноног плана је: унапређење 
положаја Рома на територији општине 
Коцељева. 
 
Спецнфични циљеви из области образовања су: 
-  Потпуни обухват деце ромске националности у 
образовни систем; 
-  Обезбеђивање квалитетног образовања за што већи 
број ромске деце; 
-  Минимизирање осипања ромске деце из образовног 
система; 
-  Унапређивање образовања одраслих Рома. 
 
Специфични циљеви у области становаља су: 
-  Свеобухватна и одржива обнова и унапређивање 
услова живљења у ромским насељима; 
-  Регулисање имовинско - правног статуса стамбених 
објеката у ромским насељима; 
-  Санирање ургентних ситуација; 
-  Интеграција становника насеља у окружење. 
 
Специфични циљ у области запошљавања је: 
-  Економско оснаживање кроз самозапошљавање и 
организовање обуке за дефицитарна занимања 
 
Спецнфнчни циљеви у области здравства су: 
-  Побољшање доступности здравствене заштите за 
ромску популацију; 
-  Унапређење животног окружења у ромској заједници; 
-  Унапређење остваривање права Рома на здравствену 
заштиту. 
 
Сиецнфични циљеви у области социјалне заштите су: 
-  Одржавање минималне материјалне сигурности и 
независности појединаца и породице у 
задовољавању животних потреба; 
-  Обезбедити приступ и доступност адекватним дневним 
услугама социјалне заштите 
 
Специфични циљеви у области културе, медија и 
информисања су: 
-  Унапређивање и заштита ромске културе; 
-  Остваривање права на информисање на језику 
националне мањине и на правовремено информисање. 

  
Одељак 6. АКТИВНОСТ, ЗАДАЦИ И БУЏЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а ЗА РОМЕ ЗА ПЕРИОД 2016-2020 
ГОДИНА ПО ОБЛАСТИМА  
 
6.1. ЛАП област ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Циљ: Потпуни обухват деце ромске националности у образовни систем  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Израда и редовно ажурирање базе 
података о деци ван образовног 
система и деце стасале за 
предшколски програм 

Израђена база и редовно 
ажурирани подаци Мобилни Тим Локална смоуправа 2019-2023 

Прибављање, пренос докумената Број докумената 
Мобилни тим, 
НВО 

Локална 
самоуправа 

2019-2023 

Радионице са родитељима о 
потреби образовања и уписној 

Број радионица Школе 
Ромске и друге 
НВО 

2019-2023 
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политици Мобилни тим  

Сарадња свих институција и 
организација у вези са уписном 
политиком 

Успостављена 
функционална сарадња 
наведених институција и 
организација, која води 
размени инфор-мација о 
деци стасалој за упис у 
ОШ, деци која су 
прошла ППП и њиховим 
постигнући-ма, деци 
која нису прошла ППП и 
нису добила позиве за 
упис у ОШ, постигну-
ћима деце на гестовима 
за процену готовости 
приликом уписа у ОШ 

 

Мобилни тим  

Основна школа, 
Предшколска 
установа, 
Ромске НВО, 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

Примена мера афирмативне акције 
приликом уписа у средњу школу 

Број ромских ученика 
уписаних применом 
мера афирмативне 
акције, број укупно 
пријављених и број 
уписан редовном 
процедуром 

школе 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Служба за људска и 
мањинска права,  
Национални савет 
ромске националне 
мањине 

2019-2023 

Обезбеђивање стипендије 
успешним ромским ученицима, који 
похађају средњу школу 

Број ученика за које је 
обезбеђена стипендија 

Средње школе 

Локална 
самоуправа, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
, Служба за људска 
и мањинска права, 
Национални савет 
ромске 
националне мањине

  

2019-2023 

Примена мере афирмативне акције 
за 
упис на више школе и факултете 

Број ромских ученика 
уписаних применом 
мера афирмативне 
акције, број 
укупно пријављених и 
број 
уписаних редовном 
процедуром 

Средње школе 

Локална 
самоуправа, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Служба за људска и 
мањинска права, 
Национални савет 
ромске националне 
мањине 

2019-2023 

 
Циљ: Обезбеђивање квалитетног образовања за што већи број ромске деце 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Обезбедити рад ромским 
асистентима за предшколско 
образовање током целе године 

Број ангажованих 
асистената 

Предшколска 
установа 

Локална самоуправа 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
 

2019-2023 

Материјална подршка породицама у 
стању социјалне потребе, чија деца 
похађају предшколску установу за 
грошкове боравка деце у установи 
(ужина, излети, представе) 

Број деце корисника 
Предшколска 
установа 

Ромска НВО, 
Локална 
самоуправа, Црвени 
Крст, 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

Укључивање активности за 
обезбеђивање квалитетног 

Број и квалитет 
активности у оквиру 

Предшколска 
установа 

Локална самоуправа 
Мобилни тим  

2019-2023 
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предшколског образовања Ромима у 
годишње планове ПУ 

годишљих планова ПУ 

Укључивање ученика ромске 
националности у ђачке парламенте 

Број ученика ромске 
националности 
укључених у ђачке 
парламенте 

Школе 
Локална самоуправа 
Тим за инклузивно 
образовање Рома 

2019-2023 

Израда педагошких индивидуалних 
образовних планова за све ученике 
ромске националности, који имају 
сметње у развоју или тешкоће у 
учењу 

Број израђених 
педагошких 
индивидуално 
образовних 
планова 

Школе  
Психолошко-
педагошка 
служба 

Мобилни тим 2019-2023 

Припрема деце за упис у средње 
школе укључујући и професионалну 
орјентацију и информисање о 
мерама афирмативне акције 

Број ученика ромске 
националности, који су 
прошли програм 
професионалне 
орјентације 

Основне школе 
Ромске НВО 

Национална служба 
за запошљавање 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
 

2019-2023 

 
Циљ: Минимизирање осипања ромске деце из образовног система  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ 
ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Укључивање ученика ромске 
националности у рад секција и 
других ван наставних активности у 
оквиру школе 

Број ученика ромске 
националности, који су 
укључени у секције 

Школе 
Предметни 
наставници, 
одељенске 
старешине и 
наставници 
задужени за рад 
секције 

Мобилни тим 2019-2023 

Израда механизама за праћеље и 
извештавање о редовности ромских 
ученика 

Број израђених 
механизама основна и 
средња школа 

Мобилни тим 

Школе 
Центар за социјални 
рад 
Локална самоуправа
  

2019-2023 

Обезбеђивање материјалне подршке 
породицама,чија деца похађају 
основну школу (обезбеђивање 
уџбеника, школског прибора, 
екскурзије, ужине) 

Број ученика, којима су 
обезбеђени удџбеници, 
школски прибор, ужина 
и екскурзије 

Школе 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

Радионице за родитеље о важности 
образовања 
 

Број одржаних 
радионица 
Број присутних 
родитеља 

Школе 
Ромске НВО 
Мобилни тим 

2019-2023 

 
Циљ: Унапређивање образовања одраслих Рома  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ 
ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Спровођење програма 
функционалног основног 
образовања одраслих Рома 

Број покренутих 
програма 
Број Рома, који је 
прошао програм 
функционалног 
образовања одраслих 

Школе 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
Национална служба 
за запошљавање 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

 
6.2. ЛАП област ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 
Циљ: Економско оснаживање кроз самозапошљавање и организовање обуке за дефицитарна занимања  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Обука у области покретања 
властитог бизниса, развоја 
пословног плана, конкурисања код 
банака за кредите и зајмове 

Број Рома, који је 
прошао обуку  

НСЗ, 
Ромске и друге 
НВО 

Локална самоуправа 2019-2023 

Програми доквалификације и 
преквалификације 

Број Рома, који је био 
укључен у неки од 

НСЗ, 
Ромске и друге 

Локална самоуправа 2019-2023 
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програма НВО 
 
6.3. ЛАП област СТАНОВАЊЕ 
 
Циљ: Свеобухватна и одржива обнова и унапређење услова живљења у ромским насељима 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Изградња инфраструктурне мреже у 
ромским насељима - улице, 
водовод, канализација електро-
мрежа, улична расвета до нивоа у 
коме се налази суседство 

Пројектна 
документација 
а потом и радови на 
самој изградњи  
водовода, канализације, 
електро-мреже и уличне 
расвете  

Постојеће 
комуналне 
службе, 
електродистрибу

ција, 
донатори 

Независне 
институције из 
области становања и 
урбанизма, 
становници насеља, 
ромске НВО 

2019-2023 

Поправка постојећег лошег 
стамбеног фонда у ромским 
насељима до нивоа минималних 
стамбених стандрда 

Број санираних и 
изграђених објеката 

Мобилни тим и 
комисије 

Локална самоуправа 2019-2023 

 
Циљ: Регулисање имовинско-правног статуса стамбених објеката у ромским насељима  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Израда одговарајуће планске 
(урбанистичке) документације: 
а) за сва насеља која већ имају 
регулисан имовинско правни 
статус 
б) за насеља за која тек треба 
регулисати имовинско правни 
статус  

Регулисан имовинско- 
правни статус стамбених 
објеката - 
насеља, која се налазе на 
земљишту чији је 
корисник 
нека од државних 
институција 
стамбених објеката - 
насеља на локацијама 
(парцелама) у приватном 
власништву 

Постојеће 
општинске 
службе 

Министарсво 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 

2019-2023 

Регулисање имовинско-правног 
статуса стамбених објеката: 
а) у насељима, која се налазе на 
земљишту чији је власник неко од 
државних институција 
б) насељима који се налазе на 
земљишту,које је приватно 
власништво 

 
 
 
 
Број објеката, код којих 
је решен имовинско - 
правни 
статус 
 
 

Постојеће 
општинске 
службе 

- 2019-2023 

  
Циљ: Санирање ургентних ситуација 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ 
ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Расељавање становника из објеката 
којима су услови изузетно лоши, и 
који не могу бити обухваћени 
процесом унапређења и обнове. 
Изградња нових станбених 
објеката на одговарајућим 
локацијама. 

Број расељених објеката 
Број новоизграђених 
објека 

Посебна група 
формирана при 
општини  

Међународне 
организације 2019-2023 

 
Циљ: Интеграција становника Ромске националности у окружење 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Организовање спортских и 
културнх активности, чији је циљ 
укључивање младих у спорстке 
клубове, савезе 

Број младих укључених 
у неку од спортских или 
културних активности 

Ромске и друге 
НВО, 
спортски 
клубови, школе 

Министарство 
здравља, 
Светска здравствена 
организација, 
Светска 
банка, ЦМСЕР 
Локална самоуправа 

2019-2023 
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6.4. ЛАП област ЗДРАВСТВО 
 
Циљ: Побољшање доступности здравствене заштите за ромску популацију 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Ангажовање још једног 
медијатора за здравство 

Број ангажованих 
здравствених медијатора 

Цом здравља, 
Завод за јавно 
здравље, ромске 
и друге НВО 

Министарство 
здравља, 
Светска здравствена 
организација, 
Светска 
банка, СЛЛСЕР 

2019-2023 

Спровођење пројеката за 
унапређење здравља Рома: 
 потпун обухват обавезном 
имунизацијом, побољшање статуса 
одојчади и мале деце, побољшање 
репродуктивног здравља, 
превенција хроничних незаразних 
обољења, едукација о превенцији 
ризика код Рома, који се баве 
сакупљањем секундарних 
сировина. 

Број реализованих 
пројеката 
Квалитст пројеката 
Број директних 
корисника укључених у 
пројекат 

Дом здравља, 
здравствени 
медијатор, 
патронажне 
сестре, Завод за 
јавно 
здравље, ромске 
и друге НВО 

 2019-2023 

 
Циљ: Унапређење остваривања права Рома на здравствену и социјалну заштиту 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Помоћ при набавци личних 
цокумената ради остваривања 
права из области здравствене и 
социјалне заштите 

Број лица за која су 
набављена лична 
документа 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

Едукација Рома о правима на 
здравствену заштиту 

Број одржаних 
радионица 
Број одштанпаних 
флајера 

Мобилни тим Ромске и друге НВО 2019-2023 

  
6.5. ЛАП област СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
Циљ: Одржавање минималне материјалне сигурности и независности појединаца и породице у задовољавању 
животних потреба  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Израда детаљне Базе података о 
материјално нај угроженијим 
ромским породицама 

Број појединаца и 
породица обрађених у 
Бази података 

Центар за 
социјални рад 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

Пружање потпуних информација о 
правима из области социјалне 
заштите 

Број појединаца и 
породица који су 
остварили права из 
социјалне заштите 

Центар за 
социјални рад 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

Непосредан рад у ромским 
насељима и пружање помоћи 
приликом остварицвања права 

Број теренских посета 
Центар за 
социјални рад 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

 
Циљ: Обезбеђивање приступа и доступности адекватним дневним услугама социјалне заштите 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Испитивање припадника ромске 
националне мањине о потребама за 

услугама социјалне запггите 

Израђена социјална 
карта Успостављена 
најмање једна дневна 
услуга социјалне 
заштите 

Центар за 
социјални рад 
Мобилни тим 

Локална самоуправа 
Ромске НВО 2019-2023 

Развијање днецвних услуга 
социјалне заштите у складу са 
поттребама припадника ромске 
националне заједнице 

Број појединаца и 
породица корисника 
успостављених дневних 
услуга  

Лиценцирани 
пружаоц 
услуга 

Локална самоуправа 
Центар за социјални 
рад 
Ромске НВО 

2019-2023 
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6.6. ЛАП област КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ 
 
Цнљ: Неговање културног идентитета  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Радионице о културном 
идентитету Рома за ученике ОШ и 
њихове родитеље 

Број одржаних 
радионица 
Број учесника радионица 

Основне школе 
Предшколска 
установа 

Ромске НВО 2019-2023 

Организација манифестације Дани 
културе и традиције Рома 
 

Квалитет одржане 
Манифестације 
Број учесника 

Ромске НВО 

Локална самоуправа 
Школе  
Предшколска 
установа 

2019-2023 

Организовање-реализација 
предмета „Ромски језик са 
елементима националне културе“  

Број школа које 
реализују 
ову активност 
Број ученика 

Школе 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
Национални савет 
ромске националне 
мањине 

2019-2023 

Прослава Светског дана Рома Редовно обележавање 
празника Ромске НВО Локална самоуправа 2019-2023 

 
6.7. Буџет 
 

У 2019. години потребна и у буџету општине Уб 
предвиђена су средства у износу од 2.000.000 РСД (два 
милиона динара) за имплемантацију појединих мера ЛАП-
а. Детаљан годишњи буџет за сваку следећу годину 
примене Локалног акционог плана биће урађен на основу 
разрађених планова активности и задатака за реализацију 
ЛАП-а за Роме, за сваку календарску годину које ће 
предлагати Мобилни тим за побољшање положаја Рома. 
 
Одељак 7. МЕХАНИЗМИ ИМЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЛАП-а 
ЗА РОМЕ 
 
7.1. Имлементатори ЛАП-а за побољшање положаја 

Рома у општини Уб 
 

Конкретне акције предвиђене ЛАП-ом за Роме у 
периоду 2019. до 2023. године, ће имплементирати 
заинтересоване организације: ромска удружења, 
институције и установе, или њихове појединачне службе 
које се баве проблемима Рома на локалу и невладине 
организације. 
 
7.2. Обезбеђивање средстава за спровођење ЛАП-а за 

Роме 
 

Имлементатори ЛАП-а за Роме ће предвиђене 
активности реализовати средствима из 
више извора: 
• Општинског буџета; 
• Појединих министарстава Владе Републике Србије, која 
спроводе стратегију побољшања положаја Рома; 
• Домаћих и страних донатора. 

ЛАП за побољшање положаја Рома општине Уб 
представља плански, али и стратешки званични документ 
општине Уб. Институције и организације, које се баве 
побољшањем положаја Рома у општини Уб биће у 
прилици да планирају своје услуге и активности у складу 
са предложеним приоритетима, чиме се постиже 
синхронизовано и планско решавање препознатих 
проблема ромске националне мањине у општини Уб.  

У имлементацији планираних активности 
препоручује се партнерство јавног, цивилног и приватног 
сектора, као и међусекторска сарадња. 

 
7.3.  Праћење н евалуација 

 
Процес праћења (мониторинга) и евалуације 

спровођења ЛАП-а за Роме врши Општински тим за 
инклузију Рома општине Уб. Општински тим за инклузију 
Рома општине Уб ће једном годишње подносити извештај 
о имплементацији ЛАП-а Општинском већу општине Уб. 
 
 
12. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

 
Закључак  

о прихватању Извештаја о раду  
Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2018. годину 

 
 1. Прихвата се Извештај о раду Центра за социјални 
рад ''Уб'' у Убу за 2018. годину, који је усвојио Управни 
одбор установе на седници одржаној 21. фебруара 2019. 
године. 

 
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 06-26-1/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
13. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 
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Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба  
на План и програм рада са Финасијским планом  

за 2019. годину  
 

1. Даје се сагласност Центру за социјални рад ''Уб'' у 
Убу на План и програм рада са Финасијским планом за 
2019. годину, који је усвојио Управни одбор установе на 
седници одржаној 21. фебруара 2019. године 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 560-24/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
14. 

На основу члана 33. став 1. тачка 11) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

на Статут Предшколске установе ''Уб'' из Уба 
 

1. Даје се сагласност Предшколској установи ''Уб'' 
из Уба на Статут број 137/2019-01, који је донео Управни 
одбора установе на седници одржаној  дана 7. марта 2019. 
године. 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 110-16/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
15. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

Закључак  
о прихватању Извештаја о раду  

Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба 
за 2018. годину  

 
 1. Прихвата се Извештај о раду Градске библиотеке 
„Божидар Кнежевић" из Уба за 2018. годину, који је 
усвојио Управни одбор библиотеке на седници одржаној 
8. марта 2019. године, под бројем 35. 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 
општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 06-26-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
16. 

На основу члана 32. став 1 тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 

129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 
47/2018) и члана 33. став 1 тачка 12) Статута општине Уб 
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 
 Скупштина општине Уб, __. марта 2019. године, до-
носи 

Решење  
о давању сагласности на  

Одлуку о усвајању  Ценовника услуга 
Установе за културу и спорт  

''Културно-спортски центар Уб'' 
 
 1. Даје се сагласност Установи за културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' на Одлуку о усвајању  
Ценовника услуга, број 88/19 коју је донео Управни одбор 
установе на седници одржаној 11. фебруара 2019. године. 
 2. Ово решење и ценовник објавити у ''Службеном 
гласнику општине Уб''. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 38-1/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
17. 

Ценовник 
услуга Установе за културу и спорт  
„Културно – спортски центар Уб“  

 
1. Издавање позоришне сале : 

-Са радним светлом и радним столом постављеним на     
просценијуму 

 (за сваки започети сат коришћења)........ 3.000,00 динара 
-Са радним светлом и радним столом, рефлекторима и 
озвучењем  
(за сваки започети сат коришћења) .........3.000,00 динара 
- Позоришна сала, бина и гардеробер и сви светлосни 

и звучни ефекти 
(за сваки започети сат коришћења).... 5.000,00 динара 
 

2. Издавање озвучења : 
- Озвучење јачине до 1000 W (за програм у трајању до 

2 часа).............................................. ......8.000,00 динара 
- Озвучење јачине до 1000 W (за програм у трајању до 

2 часа) ..................................................12.000,00 динара 
Корисник обезбеђује превоз и две особе  
     

3. Издавање рефлектора : 
- Са миксетом и димерима по сату од момента 

инсталирања по комаду........................2.000,00 динара 
 Корисник обезбеђује превоз и две особе 

 
4. Издавање хола Дома културе 

- Дневно....................................................2.000,00 динара 
 
5. Спортска Хала: 

- Издавање велике сале по започетом 
сату.........................................................2.000,00 динара 

- Издавање мале сале по започетом сату 600,00 динара 
- Издавање рекламног паноа на годишњем нивоу  

димензије 1 x 3m.................................30.000,00 динара 
- Издавање рекламног паноа на годишњем нивоу 

Димензија 1,5 x 4,5m..........................60.000,00 динара
  

Добијањем сагласности оснивача на овај Ценовник 
услуга Установе, престаје да важи Ценовник услуга  бр.404-
01/12. од 15.10.12.године. 
 
У Убу, 07.02.2019.год. 
Број: 72/19      Управни одбор Установе 
       Председник 
            Слободан Стефановић, с.р. 
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17.  

На основу члана 39. став 1. и 2. тачка 1) Закона о 
култури (''Службени гласник Републике Србије'' број 
72/2009, 13/2016 и 30/2016-исправка), и члана 33. тачка 
11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине 
Уб” број 12/2008 и 6/2013), 
          Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

Р е ш е њ е 
о разрешењу директора 

Установе  за  културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' 

 
   1. Рзрешава се, на лични захтев, Радован 
Пулетић, из Уба, функције директора Установе за 
културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'', и 
утврђује да именованом функција директора 
престаје даном  објављивања овог решења у 
''Службеном гласнику општине Уб''. 

2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 
општине Уб".  

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 118-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

18. 
На основу члана 37. Закона о култури (''Службени гласник 
Републике Србије'' број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-
исправка), и члана 33. тачка 11) Статута општине Уб 
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),  
 Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 
   

Р е ш е њ е   
о именовању вршиоца дужности директора  

Установе  за  културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' 

 
 1. Именује се Тања Мимић, дипломирани менаџер, 
из Радљева, за вршиоца дужности директора Установе  за  
културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'', почев од 
наредног дана од дана објављивања овог решења у 
''Службеном гласнику општине Уб''. 

 
2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Уб". 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 112-18/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
С а д р ж а ј 

 
 
3. 

 
Одлука о утврђивања престанка мандата одборника у Скупштини општине Уб 

 
1 

 
4. 

 
Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Уб 

 
1 

 
5. 

 
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидроси-
стема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм пословања за 2019. годину 

 
 

1 
 
6. 

 
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидроси-
стема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2019. годину 

 
 

1 
 
7. 

 
Одлука о јавном превозу путника 

 
2 

 
8. 

 
Одлука о  мрежи  јавних основних школа општине Уб 

 
4 

 
9. 

 
Одлука о  мрежи  јавне Предшколске установе ''Уб'' у  општини Уб 

 
4 

 
10. 

 
Одлука о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Уб за период 2019-2023. 
година 

 
 

5 
 
11. 

 
Локални акциони план за побољшање положаја Рома у општини Уб за период 2019-2023. година 

 
5 

 
12. 

 
Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2018. годину 

 
14 

 
13. 

 
Решење о давању сагласности Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба на План и програм рада са Финасијским 
планом за 2019. годину 

 
 

14 
 
14. 

 
Закључак о утврђивању предлога Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе ''Уб'' из Уба 

 
15 

 
15. 

 
Закључак о прихватању Извештаја о раду Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2018. годину 

 
15 

 
16. 

 
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању  Ценовника услуга Установе за културу и спорт ''Културно-
спортски центар Уб'' 

 
 

15 
 
17. 

 
Ценовник услуга Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 

 
15 

 
18. 

 
Решења о разрешењу директора Установе  за  културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 

 
16 

 
19. 

 
Решења о именовању вршиоца дужности директора Установе  за  културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 

 
16 

  
Издавач: Скупштина општине Уб  
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ УБ 

Година XX – Број 3 Уб, 29. март 2019. године Бесплатан примерак 
 
3. 

На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 
129/2007 и 54/2011),  
 Скупштина општине Уб на седници одржаној 29. 
марта 2019. године, донела је 
 

О д л у к а 
о утврђивања престанка мандата одборника  

у Скупштини општине Уб 
 
 I Утврђује се да је престао мандат одборника у 
Скупштини општине Уб, пре истека времена на које је 
изабран - подношењем оставке, у складу са члан 46. став 
1. тачка 1) Закона о локалним изборима, одборници 
 Бојани Новаковић, рођеној 1992. године, 
дипломираној учитељици, из Врела,  

изабраној са Изборне листе број 1. ''Алекасандар 
Вучић – Србија побеђује''. 

 
II  На ову одлуку о престанку мандата одборника, 

допуштена је жалба Управном суду у року од 48 часова 
од дана доношења одлуке. 

 
III  Ова одлука има се објавити у ''Службеном  

гласнику општине Уб''.  
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 013-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
4. 

 На основу члана 48. став 1. и 6. и члана 56. став 
став 1, 5, 6. и 7.. Закона о локалним изборима (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 129/2007 и 54/2011),  

 Скупштина општине Уб на седници одржаној 29. 
марта 2019. године, донела је 

 
О д л у к а 

о потврђивању мандата одборника у  
Скупштини општине Уб 

 
I  Потврђује се мандат одборника у Скупштини 

општине Уб изабраног на изборима одржаним 24. 
априла 2016. године 
са Изборне листе број 1, ''Алекасандар Вучић – Србија 
побеђује'', и то: 

Горану Јовановићу, рођеном 1969. године, 
машинбравару, из Шарбана. 

 
II  На ову одлуку о потврђивању мандата одборни-

ка, допуштена је жалба Управном суду у року од 48 часо-
ва од дана доношења одлуке. 

 

III  Ова одлука има се објавити у ''Службеном  
гласнику општине Уб''.  

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 013-3/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
5. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 
закон и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Ста-
тута општине Уб (“Службени гласник општине 
Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. го-
дине, доноси 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Јавном предузећу за управљање и коришћење  
регионалног вишенаменског хидросистема  

Стубо – Ровни ''Колубара'' 
на Програм пословања за 2019. годину 

 
1. Даје се сагласност Јавном предузећу за управља-

ње и коришћење регионалног вишенаменског хидроси-
стема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програма пословања 
за 2019. годину, који је усвојио Надзорни одбор предузе-
ћа на седници одржаној 14. јануара 2019. године 
Одлуком број 5-1/4. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гла-

снику општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-1/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
6. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Јавном предузећу за управљање и коришћење  
регионалног вишенаменског хидросистема  

Стубо – Ровни ''Колубара'' 
на Програм коришћења субвенција  

из буџета града Ваљева за 2019. годину 
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1. Даје се сагласност Јавном предузећу за управља-
ње и коришћење регионалног вишенаменског хидросисте-
ма Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм коришћења 
субвенција из буџета града Ваљева за 2019. годину, који 
је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржа-
ној 14. јануара 2019. године Одлуком број 5-1/05. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гла-

снику општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
7. 

На основу члана 6. и 9. став 3. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'' број 88/2011, 
46/2014 - Одлукa УС РС, 104/2016  и 95/2018), члана 20. 
став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службе-
ни гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 
101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 12. став 1. 
тачка 6) Статута општине Уб (“Службени гласник оп-
штине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 
 Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 
  

Одлука 
о јавном превозу путника на територији општине Уб 

 
I  Опште одредбе 

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се услови и начин 

организовања и обављања јавног превоза путника, начин 
регистрације и овере реда вожње за градски и приградски 
превоз, као и друга питања од значаја за јавни превоз 
путника на територији општине Уб 

 
Члан 2. 

Јавни превоз путника у градском и приградском 
саобраћају (у даљем тексту: јавни превоз), је комунална 
делатност градског и приградског превоза путника, која 
обухвата обављање јавног линијског превоза путника 
аутобусима у насељеном месту Уб и између насељених 
места у општини Уб, као и обезбеђивање места за 
укрцавање и искрцавање путника на стајалиштима, као 
саобраћајним објектима који се користе у јавном 
превозу, који је под једнаким условима доступан свим 
корисницима превозних услуга и за који се наплаћује 
услуга превоза. 

 
Члан 3. 

Јавни превоз путника се може обављати као 
линијски и посебан линијски превоз. 
 

Члан 4. 
Јавни превоз обавља се у складу са законом, општим 

условима превоза које утврђује Привредна комора 
Србије и овом одлуком. 

Превозник и посада возила дужни су на захтев 
корисника превоза дати на увид опште услове превоза. 
 

Члан 5. 
У возилу којим се обавља јавни превоз путника, ако 

посебним прописима није другачије одређено, не могу се 
превозити деца испод шест година старости без 

пратиоца, лица оболела од заразних болести, лица у 
напитом стању, животиње, посмртни остаци, експлозиви, 
лако запаљиве, отровне, радиоактивне, нагризајуће 
заразне материје и органски пероксиди. 

 
II  Линијски превоз 

 
Члан 6. 

Линијски превоз путника обавља се као: 
- градски превоз - на територији насељеног места 

Уб, 
- приградски превоз - између два или више 

насељених места на територији општине Уб. 
За линијски превоз путника користе се стајалишта 

која решењем одреди Општинска  управа општине Уб, у 
даљем тексту Општинска управа. 
 

Члан 7. 
Линијски превоз путника на територији општине Уб 

обавља превозник који испуњава законом утврђене 
услове за обављање превоза, а коме општина Уб повери 
обављање ове комуналне делатности. 

Поверавање превоза из става 1. овог члана врши се 
на основу уговора о поверавању обављања комуналне 
делатности закљученог између општине Уб, коју 
представља и заступа председник општине Уб и 
превозник. 

Председник општине Уб одлучује о поступку избора 
превозника - поступак јавне набавке у складу са законом 
којим се уређују јавне набавке или поступак давања 
концесије у складу са законом којим се уређује јавно-
приватно партнерство и концесије. 

 
Члан 8. 

Превозник може отпочети и обављати линијски 
превоз ако има регистрован и оверен ред вожње и доказ о 
исправности возила. 

Регистрацију и оверу реда вожње за линијски превоз 
путника врши Општинска управа. 

Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у 
градском и приградском превозу подноси се најкасније 
до 30. јуна текуће године. 

Уз захтев за регистрацију реда вожње у градском и 
приградском саобраћају подноси се: извод из регистра о 
вршењу делатности јавног линијског превоза путника; 
доказ о испуњености законом утврђених услова; подаци 
о могућности коришћења аутобуских стајалишта за 
одређену врсту превоза. 

Ред вожње у градском и приградском саобраћају 
оверава Општинска управа. Овера реда вожње врши се са 
роком важења од годину дана, са почетком важења од 1. 
септембра текуће године. 

Општинска управа води регистар оверених редова 
вожње који садржи: редни број, назив превозника, назив 
линије, број полазака на линији и рок важења реда 
вожње. 

Општинска управа региструје и оверава ред вожње у 
року од 15 дана од дана достављања. 
 

Члан 9. 
О отпочињању обављања линијског превоза 

путника, превозник обавештава корисника превоза на 
начин и под условима утврђеним уговором из члана 7. 
став 2. ове одлуке. 
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Члан 10. 

Превозник се мора придржавати регистрованог и 
овереног реда вожње. 

У току важења реда вожње линијски превоз може се 
привремено обуставити или изменити у случајевима: 

- прекида саобраћаја због више силе или извођења 
радова на реконструкцији пута, 

- због мера надлежног републичког или органа 
општине које непосредно утичу на ограничење 
саобраћаја, док те мере трају. 

Превозник је дужан пре почетка обуставе превоза из 
става 2. овог члана о томе обавестити Општинску управу, 
а преко средстава јавног информисања кориснике 
превоза. 

 
Члан 11. 

Превозник је дужан у линијском превозу примити 
сваког путника и ствари у границама расположивих 
места за путнике, односно корисне носивости возила, ако 
законом није другачије одређено. 

Превозник је дужан обезбедити превоз пртљага у 
границама расположивог пртљажног простора 
истовремено с превозом путника коме пртљаг припада. 

Ствари које се не сматрају ручним пртљагом не могу 
се смештати у делу возила у коме се налазе места за 
превоз путника. 

 
Члан 12. 

У возилу којим се обавља линијски превоз мора 
бити: 

- истакнут у доњем десном углу ветробранског 
стакла и са стране поред улазних врата, назив линије са 
назначењем најмање једне успутне станице или 
стајалишта који ближе одређују правац линије, 

- важећи ред вожње, општи услови превоза и важећи 
ценовник. 
 

Члан 13. 
Пријем путника у возило и искрцавање путника у 

линијском превозу врши се на аутобуским станицама и 
аутобуским стајалиштима који су унети у ред вожње. 
 

Члан 14. 
Превозник који користи аутобуску станицу 

доставља аутобуској станици регистровани ред вожње за 
сваку линију 10 дана пре почетка обављања превоза на 
тој линији. 

Аутобуска станица мора сачинити извод из реда 
вожње и истаћи га на видном месту у аутобуској станици 
најкасније дан пре ступања на снагу реда вожње. 
 

Члан 15. 
Превозник је дужан да постави извод из реда вожње 

на аутобуском стајалишту. 
 

Члан 16. 
Превозник у линијском превозу путника дужан је 

издати возну карту и потврду за превоз путничког 
пртљага. 

Члан 17. 
Превозник може престати са обављањем линијског 

превоза на начин и под условима утврђеним уговором из 
члана 7. став 2. ове одлуке. 

 

III  Посебан линијски превоз 
Члан 18. 

Посебан линијски превоз је превоз радника из места 
становања на посао и са посла, као и ђака из места 
становања до школе на територији општине Уб и из 
школе на територији општине Уб, са посебним 
идентификационим возним исправама (недељна, 
месечна, годишња и слично), који се обавља на основу 
писменог уговора и списка путника и без примања 
других путника. 

Када је општина Уб корисник превоза - превоз ђака 
из става 1. овог члана, уговор о превозу закључује се 
између општине Уб, коју представља и заступа 
председник општине Уб и превозника, а по претходно 
спроведеном поступку јавне набавке услуге превоза ђака 
у посебном линијском превозу. 

Закључивање уговора из става 1. овог члана са 
физичким лицем, које није предузетник, није дозвољено. 

Уговором из става 1. овог члана, који мора бити 
нумерисан, утврђује се нарочито превозни пут са 
утврђеним полазиштем и одредиштем, места укрцавања 
и искрцавања путника, план обављања превоза и цена 
превоза. 

У свакој појединачној вожњи којом се извршава 
уговор о посебном линијском превозу, аутобусом се могу 
превозити само радници или ђаци корисника превоза са 
којим је закључен уговор.  

Укрцавање и искрцавање путника у посебном 
линијском превозу врши се на местима која су утврђена 
уговором из става 1. овог члана. 

Превозници који обављају посебан линијски превоз 
могу укрцавати и искрцавати путнике на аутобуским 
стајалиштима. 

Списак путника из става 1. овог члана на основу 
кога се обавља посебан линијски превоз мора бити 
попуњен читко, тачно и закључен и оверен потписом 
овлашћеног лица превозника. 

Превозник је дужан да уговор о превозу и списак 
путника чува две године од дана обављеног превоза. 

  
Члан 19. 

У аутобусу којим се обавља посебан линијски 
превоз мора се налазити примерак уговора на основу 
кога се обавља превоз, списак путника за сваку 
појединачну вожњу којом се извршава уговор о посебном 
линијском превозу и на предњем делу аутобуса натпис: 
"Посебан линијски превоз". 

Списак путника из става 1. овог члана мора бити 
попуњен читко, закључен и оверен потписом овлашћеног 
лица превозника, пре постављања аутобуса за укрцавање 
путника у полазишту. 

  
Члан 20. 

Превозник који је уговорио посебан линијски превоз 
дужан је да путницима обезбеди идентификационе возне 
исправе. 

Забрањено је превознику који обавља посебан 
линијски превоз да превози путнике без 
идентификационих возних исправа. 

Идентификациона возна исправа садржи нарочито 
име, презиме и фотографију путника, као податке о 
личности, назив корисника превоза, превозни пут, рок 
важења, потпис овлашћеног лица издаваоца возне 
исправе. 
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IV  Надзор 
Члан 21. 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши 
Општинска управа 

У вршењу инспекцијског надзора, инспектор 
Општинске управе има дужности и овлашћења 
прописана законом којим се регулише превоз путника у 
друмском саобраћају. 

  
V  Завршна одредба 

Члан 22. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Уб ". 
 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 344-58/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
8. 

На основу члана 104. став 1, 3. и 5. Законa о основа-
ма система образовања и васпитања ("Службени 
гласники РС", број 88/2017, 27/2018 - други закон и 
27/2018 (II) - други закон),  члана 3. Уредбе о 
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 
школа (''Службени гласник РС'' број 21/2018), и члана 33. 
тачка 7) Статута општине Уб (''Службени гласник оп-
штине Уб'', број 12/2008 и 6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 
 

О д л у к а 
о  мрежи јавних основних школа општине Уб 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се мрежа јавних основних 
школа, са издвојеним одељењима, општине Уб, од 
школске 2019/2020 године. 

 
Члан 2. 

Образовно васпитни рад са ученицима у основном 
образовању и васпитању обављају следеће јавне основне 
школе: 

1. Основна школа  ''Милан Муњас'', са седиштем 
у Убу,  

 у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Совљак, Паљуви, Стубленица, Црвена Јабука, Јо-
шева, Лончаник, Звиздар, Руклада, Гвозденовић, Врхови-
не, Новаци и Трлић. 

У Основној школи ''Милан Муњас'' у Убу ученици 
похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у издвојеним одеље-
њима од 1до 4 разреда.  

Основна школа ''Милан Муњас'' Уб, у згради у Убу, 
Улица 1. маја 57в, организује и изводи рад издвојеног 
одељења ученика са сметњама у развоју. 

2. Основна школа ''Рајко Михаиловић'', са седи-
штем у Бањанима  

у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Таково, Врело, Вукона,  Кожуар, Тулари, Калинов-
ац и Брезовица.  

У Основној школи ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима 
и издвојеним одељењима у Туларима и Врелу ученици 
похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у осталим  издвоје-
ним одељењима од 1 до 4 разреда.  

3. Основна школа ''Душан Даниловић'', са седи-
штем у Радљеву,  

у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Бргуле, Каленић и Шарбане. 

У основној  школи ''Душан Даниловић'' у Радљеву 
ученици похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у издвоје-
ним одељењима од 1 до 4 разреда.   

4. Основна школа ''Свети Сава'' са седиштем у 
Памбуковици, 

 у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Докмир, Радуша, Слатина и Чучуге.  

У основној школи ''Свети Сава'' у Памбуковици и 
издвојеном одељењу у Докмиру ученици похађају наста-
ву од 1 до 8 разреда, а у осталим одељењима од 1 до 4 
разреда.   

          
Члан 3. 

Основно музичко образовање стиче се у  Школи за 
основно музичко образовање ''Петар Стојановић'' у Убу, 
по условима прописаним Законом о основама система 
образовања и васпитања. 

 
Члан 4. 

У буџету општине Уб, а за расходе утврђене зако-
ном обезбеђују се средства у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања. 

 
Члан 5. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Од-
лука о  мрежи  основних школа општине Уб (''Службени 
гласник општине Уб'' број 5/2012, 14/2012, 26/2013, 
22/2016, 6/2017 и 9/2017). 

 
Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб'', а 
примењиваће се од школске 2019/2020 године.  
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 61-3/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
9. 

На основу члана 104. став 1 и 3. Законa о основама 
система образовања и васпитања ("Службени гласники 
РС", број 88/2017, 27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - 
други закон),  члана 2. Уредбе о критеријумима за 
доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и 
акта о мрежи јавних основних школа (''Службени 
гласник РС'' број 21/2018), и члана 33. тачка 7) Статута 
општине Уб (''Службени гласник општине Уб'', број 
12/2008 и 6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 

 
О д л у к а 

о  мрежи  јавне Предшколске установе ''Уб'' 
 у  општини Уб 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се мрежа јавне Предшколске 
установе ''Уб'' из Уба, у даљем тексту матична установа, 
са издвојеним одељењима у општини Уб. 

 
Члан 2. 
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У радној 2019/2020 години, матична установа 
делатност предшколског васпитањa и образовања и 
припремни предшколски програм обавља у свом 
седишту. 

У припремни предшколски програм, у матичну 
установу, у складу са законом, уписују се деца са 
подручја насељених места: Уб, Гуњевац, Звиздар, 
Тврдојевац, Таково, Врело, Руклада, Мургаш, 
Гвозденовић, Трњаци, Шарбане, Стубленица и Паљуви. 

У радној 2019/2020 години, матична установа 
припремни предшколски програм у полудневном трајању 
од 4 сата обавља и ван седишта у 13 издвојених одељења 
– објеката, где се, у складу са законом, уписују деца са 
подручја једног или више насељених места и то:  

1. Памбуковица - Памбуковица, Чучуге, Докмир, 
Кршна Глава и Слатина; 

2. Бањани - Бањани и Вукона; 
3. Тулари -  Тулари; 
4. Кожуар - Кожуар; 
5. Калиновац - Калиновац; 
6. Радљево - Радљево, Бргуле и Лисо Поље; 
7. Каленић - Каленић; 
8. Црвена Јабука - Црвена Јабука, Милорци и 

Лончаник; 
9. Јошева - Јошева; 
10. Трлић - Трлић и Новаци; 
11. Брезовица - Брезовица; 
12. Совљак - Совљак; 
13. Врховине - Врховине. 
 

Члан 3. 
Од радне 2020/2021 године и даље, матична 

установа делатност предшколског васпитањa и образов-
ања и припремни предшколски програм обавља у свом 
седишту. 

У припремни предшколски програм, у матичну 
установу, у складу са законом уписују се деца са 
подручја насељених места: Уб, Гуњевац, Звиздар, 
Тврдојевац, Таково, Совљак, Руклада, Врховине, 
Мургаш, Гвозденовић, Трњаци, Шарбане, Стубленица и 
Паљуви. 

Од радне 2020/2021 године и даље, матична 
установа припремни предшколски програм у 
полудневном трајању од 4 сата обавља и ван седишта у 8 
издвојених одељења – објеката, где се, у складу са 
законом, уписују деца са подручја једног или више 
насељених места и то: 

1. Памбуковица - Памбуковица, Чучуге, Докмир, 
Кршна Глава и Слатина и Радуша; 

2. Бањани - Бањани, Калиновац и Вукона; 
3. Кожуар - Кожуар и Тулари; 
4. Врело - Врело; 
5. Радљево - Радљево, Бргуле и Лисо Поље; 
6. Каленић - Каленић; 
7. Црвена Јабука - Црвена Јабука, Милорци, 

Лончаник и Јошева; 
8. Трлић - Трлић, Новаци и Брезовица. 
 

Члан 4. 
У буџету општине Уб, а за расходе утврђене зако-

ном обезбеђују се средства у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања. 

 
Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб'' а 
примењиваће се од школске 2019/2020 године.  

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 60-4/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
10. 

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 7) Статута општине 
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

 
Одлука  

о доношењу Локалног акционог плана  
за побољшање положаја Рома у општини Уб  

за период 2019.-2023. година 
 

 1. Доноси се Локални акциони план за побољшање 
положаја Рома у општини Уб за период 2019.-2023. 
година који је саставни део ове одлуке. 

 
2. Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 
 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 020-216/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
11. 
 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 
ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА  

У ОПШТИНИ УБ ЗА ПЕРИОД 2019.-2023. ГОДИНА 
 

Одељак 1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР 
ЛОКАЛНЕ РОМСКЕ ПОЛИТИКЕ 
 

1.1. Локални акцнони план за побољшање положаја 
Рома у општини Уб 
(основни појмови) 

 
Локални акциони планови представљају конкретан 

механизам помоћи Ромима у једној локалној заједници 
Шта су у ствари ЛАП-ови за Роме 
Реч је о документима која садрже ПЛАН 

конкретних мера и активности намењених Ромима ( или 
организацијама које раде са Ромима), а који су 
прихваћени од стране локалних Скупштина. Како би се 
план спровео у праксу, неопходно је у буџетима 
локалних самоуправа обезбедити средства за 
имплементацију ЛАП-ова за Роме. ЛАП-ови за Роме 
стога представљају ПЛАНСКО и ДУГОРОЧНО 
решавање проблема, који су препознати као 
решиви од стране актера. 
 
1.2. Документи који представљају упорншге ЛАП-а за 

унапређење положаја Рома у општнни Уб 
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Влада Републике Србије усвојила је Акциони план 
за спровођење Стратегије за унапређивање положаја 
Рома на седници одржаној 10. јуна 2013. године. Мерама, 
односно активностима, које су дефинисане у Акционом 
плану операционализују се препоруке и приоритети 
предвиђени Стратегијом, који се односе на унапређивање 
положаја Рома у областима образовања, здравствене 
заштите, запошљавања, обезбеђивања одговарајућих 
услова становања, издавања личних докумената, 
социјалне заштите, родне равноправносги, забране 
дискриминације, информисања, културе, политичког 
учешћа и представљања, положаја интерно-расељених 
лица и повратника по основу Споразума о реадмисији.  

Поред наведене стратегије, домаћи документи 
релевантни за овај процес су: 
- Стратегија смањења сиромаштва; 
- Миленијумски циљеви развоја; 
- Закон о заштити права и слобода националних мањина; 
- Закон о забрани дискриминације; 
- Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. 
године; 
- План придруживања ЕУ; 
- Смернице за унапређивање ромских насеља; 
- Стратегија развоја образовања одраслих; 
- Закон о социјалном становању; 
- Стратегија социјалног становања; 
- Закон о озакоњењу објеката. 

Оквир за израду ЛАП-ова поред домаћих 
представљају и међународни документи: 
1. Међународни уговори 
- Оквирна Конвенција СЕ за заштититу националних 
мањина; 
- Европска повеља о регионалним и мањинским 
језицима; 
- Универзална декларација о људским правима; 
- Међународни пакт о економским, социјалним и 
културним правима; 
- Европска социјална повеља СЕ из 1961. ( ЕСП бр. 35 ), 
додатни 
протоколу исте из 1988. (ЕСП бр. 128) 
- Ревидирана европска социјална повеља из 1996. ( ЕСП 
163 ) 
- Међународна конвенција о укидању свих облика расне 
дискриминације (члан 5 ); 
- Конвенција УНЕСЦО против дискриминације у 
образовању; 
- Конвенција о правима детета ( чл. 28 и 29 ). 
2. Препоруке ЕУ 
- Препоруке Европске уније у вези са образовањем; 
- Принципи и смернице за побољшање ситуације Рома 
засновани на препорукама    специјалистичке групе Рома/ 
Цигана, Савета Европе и на препорукама Високог 
комесара ОЕБС-а за националне мањине, које је усвојила 
Европска унија ( Група ЦОЦЕН ) на самиту у Тампереу, 
децембра 1999. године. 
3. Препоруке Комитета министара СЕ 
- Нацрт препоруке КМСЕ државама чланицама СЕ о 
бољем приступу здравственој заштити Рома у Европи; 
- Препорука ( 2005 ) 4 КМСЕ државама чланицама о 
унапређивању услова становања Рома и Травелерса у 
Европи; 
- Препорука ( 2001 ) 17 о унапређивању економског и 
статуса 
запошљавања Рома/ Цигана и Травелерса у Европи; 

- Препорука ( 2000 ) 4 КМСЕ државама чланицама у вези 
са образовањем 
ромске деце у Европи. 
4. Препоруке Парламентарне скупштине СЕ 
- Препорука 1633 ( 2003 ) Присилан повратак Рома из 
бивше Федеративне Републике Југославије, укључујући 
Косово, у Србију и Црну Гору из земаља чланица Савета 
Европе; 
- Препорука 1557 ( 2002 ) о правном статусу Рома у 
Европи; 
- Препорука 1203 ( 1993 ), у вези са Ромима у Европи; 
- Препорука 563 ( 1969 ) о ситуацији Цигана 
и.Травелерса у Европи. 
5. Европска комисија против расизма и нетолеранције 
Савета Европе ( ЕЦРИ ) 
- Борба против расизма и нетолеранције према Ромима, 
ЕЦРИ (98) 29 
6. Конгрес локалних и регионалних власти Савета 
Европе 
- Резолуција 44 ( 1997 ) « Ка толерантној Европи : 
допринос Рома » 
- Препорука 11 ( 1995 ) « Ка толерантној Европи : 
допринос Рома » 
7. Високи комесар за људска права СЕ 
- Препоруке Високог комесара за људска права СЕ у 
Стање људских права Рома у земљама СЕ, 2005. 
- Директива Савета 2000/43/ЕЦ од 29. јуна 2000. године, 
за примену начела равноправног третмана лица без 
обзира на расно и етничко порекло УН . 
- УН ХАБИТАТ Агенда (усвојена у Истанбулу 1996. 
године ); 
- Декларација о градовима и другим људским насељима у 
новом миленијуму 
( усвојена на специјалној сесији Генералне скупштине 
УН, 2001. године); 
- ОЕБС- Акциони план за унапређивање положаја Рома у 
земљама ОЕБС-а 
 

1.3 Захвалност учесницима/цама у процесу ЛАП-а 
 

У циљу израде Локалног акционог плана за Роме у 
општини Уб, формирана је радна Група коју су чинили 
представници/це: локалне самоуправе, као носиоца 
процеса и формалног доносиоца овог документа, 
институција система, које се на локалном нивоу баве 
питањима Рома, невладиних организација, које делују у 
локалној заједници. Велики допринос изради ЛАП-а за 
Роме, дао је Мобилни тим у чијем саставу је координатор 
за ромска питања, представница Центра за социјални рад, 
представник Националне службе запошљавања, 
здравствена медијаторка и педагошки асистент. 

Улога радне групе била је да: 
• Обезбеди потребне податке непосредно од циљних 
група и социјалних актера у систему подршке Ромима; 
 • Размењује информације и учествује на састанцима од 
значаја за процес планирања; 
• Примењује усвојене методе планирања током процеса 
планирања; 
• Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са 
различитим релевантним локалним и републичким 
актерима; 
• Ради на писању завршног документа; 
 

Захваљујемо се свим члановима/ицама радне Групе 
на учешћу у процесу планирања. Остали актери 
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укључени у сам процес Локалног акционог планирања су 
били: представници/це различитих институција, 
организација и група, укључујући и групе потенцијалних 
корисника/ца, који су повремено учествовали у 
консултативном процесу. 
 

1.4 Локални актери који се баве питањима Рома 
 

Органи општине Уб креирају локалну политику, 
која третира и питања ромске националне мањине а 
посебну пажњу посвећују решавању њихових проблема. 
Њихова улога је да доприносе развоју опште културе, 
хуманизацији односа међу људима, активно прате, 
идентификују и дају предлоге за решавање проблема 
ромске националне мањине. Значајну улогу у области 
инклузивног образовања заузимају све школе у нашој 
општини.  

Полицијска станица Уб блиско сарађује са свим 
институцијама и представља део локалне координације 
организација и служби ангажованих на решавању питања 
ромске националне мањине када је у питању издавање 
докумената а и кад је у питању одржавање јавног реда и 
мира. 

Центар за социјални рад, нуди услуге породично - 
правне заштите. У случајевима потребе за заштитом деце 
без родитељског старања, малолетничких починилаца, 
кривичних дела и онда када су у питању деца из ромске 
популације, затим додела једнократне помоћи посебно 
социјално рањивим ромским породицама. 

Црвени крст помаже у делу доделе хигијенских 
пакета, намирница одеће и обуће, према својим 
могућностима. 

Дом здравља Уб, који у оквиру патронажне службе 
има ромског здравственог медијатора, где сво особље 
има исти третман свих оболелих независно од тога којој 
националности припадају. 

Образовне институције у Општини, укључујући 
основне и средње школе као и Предшколска установа Уб, 
показују огромно разумевање за Роме, имају емпатије, и 
прихватају различитости које Роми носе, традиционалне 
културошке и сваке друге. Ове институције омогућавају 
стицање образовања и одговарајућих квалификација 
Ромима, применом афирмативних мера. 

Национална служба за запошљавање преузела је 
значајну партнерску улогу у решавању проблема ромске 
националне мањине, учествујући у неколико пројеката, 
којима се 
реаговало на повећање процената њихове запослености. 

Ромска удружења Рома Коцељеве, који партнерски 
са Локалном самоуправом и другим локалним актерима 
учествују у спровођењу различитих мера за побољшање 
положаја ромске националне мањине. Ова удружење су 
одавно превазишла локалне оквире и врло успешно су 
реализовала неколико веома успешних пројеката 
поготову из области образовања. 
 
Одељак 2. ИЗРАДА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА 
2019-2023 ГОДИНЕ 
 

2.1. Разлози за израду ЛАП-а за побољшање 
положаја Рома у Убу 2019-2023 

 
Уб је у периоду од 2008. до 2015. године 

реализовао први Локални акциони план за побољшање 

положаја Рома за период 2014-2018 године. Првобитни 
Локални акциони план за 
  
побољшање положаја Рома је у доброј мери побољшао 
положај Рома поготову кад је у питању образовање Рома 
и стамбено збрињавање за 40 ромских породица кроз 
реализацију пројекта ''Побољшање стандарда живота у 
ромским насељима'', који је реализован у сарадњи са 
Министарством Финансија и Министарством финансија 
Републике Србије и невладином организацијом HELP. 
Будући да je претходни ЛАП управо истeкао, приступило 
се изради новог. За израду новог планског документа 
који ће захватати наредних пет године, било је 
неопходно прикупити нове и репрезентативне податке. 
Стога се приступило прикупљању обимних и 
разноврсних података, чији је циљ био да јасно укажу на 
потребе Рома у општини Уб, као и да недвосмислено 
прикажу ресурсе, које локална заједница има, а који се 
могу синхронизовано користити, како би се побољшао 
положај Рома у нашој Општини. 

Мере које су предвиђене овим Локалним акционим 
планом за побољшање положаја Рома ослањају се на 
податке прикупљене истраживањем и сарадњом са 
бројним институцијама и организацијама. Коришћени су 
подаци Општинске управе, Националне службе за 
запошљавање, Центра за социјални рад, основних и 
средњих школа, Предшколске установе „Уб“, удружења 
Рома . 
 
2.2. Ток израде ЛАП-а за побољшање положаја Рома 

у Убу 2019-2023 
 

Локални акциони план за унапређење положаја 
Рома доноси се за период од пет година, са детаљном 
разрадом активности. Процес израде Локалног акционог 
плана за унапређење положаја Рома у општини Коцељева 
заснива се на интерактивном приступу, чије су основне 
методолошке карактеристике да је: 
• Локални - спроводи се у локалној заједници и уважава 
локалне специфичности; 
• Партиципативан - укључио је различите битне актере, 
организационе подршке Ромима у локалној заједници; 
•Утемељен на реалним околностима, расположивим 
ресурсима и потребама унапређења положаја Рома; 
• Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и 
позитивној промени којој се тежи; 
• Користи савремене методе планирања и анализе свих 
важних елемената потребних за доношење одлука; 
• Подстиче одговоран однос различитих друштвених 
актера у локалној заједници. 

За потребе процеса, прикупљања и анализе 
основних података о положају и потребама Рома у Убу, 
коришћени су следећи извори: резултати интервјуа са 
потенцијалним корисницима/цама и састанка са 
локалним актерима, статистички подаци, Студија 
побољшања услова живота Рома, различити извештаји и 
документи локалних ромских НВО итд. Процес израде 
Плана спроведен је у периоду септембар 2018 - децембар 
2018. године .  
 
Одељак З. ПРИКУПЉЕНИ ПОДАЦИ 
 

3.1. Географскн подаци 
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Територија општине Уб обухвата површину од 
456,7 километара квадратних, налази се у 
северозападном делу Републике Србије у Колубарском 
управном округу на 55 километара од Београда. Граничи 
се са општинама Коцељева, Владимирци, Ваљево, 
Лајковац и Обреновац. Има умерено континенталну 
климу, а обухвата долине двеју река Тамнаве и Уба и 
ниске благо брежуљкасте терене.  Од укупне површине 
општине 60% чини пољопривредно земљиште. 
   

3.2. Демографски подаци 
 

На територији општине Уб према званичним 
подацима из пописа 2011. године живи укупно 29.101 
становник. 
 

3.3. Подаци о Ромима у општини Уб 
 

Према званичним подацима (попис 2011.година) у 
општини Уб има 1.118 Рома. Из наведених података се 
види да је у Уб, као и у већини других места у Србији 

присутан проблем евидентирања ове националне 
мањине, јер су процене да Рома у нашој општини има 
много више од 3.000 до 3.200. 

У општини Уб највећи број Рома живи у следећим 
местима: Бањани, Трлић, Новаци, Кожуар, Паљуви, 
Бргуле, Каленић, Докмир, Чучуге, Памбуковица, 
Звиздар, Совљак и у самом насељеном месту Уб. 

Лоша образовна структура и висока незапосленост 
карактеришу највећи део популације Рома у Убу. Лоши 
услови живота и неки елементи традиционалног начина 
живота утичу и на лошу здравствену ситуацију, посебно 
деце и жена. 
 
Одељак 4. АНАЛИЗА СТАЊА И ЗАКЉУЧЦИ 
 

Анапиза стања у локалној заједници по питањима 
унапређења положаја Рома извршена је кроз 
идентификовање досадашњих активности и резултата у 
овом домену и сагледавања позитивних капацитета и 
слабости локалне заједнице, као и могућности и препрека 
са којима се суочава у свом радном окружењу. 

 
SWOT АНАЛИЗА 

 
СНАГЕ 

• Људски ресурси - имамо Посланика који има много 
разумевања за све грађане наше Општине па и за Роме, 
емпатија свих актера који се баве питањима Рома, 
• Извори финансирања - страни донатори 
• Организован невладин сектор у Општини, 
• Постојање ромских Удружења 
•Постојање стратешких докумената Општине 
• Развијена комуникација са донаторима 
• Стабилност актуелне локалне власти 
• Мотивисаност актуелне локалне власти да се бави 
унапређењем положаја Рома  
• Постојање Савета за међунационалне односе 
• Постојање Мобилног тима за инклузију Рома 
• Заинтересованост локалних институција и организација 
за сарадњу на унапређењу положаја Рома 

 

СЛАБОСТИ 
•Недостатак потпуних и ажурираних података о Ромима 
• Недовољна искоришћеност других извора 
финансирања - донатори 
•Недостатак акционих планова за операционализацију 
стратешких докумената 
• Слаба заинтересованост Рома за постојеће 
програме 
• Недовољна информисаност Рома 
• Релативно низак ниво познавања локалног акционог 
планирања од стране различитих акгера у заједници 

 

МОГУЋНОСТИ 
• Доступност различитих фондова (ИПА фондови, УНДП 
фондови, РЕФ фондови, сарадња са ОСЦ-ом итд.) 
• Нови трендови и политичка орјентација 
државе - активнија улога ромског Националног савета 
•Финансијска и нефинансијска (изградња капацитета) 
подршка међународних организација.  

 

ПРЕПРЕКЕ 
• Смањена заинтересованост међународних 
донатора за Роме 
• Недовољно присуство питања ромске 
националне мањине у нашој јавности 
(маргинализација питања) 
• Низак ниво животног стандарда у земљи - 
изражено опште сиромаштво 

 
 

 
На основу претходне анализе може се закључити 

да су главне снаге локалне заједнице постојање локалних 
стратешких докумената, стабилна политичка клима, 
стабилан извор финансирања, висока свест и 
заинтересованост локалне самоуправе, постојање Савета 
за међунационалне односе, Мобилног тима за инклузију 
Рома у општини Уб. 

Најважније могућности из ширег окружења су: 
доступност различитцх фондова, подршка међународних 
организација, владиних и невладиних, заинтересованост 
међународних донатора, нова орјентација политике 
државе Србије у решавању проблема Рома. 

Анализом заинтересованих страна идентификоване 
су кључне заинтересоване стране за унапређење 
положаја Рома у општини Уб које, су диференциране на 
крајње кориснике/це услуга (различите групе ромске 
националне мањине) и кључне партнере у локалној 
самоуправи у развијању и примени мера и програма. 

Крајњи корисници/це Локалног акционог плана за 
унапређење положаја Рома су: 
• Становници ромских насеља, Роми 
• Самохрани родитељи Роми 
• Многочлане ромске породице 
• Ромски ученици 
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• Радно способни, незапослени Роми 
• Жене Ромкиње 

На основу Анализе заинтересованих страна, може 
се закључити следеће: Ромска национална мањина у 
општини Уб, слично другим градовима и општинама у 
Србији, претставља веома хетерогену групу у оквиру 
које се може, по различитим критеријумима, издвојити 
већи број подгрупа. (стари без породичне подршке и 
прихода, вишечлане породице, радно способни 
незапослени без одговарајуће квалификације, болесни и 
др.). 

Локални акциони план обухвата области: 
становање, образовање, запошљавање и здравство, али и 
мере које се односе на очување и унапређивање 
културног идентитета Рома, мере којима се јачају 
капацитети ромске заједнице да партнерски учествује у 
спровођењу ЛАП, мере из области социјалне заштите, 
којима се пружа подршка посебно угроженим 
категоријама унутар ромске заједнице, мере усмерене 
првенствено на младе, мере из области 
екологије, као и мере из области медија и информисања. 
Ово је потребно јер питања унапређивања положаја Рома 
нису само питања унапређивања положаја једне од 
социјално угрожених категорија становништва и 
остваривање њихових људских права, већ су и питања 
остваривања права припадника једне од националних 
мањина. 

Мере које предлажемо имају своје утемељење у 
многим међународним и домаћим правним актима, као 
што су Конвенција о правима детета, Оквирна 
конвенција СЕ о заштити 
 права и слобода националних мањина, Европска повеља 
о регионалним и мањинским језицима, Закон о заштити 
права и слобода националних мањина, Декларација 
Декаде Рома 2005 - 2015, Акциони план за унапређивање 
положаја Рома у земљама ОЕБС-а. Иако предвиђају 
предузимање афирмативне акције она се увек спроводи 
уз поштовање принципа 
„не чињења штете другоме“. 
 
Одељак 5. ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 
 
Општи н специфични циљеви 

 
У оквиру Локалног акционог плана за унапређење 

положаја Рома у општини Уб дефинисан је један општи и 
више специфичних циљева у области становања, 

образовања, запошљавања, здравства, културе и 
информисања. 
Општн цпљ овог акцноног плана је: унапређење 
положаја Рома на територији општине 
Коцељева. 
 
Спецнфични циљеви из области образовања су: 
-  Потпуни обухват деце ромске националности у 
образовни систем; 
-  Обезбеђивање квалитетног образовања за што већи 
број ромске деце; 
-  Минимизирање осипања ромске деце из образовног 
система; 
-  Унапређивање образовања одраслих Рома. 
 
Специфични циљеви у области становаља су: 
-  Свеобухватна и одржива обнова и унапређивање 
услова живљења у ромским насељима; 
-  Регулисање имовинско - правног статуса стамбених 
објеката у ромским насељима; 
-  Санирање ургентних ситуација; 
-  Интеграција становника насеља у окружење. 
 
Специфични циљ у области запошљавања је: 
-  Економско оснаживање кроз самозапошљавање и 
организовање обуке за дефицитарна занимања 
 
Спецнфнчни циљеви у области здравства су: 
-  Побољшање доступности здравствене заштите за 
ромску популацију; 
-  Унапређење животног окружења у ромској заједници; 
-  Унапређење остваривање права Рома на здравствену 
заштиту. 
 
Сиецнфични циљеви у области социјалне заштите су: 
-  Одржавање минималне материјалне сигурности и 
независности појединаца и породице у 
задовољавању животних потреба; 
-  Обезбедити приступ и доступност адекватним дневним 
услугама социјалне заштите 
 
Специфични циљеви у области културе, медија и 
информисања су: 
-  Унапређивање и заштита ромске културе; 
-  Остваривање права на информисање на језику 
националне мањине и на правовремено информисање. 

  
Одељак 6. АКТИВНОСТ, ЗАДАЦИ И БУЏЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а ЗА РОМЕ ЗА ПЕРИОД 2016-2020 
ГОДИНА ПО ОБЛАСТИМА  
 
6.1. ЛАП област ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Циљ: Потпуни обухват деце ромске националности у образовни систем  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Израда и редовно ажурирање базе 
података о деци ван образовног 
система и деце стасале за 
предшколски програм 

Израђена база и редовно 
ажурирани подаци Мобилни Тим Локална смоуправа 2019-2023 

Прибављање, пренос докумената Број докумената 
Мобилни тим, 
НВО 

Локална 
самоуправа 

2019-2023 

Радионице са родитељима о 
потреби образовања и уписној 

Број радионица Школе 
Ромске и друге 
НВО 

2019-2023 



Број 3– страна 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. март 2019. године 
 
политици Мобилни тим  

Сарадња свих институција и 
организација у вези са уписном 
политиком 

Успостављена 
функционална сарадња 
наведених институција и 
организација, која води 
размени инфор-мација о 
деци стасалој за упис у 
ОШ, деци која су 
прошла ППП и њиховим 
постигнући-ма, деци 
која нису прошла ППП и 
нису добила позиве за 
упис у ОШ, постигну-
ћима деце на гестовима 
за процену готовости 
приликом уписа у ОШ 

 

Мобилни тим  

Основна школа, 
Предшколска 
установа, 
Ромске НВО, 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

Примена мера афирмативне акције 
приликом уписа у средњу школу 

Број ромских ученика 
уписаних применом 
мера афирмативне 
акције, број укупно 
пријављених и број 
уписан редовном 
процедуром 

школе 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Служба за људска и 
мањинска права,  
Национални савет 
ромске националне 
мањине 

2019-2023 

Обезбеђивање стипендије 
успешним ромским ученицима, који 
похађају средњу школу 

Број ученика за које је 
обезбеђена стипендија 

Средње школе 

Локална 
самоуправа, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
, Служба за људска 
и мањинска права, 
Национални савет 
ромске 
националне мањине

  

2019-2023 

Примена мере афирмативне акције 
за 
упис на више школе и факултете 

Број ромских ученика 
уписаних применом 
мера афирмативне 
акције, број 
укупно пријављених и 
број 
уписаних редовном 
процедуром 

Средње школе 

Локална 
самоуправа, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Служба за људска и 
мањинска права, 
Национални савет 
ромске националне 
мањине 

2019-2023 

 
Циљ: Обезбеђивање квалитетног образовања за што већи број ромске деце 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Обезбедити рад ромским 
асистентима за предшколско 
образовање током целе године 

Број ангажованих 
асистената 

Предшколска 
установа 

Локална самоуправа 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
 

2019-2023 

Материјална подршка породицама у 
стању социјалне потребе, чија деца 
похађају предшколску установу за 
грошкове боравка деце у установи 
(ужина, излети, представе) 

Број деце корисника 
Предшколска 
установа 

Ромска НВО, 
Локална 
самоуправа, Црвени 
Крст, 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

Укључивање активности за 
обезбеђивање квалитетног 

Број и квалитет 
активности у оквиру 

Предшколска 
установа 

Локална самоуправа 
Мобилни тим  

2019-2023 
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предшколског образовања Ромима у 
годишње планове ПУ 

годишљих планова ПУ 

Укључивање ученика ромске 
националности у ђачке парламенте 

Број ученика ромске 
националности 
укључених у ђачке 
парламенте 

Школе 
Локална самоуправа 
Тим за инклузивно 
образовање Рома 

2019-2023 

Израда педагошких индивидуалних 
образовних планова за све ученике 
ромске националности, који имају 
сметње у развоју или тешкоће у 
учењу 

Број израђених 
педагошких 
индивидуално 
образовних 
планова 

Школе  
Психолошко-
педагошка 
служба 

Мобилни тим 2019-2023 

Припрема деце за упис у средње 
школе укључујући и професионалну 
орјентацију и информисање о 
мерама афирмативне акције 

Број ученика ромске 
националности, који су 
прошли програм 
професионалне 
орјентације 

Основне школе 
Ромске НВО 

Национална служба 
за запошљавање 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
 

2019-2023 

 
Циљ: Минимизирање осипања ромске деце из образовног система  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ 
ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Укључивање ученика ромске 
националности у рад секција и 
других ван наставних активности у 
оквиру школе 

Број ученика ромске 
националности, који су 
укључени у секције 

Школе 
Предметни 
наставници, 
одељенске 
старешине и 
наставници 
задужени за рад 
секције 

Мобилни тим 2019-2023 

Израда механизама за праћеље и 
извештавање о редовности ромских 
ученика 

Број израђених 
механизама основна и 
средња школа 

Мобилни тим 

Школе 
Центар за социјални 
рад 
Локална самоуправа
  

2019-2023 

Обезбеђивање материјалне подршке 
породицама,чија деца похађају 
основну школу (обезбеђивање 
уџбеника, школског прибора, 
екскурзије, ужине) 

Број ученика, којима су 
обезбеђени удџбеници, 
школски прибор, ужина 
и екскурзије 

Школе 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

Радионице за родитеље о важности 
образовања 
 

Број одржаних 
радионица 
Број присутних 
родитеља 

Школе 
Ромске НВО 
Мобилни тим 

2019-2023 

 
Циљ: Унапређивање образовања одраслих Рома  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ 
ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Спровођење програма 
функционалног основног 
образовања одраслих Рома 

Број покренутих 
програма 
Број Рома, који је 
прошао програм 
функционалног 
образовања одраслих 

Школе 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
Национална служба 
за запошљавање 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

 
6.2. ЛАП област ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 
Циљ: Економско оснаживање кроз самозапошљавање и организовање обуке за дефицитарна занимања  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Обука у области покретања 
властитог бизниса, развоја 
пословног плана, конкурисања код 
банака за кредите и зајмове 

Број Рома, који је 
прошао обуку  

НСЗ, 
Ромске и друге 
НВО 

Локална самоуправа 2019-2023 

Програми доквалификације и 
преквалификације 

Број Рома, који је био 
укључен у неки од 

НСЗ, 
Ромске и друге 

Локална самоуправа 2019-2023 
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програма НВО 
 
6.3. ЛАП област СТАНОВАЊЕ 
 
Циљ: Свеобухватна и одржива обнова и унапређење услова живљења у ромским насељима 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Изградња инфраструктурне мреже у 
ромским насељима - улице, 
водовод, канализација електро-
мрежа, улична расвета до нивоа у 
коме се налази суседство 

Пројектна 
документација 
а потом и радови на 
самој изградњи  
водовода, канализације, 
електро-мреже и уличне 
расвете  

Постојеће 
комуналне 
службе, 
електродистрибу

ција, 
донатори 

Независне 
институције из 
области становања и 
урбанизма, 
становници насеља, 
ромске НВО 

2019-2023 

Поправка постојећег лошег 
стамбеног фонда у ромским 
насељима до нивоа минималних 
стамбених стандрда 

Број санираних и 
изграђених објеката 

Мобилни тим и 
комисије 

Локална самоуправа 2019-2023 

 
Циљ: Регулисање имовинско-правног статуса стамбених објеката у ромским насељима  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Израда одговарајуће планске 
(урбанистичке) документације: 
а) за сва насеља која већ имају 
регулисан имовинско правни 
статус 
б) за насеља за која тек треба 
регулисати имовинско правни 
статус  

Регулисан имовинско- 
правни статус стамбених 
објеката - 
насеља, која се налазе на 
земљишту чији је 
корисник 
нека од државних 
институција 
стамбених објеката - 
насеља на локацијама 
(парцелама) у приватном 
власништву 

Постојеће 
општинске 
службе 

Министарсво 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 

2019-2023 

Регулисање имовинско-правног 
статуса стамбених објеката: 
а) у насељима, која се налазе на 
земљишту чији је власник неко од 
државних институција 
б) насељима који се налазе на 
земљишту,које је приватно 
власништво 

 
 
 
 
Број објеката, код којих 
је решен имовинско - 
правни 
статус 
 
 

Постојеће 
општинске 
службе 

- 2019-2023 

  
Циљ: Санирање ургентних ситуација 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ 
ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Расељавање становника из објеката 
којима су услови изузетно лоши, и 
који не могу бити обухваћени 
процесом унапређења и обнове. 
Изградња нових станбених 
објеката на одговарајућим 
локацијама. 

Број расељених објеката 
Број новоизграђених 
објека 

Посебна група 
формирана при 
општини  

Међународне 
организације 2019-2023 

 
Циљ: Интеграција становника Ромске националности у окружење 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Организовање спортских и 
културнх активности, чији је циљ 
укључивање младих у спорстке 
клубове, савезе 

Број младих укључених 
у неку од спортских или 
културних активности 

Ромске и друге 
НВО, 
спортски 
клубови, школе 

Министарство 
здравља, 
Светска здравствена 
организација, 
Светска 
банка, ЦМСЕР 
Локална самоуправа 

2019-2023 
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6.4. ЛАП област ЗДРАВСТВО 
 
Циљ: Побољшање доступности здравствене заштите за ромску популацију 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Ангажовање још једног 
медијатора за здравство 

Број ангажованих 
здравствених медијатора 

Цом здравља, 
Завод за јавно 
здравље, ромске 
и друге НВО 

Министарство 
здравља, 
Светска здравствена 
организација, 
Светска 
банка, СЛЛСЕР 

2019-2023 

Спровођење пројеката за 
унапређење здравља Рома: 
 потпун обухват обавезном 
имунизацијом, побољшање статуса 
одојчади и мале деце, побољшање 
репродуктивног здравља, 
превенција хроничних незаразних 
обољења, едукација о превенцији 
ризика код Рома, који се баве 
сакупљањем секундарних 
сировина. 

Број реализованих 
пројеката 
Квалитст пројеката 
Број директних 
корисника укључених у 
пројекат 

Дом здравља, 
здравствени 
медијатор, 
патронажне 
сестре, Завод за 
јавно 
здравље, ромске 
и друге НВО 

 2019-2023 

 
Циљ: Унапређење остваривања права Рома на здравствену и социјалну заштиту 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Помоћ при набавци личних 
цокумената ради остваривања 
права из области здравствене и 
социјалне заштите 

Број лица за која су 
набављена лична 
документа 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

Едукација Рома о правима на 
здравствену заштиту 

Број одржаних 
радионица 
Број одштанпаних 
флајера 

Мобилни тим Ромске и друге НВО 2019-2023 

  
6.5. ЛАП област СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
Циљ: Одржавање минималне материјалне сигурности и независности појединаца и породице у задовољавању 
животних потреба  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Израда детаљне Базе података о 
материјално нај угроженијим 
ромским породицама 

Број појединаца и 
породица обрађених у 
Бази података 

Центар за 
социјални рад 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

Пружање потпуних информација о 
правима из области социјалне 
заштите 

Број појединаца и 
породица који су 
остварили права из 
социјалне заштите 

Центар за 
социјални рад 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

Непосредан рад у ромским 
насељима и пружање помоћи 
приликом остварицвања права 

Број теренских посета 
Центар за 
социјални рад 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

 
Циљ: Обезбеђивање приступа и доступности адекватним дневним услугама социјалне заштите 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Испитивање припадника ромске 
националне мањине о потребама за 

услугама социјалне запггите 

Израђена социјална 
карта Успостављена 
најмање једна дневна 
услуга социјалне 
заштите 

Центар за 
социјални рад 
Мобилни тим 

Локална самоуправа 
Ромске НВО 2019-2023 

Развијање днецвних услуга 
социјалне заштите у складу са 
поттребама припадника ромске 
националне заједнице 

Број појединаца и 
породица корисника 
успостављених дневних 
услуга  

Лиценцирани 
пружаоц 
услуга 

Локална самоуправа 
Центар за социјални 
рад 
Ромске НВО 

2019-2023 
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6.6. ЛАП област КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ 
 
Цнљ: Неговање културног идентитета  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Радионице о културном 
идентитету Рома за ученике ОШ и 
њихове родитеље 

Број одржаних 
радионица 
Број учесника радионица 

Основне школе 
Предшколска 
установа 

Ромске НВО 2019-2023 

Организација манифестације Дани 
културе и традиције Рома 
 

Квалитет одржане 
Манифестације 
Број учесника 

Ромске НВО 

Локална самоуправа 
Школе  
Предшколска 
установа 

2019-2023 

Организовање-реализација 
предмета „Ромски језик са 
елементима националне културе“  

Број школа које 
реализују 
ову активност 
Број ученика 

Школе 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
Национални савет 
ромске националне 
мањине 

2019-2023 

Прослава Светског дана Рома Редовно обележавање 
празника Ромске НВО Локална самоуправа 2019-2023 

 
6.7. Буџет 
 

У 2019. години потребна и у буџету општине Уб 
предвиђена су средства у износу од 2.000.000 РСД (два 
милиона динара) за имплемантацију појединих мера ЛАП-
а. Детаљан годишњи буџет за сваку следећу годину 
примене Локалног акционог плана биће урађен на основу 
разрађених планова активности и задатака за реализацију 
ЛАП-а за Роме, за сваку календарску годину које ће 
предлагати Мобилни тим за побољшање положаја Рома. 
 
Одељак 7. МЕХАНИЗМИ ИМЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЛАП-а 
ЗА РОМЕ 
 
7.1. Имлементатори ЛАП-а за побољшање положаја 

Рома у општини Уб 
 

Конкретне акције предвиђене ЛАП-ом за Роме у 
периоду 2019. до 2023. године, ће имплементирати 
заинтересоване организације: ромска удружења, 
институције и установе, или њихове појединачне службе 
које се баве проблемима Рома на локалу и невладине 
организације. 
 
7.2. Обезбеђивање средстава за спровођење ЛАП-а за 

Роме 
 

Имлементатори ЛАП-а за Роме ће предвиђене 
активности реализовати средствима из 
више извора: 
• Општинског буџета; 
• Појединих министарстава Владе Републике Србије, која 
спроводе стратегију побољшања положаја Рома; 
• Домаћих и страних донатора. 

ЛАП за побољшање положаја Рома општине Уб 
представља плански, али и стратешки званични документ 
општине Уб. Институције и организације, које се баве 
побољшањем положаја Рома у општини Уб биће у 
прилици да планирају своје услуге и активности у складу 
са предложеним приоритетима, чиме се постиже 
синхронизовано и планско решавање препознатих 
проблема ромске националне мањине у општини Уб.  

У имлементацији планираних активности 
препоручује се партнерство јавног, цивилног и приватног 
сектора, као и међусекторска сарадња. 

 
7.3.  Праћење н евалуација 

 
Процес праћења (мониторинга) и евалуације 

спровођења ЛАП-а за Роме врши Општински тим за 
инклузију Рома општине Уб. Општински тим за инклузију 
Рома општине Уб ће једном годишње подносити извештај 
о имплементацији ЛАП-а Општинском већу општине Уб. 
 
 
12. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

 
Закључак  

о прихватању Извештаја о раду  
Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2018. годину 

 
 1. Прихвата се Извештај о раду Центра за социјални 
рад ''Уб'' у Убу за 2018. годину, који је усвојио Управни 
одбор установе на седници одржаној 21. фебруара 2019. 
године. 

 
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 06-26-1/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
13. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 
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Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба  
на План и програм рада са Финасијским планом  

за 2019. годину  
 

1. Даје се сагласност Центру за социјални рад ''Уб'' у 
Убу на План и програм рада са Финасијским планом за 
2019. годину, који је усвојио Управни одбор установе на 
седници одржаној 21. фебруара 2019. године 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 560-24/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
14. 

На основу члана 33. став 1. тачка 11) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

на Статут Предшколске установе ''Уб'' из Уба 
 

1. Даје се сагласност Предшколској установи ''Уб'' 
из Уба на Статут број 137/2019-01, који је донео Управни 
одбора установе на седници одржаној  дана 7. марта 2019. 
године. 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 110-16/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
15. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

Закључак  
о прихватању Извештаја о раду  

Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба 
за 2018. годину  

 
 1. Прихвата се Извештај о раду Градске библиотеке 
„Божидар Кнежевић" из Уба за 2018. годину, који је 
усвојио Управни одбор библиотеке на седници одржаној 
8. марта 2019. године, под бројем 35. 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 
општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 06-26-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
16. 

На основу члана 32. став 1 тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 

129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 
47/2018) и члана 33. став 1 тачка 12) Статута општине Уб 
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 
 Скупштина општине Уб, __. марта 2019. године, до-
носи 

Решење  
о давању сагласности на  

Одлуку о усвајању  Ценовника услуга 
Установе за културу и спорт  

''Културно-спортски центар Уб'' 
 
 1. Даје се сагласност Установи за културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' на Одлуку о усвајању  
Ценовника услуга, број 88/19 коју је донео Управни одбор 
установе на седници одржаној 11. фебруара 2019. године. 
 2. Ово решење и ценовник објавити у ''Службеном 
гласнику општине Уб''. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 38-1/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
17. 

Ценовник 
услуга Установе за културу и спорт  
„Културно – спортски центар Уб“  

 
1. Издавање позоришне сале : 

-Са радним светлом и радним столом постављеним на     
просценијуму 

 (за сваки започети сат коришћења)........ 3.000,00 динара 
-Са радним светлом и радним столом, рефлекторима и 
озвучењем  
(за сваки започети сат коришћења) .........3.000,00 динара 
- Позоришна сала, бина и гардеробер и сви светлосни 

и звучни ефекти 
(за сваки започети сат коришћења).... 5.000,00 динара 
 

2. Издавање озвучења : 
- Озвучење јачине до 1000 W (за програм у трајању до 

2 часа).............................................. ......8.000,00 динара 
- Озвучење јачине до 1000 W (за програм у трајању до 

2 часа) ..................................................12.000,00 динара 
Корисник обезбеђује превоз и две особе  
     

3. Издавање рефлектора : 
- Са миксетом и димерима по сату од момента 

инсталирања по комаду........................2.000,00 динара 
 Корисник обезбеђује превоз и две особе 

 
4. Издавање хола Дома културе 

- Дневно....................................................2.000,00 динара 
 
5. Спортска Хала: 

- Издавање велике сале по започетом 
сату.........................................................2.000,00 динара 

- Издавање мале сале по започетом сату 600,00 динара 
- Издавање рекламног паноа на годишњем нивоу  

димензије 1 x 3m.................................30.000,00 динара 
- Издавање рекламног паноа на годишњем нивоу 

Димензија 1,5 x 4,5m..........................60.000,00 динара
  

Добијањем сагласности оснивача на овај Ценовник 
услуга Установе, престаје да важи Ценовник услуга  бр.404-
01/12. од 15.10.12.године. 
 
У Убу, 07.02.2019.год. 
Број: 72/19      Управни одбор Установе 
       Председник 
            Слободан Стефановић, с.р. 
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17.  

На основу члана 39. став 1. и 2. тачка 1) Закона о 
култури (''Службени гласник Републике Србије'' број 
72/2009, 13/2016 и 30/2016-исправка), и члана 33. тачка 
11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине 
Уб” број 12/2008 и 6/2013), 
          Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

Р е ш е њ е 
о разрешењу директора 

Установе  за  културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' 

 
   1. Рзрешава се, на лични захтев, Радован 
Пулетић, из Уба, функције директора Установе за 
културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'', и 
утврђује да именованом функција директора 
престаје даном  објављивања овог решења у 
''Службеном гласнику општине Уб''. 

2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 
општине Уб".  

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 118-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

18. 
На основу члана 37. Закона о култури (''Службени гласник 
Републике Србије'' број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-
исправка), и члана 33. тачка 11) Статута општине Уб 
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),  
 Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 
   

Р е ш е њ е   
о именовању вршиоца дужности директора  

Установе  за  културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' 

 
 1. Именује се Тања Мимић, дипломирани менаџер, 
из Радљева, за вршиоца дужности директора Установе  за  
културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'', почев од 
наредног дана од дана објављивања овог решења у 
''Службеном гласнику општине Уб''. 

 
2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Уб". 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 112-18/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
С а д р ж а ј 

 
 
3. 

 
Одлука о утврђивања престанка мандата одборника у Скупштини општине Уб 

 
1 

 
4. 

 
Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Уб 

 
1 

 
5. 

 
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидроси-
стема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм пословања за 2019. годину 

 
 

1 
 
6. 

 
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидроси-
стема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2019. годину 

 
 

1 
 
7. 

 
Одлука о јавном превозу путника 

 
2 

 
8. 

 
Одлука о  мрежи  јавних основних школа општине Уб 

 
4 

 
9. 

 
Одлука о  мрежи  јавне Предшколске установе ''Уб'' у  општини Уб 

 
4 

 
10. 

 
Одлука о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Уб за период 2019-2023. 
година 

 
 

5 
 
11. 

 
Локални акциони план за побољшање положаја Рома у општини Уб за период 2019-2023. година 

 
5 

 
12. 

 
Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2018. годину 

 
14 

 
13. 

 
Решење о давању сагласности Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба на План и програм рада са Финасијским 
планом за 2019. годину 

 
 

14 
 
14. 

 
Закључак о утврђивању предлога Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе ''Уб'' из Уба 

 
15 

 
15. 

 
Закључак о прихватању Извештаја о раду Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2018. годину 

 
15 

 
16. 

 
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању  Ценовника услуга Установе за културу и спорт ''Културно-
спортски центар Уб'' 

 
 

15 
 
17. 

 
Ценовник услуга Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 

 
15 

 
18. 

 
Решења о разрешењу директора Установе  за  културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 

 
16 

 
19. 

 
Решења о именовању вршиоца дужности директора Установе  за  културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 

 
16 

  
Издавач: Скупштина општине Уб  
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ УБ 

Година XX – Број 3 Уб, 29. март 2019. године Бесплатан примерак 
 
3. 

На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 
129/2007 и 54/2011),  
 Скупштина општине Уб на седници одржаној 29. 
марта 2019. године, донела је 
 

О д л у к а 
о утврђивања престанка мандата одборника  

у Скупштини општине Уб 
 
 I Утврђује се да је престао мандат одборника у 
Скупштини општине Уб, пре истека времена на које је 
изабран - подношењем оставке, у складу са члан 46. став 
1. тачка 1) Закона о локалним изборима, одборници 
 Бојани Новаковић, рођеној 1992. године, 
дипломираној учитељици, из Врела,  

изабраној са Изборне листе број 1. ''Алекасандар 
Вучић – Србија побеђује''. 

 
II  На ову одлуку о престанку мандата одборника, 

допуштена је жалба Управном суду у року од 48 часова 
од дана доношења одлуке. 

 
III  Ова одлука има се објавити у ''Службеном  

гласнику општине Уб''.  
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 013-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
4. 

 На основу члана 48. став 1. и 6. и члана 56. став 
став 1, 5, 6. и 7.. Закона о локалним изборима (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 129/2007 и 54/2011),  

 Скупштина општине Уб на седници одржаној 29. 
марта 2019. године, донела је 

 
О д л у к а 

о потврђивању мандата одборника у  
Скупштини општине Уб 

 
I  Потврђује се мандат одборника у Скупштини 

општине Уб изабраног на изборима одржаним 24. 
априла 2016. године 
са Изборне листе број 1, ''Алекасандар Вучић – Србија 
побеђује'', и то: 

Горану Јовановићу, рођеном 1969. године, 
машинбравару, из Шарбана. 

 
II  На ову одлуку о потврђивању мандата одборни-

ка, допуштена је жалба Управном суду у року од 48 часо-
ва од дана доношења одлуке. 

 

III  Ова одлука има се објавити у ''Службеном  
гласнику општине Уб''.  

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 013-3/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
5. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 
закон и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Ста-
тута општине Уб (“Службени гласник општине 
Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. го-
дине, доноси 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Јавном предузећу за управљање и коришћење  
регионалног вишенаменског хидросистема  

Стубо – Ровни ''Колубара'' 
на Програм пословања за 2019. годину 

 
1. Даје се сагласност Јавном предузећу за управља-

ње и коришћење регионалног вишенаменског хидроси-
стема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програма пословања 
за 2019. годину, који је усвојио Надзорни одбор предузе-
ћа на седници одржаној 14. јануара 2019. године 
Одлуком број 5-1/4. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гла-

снику општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-1/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
6. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Јавном предузећу за управљање и коришћење  
регионалног вишенаменског хидросистема  

Стубо – Ровни ''Колубара'' 
на Програм коришћења субвенција  

из буџета града Ваљева за 2019. годину 
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1. Даје се сагласност Јавном предузећу за управља-
ње и коришћење регионалног вишенаменског хидросисте-
ма Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм коришћења 
субвенција из буџета града Ваљева за 2019. годину, који 
је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржа-
ној 14. јануара 2019. године Одлуком број 5-1/05. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гла-

снику општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
7. 

На основу члана 6. и 9. став 3. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'' број 88/2011, 
46/2014 - Одлукa УС РС, 104/2016  и 95/2018), члана 20. 
став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службе-
ни гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 
101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 12. став 1. 
тачка 6) Статута општине Уб (“Службени гласник оп-
штине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 
 Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 
  

Одлука 
о јавном превозу путника на територији општине Уб 

 
I  Опште одредбе 

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се услови и начин 

организовања и обављања јавног превоза путника, начин 
регистрације и овере реда вожње за градски и приградски 
превоз, као и друга питања од значаја за јавни превоз 
путника на територији општине Уб 

 
Члан 2. 

Јавни превоз путника у градском и приградском 
саобраћају (у даљем тексту: јавни превоз), је комунална 
делатност градског и приградског превоза путника, која 
обухвата обављање јавног линијског превоза путника 
аутобусима у насељеном месту Уб и између насељених 
места у општини Уб, као и обезбеђивање места за 
укрцавање и искрцавање путника на стајалиштима, као 
саобраћајним објектима који се користе у јавном 
превозу, који је под једнаким условима доступан свим 
корисницима превозних услуга и за који се наплаћује 
услуга превоза. 

 
Члан 3. 

Јавни превоз путника се може обављати као 
линијски и посебан линијски превоз. 
 

Члан 4. 
Јавни превоз обавља се у складу са законом, општим 

условима превоза које утврђује Привредна комора 
Србије и овом одлуком. 

Превозник и посада возила дужни су на захтев 
корисника превоза дати на увид опште услове превоза. 
 

Члан 5. 
У возилу којим се обавља јавни превоз путника, ако 

посебним прописима није другачије одређено, не могу се 
превозити деца испод шест година старости без 

пратиоца, лица оболела од заразних болести, лица у 
напитом стању, животиње, посмртни остаци, експлозиви, 
лако запаљиве, отровне, радиоактивне, нагризајуће 
заразне материје и органски пероксиди. 

 
II  Линијски превоз 

 
Члан 6. 

Линијски превоз путника обавља се као: 
- градски превоз - на територији насељеног места 

Уб, 
- приградски превоз - између два или више 

насељених места на територији општине Уб. 
За линијски превоз путника користе се стајалишта 

која решењем одреди Општинска  управа општине Уб, у 
даљем тексту Општинска управа. 
 

Члан 7. 
Линијски превоз путника на територији општине Уб 

обавља превозник који испуњава законом утврђене 
услове за обављање превоза, а коме општина Уб повери 
обављање ове комуналне делатности. 

Поверавање превоза из става 1. овог члана врши се 
на основу уговора о поверавању обављања комуналне 
делатности закљученог између општине Уб, коју 
представља и заступа председник општине Уб и 
превозник. 

Председник општине Уб одлучује о поступку избора 
превозника - поступак јавне набавке у складу са законом 
којим се уређују јавне набавке или поступак давања 
концесије у складу са законом којим се уређује јавно-
приватно партнерство и концесије. 

 
Члан 8. 

Превозник може отпочети и обављати линијски 
превоз ако има регистрован и оверен ред вожње и доказ о 
исправности возила. 

Регистрацију и оверу реда вожње за линијски превоз 
путника врши Општинска управа. 

Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у 
градском и приградском превозу подноси се најкасније 
до 30. јуна текуће године. 

Уз захтев за регистрацију реда вожње у градском и 
приградском саобраћају подноси се: извод из регистра о 
вршењу делатности јавног линијског превоза путника; 
доказ о испуњености законом утврђених услова; подаци 
о могућности коришћења аутобуских стајалишта за 
одређену врсту превоза. 

Ред вожње у градском и приградском саобраћају 
оверава Општинска управа. Овера реда вожње врши се са 
роком важења од годину дана, са почетком важења од 1. 
септембра текуће године. 

Општинска управа води регистар оверених редова 
вожње који садржи: редни број, назив превозника, назив 
линије, број полазака на линији и рок важења реда 
вожње. 

Општинска управа региструје и оверава ред вожње у 
року од 15 дана од дана достављања. 
 

Члан 9. 
О отпочињању обављања линијског превоза 

путника, превозник обавештава корисника превоза на 
начин и под условима утврђеним уговором из члана 7. 
став 2. ове одлуке. 
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Члан 10. 

Превозник се мора придржавати регистрованог и 
овереног реда вожње. 

У току важења реда вожње линијски превоз може се 
привремено обуставити или изменити у случајевима: 

- прекида саобраћаја због више силе или извођења 
радова на реконструкцији пута, 

- због мера надлежног републичког или органа 
општине које непосредно утичу на ограничење 
саобраћаја, док те мере трају. 

Превозник је дужан пре почетка обуставе превоза из 
става 2. овог члана о томе обавестити Општинску управу, 
а преко средстава јавног информисања кориснике 
превоза. 

 
Члан 11. 

Превозник је дужан у линијском превозу примити 
сваког путника и ствари у границама расположивих 
места за путнике, односно корисне носивости возила, ако 
законом није другачије одређено. 

Превозник је дужан обезбедити превоз пртљага у 
границама расположивог пртљажног простора 
истовремено с превозом путника коме пртљаг припада. 

Ствари које се не сматрају ручним пртљагом не могу 
се смештати у делу возила у коме се налазе места за 
превоз путника. 

 
Члан 12. 

У возилу којим се обавља линијски превоз мора 
бити: 

- истакнут у доњем десном углу ветробранског 
стакла и са стране поред улазних врата, назив линије са 
назначењем најмање једне успутне станице или 
стајалишта који ближе одређују правац линије, 

- важећи ред вожње, општи услови превоза и важећи 
ценовник. 
 

Члан 13. 
Пријем путника у возило и искрцавање путника у 

линијском превозу врши се на аутобуским станицама и 
аутобуским стајалиштима који су унети у ред вожње. 
 

Члан 14. 
Превозник који користи аутобуску станицу 

доставља аутобуској станици регистровани ред вожње за 
сваку линију 10 дана пре почетка обављања превоза на 
тој линији. 

Аутобуска станица мора сачинити извод из реда 
вожње и истаћи га на видном месту у аутобуској станици 
најкасније дан пре ступања на снагу реда вожње. 
 

Члан 15. 
Превозник је дужан да постави извод из реда вожње 

на аутобуском стајалишту. 
 

Члан 16. 
Превозник у линијском превозу путника дужан је 

издати возну карту и потврду за превоз путничког 
пртљага. 

Члан 17. 
Превозник може престати са обављањем линијског 

превоза на начин и под условима утврђеним уговором из 
члана 7. став 2. ове одлуке. 

 

III  Посебан линијски превоз 
Члан 18. 

Посебан линијски превоз је превоз радника из места 
становања на посао и са посла, као и ђака из места 
становања до школе на територији општине Уб и из 
школе на територији општине Уб, са посебним 
идентификационим возним исправама (недељна, 
месечна, годишња и слично), који се обавља на основу 
писменог уговора и списка путника и без примања 
других путника. 

Када је општина Уб корисник превоза - превоз ђака 
из става 1. овог члана, уговор о превозу закључује се 
између општине Уб, коју представља и заступа 
председник општине Уб и превозника, а по претходно 
спроведеном поступку јавне набавке услуге превоза ђака 
у посебном линијском превозу. 

Закључивање уговора из става 1. овог члана са 
физичким лицем, које није предузетник, није дозвољено. 

Уговором из става 1. овог члана, који мора бити 
нумерисан, утврђује се нарочито превозни пут са 
утврђеним полазиштем и одредиштем, места укрцавања 
и искрцавања путника, план обављања превоза и цена 
превоза. 

У свакој појединачној вожњи којом се извршава 
уговор о посебном линијском превозу, аутобусом се могу 
превозити само радници или ђаци корисника превоза са 
којим је закључен уговор.  

Укрцавање и искрцавање путника у посебном 
линијском превозу врши се на местима која су утврђена 
уговором из става 1. овог члана. 

Превозници који обављају посебан линијски превоз 
могу укрцавати и искрцавати путнике на аутобуским 
стајалиштима. 

Списак путника из става 1. овог члана на основу 
кога се обавља посебан линијски превоз мора бити 
попуњен читко, тачно и закључен и оверен потписом 
овлашћеног лица превозника. 

Превозник је дужан да уговор о превозу и списак 
путника чува две године од дана обављеног превоза. 

  
Члан 19. 

У аутобусу којим се обавља посебан линијски 
превоз мора се налазити примерак уговора на основу 
кога се обавља превоз, списак путника за сваку 
појединачну вожњу којом се извршава уговор о посебном 
линијском превозу и на предњем делу аутобуса натпис: 
"Посебан линијски превоз". 

Списак путника из става 1. овог члана мора бити 
попуњен читко, закључен и оверен потписом овлашћеног 
лица превозника, пре постављања аутобуса за укрцавање 
путника у полазишту. 

  
Члан 20. 

Превозник који је уговорио посебан линијски превоз 
дужан је да путницима обезбеди идентификационе возне 
исправе. 

Забрањено је превознику који обавља посебан 
линијски превоз да превози путнике без 
идентификационих возних исправа. 

Идентификациона возна исправа садржи нарочито 
име, презиме и фотографију путника, као податке о 
личности, назив корисника превоза, превозни пут, рок 
важења, потпис овлашћеног лица издаваоца возне 
исправе. 
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IV  Надзор 
Члан 21. 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши 
Општинска управа 

У вршењу инспекцијског надзора, инспектор 
Општинске управе има дужности и овлашћења 
прописана законом којим се регулише превоз путника у 
друмском саобраћају. 

  
V  Завршна одредба 

Члан 22. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Уб ". 
 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 344-58/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
8. 

На основу члана 104. став 1, 3. и 5. Законa о основа-
ма система образовања и васпитања ("Службени 
гласники РС", број 88/2017, 27/2018 - други закон и 
27/2018 (II) - други закон),  члана 3. Уредбе о 
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 
школа (''Службени гласник РС'' број 21/2018), и члана 33. 
тачка 7) Статута општине Уб (''Службени гласник оп-
штине Уб'', број 12/2008 и 6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 
 

О д л у к а 
о  мрежи јавних основних школа општине Уб 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се мрежа јавних основних 
школа, са издвојеним одељењима, општине Уб, од 
школске 2019/2020 године. 

 
Члан 2. 

Образовно васпитни рад са ученицима у основном 
образовању и васпитању обављају следеће јавне основне 
школе: 

1. Основна школа  ''Милан Муњас'', са седиштем 
у Убу,  

 у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Совљак, Паљуви, Стубленица, Црвена Јабука, Јо-
шева, Лончаник, Звиздар, Руклада, Гвозденовић, Врхови-
не, Новаци и Трлић. 

У Основној школи ''Милан Муњас'' у Убу ученици 
похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у издвојеним одеље-
њима од 1до 4 разреда.  

Основна школа ''Милан Муњас'' Уб, у згради у Убу, 
Улица 1. маја 57в, организује и изводи рад издвојеног 
одељења ученика са сметњама у развоју. 

2. Основна школа ''Рајко Михаиловић'', са седи-
штем у Бањанима  

у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Таково, Врело, Вукона,  Кожуар, Тулари, Калинов-
ац и Брезовица.  

У Основној школи ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима 
и издвојеним одељењима у Туларима и Врелу ученици 
похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у осталим  издвоје-
ним одељењима од 1 до 4 разреда.  

3. Основна школа ''Душан Даниловић'', са седи-
штем у Радљеву,  

у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Бргуле, Каленић и Шарбане. 

У основној  школи ''Душан Даниловић'' у Радљеву 
ученици похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у издвоје-
ним одељењима од 1 до 4 разреда.   

4. Основна школа ''Свети Сава'' са седиштем у 
Памбуковици, 

 у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Докмир, Радуша, Слатина и Чучуге.  

У основној школи ''Свети Сава'' у Памбуковици и 
издвојеном одељењу у Докмиру ученици похађају наста-
ву од 1 до 8 разреда, а у осталим одељењима од 1 до 4 
разреда.   

          
Члан 3. 

Основно музичко образовање стиче се у  Школи за 
основно музичко образовање ''Петар Стојановић'' у Убу, 
по условима прописаним Законом о основама система 
образовања и васпитања. 

 
Члан 4. 

У буџету општине Уб, а за расходе утврђене зако-
ном обезбеђују се средства у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања. 

 
Члан 5. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Од-
лука о  мрежи  основних школа општине Уб (''Службени 
гласник општине Уб'' број 5/2012, 14/2012, 26/2013, 
22/2016, 6/2017 и 9/2017). 

 
Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб'', а 
примењиваће се од школске 2019/2020 године.  
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 61-3/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
9. 

На основу члана 104. став 1 и 3. Законa о основама 
система образовања и васпитања ("Службени гласники 
РС", број 88/2017, 27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - 
други закон),  члана 2. Уредбе о критеријумима за 
доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и 
акта о мрежи јавних основних школа (''Службени 
гласник РС'' број 21/2018), и члана 33. тачка 7) Статута 
општине Уб (''Службени гласник општине Уб'', број 
12/2008 и 6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 

 
О д л у к а 

о  мрежи  јавне Предшколске установе ''Уб'' 
 у  општини Уб 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се мрежа јавне Предшколске 
установе ''Уб'' из Уба, у даљем тексту матична установа, 
са издвојеним одељењима у општини Уб. 

 
Члан 2. 
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У радној 2019/2020 години, матична установа 
делатност предшколског васпитањa и образовања и 
припремни предшколски програм обавља у свом 
седишту. 

У припремни предшколски програм, у матичну 
установу, у складу са законом, уписују се деца са 
подручја насељених места: Уб, Гуњевац, Звиздар, 
Тврдојевац, Таково, Врело, Руклада, Мургаш, 
Гвозденовић, Трњаци, Шарбане, Стубленица и Паљуви. 

У радној 2019/2020 години, матична установа 
припремни предшколски програм у полудневном трајању 
од 4 сата обавља и ван седишта у 13 издвојених одељења 
– објеката, где се, у складу са законом, уписују деца са 
подручја једног или више насељених места и то:  

1. Памбуковица - Памбуковица, Чучуге, Докмир, 
Кршна Глава и Слатина; 

2. Бањани - Бањани и Вукона; 
3. Тулари -  Тулари; 
4. Кожуар - Кожуар; 
5. Калиновац - Калиновац; 
6. Радљево - Радљево, Бргуле и Лисо Поље; 
7. Каленић - Каленић; 
8. Црвена Јабука - Црвена Јабука, Милорци и 

Лончаник; 
9. Јошева - Јошева; 
10. Трлић - Трлић и Новаци; 
11. Брезовица - Брезовица; 
12. Совљак - Совљак; 
13. Врховине - Врховине. 
 

Члан 3. 
Од радне 2020/2021 године и даље, матична 

установа делатност предшколског васпитањa и образов-
ања и припремни предшколски програм обавља у свом 
седишту. 

У припремни предшколски програм, у матичну 
установу, у складу са законом уписују се деца са 
подручја насељених места: Уб, Гуњевац, Звиздар, 
Тврдојевац, Таково, Совљак, Руклада, Врховине, 
Мургаш, Гвозденовић, Трњаци, Шарбане, Стубленица и 
Паљуви. 

Од радне 2020/2021 године и даље, матична 
установа припремни предшколски програм у 
полудневном трајању од 4 сата обавља и ван седишта у 8 
издвојених одељења – објеката, где се, у складу са 
законом, уписују деца са подручја једног или више 
насељених места и то: 

1. Памбуковица - Памбуковица, Чучуге, Докмир, 
Кршна Глава и Слатина и Радуша; 

2. Бањани - Бањани, Калиновац и Вукона; 
3. Кожуар - Кожуар и Тулари; 
4. Врело - Врело; 
5. Радљево - Радљево, Бргуле и Лисо Поље; 
6. Каленић - Каленић; 
7. Црвена Јабука - Црвена Јабука, Милорци, 

Лончаник и Јошева; 
8. Трлић - Трлић, Новаци и Брезовица. 
 

Члан 4. 
У буџету општине Уб, а за расходе утврђене зако-

ном обезбеђују се средства у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања. 

 
Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб'' а 
примењиваће се од школске 2019/2020 године.  

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 60-4/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
10. 

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 7) Статута општине 
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

 
Одлука  

о доношењу Локалног акционог плана  
за побољшање положаја Рома у општини Уб  

за период 2019.-2023. година 
 

 1. Доноси се Локални акциони план за побољшање 
положаја Рома у општини Уб за период 2019.-2023. 
година који је саставни део ове одлуке. 

 
2. Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 
 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 020-216/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
11. 
 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 
ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА  

У ОПШТИНИ УБ ЗА ПЕРИОД 2019.-2023. ГОДИНА 
 

Одељак 1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР 
ЛОКАЛНЕ РОМСКЕ ПОЛИТИКЕ 
 

1.1. Локални акцнони план за побољшање положаја 
Рома у општини Уб 
(основни појмови) 

 
Локални акциони планови представљају конкретан 

механизам помоћи Ромима у једној локалној заједници 
Шта су у ствари ЛАП-ови за Роме 
Реч је о документима која садрже ПЛАН 

конкретних мера и активности намењених Ромима ( или 
организацијама које раде са Ромима), а који су 
прихваћени од стране локалних Скупштина. Како би се 
план спровео у праксу, неопходно је у буџетима 
локалних самоуправа обезбедити средства за 
имплементацију ЛАП-ова за Роме. ЛАП-ови за Роме 
стога представљају ПЛАНСКО и ДУГОРОЧНО 
решавање проблема, који су препознати као 
решиви од стране актера. 
 
1.2. Документи који представљају упорншге ЛАП-а за 

унапређење положаја Рома у општнни Уб 
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Влада Републике Србије усвојила је Акциони план 
за спровођење Стратегије за унапређивање положаја 
Рома на седници одржаној 10. јуна 2013. године. Мерама, 
односно активностима, које су дефинисане у Акционом 
плану операционализују се препоруке и приоритети 
предвиђени Стратегијом, који се односе на унапређивање 
положаја Рома у областима образовања, здравствене 
заштите, запошљавања, обезбеђивања одговарајућих 
услова становања, издавања личних докумената, 
социјалне заштите, родне равноправносги, забране 
дискриминације, информисања, културе, политичког 
учешћа и представљања, положаја интерно-расељених 
лица и повратника по основу Споразума о реадмисији.  

Поред наведене стратегије, домаћи документи 
релевантни за овај процес су: 
- Стратегија смањења сиромаштва; 
- Миленијумски циљеви развоја; 
- Закон о заштити права и слобода националних мањина; 
- Закон о забрани дискриминације; 
- Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. 
године; 
- План придруживања ЕУ; 
- Смернице за унапређивање ромских насеља; 
- Стратегија развоја образовања одраслих; 
- Закон о социјалном становању; 
- Стратегија социјалног становања; 
- Закон о озакоњењу објеката. 

Оквир за израду ЛАП-ова поред домаћих 
представљају и међународни документи: 
1. Међународни уговори 
- Оквирна Конвенција СЕ за заштититу националних 
мањина; 
- Европска повеља о регионалним и мањинским 
језицима; 
- Универзална декларација о људским правима; 
- Међународни пакт о економским, социјалним и 
културним правима; 
- Европска социјална повеља СЕ из 1961. ( ЕСП бр. 35 ), 
додатни 
протоколу исте из 1988. (ЕСП бр. 128) 
- Ревидирана европска социјална повеља из 1996. ( ЕСП 
163 ) 
- Међународна конвенција о укидању свих облика расне 
дискриминације (члан 5 ); 
- Конвенција УНЕСЦО против дискриминације у 
образовању; 
- Конвенција о правима детета ( чл. 28 и 29 ). 
2. Препоруке ЕУ 
- Препоруке Европске уније у вези са образовањем; 
- Принципи и смернице за побољшање ситуације Рома 
засновани на препорукама    специјалистичке групе Рома/ 
Цигана, Савета Европе и на препорукама Високог 
комесара ОЕБС-а за националне мањине, које је усвојила 
Европска унија ( Група ЦОЦЕН ) на самиту у Тампереу, 
децембра 1999. године. 
3. Препоруке Комитета министара СЕ 
- Нацрт препоруке КМСЕ државама чланицама СЕ о 
бољем приступу здравственој заштити Рома у Европи; 
- Препорука ( 2005 ) 4 КМСЕ државама чланицама о 
унапређивању услова становања Рома и Травелерса у 
Европи; 
- Препорука ( 2001 ) 17 о унапређивању економског и 
статуса 
запошљавања Рома/ Цигана и Травелерса у Европи; 

- Препорука ( 2000 ) 4 КМСЕ државама чланицама у вези 
са образовањем 
ромске деце у Европи. 
4. Препоруке Парламентарне скупштине СЕ 
- Препорука 1633 ( 2003 ) Присилан повратак Рома из 
бивше Федеративне Републике Југославије, укључујући 
Косово, у Србију и Црну Гору из земаља чланица Савета 
Европе; 
- Препорука 1557 ( 2002 ) о правном статусу Рома у 
Европи; 
- Препорука 1203 ( 1993 ), у вези са Ромима у Европи; 
- Препорука 563 ( 1969 ) о ситуацији Цигана 
и.Травелерса у Европи. 
5. Европска комисија против расизма и нетолеранције 
Савета Европе ( ЕЦРИ ) 
- Борба против расизма и нетолеранције према Ромима, 
ЕЦРИ (98) 29 
6. Конгрес локалних и регионалних власти Савета 
Европе 
- Резолуција 44 ( 1997 ) « Ка толерантној Европи : 
допринос Рома » 
- Препорука 11 ( 1995 ) « Ка толерантној Европи : 
допринос Рома » 
7. Високи комесар за људска права СЕ 
- Препоруке Високог комесара за људска права СЕ у 
Стање људских права Рома у земљама СЕ, 2005. 
- Директива Савета 2000/43/ЕЦ од 29. јуна 2000. године, 
за примену начела равноправног третмана лица без 
обзира на расно и етничко порекло УН . 
- УН ХАБИТАТ Агенда (усвојена у Истанбулу 1996. 
године ); 
- Декларација о градовима и другим људским насељима у 
новом миленијуму 
( усвојена на специјалној сесији Генералне скупштине 
УН, 2001. године); 
- ОЕБС- Акциони план за унапређивање положаја Рома у 
земљама ОЕБС-а 
 

1.3 Захвалност учесницима/цама у процесу ЛАП-а 
 

У циљу израде Локалног акционог плана за Роме у 
општини Уб, формирана је радна Група коју су чинили 
представници/це: локалне самоуправе, као носиоца 
процеса и формалног доносиоца овог документа, 
институција система, које се на локалном нивоу баве 
питањима Рома, невладиних организација, које делују у 
локалној заједници. Велики допринос изради ЛАП-а за 
Роме, дао је Мобилни тим у чијем саставу је координатор 
за ромска питања, представница Центра за социјални рад, 
представник Националне службе запошљавања, 
здравствена медијаторка и педагошки асистент. 

Улога радне групе била је да: 
• Обезбеди потребне податке непосредно од циљних 
група и социјалних актера у систему подршке Ромима; 
 • Размењује информације и учествује на састанцима од 
значаја за процес планирања; 
• Примењује усвојене методе планирања током процеса 
планирања; 
• Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са 
различитим релевантним локалним и републичким 
актерима; 
• Ради на писању завршног документа; 
 

Захваљујемо се свим члановима/ицама радне Групе 
на учешћу у процесу планирања. Остали актери 
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укључени у сам процес Локалног акционог планирања су 
били: представници/це различитих институција, 
организација и група, укључујући и групе потенцијалних 
корисника/ца, који су повремено учествовали у 
консултативном процесу. 
 

1.4 Локални актери који се баве питањима Рома 
 

Органи општине Уб креирају локалну политику, 
која третира и питања ромске националне мањине а 
посебну пажњу посвећују решавању њихових проблема. 
Њихова улога је да доприносе развоју опште културе, 
хуманизацији односа међу људима, активно прате, 
идентификују и дају предлоге за решавање проблема 
ромске националне мањине. Значајну улогу у области 
инклузивног образовања заузимају све школе у нашој 
општини.  

Полицијска станица Уб блиско сарађује са свим 
институцијама и представља део локалне координације 
организација и служби ангажованих на решавању питања 
ромске националне мањине када је у питању издавање 
докумената а и кад је у питању одржавање јавног реда и 
мира. 

Центар за социјални рад, нуди услуге породично - 
правне заштите. У случајевима потребе за заштитом деце 
без родитељског старања, малолетничких починилаца, 
кривичних дела и онда када су у питању деца из ромске 
популације, затим додела једнократне помоћи посебно 
социјално рањивим ромским породицама. 

Црвени крст помаже у делу доделе хигијенских 
пакета, намирница одеће и обуће, према својим 
могућностима. 

Дом здравља Уб, који у оквиру патронажне службе 
има ромског здравственог медијатора, где сво особље 
има исти третман свих оболелих независно од тога којој 
националности припадају. 

Образовне институције у Општини, укључујући 
основне и средње школе као и Предшколска установа Уб, 
показују огромно разумевање за Роме, имају емпатије, и 
прихватају различитости које Роми носе, традиционалне 
културошке и сваке друге. Ове институције омогућавају 
стицање образовања и одговарајућих квалификација 
Ромима, применом афирмативних мера. 

Национална служба за запошљавање преузела је 
значајну партнерску улогу у решавању проблема ромске 
националне мањине, учествујући у неколико пројеката, 
којима се 
реаговало на повећање процената њихове запослености. 

Ромска удружења Рома Коцељеве, који партнерски 
са Локалном самоуправом и другим локалним актерима 
учествују у спровођењу различитих мера за побољшање 
положаја ромске националне мањине. Ова удружење су 
одавно превазишла локалне оквире и врло успешно су 
реализовала неколико веома успешних пројеката 
поготову из области образовања. 
 
Одељак 2. ИЗРАДА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА 
2019-2023 ГОДИНЕ 
 

2.1. Разлози за израду ЛАП-а за побољшање 
положаја Рома у Убу 2019-2023 

 
Уб је у периоду од 2008. до 2015. године 

реализовао први Локални акциони план за побољшање 

положаја Рома за период 2014-2018 године. Првобитни 
Локални акциони план за 
  
побољшање положаја Рома је у доброј мери побољшао 
положај Рома поготову кад је у питању образовање Рома 
и стамбено збрињавање за 40 ромских породица кроз 
реализацију пројекта ''Побољшање стандарда живота у 
ромским насељима'', који је реализован у сарадњи са 
Министарством Финансија и Министарством финансија 
Републике Србије и невладином организацијом HELP. 
Будући да je претходни ЛАП управо истeкао, приступило 
се изради новог. За израду новог планског документа 
који ће захватати наредних пет године, било је 
неопходно прикупити нове и репрезентативне податке. 
Стога се приступило прикупљању обимних и 
разноврсних података, чији је циљ био да јасно укажу на 
потребе Рома у општини Уб, као и да недвосмислено 
прикажу ресурсе, које локална заједница има, а који се 
могу синхронизовано користити, како би се побољшао 
положај Рома у нашој Општини. 

Мере које су предвиђене овим Локалним акционим 
планом за побољшање положаја Рома ослањају се на 
податке прикупљене истраживањем и сарадњом са 
бројним институцијама и организацијама. Коришћени су 
подаци Општинске управе, Националне службе за 
запошљавање, Центра за социјални рад, основних и 
средњих школа, Предшколске установе „Уб“, удружења 
Рома . 
 
2.2. Ток израде ЛАП-а за побољшање положаја Рома 

у Убу 2019-2023 
 

Локални акциони план за унапређење положаја 
Рома доноси се за период од пет година, са детаљном 
разрадом активности. Процес израде Локалног акционог 
плана за унапређење положаја Рома у општини Коцељева 
заснива се на интерактивном приступу, чије су основне 
методолошке карактеристике да је: 
• Локални - спроводи се у локалној заједници и уважава 
локалне специфичности; 
• Партиципативан - укључио је различите битне актере, 
организационе подршке Ромима у локалној заједници; 
•Утемељен на реалним околностима, расположивим 
ресурсима и потребама унапређења положаја Рома; 
• Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и 
позитивној промени којој се тежи; 
• Користи савремене методе планирања и анализе свих 
важних елемената потребних за доношење одлука; 
• Подстиче одговоран однос различитих друштвених 
актера у локалној заједници. 

За потребе процеса, прикупљања и анализе 
основних података о положају и потребама Рома у Убу, 
коришћени су следећи извори: резултати интервјуа са 
потенцијалним корисницима/цама и састанка са 
локалним актерима, статистички подаци, Студија 
побољшања услова живота Рома, различити извештаји и 
документи локалних ромских НВО итд. Процес израде 
Плана спроведен је у периоду септембар 2018 - децембар 
2018. године .  
 
Одељак З. ПРИКУПЉЕНИ ПОДАЦИ 
 

3.1. Географскн подаци 
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Територија општине Уб обухвата површину од 
456,7 километара квадратних, налази се у 
северозападном делу Републике Србије у Колубарском 
управном округу на 55 километара од Београда. Граничи 
се са општинама Коцељева, Владимирци, Ваљево, 
Лајковац и Обреновац. Има умерено континенталну 
климу, а обухвата долине двеју река Тамнаве и Уба и 
ниске благо брежуљкасте терене.  Од укупне површине 
општине 60% чини пољопривредно земљиште. 
   

3.2. Демографски подаци 
 

На територији општине Уб према званичним 
подацима из пописа 2011. године живи укупно 29.101 
становник. 
 

3.3. Подаци о Ромима у општини Уб 
 

Према званичним подацима (попис 2011.година) у 
општини Уб има 1.118 Рома. Из наведених података се 
види да је у Уб, као и у већини других места у Србији 

присутан проблем евидентирања ове националне 
мањине, јер су процене да Рома у нашој општини има 
много више од 3.000 до 3.200. 

У општини Уб највећи број Рома живи у следећим 
местима: Бањани, Трлић, Новаци, Кожуар, Паљуви, 
Бргуле, Каленић, Докмир, Чучуге, Памбуковица, 
Звиздар, Совљак и у самом насељеном месту Уб. 

Лоша образовна структура и висока незапосленост 
карактеришу највећи део популације Рома у Убу. Лоши 
услови живота и неки елементи традиционалног начина 
живота утичу и на лошу здравствену ситуацију, посебно 
деце и жена. 
 
Одељак 4. АНАЛИЗА СТАЊА И ЗАКЉУЧЦИ 
 

Анапиза стања у локалној заједници по питањима 
унапређења положаја Рома извршена је кроз 
идентификовање досадашњих активности и резултата у 
овом домену и сагледавања позитивних капацитета и 
слабости локалне заједнице, као и могућности и препрека 
са којима се суочава у свом радном окружењу. 

 
SWOT АНАЛИЗА 

 
СНАГЕ 

• Људски ресурси - имамо Посланика који има много 
разумевања за све грађане наше Општине па и за Роме, 
емпатија свих актера који се баве питањима Рома, 
• Извори финансирања - страни донатори 
• Организован невладин сектор у Општини, 
• Постојање ромских Удружења 
•Постојање стратешких докумената Општине 
• Развијена комуникација са донаторима 
• Стабилност актуелне локалне власти 
• Мотивисаност актуелне локалне власти да се бави 
унапређењем положаја Рома  
• Постојање Савета за међунационалне односе 
• Постојање Мобилног тима за инклузију Рома 
• Заинтересованост локалних институција и организација 
за сарадњу на унапређењу положаја Рома 

 

СЛАБОСТИ 
•Недостатак потпуних и ажурираних података о Ромима 
• Недовољна искоришћеност других извора 
финансирања - донатори 
•Недостатак акционих планова за операционализацију 
стратешких докумената 
• Слаба заинтересованост Рома за постојеће 
програме 
• Недовољна информисаност Рома 
• Релативно низак ниво познавања локалног акционог 
планирања од стране различитих акгера у заједници 

 

МОГУЋНОСТИ 
• Доступност различитих фондова (ИПА фондови, УНДП 
фондови, РЕФ фондови, сарадња са ОСЦ-ом итд.) 
• Нови трендови и политичка орјентација 
државе - активнија улога ромског Националног савета 
•Финансијска и нефинансијска (изградња капацитета) 
подршка међународних организација.  

 

ПРЕПРЕКЕ 
• Смањена заинтересованост међународних 
донатора за Роме 
• Недовољно присуство питања ромске 
националне мањине у нашој јавности 
(маргинализација питања) 
• Низак ниво животног стандарда у земљи - 
изражено опште сиромаштво 

 
 

 
На основу претходне анализе може се закључити 

да су главне снаге локалне заједнице постојање локалних 
стратешких докумената, стабилна политичка клима, 
стабилан извор финансирања, висока свест и 
заинтересованост локалне самоуправе, постојање Савета 
за међунационалне односе, Мобилног тима за инклузију 
Рома у општини Уб. 

Најважније могућности из ширег окружења су: 
доступност различитцх фондова, подршка међународних 
организација, владиних и невладиних, заинтересованост 
међународних донатора, нова орјентација политике 
државе Србије у решавању проблема Рома. 

Анализом заинтересованих страна идентификоване 
су кључне заинтересоване стране за унапређење 
положаја Рома у општини Уб које, су диференциране на 
крајње кориснике/це услуга (различите групе ромске 
националне мањине) и кључне партнере у локалној 
самоуправи у развијању и примени мера и програма. 

Крајњи корисници/це Локалног акционог плана за 
унапређење положаја Рома су: 
• Становници ромских насеља, Роми 
• Самохрани родитељи Роми 
• Многочлане ромске породице 
• Ромски ученици 



 
Број 3 страна 9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. март 2019. године 
 
 
• Радно способни, незапослени Роми 
• Жене Ромкиње 

На основу Анализе заинтересованих страна, може 
се закључити следеће: Ромска национална мањина у 
општини Уб, слично другим градовима и општинама у 
Србији, претставља веома хетерогену групу у оквиру 
које се може, по различитим критеријумима, издвојити 
већи број подгрупа. (стари без породичне подршке и 
прихода, вишечлане породице, радно способни 
незапослени без одговарајуће квалификације, болесни и 
др.). 

Локални акциони план обухвата области: 
становање, образовање, запошљавање и здравство, али и 
мере које се односе на очување и унапређивање 
културног идентитета Рома, мере којима се јачају 
капацитети ромске заједнице да партнерски учествује у 
спровођењу ЛАП, мере из области социјалне заштите, 
којима се пружа подршка посебно угроженим 
категоријама унутар ромске заједнице, мере усмерене 
првенствено на младе, мере из области 
екологије, као и мере из области медија и информисања. 
Ово је потребно јер питања унапређивања положаја Рома 
нису само питања унапређивања положаја једне од 
социјално угрожених категорија становништва и 
остваривање њихових људских права, већ су и питања 
остваривања права припадника једне од националних 
мањина. 

Мере које предлажемо имају своје утемељење у 
многим међународним и домаћим правним актима, као 
што су Конвенција о правима детета, Оквирна 
конвенција СЕ о заштити 
 права и слобода националних мањина, Европска повеља 
о регионалним и мањинским језицима, Закон о заштити 
права и слобода националних мањина, Декларација 
Декаде Рома 2005 - 2015, Акциони план за унапређивање 
положаја Рома у земљама ОЕБС-а. Иако предвиђају 
предузимање афирмативне акције она се увек спроводи 
уз поштовање принципа 
„не чињења штете другоме“. 
 
Одељак 5. ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 
 
Општи н специфични циљеви 

 
У оквиру Локалног акционог плана за унапређење 

положаја Рома у општини Уб дефинисан је један општи и 
више специфичних циљева у области становања, 

образовања, запошљавања, здравства, културе и 
информисања. 
Општн цпљ овог акцноног плана је: унапређење 
положаја Рома на територији општине 
Коцељева. 
 
Спецнфични циљеви из области образовања су: 
-  Потпуни обухват деце ромске националности у 
образовни систем; 
-  Обезбеђивање квалитетног образовања за што већи 
број ромске деце; 
-  Минимизирање осипања ромске деце из образовног 
система; 
-  Унапређивање образовања одраслих Рома. 
 
Специфични циљеви у области становаља су: 
-  Свеобухватна и одржива обнова и унапређивање 
услова живљења у ромским насељима; 
-  Регулисање имовинско - правног статуса стамбених 
објеката у ромским насељима; 
-  Санирање ургентних ситуација; 
-  Интеграција становника насеља у окружење. 
 
Специфични циљ у области запошљавања је: 
-  Економско оснаживање кроз самозапошљавање и 
организовање обуке за дефицитарна занимања 
 
Спецнфнчни циљеви у области здравства су: 
-  Побољшање доступности здравствене заштите за 
ромску популацију; 
-  Унапређење животног окружења у ромској заједници; 
-  Унапређење остваривање права Рома на здравствену 
заштиту. 
 
Сиецнфични циљеви у области социјалне заштите су: 
-  Одржавање минималне материјалне сигурности и 
независности појединаца и породице у 
задовољавању животних потреба; 
-  Обезбедити приступ и доступност адекватним дневним 
услугама социјалне заштите 
 
Специфични циљеви у области културе, медија и 
информисања су: 
-  Унапређивање и заштита ромске културе; 
-  Остваривање права на информисање на језику 
националне мањине и на правовремено информисање. 

  
Одељак 6. АКТИВНОСТ, ЗАДАЦИ И БУЏЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а ЗА РОМЕ ЗА ПЕРИОД 2016-2020 
ГОДИНА ПО ОБЛАСТИМА  
 
6.1. ЛАП област ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Циљ: Потпуни обухват деце ромске националности у образовни систем  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Израда и редовно ажурирање базе 
података о деци ван образовног 
система и деце стасале за 
предшколски програм 

Израђена база и редовно 
ажурирани подаци Мобилни Тим Локална смоуправа 2019-2023 

Прибављање, пренос докумената Број докумената 
Мобилни тим, 
НВО 

Локална 
самоуправа 

2019-2023 

Радионице са родитељима о 
потреби образовања и уписној 

Број радионица Школе 
Ромске и друге 
НВО 

2019-2023 
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политици Мобилни тим  

Сарадња свих институција и 
организација у вези са уписном 
политиком 

Успостављена 
функционална сарадња 
наведених институција и 
организација, која води 
размени инфор-мација о 
деци стасалој за упис у 
ОШ, деци која су 
прошла ППП и њиховим 
постигнући-ма, деци 
која нису прошла ППП и 
нису добила позиве за 
упис у ОШ, постигну-
ћима деце на гестовима 
за процену готовости 
приликом уписа у ОШ 

 

Мобилни тим  

Основна школа, 
Предшколска 
установа, 
Ромске НВО, 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

Примена мера афирмативне акције 
приликом уписа у средњу школу 

Број ромских ученика 
уписаних применом 
мера афирмативне 
акције, број укупно 
пријављених и број 
уписан редовном 
процедуром 

школе 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Служба за људска и 
мањинска права,  
Национални савет 
ромске националне 
мањине 

2019-2023 

Обезбеђивање стипендије 
успешним ромским ученицима, који 
похађају средњу школу 

Број ученика за које је 
обезбеђена стипендија 

Средње школе 

Локална 
самоуправа, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
, Служба за људска 
и мањинска права, 
Национални савет 
ромске 
националне мањине

  

2019-2023 

Примена мере афирмативне акције 
за 
упис на више школе и факултете 

Број ромских ученика 
уписаних применом 
мера афирмативне 
акције, број 
укупно пријављених и 
број 
уписаних редовном 
процедуром 

Средње школе 

Локална 
самоуправа, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Служба за људска и 
мањинска права, 
Национални савет 
ромске националне 
мањине 

2019-2023 

 
Циљ: Обезбеђивање квалитетног образовања за што већи број ромске деце 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Обезбедити рад ромским 
асистентима за предшколско 
образовање током целе године 

Број ангажованих 
асистената 

Предшколска 
установа 

Локална самоуправа 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
 

2019-2023 

Материјална подршка породицама у 
стању социјалне потребе, чија деца 
похађају предшколску установу за 
грошкове боравка деце у установи 
(ужина, излети, представе) 

Број деце корисника 
Предшколска 
установа 

Ромска НВО, 
Локална 
самоуправа, Црвени 
Крст, 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

Укључивање активности за 
обезбеђивање квалитетног 

Број и квалитет 
активности у оквиру 

Предшколска 
установа 

Локална самоуправа 
Мобилни тим  

2019-2023 
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предшколског образовања Ромима у 
годишње планове ПУ 

годишљих планова ПУ 

Укључивање ученика ромске 
националности у ђачке парламенте 

Број ученика ромске 
националности 
укључених у ђачке 
парламенте 

Школе 
Локална самоуправа 
Тим за инклузивно 
образовање Рома 

2019-2023 

Израда педагошких индивидуалних 
образовних планова за све ученике 
ромске националности, који имају 
сметње у развоју или тешкоће у 
учењу 

Број израђених 
педагошких 
индивидуално 
образовних 
планова 

Школе  
Психолошко-
педагошка 
служба 

Мобилни тим 2019-2023 

Припрема деце за упис у средње 
школе укључујући и професионалну 
орјентацију и информисање о 
мерама афирмативне акције 

Број ученика ромске 
националности, који су 
прошли програм 
професионалне 
орјентације 

Основне школе 
Ромске НВО 

Национална служба 
за запошљавање 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
 

2019-2023 

 
Циљ: Минимизирање осипања ромске деце из образовног система  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ 
ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Укључивање ученика ромске 
националности у рад секција и 
других ван наставних активности у 
оквиру школе 

Број ученика ромске 
националности, који су 
укључени у секције 

Школе 
Предметни 
наставници, 
одељенске 
старешине и 
наставници 
задужени за рад 
секције 

Мобилни тим 2019-2023 

Израда механизама за праћеље и 
извештавање о редовности ромских 
ученика 

Број израђених 
механизама основна и 
средња школа 

Мобилни тим 

Школе 
Центар за социјални 
рад 
Локална самоуправа
  

2019-2023 

Обезбеђивање материјалне подршке 
породицама,чија деца похађају 
основну школу (обезбеђивање 
уџбеника, школског прибора, 
екскурзије, ужине) 

Број ученика, којима су 
обезбеђени удџбеници, 
школски прибор, ужина 
и екскурзије 

Школе 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

Радионице за родитеље о важности 
образовања 
 

Број одржаних 
радионица 
Број присутних 
родитеља 

Школе 
Ромске НВО 
Мобилни тим 

2019-2023 

 
Циљ: Унапређивање образовања одраслих Рома  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ 
ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Спровођење програма 
функционалног основног 
образовања одраслих Рома 

Број покренутих 
програма 
Број Рома, који је 
прошао програм 
функционалног 
образовања одраслих 

Школе 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
Национална служба 
за запошљавање 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

 
6.2. ЛАП област ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 
Циљ: Економско оснаживање кроз самозапошљавање и организовање обуке за дефицитарна занимања  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Обука у области покретања 
властитог бизниса, развоја 
пословног плана, конкурисања код 
банака за кредите и зајмове 

Број Рома, који је 
прошао обуку  

НСЗ, 
Ромске и друге 
НВО 

Локална самоуправа 2019-2023 

Програми доквалификације и 
преквалификације 

Број Рома, који је био 
укључен у неки од 

НСЗ, 
Ромске и друге 

Локална самоуправа 2019-2023 
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програма НВО 
 
6.3. ЛАП област СТАНОВАЊЕ 
 
Циљ: Свеобухватна и одржива обнова и унапређење услова живљења у ромским насељима 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Изградња инфраструктурне мреже у 
ромским насељима - улице, 
водовод, канализација електро-
мрежа, улична расвета до нивоа у 
коме се налази суседство 

Пројектна 
документација 
а потом и радови на 
самој изградњи  
водовода, канализације, 
електро-мреже и уличне 
расвете  

Постојеће 
комуналне 
службе, 
електродистрибу

ција, 
донатори 

Независне 
институције из 
области становања и 
урбанизма, 
становници насеља, 
ромске НВО 

2019-2023 

Поправка постојећег лошег 
стамбеног фонда у ромским 
насељима до нивоа минималних 
стамбених стандрда 

Број санираних и 
изграђених објеката 

Мобилни тим и 
комисије 

Локална самоуправа 2019-2023 

 
Циљ: Регулисање имовинско-правног статуса стамбених објеката у ромским насељима  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Израда одговарајуће планске 
(урбанистичке) документације: 
а) за сва насеља која већ имају 
регулисан имовинско правни 
статус 
б) за насеља за која тек треба 
регулисати имовинско правни 
статус  

Регулисан имовинско- 
правни статус стамбених 
објеката - 
насеља, која се налазе на 
земљишту чији је 
корисник 
нека од државних 
институција 
стамбених објеката - 
насеља на локацијама 
(парцелама) у приватном 
власништву 

Постојеће 
општинске 
службе 

Министарсво 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 

2019-2023 

Регулисање имовинско-правног 
статуса стамбених објеката: 
а) у насељима, која се налазе на 
земљишту чији је власник неко од 
државних институција 
б) насељима који се налазе на 
земљишту,које је приватно 
власништво 

 
 
 
 
Број објеката, код којих 
је решен имовинско - 
правни 
статус 
 
 

Постојеће 
општинске 
службе 

- 2019-2023 

  
Циљ: Санирање ургентних ситуација 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ 
ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Расељавање становника из објеката 
којима су услови изузетно лоши, и 
који не могу бити обухваћени 
процесом унапређења и обнове. 
Изградња нових станбених 
објеката на одговарајућим 
локацијама. 

Број расељених објеката 
Број новоизграђених 
објека 

Посебна група 
формирана при 
општини  

Међународне 
организације 2019-2023 

 
Циљ: Интеграција становника Ромске националности у окружење 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Организовање спортских и 
културнх активности, чији је циљ 
укључивање младих у спорстке 
клубове, савезе 

Број младих укључених 
у неку од спортских или 
културних активности 

Ромске и друге 
НВО, 
спортски 
клубови, школе 

Министарство 
здравља, 
Светска здравствена 
организација, 
Светска 
банка, ЦМСЕР 
Локална самоуправа 

2019-2023 
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6.4. ЛАП област ЗДРАВСТВО 
 
Циљ: Побољшање доступности здравствене заштите за ромску популацију 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Ангажовање још једног 
медијатора за здравство 

Број ангажованих 
здравствених медијатора 

Цом здравља, 
Завод за јавно 
здравље, ромске 
и друге НВО 

Министарство 
здравља, 
Светска здравствена 
организација, 
Светска 
банка, СЛЛСЕР 

2019-2023 

Спровођење пројеката за 
унапређење здравља Рома: 
 потпун обухват обавезном 
имунизацијом, побољшање статуса 
одојчади и мале деце, побољшање 
репродуктивног здравља, 
превенција хроничних незаразних 
обољења, едукација о превенцији 
ризика код Рома, који се баве 
сакупљањем секундарних 
сировина. 

Број реализованих 
пројеката 
Квалитст пројеката 
Број директних 
корисника укључених у 
пројекат 

Дом здравља, 
здравствени 
медијатор, 
патронажне 
сестре, Завод за 
јавно 
здравље, ромске 
и друге НВО 

 2019-2023 

 
Циљ: Унапређење остваривања права Рома на здравствену и социјалну заштиту 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Помоћ при набавци личних 
цокумената ради остваривања 
права из области здравствене и 
социјалне заштите 

Број лица за која су 
набављена лична 
документа 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

Едукација Рома о правима на 
здравствену заштиту 

Број одржаних 
радионица 
Број одштанпаних 
флајера 

Мобилни тим Ромске и друге НВО 2019-2023 

  
6.5. ЛАП област СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
Циљ: Одржавање минималне материјалне сигурности и независности појединаца и породице у задовољавању 
животних потреба  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Израда детаљне Базе података о 
материјално нај угроженијим 
ромским породицама 

Број појединаца и 
породица обрађених у 
Бази података 

Центар за 
социјални рад 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

Пружање потпуних информација о 
правима из области социјалне 
заштите 

Број појединаца и 
породица који су 
остварили права из 
социјалне заштите 

Центар за 
социјални рад 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

Непосредан рад у ромским 
насељима и пружање помоћи 
приликом остварицвања права 

Број теренских посета 
Центар за 
социјални рад 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

 
Циљ: Обезбеђивање приступа и доступности адекватним дневним услугама социјалне заштите 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Испитивање припадника ромске 
националне мањине о потребама за 

услугама социјалне запггите 

Израђена социјална 
карта Успостављена 
најмање једна дневна 
услуга социјалне 
заштите 

Центар за 
социјални рад 
Мобилни тим 

Локална самоуправа 
Ромске НВО 2019-2023 

Развијање днецвних услуга 
социјалне заштите у складу са 
поттребама припадника ромске 
националне заједнице 

Број појединаца и 
породица корисника 
успостављених дневних 
услуга  

Лиценцирани 
пружаоц 
услуга 

Локална самоуправа 
Центар за социјални 
рад 
Ромске НВО 

2019-2023 
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6.6. ЛАП област КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ 
 
Цнљ: Неговање културног идентитета  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Радионице о културном 
идентитету Рома за ученике ОШ и 
њихове родитеље 

Број одржаних 
радионица 
Број учесника радионица 

Основне школе 
Предшколска 
установа 

Ромске НВО 2019-2023 

Организација манифестације Дани 
културе и традиције Рома 
 

Квалитет одржане 
Манифестације 
Број учесника 

Ромске НВО 

Локална самоуправа 
Школе  
Предшколска 
установа 

2019-2023 

Организовање-реализација 
предмета „Ромски језик са 
елементима националне културе“  

Број школа које 
реализују 
ову активност 
Број ученика 

Школе 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
Национални савет 
ромске националне 
мањине 

2019-2023 

Прослава Светског дана Рома Редовно обележавање 
празника Ромске НВО Локална самоуправа 2019-2023 

 
6.7. Буџет 
 

У 2019. години потребна и у буџету општине Уб 
предвиђена су средства у износу од 2.000.000 РСД (два 
милиона динара) за имплемантацију појединих мера ЛАП-
а. Детаљан годишњи буџет за сваку следећу годину 
примене Локалног акционог плана биће урађен на основу 
разрађених планова активности и задатака за реализацију 
ЛАП-а за Роме, за сваку календарску годину које ће 
предлагати Мобилни тим за побољшање положаја Рома. 
 
Одељак 7. МЕХАНИЗМИ ИМЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЛАП-а 
ЗА РОМЕ 
 
7.1. Имлементатори ЛАП-а за побољшање положаја 

Рома у општини Уб 
 

Конкретне акције предвиђене ЛАП-ом за Роме у 
периоду 2019. до 2023. године, ће имплементирати 
заинтересоване организације: ромска удружења, 
институције и установе, или њихове појединачне службе 
које се баве проблемима Рома на локалу и невладине 
организације. 
 
7.2. Обезбеђивање средстава за спровођење ЛАП-а за 

Роме 
 

Имлементатори ЛАП-а за Роме ће предвиђене 
активности реализовати средствима из 
више извора: 
• Општинског буџета; 
• Појединих министарстава Владе Републике Србије, која 
спроводе стратегију побољшања положаја Рома; 
• Домаћих и страних донатора. 

ЛАП за побољшање положаја Рома општине Уб 
представља плански, али и стратешки званични документ 
општине Уб. Институције и организације, које се баве 
побољшањем положаја Рома у општини Уб биће у 
прилици да планирају своје услуге и активности у складу 
са предложеним приоритетима, чиме се постиже 
синхронизовано и планско решавање препознатих 
проблема ромске националне мањине у општини Уб.  

У имлементацији планираних активности 
препоручује се партнерство јавног, цивилног и приватног 
сектора, као и међусекторска сарадња. 

 
7.3.  Праћење н евалуација 

 
Процес праћења (мониторинга) и евалуације 

спровођења ЛАП-а за Роме врши Општински тим за 
инклузију Рома општине Уб. Општински тим за инклузију 
Рома општине Уб ће једном годишње подносити извештај 
о имплементацији ЛАП-а Општинском већу општине Уб. 
 
 
12. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

 
Закључак  

о прихватању Извештаја о раду  
Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2018. годину 

 
 1. Прихвата се Извештај о раду Центра за социјални 
рад ''Уб'' у Убу за 2018. годину, који је усвојио Управни 
одбор установе на седници одржаној 21. фебруара 2019. 
године. 

 
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 06-26-1/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
13. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 
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Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба  
на План и програм рада са Финасијским планом  

за 2019. годину  
 

1. Даје се сагласност Центру за социјални рад ''Уб'' у 
Убу на План и програм рада са Финасијским планом за 
2019. годину, који је усвојио Управни одбор установе на 
седници одржаној 21. фебруара 2019. године 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 560-24/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
14. 

На основу члана 33. став 1. тачка 11) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

на Статут Предшколске установе ''Уб'' из Уба 
 

1. Даје се сагласност Предшколској установи ''Уб'' 
из Уба на Статут број 137/2019-01, који је донео Управни 
одбора установе на седници одржаној  дана 7. марта 2019. 
године. 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 110-16/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
15. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

Закључак  
о прихватању Извештаја о раду  

Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба 
за 2018. годину  

 
 1. Прихвата се Извештај о раду Градске библиотеке 
„Божидар Кнежевић" из Уба за 2018. годину, који је 
усвојио Управни одбор библиотеке на седници одржаној 
8. марта 2019. године, под бројем 35. 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 
општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 06-26-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
16. 

На основу члана 32. став 1 тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 

129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 
47/2018) и члана 33. став 1 тачка 12) Статута општине Уб 
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 
 Скупштина општине Уб, __. марта 2019. године, до-
носи 

Решење  
о давању сагласности на  

Одлуку о усвајању  Ценовника услуга 
Установе за културу и спорт  

''Културно-спортски центар Уб'' 
 
 1. Даје се сагласност Установи за културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' на Одлуку о усвајању  
Ценовника услуга, број 88/19 коју је донео Управни одбор 
установе на седници одржаној 11. фебруара 2019. године. 
 2. Ово решење и ценовник објавити у ''Службеном 
гласнику општине Уб''. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 38-1/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
17. 

Ценовник 
услуга Установе за културу и спорт  
„Културно – спортски центар Уб“  

 
1. Издавање позоришне сале : 

-Са радним светлом и радним столом постављеним на     
просценијуму 

 (за сваки започети сат коришћења)........ 3.000,00 динара 
-Са радним светлом и радним столом, рефлекторима и 
озвучењем  
(за сваки започети сат коришћења) .........3.000,00 динара 
- Позоришна сала, бина и гардеробер и сви светлосни 

и звучни ефекти 
(за сваки започети сат коришћења).... 5.000,00 динара 
 

2. Издавање озвучења : 
- Озвучење јачине до 1000 W (за програм у трајању до 

2 часа).............................................. ......8.000,00 динара 
- Озвучење јачине до 1000 W (за програм у трајању до 

2 часа) ..................................................12.000,00 динара 
Корисник обезбеђује превоз и две особе  
     

3. Издавање рефлектора : 
- Са миксетом и димерима по сату од момента 

инсталирања по комаду........................2.000,00 динара 
 Корисник обезбеђује превоз и две особе 

 
4. Издавање хола Дома културе 

- Дневно....................................................2.000,00 динара 
 
5. Спортска Хала: 

- Издавање велике сале по започетом 
сату.........................................................2.000,00 динара 

- Издавање мале сале по започетом сату 600,00 динара 
- Издавање рекламног паноа на годишњем нивоу  

димензије 1 x 3m.................................30.000,00 динара 
- Издавање рекламног паноа на годишњем нивоу 

Димензија 1,5 x 4,5m..........................60.000,00 динара
  

Добијањем сагласности оснивача на овај Ценовник 
услуга Установе, престаје да важи Ценовник услуга  бр.404-
01/12. од 15.10.12.године. 
 
У Убу, 07.02.2019.год. 
Број: 72/19      Управни одбор Установе 
       Председник 
            Слободан Стефановић, с.р. 
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17.  

На основу члана 39. став 1. и 2. тачка 1) Закона о 
култури (''Службени гласник Републике Србије'' број 
72/2009, 13/2016 и 30/2016-исправка), и члана 33. тачка 
11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине 
Уб” број 12/2008 и 6/2013), 
          Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

Р е ш е њ е 
о разрешењу директора 

Установе  за  културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' 

 
   1. Рзрешава се, на лични захтев, Радован 
Пулетић, из Уба, функције директора Установе за 
културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'', и 
утврђује да именованом функција директора 
престаје даном  објављивања овог решења у 
''Службеном гласнику општине Уб''. 

2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 
општине Уб".  

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 118-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

18. 
На основу члана 37. Закона о култури (''Службени гласник 
Републике Србије'' број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-
исправка), и члана 33. тачка 11) Статута општине Уб 
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),  
 Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 
   

Р е ш е њ е   
о именовању вршиоца дужности директора  

Установе  за  културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' 

 
 1. Именује се Тања Мимић, дипломирани менаџер, 
из Радљева, за вршиоца дужности директора Установе  за  
културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'', почев од 
наредног дана од дана објављивања овог решења у 
''Службеном гласнику општине Уб''. 

 
2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Уб". 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 112-18/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
С а д р ж а ј 

 
 
3. 

 
Одлука о утврђивања престанка мандата одборника у Скупштини општине Уб 

 
1 

 
4. 

 
Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Уб 

 
1 

 
5. 

 
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидроси-
стема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм пословања за 2019. годину 

 
 

1 
 
6. 

 
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидроси-
стема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2019. годину 

 
 

1 
 
7. 

 
Одлука о јавном превозу путника 

 
2 

 
8. 

 
Одлука о  мрежи  јавних основних школа општине Уб 

 
4 

 
9. 

 
Одлука о  мрежи  јавне Предшколске установе ''Уб'' у  општини Уб 

 
4 

 
10. 

 
Одлука о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Уб за период 2019-2023. 
година 

 
 

5 
 
11. 

 
Локални акциони план за побољшање положаја Рома у општини Уб за период 2019-2023. година 

 
5 

 
12. 

 
Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2018. годину 

 
14 

 
13. 

 
Решење о давању сагласности Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба на План и програм рада са Финасијским 
планом за 2019. годину 
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14. 

 
Закључак о утврђивању предлога Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе ''Уб'' из Уба 
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15. 

 
Закључак о прихватању Извештаја о раду Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2018. годину 
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16. 

 
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању  Ценовника услуга Установе за културу и спорт ''Културно-
спортски центар Уб'' 
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17. 

 
Ценовник услуга Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 

 
15 

 
18. 

 
Решења о разрешењу директора Установе  за  културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 
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19. 

 
Решења о именовању вршиоца дужности директора Установе  за  културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 
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Издавач: Скупштина општине Уб  
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ УБ 

Година XX – Број 3 Уб, 29. март 2019. године Бесплатан примерак 
 
3. 

На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 
129/2007 и 54/2011),  
 Скупштина општине Уб на седници одржаној 29. 
марта 2019. године, донела је 
 

О д л у к а 
о утврђивања престанка мандата одборника  

у Скупштини општине Уб 
 
 I Утврђује се да је престао мандат одборника у 
Скупштини општине Уб, пре истека времена на које је 
изабран - подношењем оставке, у складу са члан 46. став 
1. тачка 1) Закона о локалним изборима, одборници 
 Бојани Новаковић, рођеној 1992. године, 
дипломираној учитељици, из Врела,  

изабраној са Изборне листе број 1. ''Алекасандар 
Вучић – Србија побеђује''. 

 
II  На ову одлуку о престанку мандата одборника, 

допуштена је жалба Управном суду у року од 48 часова 
од дана доношења одлуке. 

 
III  Ова одлука има се објавити у ''Службеном  

гласнику општине Уб''.  
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 013-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
4. 

 На основу члана 48. став 1. и 6. и члана 56. став 
став 1, 5, 6. и 7.. Закона о локалним изборима (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 129/2007 и 54/2011),  

 Скупштина општине Уб на седници одржаној 29. 
марта 2019. године, донела је 

 
О д л у к а 

о потврђивању мандата одборника у  
Скупштини општине Уб 

 
I  Потврђује се мандат одборника у Скупштини 

општине Уб изабраног на изборима одржаним 24. 
априла 2016. године 
са Изборне листе број 1, ''Алекасандар Вучић – Србија 
побеђује'', и то: 

Горану Јовановићу, рођеном 1969. године, 
машинбравару, из Шарбана. 

 
II  На ову одлуку о потврђивању мандата одборни-

ка, допуштена је жалба Управном суду у року од 48 часо-
ва од дана доношења одлуке. 

 

III  Ова одлука има се објавити у ''Службеном  
гласнику општине Уб''.  

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 013-3/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
5. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 
закон и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Ста-
тута општине Уб (“Службени гласник општине 
Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. го-
дине, доноси 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Јавном предузећу за управљање и коришћење  
регионалног вишенаменског хидросистема  

Стубо – Ровни ''Колубара'' 
на Програм пословања за 2019. годину 

 
1. Даје се сагласност Јавном предузећу за управља-

ње и коришћење регионалног вишенаменског хидроси-
стема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програма пословања 
за 2019. годину, који је усвојио Надзорни одбор предузе-
ћа на седници одржаној 14. јануара 2019. године 
Одлуком број 5-1/4. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гла-

снику општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-1/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
6. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Јавном предузећу за управљање и коришћење  
регионалног вишенаменског хидросистема  

Стубо – Ровни ''Колубара'' 
на Програм коришћења субвенција  

из буџета града Ваљева за 2019. годину 
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1. Даје се сагласност Јавном предузећу за управља-
ње и коришћење регионалног вишенаменског хидросисте-
ма Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм коришћења 
субвенција из буџета града Ваљева за 2019. годину, који 
је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржа-
ној 14. јануара 2019. године Одлуком број 5-1/05. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гла-

снику општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
7. 

На основу члана 6. и 9. став 3. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'' број 88/2011, 
46/2014 - Одлукa УС РС, 104/2016  и 95/2018), члана 20. 
став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службе-
ни гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 
101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 12. став 1. 
тачка 6) Статута општине Уб (“Службени гласник оп-
штине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 
 Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 
  

Одлука 
о јавном превозу путника на територији општине Уб 

 
I  Опште одредбе 

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се услови и начин 

организовања и обављања јавног превоза путника, начин 
регистрације и овере реда вожње за градски и приградски 
превоз, као и друга питања од значаја за јавни превоз 
путника на територији општине Уб 

 
Члан 2. 

Јавни превоз путника у градском и приградском 
саобраћају (у даљем тексту: јавни превоз), је комунална 
делатност градског и приградског превоза путника, која 
обухвата обављање јавног линијског превоза путника 
аутобусима у насељеном месту Уб и између насељених 
места у општини Уб, као и обезбеђивање места за 
укрцавање и искрцавање путника на стајалиштима, као 
саобраћајним објектима који се користе у јавном 
превозу, који је под једнаким условима доступан свим 
корисницима превозних услуга и за који се наплаћује 
услуга превоза. 

 
Члан 3. 

Јавни превоз путника се може обављати као 
линијски и посебан линијски превоз. 
 

Члан 4. 
Јавни превоз обавља се у складу са законом, општим 

условима превоза које утврђује Привредна комора 
Србије и овом одлуком. 

Превозник и посада возила дужни су на захтев 
корисника превоза дати на увид опште услове превоза. 
 

Члан 5. 
У возилу којим се обавља јавни превоз путника, ако 

посебним прописима није другачије одређено, не могу се 
превозити деца испод шест година старости без 

пратиоца, лица оболела од заразних болести, лица у 
напитом стању, животиње, посмртни остаци, експлозиви, 
лако запаљиве, отровне, радиоактивне, нагризајуће 
заразне материје и органски пероксиди. 

 
II  Линијски превоз 

 
Члан 6. 

Линијски превоз путника обавља се као: 
- градски превоз - на територији насељеног места 

Уб, 
- приградски превоз - између два или више 

насељених места на територији општине Уб. 
За линијски превоз путника користе се стајалишта 

која решењем одреди Општинска  управа општине Уб, у 
даљем тексту Општинска управа. 
 

Члан 7. 
Линијски превоз путника на територији општине Уб 

обавља превозник који испуњава законом утврђене 
услове за обављање превоза, а коме општина Уб повери 
обављање ове комуналне делатности. 

Поверавање превоза из става 1. овог члана врши се 
на основу уговора о поверавању обављања комуналне 
делатности закљученог између општине Уб, коју 
представља и заступа председник општине Уб и 
превозник. 

Председник општине Уб одлучује о поступку избора 
превозника - поступак јавне набавке у складу са законом 
којим се уређују јавне набавке или поступак давања 
концесије у складу са законом којим се уређује јавно-
приватно партнерство и концесије. 

 
Члан 8. 

Превозник може отпочети и обављати линијски 
превоз ако има регистрован и оверен ред вожње и доказ о 
исправности возила. 

Регистрацију и оверу реда вожње за линијски превоз 
путника врши Општинска управа. 

Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у 
градском и приградском превозу подноси се најкасније 
до 30. јуна текуће године. 

Уз захтев за регистрацију реда вожње у градском и 
приградском саобраћају подноси се: извод из регистра о 
вршењу делатности јавног линијског превоза путника; 
доказ о испуњености законом утврђених услова; подаци 
о могућности коришћења аутобуских стајалишта за 
одређену врсту превоза. 

Ред вожње у градском и приградском саобраћају 
оверава Општинска управа. Овера реда вожње врши се са 
роком важења од годину дана, са почетком важења од 1. 
септембра текуће године. 

Општинска управа води регистар оверених редова 
вожње који садржи: редни број, назив превозника, назив 
линије, број полазака на линији и рок важења реда 
вожње. 

Општинска управа региструје и оверава ред вожње у 
року од 15 дана од дана достављања. 
 

Члан 9. 
О отпочињању обављања линијског превоза 

путника, превозник обавештава корисника превоза на 
начин и под условима утврђеним уговором из члана 7. 
став 2. ове одлуке. 
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Члан 10. 

Превозник се мора придржавати регистрованог и 
овереног реда вожње. 

У току важења реда вожње линијски превоз може се 
привремено обуставити или изменити у случајевима: 

- прекида саобраћаја због више силе или извођења 
радова на реконструкцији пута, 

- због мера надлежног републичког или органа 
општине које непосредно утичу на ограничење 
саобраћаја, док те мере трају. 

Превозник је дужан пре почетка обуставе превоза из 
става 2. овог члана о томе обавестити Општинску управу, 
а преко средстава јавног информисања кориснике 
превоза. 

 
Члан 11. 

Превозник је дужан у линијском превозу примити 
сваког путника и ствари у границама расположивих 
места за путнике, односно корисне носивости возила, ако 
законом није другачије одређено. 

Превозник је дужан обезбедити превоз пртљага у 
границама расположивог пртљажног простора 
истовремено с превозом путника коме пртљаг припада. 

Ствари које се не сматрају ручним пртљагом не могу 
се смештати у делу возила у коме се налазе места за 
превоз путника. 

 
Члан 12. 

У возилу којим се обавља линијски превоз мора 
бити: 

- истакнут у доњем десном углу ветробранског 
стакла и са стране поред улазних врата, назив линије са 
назначењем најмање једне успутне станице или 
стајалишта који ближе одређују правац линије, 

- важећи ред вожње, општи услови превоза и важећи 
ценовник. 
 

Члан 13. 
Пријем путника у возило и искрцавање путника у 

линијском превозу врши се на аутобуским станицама и 
аутобуским стајалиштима који су унети у ред вожње. 
 

Члан 14. 
Превозник који користи аутобуску станицу 

доставља аутобуској станици регистровани ред вожње за 
сваку линију 10 дана пре почетка обављања превоза на 
тој линији. 

Аутобуска станица мора сачинити извод из реда 
вожње и истаћи га на видном месту у аутобуској станици 
најкасније дан пре ступања на снагу реда вожње. 
 

Члан 15. 
Превозник је дужан да постави извод из реда вожње 

на аутобуском стајалишту. 
 

Члан 16. 
Превозник у линијском превозу путника дужан је 

издати возну карту и потврду за превоз путничког 
пртљага. 

Члан 17. 
Превозник може престати са обављањем линијског 

превоза на начин и под условима утврђеним уговором из 
члана 7. став 2. ове одлуке. 

 

III  Посебан линијски превоз 
Члан 18. 

Посебан линијски превоз је превоз радника из места 
становања на посао и са посла, као и ђака из места 
становања до школе на територији општине Уб и из 
школе на територији општине Уб, са посебним 
идентификационим возним исправама (недељна, 
месечна, годишња и слично), који се обавља на основу 
писменог уговора и списка путника и без примања 
других путника. 

Када је општина Уб корисник превоза - превоз ђака 
из става 1. овог члана, уговор о превозу закључује се 
између општине Уб, коју представља и заступа 
председник општине Уб и превозника, а по претходно 
спроведеном поступку јавне набавке услуге превоза ђака 
у посебном линијском превозу. 

Закључивање уговора из става 1. овог члана са 
физичким лицем, које није предузетник, није дозвољено. 

Уговором из става 1. овог члана, који мора бити 
нумерисан, утврђује се нарочито превозни пут са 
утврђеним полазиштем и одредиштем, места укрцавања 
и искрцавања путника, план обављања превоза и цена 
превоза. 

У свакој појединачној вожњи којом се извршава 
уговор о посебном линијском превозу, аутобусом се могу 
превозити само радници или ђаци корисника превоза са 
којим је закључен уговор.  

Укрцавање и искрцавање путника у посебном 
линијском превозу врши се на местима која су утврђена 
уговором из става 1. овог члана. 

Превозници који обављају посебан линијски превоз 
могу укрцавати и искрцавати путнике на аутобуским 
стајалиштима. 

Списак путника из става 1. овог члана на основу 
кога се обавља посебан линијски превоз мора бити 
попуњен читко, тачно и закључен и оверен потписом 
овлашћеног лица превозника. 

Превозник је дужан да уговор о превозу и списак 
путника чува две године од дана обављеног превоза. 

  
Члан 19. 

У аутобусу којим се обавља посебан линијски 
превоз мора се налазити примерак уговора на основу 
кога се обавља превоз, списак путника за сваку 
појединачну вожњу којом се извршава уговор о посебном 
линијском превозу и на предњем делу аутобуса натпис: 
"Посебан линијски превоз". 

Списак путника из става 1. овог члана мора бити 
попуњен читко, закључен и оверен потписом овлашћеног 
лица превозника, пре постављања аутобуса за укрцавање 
путника у полазишту. 

  
Члан 20. 

Превозник који је уговорио посебан линијски превоз 
дужан је да путницима обезбеди идентификационе возне 
исправе. 

Забрањено је превознику који обавља посебан 
линијски превоз да превози путнике без 
идентификационих возних исправа. 

Идентификациона возна исправа садржи нарочито 
име, презиме и фотографију путника, као податке о 
личности, назив корисника превоза, превозни пут, рок 
важења, потпис овлашћеног лица издаваоца возне 
исправе. 
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IV  Надзор 
Члан 21. 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши 
Општинска управа 

У вршењу инспекцијског надзора, инспектор 
Општинске управе има дужности и овлашћења 
прописана законом којим се регулише превоз путника у 
друмском саобраћају. 

  
V  Завршна одредба 

Члан 22. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Уб ". 
 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 344-58/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
8. 

На основу члана 104. став 1, 3. и 5. Законa о основа-
ма система образовања и васпитања ("Службени 
гласники РС", број 88/2017, 27/2018 - други закон и 
27/2018 (II) - други закон),  члана 3. Уредбе о 
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 
школа (''Службени гласник РС'' број 21/2018), и члана 33. 
тачка 7) Статута општине Уб (''Службени гласник оп-
штине Уб'', број 12/2008 и 6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 
 

О д л у к а 
о  мрежи јавних основних школа општине Уб 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се мрежа јавних основних 
школа, са издвојеним одељењима, општине Уб, од 
школске 2019/2020 године. 

 
Члан 2. 

Образовно васпитни рад са ученицима у основном 
образовању и васпитању обављају следеће јавне основне 
школе: 

1. Основна школа  ''Милан Муњас'', са седиштем 
у Убу,  

 у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Совљак, Паљуви, Стубленица, Црвена Јабука, Јо-
шева, Лончаник, Звиздар, Руклада, Гвозденовић, Врхови-
не, Новаци и Трлић. 

У Основној школи ''Милан Муњас'' у Убу ученици 
похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у издвојеним одеље-
њима од 1до 4 разреда.  

Основна школа ''Милан Муњас'' Уб, у згради у Убу, 
Улица 1. маја 57в, организује и изводи рад издвојеног 
одељења ученика са сметњама у развоју. 

2. Основна школа ''Рајко Михаиловић'', са седи-
штем у Бањанима  

у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Таково, Врело, Вукона,  Кожуар, Тулари, Калинов-
ац и Брезовица.  

У Основној школи ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима 
и издвојеним одељењима у Туларима и Врелу ученици 
похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у осталим  издвоје-
ним одељењима од 1 до 4 разреда.  

3. Основна школа ''Душан Даниловић'', са седи-
штем у Радљеву,  

у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Бргуле, Каленић и Шарбане. 

У основној  школи ''Душан Даниловић'' у Радљеву 
ученици похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у издвоје-
ним одељењима од 1 до 4 разреда.   

4. Основна школа ''Свети Сава'' са седиштем у 
Памбуковици, 

 у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Докмир, Радуша, Слатина и Чучуге.  

У основној школи ''Свети Сава'' у Памбуковици и 
издвојеном одељењу у Докмиру ученици похађају наста-
ву од 1 до 8 разреда, а у осталим одељењима од 1 до 4 
разреда.   

          
Члан 3. 

Основно музичко образовање стиче се у  Школи за 
основно музичко образовање ''Петар Стојановић'' у Убу, 
по условима прописаним Законом о основама система 
образовања и васпитања. 

 
Члан 4. 

У буџету општине Уб, а за расходе утврђене зако-
ном обезбеђују се средства у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања. 

 
Члан 5. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Од-
лука о  мрежи  основних школа општине Уб (''Службени 
гласник општине Уб'' број 5/2012, 14/2012, 26/2013, 
22/2016, 6/2017 и 9/2017). 

 
Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб'', а 
примењиваће се од школске 2019/2020 године.  
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 61-3/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
9. 

На основу члана 104. став 1 и 3. Законa о основама 
система образовања и васпитања ("Службени гласники 
РС", број 88/2017, 27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - 
други закон),  члана 2. Уредбе о критеријумима за 
доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и 
акта о мрежи јавних основних школа (''Службени 
гласник РС'' број 21/2018), и члана 33. тачка 7) Статута 
општине Уб (''Службени гласник општине Уб'', број 
12/2008 и 6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 

 
О д л у к а 

о  мрежи  јавне Предшколске установе ''Уб'' 
 у  општини Уб 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се мрежа јавне Предшколске 
установе ''Уб'' из Уба, у даљем тексту матична установа, 
са издвојеним одељењима у општини Уб. 

 
Члан 2. 
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У радној 2019/2020 години, матична установа 
делатност предшколског васпитањa и образовања и 
припремни предшколски програм обавља у свом 
седишту. 

У припремни предшколски програм, у матичну 
установу, у складу са законом, уписују се деца са 
подручја насељених места: Уб, Гуњевац, Звиздар, 
Тврдојевац, Таково, Врело, Руклада, Мургаш, 
Гвозденовић, Трњаци, Шарбане, Стубленица и Паљуви. 

У радној 2019/2020 години, матична установа 
припремни предшколски програм у полудневном трајању 
од 4 сата обавља и ван седишта у 13 издвојених одељења 
– објеката, где се, у складу са законом, уписују деца са 
подручја једног или више насељених места и то:  

1. Памбуковица - Памбуковица, Чучуге, Докмир, 
Кршна Глава и Слатина; 

2. Бањани - Бањани и Вукона; 
3. Тулари -  Тулари; 
4. Кожуар - Кожуар; 
5. Калиновац - Калиновац; 
6. Радљево - Радљево, Бргуле и Лисо Поље; 
7. Каленић - Каленић; 
8. Црвена Јабука - Црвена Јабука, Милорци и 

Лончаник; 
9. Јошева - Јошева; 
10. Трлић - Трлић и Новаци; 
11. Брезовица - Брезовица; 
12. Совљак - Совљак; 
13. Врховине - Врховине. 
 

Члан 3. 
Од радне 2020/2021 године и даље, матична 

установа делатност предшколског васпитањa и образов-
ања и припремни предшколски програм обавља у свом 
седишту. 

У припремни предшколски програм, у матичну 
установу, у складу са законом уписују се деца са 
подручја насељених места: Уб, Гуњевац, Звиздар, 
Тврдојевац, Таково, Совљак, Руклада, Врховине, 
Мургаш, Гвозденовић, Трњаци, Шарбане, Стубленица и 
Паљуви. 

Од радне 2020/2021 године и даље, матична 
установа припремни предшколски програм у 
полудневном трајању од 4 сата обавља и ван седишта у 8 
издвојених одељења – објеката, где се, у складу са 
законом, уписују деца са подручја једног или више 
насељених места и то: 

1. Памбуковица - Памбуковица, Чучуге, Докмир, 
Кршна Глава и Слатина и Радуша; 

2. Бањани - Бањани, Калиновац и Вукона; 
3. Кожуар - Кожуар и Тулари; 
4. Врело - Врело; 
5. Радљево - Радљево, Бргуле и Лисо Поље; 
6. Каленић - Каленић; 
7. Црвена Јабука - Црвена Јабука, Милорци, 

Лончаник и Јошева; 
8. Трлић - Трлић, Новаци и Брезовица. 
 

Члан 4. 
У буџету општине Уб, а за расходе утврђене зако-

ном обезбеђују се средства у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања. 

 
Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб'' а 
примењиваће се од школске 2019/2020 године.  

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 60-4/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
10. 

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 7) Статута општине 
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

 
Одлука  

о доношењу Локалног акционог плана  
за побољшање положаја Рома у општини Уб  

за период 2019.-2023. година 
 

 1. Доноси се Локални акциони план за побољшање 
положаја Рома у општини Уб за период 2019.-2023. 
година који је саставни део ове одлуке. 

 
2. Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 
 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 020-216/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
11. 
 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 
ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА  

У ОПШТИНИ УБ ЗА ПЕРИОД 2019.-2023. ГОДИНА 
 

Одељак 1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР 
ЛОКАЛНЕ РОМСКЕ ПОЛИТИКЕ 
 

1.1. Локални акцнони план за побољшање положаја 
Рома у општини Уб 
(основни појмови) 

 
Локални акциони планови представљају конкретан 

механизам помоћи Ромима у једној локалној заједници 
Шта су у ствари ЛАП-ови за Роме 
Реч је о документима која садрже ПЛАН 

конкретних мера и активности намењених Ромима ( или 
организацијама које раде са Ромима), а који су 
прихваћени од стране локалних Скупштина. Како би се 
план спровео у праксу, неопходно је у буџетима 
локалних самоуправа обезбедити средства за 
имплементацију ЛАП-ова за Роме. ЛАП-ови за Роме 
стога представљају ПЛАНСКО и ДУГОРОЧНО 
решавање проблема, који су препознати као 
решиви од стране актера. 
 
1.2. Документи који представљају упорншге ЛАП-а за 

унапређење положаја Рома у општнни Уб 
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Влада Републике Србије усвојила је Акциони план 
за спровођење Стратегије за унапређивање положаја 
Рома на седници одржаној 10. јуна 2013. године. Мерама, 
односно активностима, које су дефинисане у Акционом 
плану операционализују се препоруке и приоритети 
предвиђени Стратегијом, који се односе на унапређивање 
положаја Рома у областима образовања, здравствене 
заштите, запошљавања, обезбеђивања одговарајућих 
услова становања, издавања личних докумената, 
социјалне заштите, родне равноправносги, забране 
дискриминације, информисања, културе, политичког 
учешћа и представљања, положаја интерно-расељених 
лица и повратника по основу Споразума о реадмисији.  

Поред наведене стратегије, домаћи документи 
релевантни за овај процес су: 
- Стратегија смањења сиромаштва; 
- Миленијумски циљеви развоја; 
- Закон о заштити права и слобода националних мањина; 
- Закон о забрани дискриминације; 
- Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. 
године; 
- План придруживања ЕУ; 
- Смернице за унапређивање ромских насеља; 
- Стратегија развоја образовања одраслих; 
- Закон о социјалном становању; 
- Стратегија социјалног становања; 
- Закон о озакоњењу објеката. 

Оквир за израду ЛАП-ова поред домаћих 
представљају и међународни документи: 
1. Међународни уговори 
- Оквирна Конвенција СЕ за заштититу националних 
мањина; 
- Европска повеља о регионалним и мањинским 
језицима; 
- Универзална декларација о људским правима; 
- Међународни пакт о економским, социјалним и 
културним правима; 
- Европска социјална повеља СЕ из 1961. ( ЕСП бр. 35 ), 
додатни 
протоколу исте из 1988. (ЕСП бр. 128) 
- Ревидирана европска социјална повеља из 1996. ( ЕСП 
163 ) 
- Међународна конвенција о укидању свих облика расне 
дискриминације (члан 5 ); 
- Конвенција УНЕСЦО против дискриминације у 
образовању; 
- Конвенција о правима детета ( чл. 28 и 29 ). 
2. Препоруке ЕУ 
- Препоруке Европске уније у вези са образовањем; 
- Принципи и смернице за побољшање ситуације Рома 
засновани на препорукама    специјалистичке групе Рома/ 
Цигана, Савета Европе и на препорукама Високог 
комесара ОЕБС-а за националне мањине, које је усвојила 
Европска унија ( Група ЦОЦЕН ) на самиту у Тампереу, 
децембра 1999. године. 
3. Препоруке Комитета министара СЕ 
- Нацрт препоруке КМСЕ државама чланицама СЕ о 
бољем приступу здравственој заштити Рома у Европи; 
- Препорука ( 2005 ) 4 КМСЕ државама чланицама о 
унапређивању услова становања Рома и Травелерса у 
Европи; 
- Препорука ( 2001 ) 17 о унапређивању економског и 
статуса 
запошљавања Рома/ Цигана и Травелерса у Европи; 

- Препорука ( 2000 ) 4 КМСЕ државама чланицама у вези 
са образовањем 
ромске деце у Европи. 
4. Препоруке Парламентарне скупштине СЕ 
- Препорука 1633 ( 2003 ) Присилан повратак Рома из 
бивше Федеративне Републике Југославије, укључујући 
Косово, у Србију и Црну Гору из земаља чланица Савета 
Европе; 
- Препорука 1557 ( 2002 ) о правном статусу Рома у 
Европи; 
- Препорука 1203 ( 1993 ), у вези са Ромима у Европи; 
- Препорука 563 ( 1969 ) о ситуацији Цигана 
и.Травелерса у Европи. 
5. Европска комисија против расизма и нетолеранције 
Савета Европе ( ЕЦРИ ) 
- Борба против расизма и нетолеранције према Ромима, 
ЕЦРИ (98) 29 
6. Конгрес локалних и регионалних власти Савета 
Европе 
- Резолуција 44 ( 1997 ) « Ка толерантној Европи : 
допринос Рома » 
- Препорука 11 ( 1995 ) « Ка толерантној Европи : 
допринос Рома » 
7. Високи комесар за људска права СЕ 
- Препоруке Високог комесара за људска права СЕ у 
Стање људских права Рома у земљама СЕ, 2005. 
- Директива Савета 2000/43/ЕЦ од 29. јуна 2000. године, 
за примену начела равноправног третмана лица без 
обзира на расно и етничко порекло УН . 
- УН ХАБИТАТ Агенда (усвојена у Истанбулу 1996. 
године ); 
- Декларација о градовима и другим људским насељима у 
новом миленијуму 
( усвојена на специјалној сесији Генералне скупштине 
УН, 2001. године); 
- ОЕБС- Акциони план за унапређивање положаја Рома у 
земљама ОЕБС-а 
 

1.3 Захвалност учесницима/цама у процесу ЛАП-а 
 

У циљу израде Локалног акционог плана за Роме у 
општини Уб, формирана је радна Група коју су чинили 
представници/це: локалне самоуправе, као носиоца 
процеса и формалног доносиоца овог документа, 
институција система, које се на локалном нивоу баве 
питањима Рома, невладиних организација, које делују у 
локалној заједници. Велики допринос изради ЛАП-а за 
Роме, дао је Мобилни тим у чијем саставу је координатор 
за ромска питања, представница Центра за социјални рад, 
представник Националне службе запошљавања, 
здравствена медијаторка и педагошки асистент. 

Улога радне групе била је да: 
• Обезбеди потребне податке непосредно од циљних 
група и социјалних актера у систему подршке Ромима; 
 • Размењује информације и учествује на састанцима од 
значаја за процес планирања; 
• Примењује усвојене методе планирања током процеса 
планирања; 
• Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са 
различитим релевантним локалним и републичким 
актерима; 
• Ради на писању завршног документа; 
 

Захваљујемо се свим члановима/ицама радне Групе 
на учешћу у процесу планирања. Остали актери 
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укључени у сам процес Локалног акционог планирања су 
били: представници/це различитих институција, 
организација и група, укључујући и групе потенцијалних 
корисника/ца, који су повремено учествовали у 
консултативном процесу. 
 

1.4 Локални актери који се баве питањима Рома 
 

Органи општине Уб креирају локалну политику, 
која третира и питања ромске националне мањине а 
посебну пажњу посвећују решавању њихових проблема. 
Њихова улога је да доприносе развоју опште културе, 
хуманизацији односа међу људима, активно прате, 
идентификују и дају предлоге за решавање проблема 
ромске националне мањине. Значајну улогу у области 
инклузивног образовања заузимају све школе у нашој 
општини.  

Полицијска станица Уб блиско сарађује са свим 
институцијама и представља део локалне координације 
организација и служби ангажованих на решавању питања 
ромске националне мањине када је у питању издавање 
докумената а и кад је у питању одржавање јавног реда и 
мира. 

Центар за социјални рад, нуди услуге породично - 
правне заштите. У случајевима потребе за заштитом деце 
без родитељског старања, малолетничких починилаца, 
кривичних дела и онда када су у питању деца из ромске 
популације, затим додела једнократне помоћи посебно 
социјално рањивим ромским породицама. 

Црвени крст помаже у делу доделе хигијенских 
пакета, намирница одеће и обуће, према својим 
могућностима. 

Дом здравља Уб, који у оквиру патронажне службе 
има ромског здравственог медијатора, где сво особље 
има исти третман свих оболелих независно од тога којој 
националности припадају. 

Образовне институције у Општини, укључујући 
основне и средње школе као и Предшколска установа Уб, 
показују огромно разумевање за Роме, имају емпатије, и 
прихватају различитости које Роми носе, традиционалне 
културошке и сваке друге. Ове институције омогућавају 
стицање образовања и одговарајућих квалификација 
Ромима, применом афирмативних мера. 

Национална служба за запошљавање преузела је 
значајну партнерску улогу у решавању проблема ромске 
националне мањине, учествујући у неколико пројеката, 
којима се 
реаговало на повећање процената њихове запослености. 

Ромска удружења Рома Коцељеве, који партнерски 
са Локалном самоуправом и другим локалним актерима 
учествују у спровођењу различитих мера за побољшање 
положаја ромске националне мањине. Ова удружење су 
одавно превазишла локалне оквире и врло успешно су 
реализовала неколико веома успешних пројеката 
поготову из области образовања. 
 
Одељак 2. ИЗРАДА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА 
2019-2023 ГОДИНЕ 
 

2.1. Разлози за израду ЛАП-а за побољшање 
положаја Рома у Убу 2019-2023 

 
Уб је у периоду од 2008. до 2015. године 

реализовао први Локални акциони план за побољшање 

положаја Рома за период 2014-2018 године. Првобитни 
Локални акциони план за 
  
побољшање положаја Рома је у доброј мери побољшао 
положај Рома поготову кад је у питању образовање Рома 
и стамбено збрињавање за 40 ромских породица кроз 
реализацију пројекта ''Побољшање стандарда живота у 
ромским насељима'', који је реализован у сарадњи са 
Министарством Финансија и Министарством финансија 
Републике Србије и невладином организацијом HELP. 
Будући да je претходни ЛАП управо истeкао, приступило 
се изради новог. За израду новог планског документа 
који ће захватати наредних пет године, било је 
неопходно прикупити нове и репрезентативне податке. 
Стога се приступило прикупљању обимних и 
разноврсних података, чији је циљ био да јасно укажу на 
потребе Рома у општини Уб, као и да недвосмислено 
прикажу ресурсе, које локална заједница има, а који се 
могу синхронизовано користити, како би се побољшао 
положај Рома у нашој Општини. 

Мере које су предвиђене овим Локалним акционим 
планом за побољшање положаја Рома ослањају се на 
податке прикупљене истраживањем и сарадњом са 
бројним институцијама и организацијама. Коришћени су 
подаци Општинске управе, Националне службе за 
запошљавање, Центра за социјални рад, основних и 
средњих школа, Предшколске установе „Уб“, удружења 
Рома . 
 
2.2. Ток израде ЛАП-а за побољшање положаја Рома 

у Убу 2019-2023 
 

Локални акциони план за унапређење положаја 
Рома доноси се за период од пет година, са детаљном 
разрадом активности. Процес израде Локалног акционог 
плана за унапређење положаја Рома у општини Коцељева 
заснива се на интерактивном приступу, чије су основне 
методолошке карактеристике да је: 
• Локални - спроводи се у локалној заједници и уважава 
локалне специфичности; 
• Партиципативан - укључио је различите битне актере, 
организационе подршке Ромима у локалној заједници; 
•Утемељен на реалним околностима, расположивим 
ресурсима и потребама унапређења положаја Рома; 
• Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и 
позитивној промени којој се тежи; 
• Користи савремене методе планирања и анализе свих 
важних елемената потребних за доношење одлука; 
• Подстиче одговоран однос различитих друштвених 
актера у локалној заједници. 

За потребе процеса, прикупљања и анализе 
основних података о положају и потребама Рома у Убу, 
коришћени су следећи извори: резултати интервјуа са 
потенцијалним корисницима/цама и састанка са 
локалним актерима, статистички подаци, Студија 
побољшања услова живота Рома, различити извештаји и 
документи локалних ромских НВО итд. Процес израде 
Плана спроведен је у периоду септембар 2018 - децембар 
2018. године .  
 
Одељак З. ПРИКУПЉЕНИ ПОДАЦИ 
 

3.1. Географскн подаци 
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Територија општине Уб обухвата површину од 
456,7 километара квадратних, налази се у 
северозападном делу Републике Србије у Колубарском 
управном округу на 55 километара од Београда. Граничи 
се са општинама Коцељева, Владимирци, Ваљево, 
Лајковац и Обреновац. Има умерено континенталну 
климу, а обухвата долине двеју река Тамнаве и Уба и 
ниске благо брежуљкасте терене.  Од укупне површине 
општине 60% чини пољопривредно земљиште. 
   

3.2. Демографски подаци 
 

На територији општине Уб према званичним 
подацима из пописа 2011. године живи укупно 29.101 
становник. 
 

3.3. Подаци о Ромима у општини Уб 
 

Према званичним подацима (попис 2011.година) у 
општини Уб има 1.118 Рома. Из наведених података се 
види да је у Уб, као и у већини других места у Србији 

присутан проблем евидентирања ове националне 
мањине, јер су процене да Рома у нашој општини има 
много више од 3.000 до 3.200. 

У општини Уб највећи број Рома живи у следећим 
местима: Бањани, Трлић, Новаци, Кожуар, Паљуви, 
Бргуле, Каленић, Докмир, Чучуге, Памбуковица, 
Звиздар, Совљак и у самом насељеном месту Уб. 

Лоша образовна структура и висока незапосленост 
карактеришу највећи део популације Рома у Убу. Лоши 
услови живота и неки елементи традиционалног начина 
живота утичу и на лошу здравствену ситуацију, посебно 
деце и жена. 
 
Одељак 4. АНАЛИЗА СТАЊА И ЗАКЉУЧЦИ 
 

Анапиза стања у локалној заједници по питањима 
унапређења положаја Рома извршена је кроз 
идентификовање досадашњих активности и резултата у 
овом домену и сагледавања позитивних капацитета и 
слабости локалне заједнице, као и могућности и препрека 
са којима се суочава у свом радном окружењу. 

 
SWOT АНАЛИЗА 

 
СНАГЕ 

• Људски ресурси - имамо Посланика који има много 
разумевања за све грађане наше Општине па и за Роме, 
емпатија свих актера који се баве питањима Рома, 
• Извори финансирања - страни донатори 
• Организован невладин сектор у Општини, 
• Постојање ромских Удружења 
•Постојање стратешких докумената Општине 
• Развијена комуникација са донаторима 
• Стабилност актуелне локалне власти 
• Мотивисаност актуелне локалне власти да се бави 
унапређењем положаја Рома  
• Постојање Савета за међунационалне односе 
• Постојање Мобилног тима за инклузију Рома 
• Заинтересованост локалних институција и организација 
за сарадњу на унапређењу положаја Рома 

 

СЛАБОСТИ 
•Недостатак потпуних и ажурираних података о Ромима 
• Недовољна искоришћеност других извора 
финансирања - донатори 
•Недостатак акционих планова за операционализацију 
стратешких докумената 
• Слаба заинтересованост Рома за постојеће 
програме 
• Недовољна информисаност Рома 
• Релативно низак ниво познавања локалног акционог 
планирања од стране различитих акгера у заједници 

 

МОГУЋНОСТИ 
• Доступност различитих фондова (ИПА фондови, УНДП 
фондови, РЕФ фондови, сарадња са ОСЦ-ом итд.) 
• Нови трендови и политичка орјентација 
државе - активнија улога ромског Националног савета 
•Финансијска и нефинансијска (изградња капацитета) 
подршка међународних организација.  

 

ПРЕПРЕКЕ 
• Смањена заинтересованост међународних 
донатора за Роме 
• Недовољно присуство питања ромске 
националне мањине у нашој јавности 
(маргинализација питања) 
• Низак ниво животног стандарда у земљи - 
изражено опште сиромаштво 

 
 

 
На основу претходне анализе може се закључити 

да су главне снаге локалне заједнице постојање локалних 
стратешких докумената, стабилна политичка клима, 
стабилан извор финансирања, висока свест и 
заинтересованост локалне самоуправе, постојање Савета 
за међунационалне односе, Мобилног тима за инклузију 
Рома у општини Уб. 

Најважније могућности из ширег окружења су: 
доступност различитцх фондова, подршка међународних 
организација, владиних и невладиних, заинтересованост 
међународних донатора, нова орјентација политике 
државе Србије у решавању проблема Рома. 

Анализом заинтересованих страна идентификоване 
су кључне заинтересоване стране за унапређење 
положаја Рома у општини Уб које, су диференциране на 
крајње кориснике/це услуга (различите групе ромске 
националне мањине) и кључне партнере у локалној 
самоуправи у развијању и примени мера и програма. 

Крајњи корисници/це Локалног акционог плана за 
унапређење положаја Рома су: 
• Становници ромских насеља, Роми 
• Самохрани родитељи Роми 
• Многочлане ромске породице 
• Ромски ученици 
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• Радно способни, незапослени Роми 
• Жене Ромкиње 

На основу Анализе заинтересованих страна, може 
се закључити следеће: Ромска национална мањина у 
општини Уб, слично другим градовима и општинама у 
Србији, претставља веома хетерогену групу у оквиру 
које се може, по различитим критеријумима, издвојити 
већи број подгрупа. (стари без породичне подршке и 
прихода, вишечлане породице, радно способни 
незапослени без одговарајуће квалификације, болесни и 
др.). 

Локални акциони план обухвата области: 
становање, образовање, запошљавање и здравство, али и 
мере које се односе на очување и унапређивање 
културног идентитета Рома, мере којима се јачају 
капацитети ромске заједнице да партнерски учествује у 
спровођењу ЛАП, мере из области социјалне заштите, 
којима се пружа подршка посебно угроженим 
категоријама унутар ромске заједнице, мере усмерене 
првенствено на младе, мере из области 
екологије, као и мере из области медија и информисања. 
Ово је потребно јер питања унапређивања положаја Рома 
нису само питања унапређивања положаја једне од 
социјално угрожених категорија становништва и 
остваривање њихових људских права, већ су и питања 
остваривања права припадника једне од националних 
мањина. 

Мере које предлажемо имају своје утемељење у 
многим међународним и домаћим правним актима, као 
што су Конвенција о правима детета, Оквирна 
конвенција СЕ о заштити 
 права и слобода националних мањина, Европска повеља 
о регионалним и мањинским језицима, Закон о заштити 
права и слобода националних мањина, Декларација 
Декаде Рома 2005 - 2015, Акциони план за унапређивање 
положаја Рома у земљама ОЕБС-а. Иако предвиђају 
предузимање афирмативне акције она се увек спроводи 
уз поштовање принципа 
„не чињења штете другоме“. 
 
Одељак 5. ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 
 
Општи н специфични циљеви 

 
У оквиру Локалног акционог плана за унапређење 

положаја Рома у општини Уб дефинисан је један општи и 
више специфичних циљева у области становања, 

образовања, запошљавања, здравства, културе и 
информисања. 
Општн цпљ овог акцноног плана је: унапређење 
положаја Рома на територији општине 
Коцељева. 
 
Спецнфични циљеви из области образовања су: 
-  Потпуни обухват деце ромске националности у 
образовни систем; 
-  Обезбеђивање квалитетног образовања за што већи 
број ромске деце; 
-  Минимизирање осипања ромске деце из образовног 
система; 
-  Унапређивање образовања одраслих Рома. 
 
Специфични циљеви у области становаља су: 
-  Свеобухватна и одржива обнова и унапређивање 
услова живљења у ромским насељима; 
-  Регулисање имовинско - правног статуса стамбених 
објеката у ромским насељима; 
-  Санирање ургентних ситуација; 
-  Интеграција становника насеља у окружење. 
 
Специфични циљ у области запошљавања је: 
-  Економско оснаживање кроз самозапошљавање и 
организовање обуке за дефицитарна занимања 
 
Спецнфнчни циљеви у области здравства су: 
-  Побољшање доступности здравствене заштите за 
ромску популацију; 
-  Унапређење животног окружења у ромској заједници; 
-  Унапређење остваривање права Рома на здравствену 
заштиту. 
 
Сиецнфични циљеви у области социјалне заштите су: 
-  Одржавање минималне материјалне сигурности и 
независности појединаца и породице у 
задовољавању животних потреба; 
-  Обезбедити приступ и доступност адекватним дневним 
услугама социјалне заштите 
 
Специфични циљеви у области културе, медија и 
информисања су: 
-  Унапређивање и заштита ромске културе; 
-  Остваривање права на информисање на језику 
националне мањине и на правовремено информисање. 

  
Одељак 6. АКТИВНОСТ, ЗАДАЦИ И БУЏЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а ЗА РОМЕ ЗА ПЕРИОД 2016-2020 
ГОДИНА ПО ОБЛАСТИМА  
 
6.1. ЛАП област ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Циљ: Потпуни обухват деце ромске националности у образовни систем  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Израда и редовно ажурирање базе 
података о деци ван образовног 
система и деце стасале за 
предшколски програм 

Израђена база и редовно 
ажурирани подаци Мобилни Тим Локална смоуправа 2019-2023 

Прибављање, пренос докумената Број докумената 
Мобилни тим, 
НВО 

Локална 
самоуправа 

2019-2023 

Радионице са родитељима о 
потреби образовања и уписној 

Број радионица Школе 
Ромске и друге 
НВО 

2019-2023 
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политици Мобилни тим  

Сарадња свих институција и 
организација у вези са уписном 
политиком 

Успостављена 
функционална сарадња 
наведених институција и 
организација, која води 
размени инфор-мација о 
деци стасалој за упис у 
ОШ, деци која су 
прошла ППП и њиховим 
постигнући-ма, деци 
која нису прошла ППП и 
нису добила позиве за 
упис у ОШ, постигну-
ћима деце на гестовима 
за процену готовости 
приликом уписа у ОШ 

 

Мобилни тим  

Основна школа, 
Предшколска 
установа, 
Ромске НВО, 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

Примена мера афирмативне акције 
приликом уписа у средњу школу 

Број ромских ученика 
уписаних применом 
мера афирмативне 
акције, број укупно 
пријављених и број 
уписан редовном 
процедуром 

школе 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Служба за људска и 
мањинска права,  
Национални савет 
ромске националне 
мањине 

2019-2023 

Обезбеђивање стипендије 
успешним ромским ученицима, који 
похађају средњу школу 

Број ученика за које је 
обезбеђена стипендија 

Средње школе 

Локална 
самоуправа, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
, Служба за људска 
и мањинска права, 
Национални савет 
ромске 
националне мањине

  

2019-2023 

Примена мере афирмативне акције 
за 
упис на више школе и факултете 

Број ромских ученика 
уписаних применом 
мера афирмативне 
акције, број 
укупно пријављених и 
број 
уписаних редовном 
процедуром 

Средње школе 

Локална 
самоуправа, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Служба за људска и 
мањинска права, 
Национални савет 
ромске националне 
мањине 

2019-2023 

 
Циљ: Обезбеђивање квалитетног образовања за што већи број ромске деце 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Обезбедити рад ромским 
асистентима за предшколско 
образовање током целе године 

Број ангажованих 
асистената 

Предшколска 
установа 

Локална самоуправа 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
 

2019-2023 

Материјална подршка породицама у 
стању социјалне потребе, чија деца 
похађају предшколску установу за 
грошкове боравка деце у установи 
(ужина, излети, представе) 

Број деце корисника 
Предшколска 
установа 

Ромска НВО, 
Локална 
самоуправа, Црвени 
Крст, 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

Укључивање активности за 
обезбеђивање квалитетног 

Број и квалитет 
активности у оквиру 

Предшколска 
установа 

Локална самоуправа 
Мобилни тим  

2019-2023 
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предшколског образовања Ромима у 
годишње планове ПУ 

годишљих планова ПУ 

Укључивање ученика ромске 
националности у ђачке парламенте 

Број ученика ромске 
националности 
укључених у ђачке 
парламенте 

Школе 
Локална самоуправа 
Тим за инклузивно 
образовање Рома 

2019-2023 

Израда педагошких индивидуалних 
образовних планова за све ученике 
ромске националности, који имају 
сметње у развоју или тешкоће у 
учењу 

Број израђених 
педагошких 
индивидуално 
образовних 
планова 

Школе  
Психолошко-
педагошка 
служба 

Мобилни тим 2019-2023 

Припрема деце за упис у средње 
школе укључујући и професионалну 
орјентацију и информисање о 
мерама афирмативне акције 

Број ученика ромске 
националности, који су 
прошли програм 
професионалне 
орјентације 

Основне школе 
Ромске НВО 

Национална служба 
за запошљавање 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
 

2019-2023 

 
Циљ: Минимизирање осипања ромске деце из образовног система  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ 
ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Укључивање ученика ромске 
националности у рад секција и 
других ван наставних активности у 
оквиру школе 

Број ученика ромске 
националности, који су 
укључени у секције 

Школе 
Предметни 
наставници, 
одељенске 
старешине и 
наставници 
задужени за рад 
секције 

Мобилни тим 2019-2023 

Израда механизама за праћеље и 
извештавање о редовности ромских 
ученика 

Број израђених 
механизама основна и 
средња школа 

Мобилни тим 

Школе 
Центар за социјални 
рад 
Локална самоуправа
  

2019-2023 

Обезбеђивање материјалне подршке 
породицама,чија деца похађају 
основну школу (обезбеђивање 
уџбеника, школског прибора, 
екскурзије, ужине) 

Број ученика, којима су 
обезбеђени удџбеници, 
школски прибор, ужина 
и екскурзије 

Школе 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

Радионице за родитеље о важности 
образовања 
 

Број одржаних 
радионица 
Број присутних 
родитеља 

Школе 
Ромске НВО 
Мобилни тим 

2019-2023 

 
Циљ: Унапређивање образовања одраслих Рома  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ 
ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Спровођење програма 
функционалног основног 
образовања одраслих Рома 

Број покренутих 
програма 
Број Рома, који је 
прошао програм 
функционалног 
образовања одраслих 

Школе 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
Национална служба 
за запошљавање 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

 
6.2. ЛАП област ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 
Циљ: Економско оснаживање кроз самозапошљавање и организовање обуке за дефицитарна занимања  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Обука у области покретања 
властитог бизниса, развоја 
пословног плана, конкурисања код 
банака за кредите и зајмове 

Број Рома, који је 
прошао обуку  

НСЗ, 
Ромске и друге 
НВО 

Локална самоуправа 2019-2023 

Програми доквалификације и 
преквалификације 

Број Рома, који је био 
укључен у неки од 

НСЗ, 
Ромске и друге 

Локална самоуправа 2019-2023 
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програма НВО 
 
6.3. ЛАП област СТАНОВАЊЕ 
 
Циљ: Свеобухватна и одржива обнова и унапређење услова живљења у ромским насељима 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Изградња инфраструктурне мреже у 
ромским насељима - улице, 
водовод, канализација електро-
мрежа, улична расвета до нивоа у 
коме се налази суседство 

Пројектна 
документација 
а потом и радови на 
самој изградњи  
водовода, канализације, 
електро-мреже и уличне 
расвете  

Постојеће 
комуналне 
службе, 
електродистрибу

ција, 
донатори 

Независне 
институције из 
области становања и 
урбанизма, 
становници насеља, 
ромске НВО 

2019-2023 

Поправка постојећег лошег 
стамбеног фонда у ромским 
насељима до нивоа минималних 
стамбених стандрда 

Број санираних и 
изграђених објеката 

Мобилни тим и 
комисије 

Локална самоуправа 2019-2023 

 
Циљ: Регулисање имовинско-правног статуса стамбених објеката у ромским насељима  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Израда одговарајуће планске 
(урбанистичке) документације: 
а) за сва насеља која већ имају 
регулисан имовинско правни 
статус 
б) за насеља за која тек треба 
регулисати имовинско правни 
статус  

Регулисан имовинско- 
правни статус стамбених 
објеката - 
насеља, која се налазе на 
земљишту чији је 
корисник 
нека од државних 
институција 
стамбених објеката - 
насеља на локацијама 
(парцелама) у приватном 
власништву 

Постојеће 
општинске 
службе 

Министарсво 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 

2019-2023 

Регулисање имовинско-правног 
статуса стамбених објеката: 
а) у насељима, која се налазе на 
земљишту чији је власник неко од 
државних институција 
б) насељима који се налазе на 
земљишту,које је приватно 
власништво 

 
 
 
 
Број објеката, код којих 
је решен имовинско - 
правни 
статус 
 
 

Постојеће 
општинске 
службе 

- 2019-2023 

  
Циљ: Санирање ургентних ситуација 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ 
ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Расељавање становника из објеката 
којима су услови изузетно лоши, и 
који не могу бити обухваћени 
процесом унапређења и обнове. 
Изградња нових станбених 
објеката на одговарајућим 
локацијама. 

Број расељених објеката 
Број новоизграђених 
објека 

Посебна група 
формирана при 
општини  

Међународне 
организације 2019-2023 

 
Циљ: Интеграција становника Ромске националности у окружење 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Организовање спортских и 
културнх активности, чији је циљ 
укључивање младих у спорстке 
клубове, савезе 

Број младих укључених 
у неку од спортских или 
културних активности 

Ромске и друге 
НВО, 
спортски 
клубови, школе 

Министарство 
здравља, 
Светска здравствена 
организација, 
Светска 
банка, ЦМСЕР 
Локална самоуправа 

2019-2023 
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6.4. ЛАП област ЗДРАВСТВО 
 
Циљ: Побољшање доступности здравствене заштите за ромску популацију 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Ангажовање још једног 
медијатора за здравство 

Број ангажованих 
здравствених медијатора 

Цом здравља, 
Завод за јавно 
здравље, ромске 
и друге НВО 

Министарство 
здравља, 
Светска здравствена 
организација, 
Светска 
банка, СЛЛСЕР 

2019-2023 

Спровођење пројеката за 
унапређење здравља Рома: 
 потпун обухват обавезном 
имунизацијом, побољшање статуса 
одојчади и мале деце, побољшање 
репродуктивног здравља, 
превенција хроничних незаразних 
обољења, едукација о превенцији 
ризика код Рома, који се баве 
сакупљањем секундарних 
сировина. 

Број реализованих 
пројеката 
Квалитст пројеката 
Број директних 
корисника укључених у 
пројекат 

Дом здравља, 
здравствени 
медијатор, 
патронажне 
сестре, Завод за 
јавно 
здравље, ромске 
и друге НВО 

 2019-2023 

 
Циљ: Унапређење остваривања права Рома на здравствену и социјалну заштиту 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Помоћ при набавци личних 
цокумената ради остваривања 
права из области здравствене и 
социјалне заштите 

Број лица за која су 
набављена лична 
документа 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

Едукација Рома о правима на 
здравствену заштиту 

Број одржаних 
радионица 
Број одштанпаних 
флајера 

Мобилни тим Ромске и друге НВО 2019-2023 

  
6.5. ЛАП област СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
Циљ: Одржавање минималне материјалне сигурности и независности појединаца и породице у задовољавању 
животних потреба  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Израда детаљне Базе података о 
материјално нај угроженијим 
ромским породицама 

Број појединаца и 
породица обрађених у 
Бази података 

Центар за 
социјални рад 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

Пружање потпуних информација о 
правима из области социјалне 
заштите 

Број појединаца и 
породица који су 
остварили права из 
социјалне заштите 

Центар за 
социјални рад 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

Непосредан рад у ромским 
насељима и пружање помоћи 
приликом остварицвања права 

Број теренских посета 
Центар за 
социјални рад 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

 
Циљ: Обезбеђивање приступа и доступности адекватним дневним услугама социјалне заштите 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Испитивање припадника ромске 
националне мањине о потребама за 

услугама социјалне запггите 

Израђена социјална 
карта Успостављена 
најмање једна дневна 
услуга социјалне 
заштите 

Центар за 
социјални рад 
Мобилни тим 

Локална самоуправа 
Ромске НВО 2019-2023 

Развијање днецвних услуга 
социјалне заштите у складу са 
поттребама припадника ромске 
националне заједнице 

Број појединаца и 
породица корисника 
успостављених дневних 
услуга  

Лиценцирани 
пружаоц 
услуга 

Локална самоуправа 
Центар за социјални 
рад 
Ромске НВО 

2019-2023 
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6.6. ЛАП област КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ 
 
Цнљ: Неговање културног идентитета  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Радионице о културном 
идентитету Рома за ученике ОШ и 
њихове родитеље 

Број одржаних 
радионица 
Број учесника радионица 

Основне школе 
Предшколска 
установа 

Ромске НВО 2019-2023 

Организација манифестације Дани 
културе и традиције Рома 
 

Квалитет одржане 
Манифестације 
Број учесника 

Ромске НВО 

Локална самоуправа 
Школе  
Предшколска 
установа 

2019-2023 

Организовање-реализација 
предмета „Ромски језик са 
елементима националне културе“  

Број школа које 
реализују 
ову активност 
Број ученика 

Школе 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
Национални савет 
ромске националне 
мањине 

2019-2023 

Прослава Светског дана Рома Редовно обележавање 
празника Ромске НВО Локална самоуправа 2019-2023 

 
6.7. Буџет 
 

У 2019. години потребна и у буџету општине Уб 
предвиђена су средства у износу од 2.000.000 РСД (два 
милиона динара) за имплемантацију појединих мера ЛАП-
а. Детаљан годишњи буџет за сваку следећу годину 
примене Локалног акционог плана биће урађен на основу 
разрађених планова активности и задатака за реализацију 
ЛАП-а за Роме, за сваку календарску годину које ће 
предлагати Мобилни тим за побољшање положаја Рома. 
 
Одељак 7. МЕХАНИЗМИ ИМЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЛАП-а 
ЗА РОМЕ 
 
7.1. Имлементатори ЛАП-а за побољшање положаја 

Рома у општини Уб 
 

Конкретне акције предвиђене ЛАП-ом за Роме у 
периоду 2019. до 2023. године, ће имплементирати 
заинтересоване организације: ромска удружења, 
институције и установе, или њихове појединачне службе 
које се баве проблемима Рома на локалу и невладине 
организације. 
 
7.2. Обезбеђивање средстава за спровођење ЛАП-а за 

Роме 
 

Имлементатори ЛАП-а за Роме ће предвиђене 
активности реализовати средствима из 
више извора: 
• Општинског буџета; 
• Појединих министарстава Владе Републике Србије, која 
спроводе стратегију побољшања положаја Рома; 
• Домаћих и страних донатора. 

ЛАП за побољшање положаја Рома општине Уб 
представља плански, али и стратешки званични документ 
општине Уб. Институције и организације, које се баве 
побољшањем положаја Рома у општини Уб биће у 
прилици да планирају своје услуге и активности у складу 
са предложеним приоритетима, чиме се постиже 
синхронизовано и планско решавање препознатих 
проблема ромске националне мањине у општини Уб.  

У имлементацији планираних активности 
препоручује се партнерство јавног, цивилног и приватног 
сектора, као и међусекторска сарадња. 

 
7.3.  Праћење н евалуација 

 
Процес праћења (мониторинга) и евалуације 

спровођења ЛАП-а за Роме врши Општински тим за 
инклузију Рома општине Уб. Општински тим за инклузију 
Рома општине Уб ће једном годишње подносити извештај 
о имплементацији ЛАП-а Општинском већу општине Уб. 
 
 
12. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

 
Закључак  

о прихватању Извештаја о раду  
Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2018. годину 

 
 1. Прихвата се Извештај о раду Центра за социјални 
рад ''Уб'' у Убу за 2018. годину, који је усвојио Управни 
одбор установе на седници одржаној 21. фебруара 2019. 
године. 

 
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 06-26-1/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
13. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 
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Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба  
на План и програм рада са Финасијским планом  

за 2019. годину  
 

1. Даје се сагласност Центру за социјални рад ''Уб'' у 
Убу на План и програм рада са Финасијским планом за 
2019. годину, који је усвојио Управни одбор установе на 
седници одржаној 21. фебруара 2019. године 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 560-24/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
14. 

На основу члана 33. став 1. тачка 11) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

на Статут Предшколске установе ''Уб'' из Уба 
 

1. Даје се сагласност Предшколској установи ''Уб'' 
из Уба на Статут број 137/2019-01, који је донео Управни 
одбора установе на седници одржаној  дана 7. марта 2019. 
године. 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 110-16/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
15. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

Закључак  
о прихватању Извештаја о раду  

Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба 
за 2018. годину  

 
 1. Прихвата се Извештај о раду Градске библиотеке 
„Божидар Кнежевић" из Уба за 2018. годину, који је 
усвојио Управни одбор библиотеке на седници одржаној 
8. марта 2019. године, под бројем 35. 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 
општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 06-26-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
16. 

На основу члана 32. став 1 тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 

129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 
47/2018) и члана 33. став 1 тачка 12) Статута општине Уб 
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 
 Скупштина општине Уб, __. марта 2019. године, до-
носи 

Решење  
о давању сагласности на  

Одлуку о усвајању  Ценовника услуга 
Установе за културу и спорт  

''Културно-спортски центар Уб'' 
 
 1. Даје се сагласност Установи за културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' на Одлуку о усвајању  
Ценовника услуга, број 88/19 коју је донео Управни одбор 
установе на седници одржаној 11. фебруара 2019. године. 
 2. Ово решење и ценовник објавити у ''Службеном 
гласнику општине Уб''. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 38-1/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
17. 

Ценовник 
услуга Установе за културу и спорт  
„Културно – спортски центар Уб“  

 
1. Издавање позоришне сале : 

-Са радним светлом и радним столом постављеним на     
просценијуму 

 (за сваки започети сат коришћења)........ 3.000,00 динара 
-Са радним светлом и радним столом, рефлекторима и 
озвучењем  
(за сваки започети сат коришћења) .........3.000,00 динара 
- Позоришна сала, бина и гардеробер и сви светлосни 

и звучни ефекти 
(за сваки започети сат коришћења).... 5.000,00 динара 
 

2. Издавање озвучења : 
- Озвучење јачине до 1000 W (за програм у трајању до 

2 часа).............................................. ......8.000,00 динара 
- Озвучење јачине до 1000 W (за програм у трајању до 

2 часа) ..................................................12.000,00 динара 
Корисник обезбеђује превоз и две особе  
     

3. Издавање рефлектора : 
- Са миксетом и димерима по сату од момента 

инсталирања по комаду........................2.000,00 динара 
 Корисник обезбеђује превоз и две особе 

 
4. Издавање хола Дома културе 

- Дневно....................................................2.000,00 динара 
 
5. Спортска Хала: 

- Издавање велике сале по започетом 
сату.........................................................2.000,00 динара 

- Издавање мале сале по започетом сату 600,00 динара 
- Издавање рекламног паноа на годишњем нивоу  

димензије 1 x 3m.................................30.000,00 динара 
- Издавање рекламног паноа на годишњем нивоу 

Димензија 1,5 x 4,5m..........................60.000,00 динара
  

Добијањем сагласности оснивача на овај Ценовник 
услуга Установе, престаје да важи Ценовник услуга  бр.404-
01/12. од 15.10.12.године. 
 
У Убу, 07.02.2019.год. 
Број: 72/19      Управни одбор Установе 
       Председник 
            Слободан Стефановић, с.р. 
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17.  

На основу члана 39. став 1. и 2. тачка 1) Закона о 
култури (''Службени гласник Републике Србије'' број 
72/2009, 13/2016 и 30/2016-исправка), и члана 33. тачка 
11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине 
Уб” број 12/2008 и 6/2013), 
          Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

Р е ш е њ е 
о разрешењу директора 

Установе  за  културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' 

 
   1. Рзрешава се, на лични захтев, Радован 
Пулетић, из Уба, функције директора Установе за 
културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'', и 
утврђује да именованом функција директора 
престаје даном  објављивања овог решења у 
''Службеном гласнику општине Уб''. 

2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 
општине Уб".  

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 118-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

18. 
На основу члана 37. Закона о култури (''Службени гласник 
Републике Србије'' број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-
исправка), и члана 33. тачка 11) Статута општине Уб 
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),  
 Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 
   

Р е ш е њ е   
о именовању вршиоца дужности директора  

Установе  за  културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' 

 
 1. Именује се Тања Мимић, дипломирани менаџер, 
из Радљева, за вршиоца дужности директора Установе  за  
културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'', почев од 
наредног дана од дана објављивања овог решења у 
''Службеном гласнику општине Уб''. 

 
2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Уб". 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 112-18/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
С а д р ж а ј 

 
 
3. 

 
Одлука о утврђивања престанка мандата одборника у Скупштини општине Уб 

 
1 

 
4. 

 
Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Уб 

 
1 

 
5. 

 
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидроси-
стема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм пословања за 2019. годину 

 
 

1 
 
6. 

 
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидроси-
стема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2019. годину 

 
 

1 
 
7. 

 
Одлука о јавном превозу путника 

 
2 

 
8. 

 
Одлука о  мрежи  јавних основних школа општине Уб 

 
4 

 
9. 

 
Одлука о  мрежи  јавне Предшколске установе ''Уб'' у  општини Уб 

 
4 

 
10. 

 
Одлука о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Уб за период 2019-2023. 
година 

 
 

5 
 
11. 

 
Локални акциони план за побољшање положаја Рома у општини Уб за период 2019-2023. година 

 
5 

 
12. 

 
Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2018. годину 

 
14 

 
13. 

 
Решење о давању сагласности Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба на План и програм рада са Финасијским 
планом за 2019. годину 

 
 

14 
 
14. 

 
Закључак о утврђивању предлога Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе ''Уб'' из Уба 

 
15 

 
15. 

 
Закључак о прихватању Извештаја о раду Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2018. годину 

 
15 

 
16. 

 
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању  Ценовника услуга Установе за културу и спорт ''Културно-
спортски центар Уб'' 

 
 

15 
 
17. 

 
Ценовник услуга Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 

 
15 

 
18. 

 
Решења о разрешењу директора Установе  за  културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 

 
16 

 
19. 

 
Решења о именовању вршиоца дужности директора Установе  за  културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 

 
16 

  
Издавач: Скупштина општине Уб  
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ УБ 

Година XX – Број 3 Уб, 29. март 2019. године Бесплатан примерак 
 
3. 

На основу члана 46. став 1. и 6. Закона о локалним 
изборима (''Службени гласник Републике Србије'' број 
129/2007 и 54/2011),  
 Скупштина општине Уб на седници одржаној 29. 
марта 2019. године, донела је 
 

О д л у к а 
о утврђивања престанка мандата одборника  

у Скупштини општине Уб 
 
 I Утврђује се да је престао мандат одборника у 
Скупштини општине Уб, пре истека времена на које је 
изабран - подношењем оставке, у складу са члан 46. став 
1. тачка 1) Закона о локалним изборима, одборници 
 Бојани Новаковић, рођеној 1992. године, 
дипломираној учитељици, из Врела,  

изабраној са Изборне листе број 1. ''Алекасандар 
Вучић – Србија побеђује''. 

 
II  На ову одлуку о престанку мандата одборника, 

допуштена је жалба Управном суду у року од 48 часова 
од дана доношења одлуке. 

 
III  Ова одлука има се објавити у ''Службеном  

гласнику општине Уб''.  
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 013-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
4. 

 На основу члана 48. став 1. и 6. и члана 56. став 
став 1, 5, 6. и 7.. Закона о локалним изборима (''Службени 
гласник Републике Србије'' број 129/2007 и 54/2011),  

 Скупштина општине Уб на седници одржаној 29. 
марта 2019. године, донела је 

 
О д л у к а 

о потврђивању мандата одборника у  
Скупштини општине Уб 

 
I  Потврђује се мандат одборника у Скупштини 

општине Уб изабраног на изборима одржаним 24. 
априла 2016. године 
са Изборне листе број 1, ''Алекасандар Вучић – Србија 
побеђује'', и то: 

Горану Јовановићу, рођеном 1969. године, 
машинбравару, из Шарбана. 

 
II  На ову одлуку о потврђивању мандата одборни-

ка, допуштена је жалба Управном суду у року од 48 часо-
ва од дана доношења одлуке. 

 

III  Ова одлука има се објавити у ''Службеном  
гласнику општине Уб''.  

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 013-3/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
5. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 
закон и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Ста-
тута општине Уб (“Службени гласник општине 
Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. го-
дине, доноси 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Јавном предузећу за управљање и коришћење  
регионалног вишенаменског хидросистема  

Стубо – Ровни ''Колубара'' 
на Програм пословања за 2019. годину 

 
1. Даје се сагласност Јавном предузећу за управља-

ње и коришћење регионалног вишенаменског хидроси-
стема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програма пословања 
за 2019. годину, који је усвојио Надзорни одбор предузе-
ћа на седници одржаној 14. јануара 2019. године 
Одлуком број 5-1/4. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гла-

снику општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-1/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
6. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Јавном предузећу за управљање и коришћење  
регионалног вишенаменског хидросистема  

Стубо – Ровни ''Колубара'' 
на Програм коришћења субвенција  

из буџета града Ваљева за 2019. годину 



 
Број 3 страна 2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. март 2019. године 
 
 

1. Даје се сагласност Јавном предузећу за управља-
ње и коришћење регионалног вишенаменског хидросисте-
ма Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм коришћења 
субвенција из буџета града Ваљева за 2019. годину, који 
је усвојио Надзорни одбор предузећа на седници одржа-
ној 14. јануара 2019. године Одлуком број 5-1/05. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гла-

снику општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
7. 

На основу члана 6. и 9. став 3. Закона о комуналним 
делатностима (''Службени гласник РС'' број 88/2011, 
46/2014 - Одлукa УС РС, 104/2016  и 95/2018), члана 20. 
став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службе-
ни гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 
101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 12. став 1. 
тачка 6) Статута општине Уб (“Службени гласник оп-
штине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 
 Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 
  

Одлука 
о јавном превозу путника на територији општине Уб 

 
I  Опште одредбе 

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се услови и начин 

организовања и обављања јавног превоза путника, начин 
регистрације и овере реда вожње за градски и приградски 
превоз, као и друга питања од значаја за јавни превоз 
путника на територији општине Уб 

 
Члан 2. 

Јавни превоз путника у градском и приградском 
саобраћају (у даљем тексту: јавни превоз), је комунална 
делатност градског и приградског превоза путника, која 
обухвата обављање јавног линијског превоза путника 
аутобусима у насељеном месту Уб и између насељених 
места у општини Уб, као и обезбеђивање места за 
укрцавање и искрцавање путника на стајалиштима, као 
саобраћајним објектима који се користе у јавном 
превозу, који је под једнаким условима доступан свим 
корисницима превозних услуга и за који се наплаћује 
услуга превоза. 

 
Члан 3. 

Јавни превоз путника се може обављати као 
линијски и посебан линијски превоз. 
 

Члан 4. 
Јавни превоз обавља се у складу са законом, општим 

условима превоза које утврђује Привредна комора 
Србије и овом одлуком. 

Превозник и посада возила дужни су на захтев 
корисника превоза дати на увид опште услове превоза. 
 

Члан 5. 
У возилу којим се обавља јавни превоз путника, ако 

посебним прописима није другачије одређено, не могу се 
превозити деца испод шест година старости без 

пратиоца, лица оболела од заразних болести, лица у 
напитом стању, животиње, посмртни остаци, експлозиви, 
лако запаљиве, отровне, радиоактивне, нагризајуће 
заразне материје и органски пероксиди. 

 
II  Линијски превоз 

 
Члан 6. 

Линијски превоз путника обавља се као: 
- градски превоз - на територији насељеног места 

Уб, 
- приградски превоз - између два или више 

насељених места на територији општине Уб. 
За линијски превоз путника користе се стајалишта 

која решењем одреди Општинска  управа општине Уб, у 
даљем тексту Општинска управа. 
 

Члан 7. 
Линијски превоз путника на територији општине Уб 

обавља превозник који испуњава законом утврђене 
услове за обављање превоза, а коме општина Уб повери 
обављање ове комуналне делатности. 

Поверавање превоза из става 1. овог члана врши се 
на основу уговора о поверавању обављања комуналне 
делатности закљученог између општине Уб, коју 
представља и заступа председник општине Уб и 
превозник. 

Председник општине Уб одлучује о поступку избора 
превозника - поступак јавне набавке у складу са законом 
којим се уређују јавне набавке или поступак давања 
концесије у складу са законом којим се уређује јавно-
приватно партнерство и концесије. 

 
Члан 8. 

Превозник може отпочети и обављати линијски 
превоз ако има регистрован и оверен ред вожње и доказ о 
исправности возила. 

Регистрацију и оверу реда вожње за линијски превоз 
путника врши Општинска управа. 

Захтев за регистрацију и оверу реда вожње у 
градском и приградском превозу подноси се најкасније 
до 30. јуна текуће године. 

Уз захтев за регистрацију реда вожње у градском и 
приградском саобраћају подноси се: извод из регистра о 
вршењу делатности јавног линијског превоза путника; 
доказ о испуњености законом утврђених услова; подаци 
о могућности коришћења аутобуских стајалишта за 
одређену врсту превоза. 

Ред вожње у градском и приградском саобраћају 
оверава Општинска управа. Овера реда вожње врши се са 
роком важења од годину дана, са почетком важења од 1. 
септембра текуће године. 

Општинска управа води регистар оверених редова 
вожње који садржи: редни број, назив превозника, назив 
линије, број полазака на линији и рок важења реда 
вожње. 

Општинска управа региструје и оверава ред вожње у 
року од 15 дана од дана достављања. 
 

Члан 9. 
О отпочињању обављања линијског превоза 

путника, превозник обавештава корисника превоза на 
начин и под условима утврђеним уговором из члана 7. 
став 2. ове одлуке. 
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Члан 10. 

Превозник се мора придржавати регистрованог и 
овереног реда вожње. 

У току важења реда вожње линијски превоз може се 
привремено обуставити или изменити у случајевима: 

- прекида саобраћаја због више силе или извођења 
радова на реконструкцији пута, 

- због мера надлежног републичког или органа 
општине које непосредно утичу на ограничење 
саобраћаја, док те мере трају. 

Превозник је дужан пре почетка обуставе превоза из 
става 2. овог члана о томе обавестити Општинску управу, 
а преко средстава јавног информисања кориснике 
превоза. 

 
Члан 11. 

Превозник је дужан у линијском превозу примити 
сваког путника и ствари у границама расположивих 
места за путнике, односно корисне носивости возила, ако 
законом није другачије одређено. 

Превозник је дужан обезбедити превоз пртљага у 
границама расположивог пртљажног простора 
истовремено с превозом путника коме пртљаг припада. 

Ствари које се не сматрају ручним пртљагом не могу 
се смештати у делу возила у коме се налазе места за 
превоз путника. 

 
Члан 12. 

У возилу којим се обавља линијски превоз мора 
бити: 

- истакнут у доњем десном углу ветробранског 
стакла и са стране поред улазних врата, назив линије са 
назначењем најмање једне успутне станице или 
стајалишта који ближе одређују правац линије, 

- важећи ред вожње, општи услови превоза и важећи 
ценовник. 
 

Члан 13. 
Пријем путника у возило и искрцавање путника у 

линијском превозу врши се на аутобуским станицама и 
аутобуским стајалиштима који су унети у ред вожње. 
 

Члан 14. 
Превозник који користи аутобуску станицу 

доставља аутобуској станици регистровани ред вожње за 
сваку линију 10 дана пре почетка обављања превоза на 
тој линији. 

Аутобуска станица мора сачинити извод из реда 
вожње и истаћи га на видном месту у аутобуској станици 
најкасније дан пре ступања на снагу реда вожње. 
 

Члан 15. 
Превозник је дужан да постави извод из реда вожње 

на аутобуском стајалишту. 
 

Члан 16. 
Превозник у линијском превозу путника дужан је 

издати возну карту и потврду за превоз путничког 
пртљага. 

Члан 17. 
Превозник може престати са обављањем линијског 

превоза на начин и под условима утврђеним уговором из 
члана 7. став 2. ове одлуке. 

 

III  Посебан линијски превоз 
Члан 18. 

Посебан линијски превоз је превоз радника из места 
становања на посао и са посла, као и ђака из места 
становања до школе на територији општине Уб и из 
школе на територији општине Уб, са посебним 
идентификационим возним исправама (недељна, 
месечна, годишња и слично), који се обавља на основу 
писменог уговора и списка путника и без примања 
других путника. 

Када је општина Уб корисник превоза - превоз ђака 
из става 1. овог члана, уговор о превозу закључује се 
између општине Уб, коју представља и заступа 
председник општине Уб и превозника, а по претходно 
спроведеном поступку јавне набавке услуге превоза ђака 
у посебном линијском превозу. 

Закључивање уговора из става 1. овог члана са 
физичким лицем, које није предузетник, није дозвољено. 

Уговором из става 1. овог члана, који мора бити 
нумерисан, утврђује се нарочито превозни пут са 
утврђеним полазиштем и одредиштем, места укрцавања 
и искрцавања путника, план обављања превоза и цена 
превоза. 

У свакој појединачној вожњи којом се извршава 
уговор о посебном линијском превозу, аутобусом се могу 
превозити само радници или ђаци корисника превоза са 
којим је закључен уговор.  

Укрцавање и искрцавање путника у посебном 
линијском превозу врши се на местима која су утврђена 
уговором из става 1. овог члана. 

Превозници који обављају посебан линијски превоз 
могу укрцавати и искрцавати путнике на аутобуским 
стајалиштима. 

Списак путника из става 1. овог члана на основу 
кога се обавља посебан линијски превоз мора бити 
попуњен читко, тачно и закључен и оверен потписом 
овлашћеног лица превозника. 

Превозник је дужан да уговор о превозу и списак 
путника чува две године од дана обављеног превоза. 

  
Члан 19. 

У аутобусу којим се обавља посебан линијски 
превоз мора се налазити примерак уговора на основу 
кога се обавља превоз, списак путника за сваку 
појединачну вожњу којом се извршава уговор о посебном 
линијском превозу и на предњем делу аутобуса натпис: 
"Посебан линијски превоз". 

Списак путника из става 1. овог члана мора бити 
попуњен читко, закључен и оверен потписом овлашћеног 
лица превозника, пре постављања аутобуса за укрцавање 
путника у полазишту. 

  
Члан 20. 

Превозник који је уговорио посебан линијски превоз 
дужан је да путницима обезбеди идентификационе возне 
исправе. 

Забрањено је превознику који обавља посебан 
линијски превоз да превози путнике без 
идентификационих возних исправа. 

Идентификациона возна исправа садржи нарочито 
име, презиме и фотографију путника, као податке о 
личности, назив корисника превоза, превозни пут, рок 
важења, потпис овлашћеног лица издаваоца возне 
исправе. 
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IV  Надзор 
Члан 21. 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши 
Општинска управа 

У вршењу инспекцијског надзора, инспектор 
Општинске управе има дужности и овлашћења 
прописана законом којим се регулише превоз путника у 
друмском саобраћају. 

  
V  Завршна одредба 

Члан 22. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине Уб ". 
 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 344-58/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
8. 

На основу члана 104. став 1, 3. и 5. Законa о основа-
ма система образовања и васпитања ("Службени 
гласники РС", број 88/2017, 27/2018 - други закон и 
27/2018 (II) - други закон),  члана 3. Уредбе о 
критеријумима за доношење акта о мрежи јавних 
предшколских установа и акта о мрежи јавних основних 
школа (''Службени гласник РС'' број 21/2018), и члана 33. 
тачка 7) Статута општине Уб (''Службени гласник оп-
штине Уб'', број 12/2008 и 6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 
 

О д л у к а 
о  мрежи јавних основних школа општине Уб 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се мрежа јавних основних 
школа, са издвојеним одељењима, општине Уб, од 
школске 2019/2020 године. 

 
Члан 2. 

Образовно васпитни рад са ученицима у основном 
образовању и васпитању обављају следеће јавне основне 
школе: 

1. Основна школа  ''Милан Муњас'', са седиштем 
у Убу,  

 у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Совљак, Паљуви, Стубленица, Црвена Јабука, Јо-
шева, Лончаник, Звиздар, Руклада, Гвозденовић, Врхови-
не, Новаци и Трлић. 

У Основној школи ''Милан Муњас'' у Убу ученици 
похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у издвојеним одеље-
њима од 1до 4 разреда.  

Основна школа ''Милан Муњас'' Уб, у згради у Убу, 
Улица 1. маја 57в, организује и изводи рад издвојеног 
одељења ученика са сметњама у развоју. 

2. Основна школа ''Рајко Михаиловић'', са седи-
штем у Бањанима  

у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Таково, Врело, Вукона,  Кожуар, Тулари, Калинов-
ац и Брезовица.  

У Основној школи ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима 
и издвојеним одељењима у Туларима и Врелу ученици 
похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у осталим  издвоје-
ним одељењима од 1 до 4 разреда.  

3. Основна школа ''Душан Даниловић'', са седи-
штем у Радљеву,  

у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Бргуле, Каленић и Шарбане. 

У основној  школи ''Душан Даниловић'' у Радљеву 
ученици похађају наставу од 1 до 8 разреда, а у издвоје-
ним одељењима од 1 до 4 разреда.   

4. Основна школа ''Свети Сава'' са седиштем у 
Памбуковици, 

 у чијем су саставу издвојена одељења у насељеном 
месту Докмир, Радуша, Слатина и Чучуге.  

У основној школи ''Свети Сава'' у Памбуковици и 
издвојеном одељењу у Докмиру ученици похађају наста-
ву од 1 до 8 разреда, а у осталим одељењима од 1 до 4 
разреда.   

          
Члан 3. 

Основно музичко образовање стиче се у  Школи за 
основно музичко образовање ''Петар Стојановић'' у Убу, 
по условима прописаним Законом о основама система 
образовања и васпитања. 

 
Члан 4. 

У буџету општине Уб, а за расходе утврђене зако-
ном обезбеђују се средства у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања. 

 
Члан 5. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Од-
лука о  мрежи  основних школа општине Уб (''Службени 
гласник општине Уб'' број 5/2012, 14/2012, 26/2013, 
22/2016, 6/2017 и 9/2017). 

 
Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб'', а 
примењиваће се од школске 2019/2020 године.  
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 61-3/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
9. 

На основу члана 104. став 1 и 3. Законa о основама 
система образовања и васпитања ("Службени гласники 
РС", број 88/2017, 27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - 
други закон),  члана 2. Уредбе о критеријумима за 
доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и 
акта о мрежи јавних основних школа (''Службени 
гласник РС'' број 21/2018), и члана 33. тачка 7) Статута 
општине Уб (''Службени гласник општине Уб'', број 
12/2008 и 6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 

 
О д л у к а 

о  мрежи  јавне Предшколске установе ''Уб'' 
 у  општини Уб 

 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се мрежа јавне Предшколске 
установе ''Уб'' из Уба, у даљем тексту матична установа, 
са издвојеним одељењима у општини Уб. 

 
Члан 2. 



 
Број 3 страна 5 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. март 2019. године 
 
 

У радној 2019/2020 години, матична установа 
делатност предшколског васпитањa и образовања и 
припремни предшколски програм обавља у свом 
седишту. 

У припремни предшколски програм, у матичну 
установу, у складу са законом, уписују се деца са 
подручја насељених места: Уб, Гуњевац, Звиздар, 
Тврдојевац, Таково, Врело, Руклада, Мургаш, 
Гвозденовић, Трњаци, Шарбане, Стубленица и Паљуви. 

У радној 2019/2020 години, матична установа 
припремни предшколски програм у полудневном трајању 
од 4 сата обавља и ван седишта у 13 издвојених одељења 
– објеката, где се, у складу са законом, уписују деца са 
подручја једног или више насељених места и то:  

1. Памбуковица - Памбуковица, Чучуге, Докмир, 
Кршна Глава и Слатина; 

2. Бањани - Бањани и Вукона; 
3. Тулари -  Тулари; 
4. Кожуар - Кожуар; 
5. Калиновац - Калиновац; 
6. Радљево - Радљево, Бргуле и Лисо Поље; 
7. Каленић - Каленић; 
8. Црвена Јабука - Црвена Јабука, Милорци и 

Лончаник; 
9. Јошева - Јошева; 
10. Трлић - Трлић и Новаци; 
11. Брезовица - Брезовица; 
12. Совљак - Совљак; 
13. Врховине - Врховине. 
 

Члан 3. 
Од радне 2020/2021 године и даље, матична 

установа делатност предшколског васпитањa и образов-
ања и припремни предшколски програм обавља у свом 
седишту. 

У припремни предшколски програм, у матичну 
установу, у складу са законом уписују се деца са 
подручја насељених места: Уб, Гуњевац, Звиздар, 
Тврдојевац, Таково, Совљак, Руклада, Врховине, 
Мургаш, Гвозденовић, Трњаци, Шарбане, Стубленица и 
Паљуви. 

Од радне 2020/2021 године и даље, матична 
установа припремни предшколски програм у 
полудневном трајању од 4 сата обавља и ван седишта у 8 
издвојених одељења – објеката, где се, у складу са 
законом, уписују деца са подручја једног или више 
насељених места и то: 

1. Памбуковица - Памбуковица, Чучуге, Докмир, 
Кршна Глава и Слатина и Радуша; 

2. Бањани - Бањани, Калиновац и Вукона; 
3. Кожуар - Кожуар и Тулари; 
4. Врело - Врело; 
5. Радљево - Радљево, Бргуле и Лисо Поље; 
6. Каленић - Каленић; 
7. Црвена Јабука - Црвена Јабука, Милорци, 

Лончаник и Јошева; 
8. Трлић - Трлић, Новаци и Брезовица. 
 

Члан 4. 
У буџету општине Уб, а за расходе утврђене зако-

ном обезбеђују се средства у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања. 

 
Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб'' а 
примењиваће се од школске 2019/2020 године.  

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 60-4/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
10. 

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 7) Статута општине 
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

 
Одлука  

о доношењу Локалног акционог плана  
за побољшање положаја Рома у општини Уб  

за период 2019.-2023. година 
 

 1. Доноси се Локални акциони план за побољшање 
положаја Рома у општини Уб за период 2019.-2023. 
година који је саставни део ове одлуке. 

 
2. Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 
 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 020-216/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
11. 
 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 
ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА  

У ОПШТИНИ УБ ЗА ПЕРИОД 2019.-2023. ГОДИНА 
 

Одељак 1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР 
ЛОКАЛНЕ РОМСКЕ ПОЛИТИКЕ 
 

1.1. Локални акцнони план за побољшање положаја 
Рома у општини Уб 
(основни појмови) 

 
Локални акциони планови представљају конкретан 

механизам помоћи Ромима у једној локалној заједници 
Шта су у ствари ЛАП-ови за Роме 
Реч је о документима која садрже ПЛАН 

конкретних мера и активности намењених Ромима ( или 
организацијама које раде са Ромима), а који су 
прихваћени од стране локалних Скупштина. Како би се 
план спровео у праксу, неопходно је у буџетима 
локалних самоуправа обезбедити средства за 
имплементацију ЛАП-ова за Роме. ЛАП-ови за Роме 
стога представљају ПЛАНСКО и ДУГОРОЧНО 
решавање проблема, који су препознати као 
решиви од стране актера. 
 
1.2. Документи који представљају упорншге ЛАП-а за 

унапређење положаја Рома у општнни Уб 
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Влада Републике Србије усвојила је Акциони план 
за спровођење Стратегије за унапређивање положаја 
Рома на седници одржаној 10. јуна 2013. године. Мерама, 
односно активностима, које су дефинисане у Акционом 
плану операционализују се препоруке и приоритети 
предвиђени Стратегијом, који се односе на унапређивање 
положаја Рома у областима образовања, здравствене 
заштите, запошљавања, обезбеђивања одговарајућих 
услова становања, издавања личних докумената, 
социјалне заштите, родне равноправносги, забране 
дискриминације, информисања, културе, политичког 
учешћа и представљања, положаја интерно-расељених 
лица и повратника по основу Споразума о реадмисији.  

Поред наведене стратегије, домаћи документи 
релевантни за овај процес су: 
- Стратегија смањења сиромаштва; 
- Миленијумски циљеви развоја; 
- Закон о заштити права и слобода националних мањина; 
- Закон о забрани дискриминације; 
- Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. 
године; 
- План придруживања ЕУ; 
- Смернице за унапређивање ромских насеља; 
- Стратегија развоја образовања одраслих; 
- Закон о социјалном становању; 
- Стратегија социјалног становања; 
- Закон о озакоњењу објеката. 

Оквир за израду ЛАП-ова поред домаћих 
представљају и међународни документи: 
1. Међународни уговори 
- Оквирна Конвенција СЕ за заштититу националних 
мањина; 
- Европска повеља о регионалним и мањинским 
језицима; 
- Универзална декларација о људским правима; 
- Међународни пакт о економским, социјалним и 
културним правима; 
- Европска социјална повеља СЕ из 1961. ( ЕСП бр. 35 ), 
додатни 
протоколу исте из 1988. (ЕСП бр. 128) 
- Ревидирана европска социјална повеља из 1996. ( ЕСП 
163 ) 
- Међународна конвенција о укидању свих облика расне 
дискриминације (члан 5 ); 
- Конвенција УНЕСЦО против дискриминације у 
образовању; 
- Конвенција о правима детета ( чл. 28 и 29 ). 
2. Препоруке ЕУ 
- Препоруке Европске уније у вези са образовањем; 
- Принципи и смернице за побољшање ситуације Рома 
засновани на препорукама    специјалистичке групе Рома/ 
Цигана, Савета Европе и на препорукама Високог 
комесара ОЕБС-а за националне мањине, које је усвојила 
Европска унија ( Група ЦОЦЕН ) на самиту у Тампереу, 
децембра 1999. године. 
3. Препоруке Комитета министара СЕ 
- Нацрт препоруке КМСЕ државама чланицама СЕ о 
бољем приступу здравственој заштити Рома у Европи; 
- Препорука ( 2005 ) 4 КМСЕ државама чланицама о 
унапређивању услова становања Рома и Травелерса у 
Европи; 
- Препорука ( 2001 ) 17 о унапређивању економског и 
статуса 
запошљавања Рома/ Цигана и Травелерса у Европи; 

- Препорука ( 2000 ) 4 КМСЕ државама чланицама у вези 
са образовањем 
ромске деце у Европи. 
4. Препоруке Парламентарне скупштине СЕ 
- Препорука 1633 ( 2003 ) Присилан повратак Рома из 
бивше Федеративне Републике Југославије, укључујући 
Косово, у Србију и Црну Гору из земаља чланица Савета 
Европе; 
- Препорука 1557 ( 2002 ) о правном статусу Рома у 
Европи; 
- Препорука 1203 ( 1993 ), у вези са Ромима у Европи; 
- Препорука 563 ( 1969 ) о ситуацији Цигана 
и.Травелерса у Европи. 
5. Европска комисија против расизма и нетолеранције 
Савета Европе ( ЕЦРИ ) 
- Борба против расизма и нетолеранције према Ромима, 
ЕЦРИ (98) 29 
6. Конгрес локалних и регионалних власти Савета 
Европе 
- Резолуција 44 ( 1997 ) « Ка толерантној Европи : 
допринос Рома » 
- Препорука 11 ( 1995 ) « Ка толерантној Европи : 
допринос Рома » 
7. Високи комесар за људска права СЕ 
- Препоруке Високог комесара за људска права СЕ у 
Стање људских права Рома у земљама СЕ, 2005. 
- Директива Савета 2000/43/ЕЦ од 29. јуна 2000. године, 
за примену начела равноправног третмана лица без 
обзира на расно и етничко порекло УН . 
- УН ХАБИТАТ Агенда (усвојена у Истанбулу 1996. 
године ); 
- Декларација о градовима и другим људским насељима у 
новом миленијуму 
( усвојена на специјалној сесији Генералне скупштине 
УН, 2001. године); 
- ОЕБС- Акциони план за унапређивање положаја Рома у 
земљама ОЕБС-а 
 

1.3 Захвалност учесницима/цама у процесу ЛАП-а 
 

У циљу израде Локалног акционог плана за Роме у 
општини Уб, формирана је радна Група коју су чинили 
представници/це: локалне самоуправе, као носиоца 
процеса и формалног доносиоца овог документа, 
институција система, које се на локалном нивоу баве 
питањима Рома, невладиних организација, које делују у 
локалној заједници. Велики допринос изради ЛАП-а за 
Роме, дао је Мобилни тим у чијем саставу је координатор 
за ромска питања, представница Центра за социјални рад, 
представник Националне службе запошљавања, 
здравствена медијаторка и педагошки асистент. 

Улога радне групе била је да: 
• Обезбеди потребне податке непосредно од циљних 
група и социјалних актера у систему подршке Ромима; 
 • Размењује информације и учествује на састанцима од 
значаја за процес планирања; 
• Примењује усвојене методе планирања током процеса 
планирања; 
• Дефинише циљеве, правце развоја и сарађује са 
различитим релевантним локалним и републичким 
актерима; 
• Ради на писању завршног документа; 
 

Захваљујемо се свим члановима/ицама радне Групе 
на учешћу у процесу планирања. Остали актери 
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укључени у сам процес Локалног акционог планирања су 
били: представници/це различитих институција, 
организација и група, укључујући и групе потенцијалних 
корисника/ца, који су повремено учествовали у 
консултативном процесу. 
 

1.4 Локални актери који се баве питањима Рома 
 

Органи општине Уб креирају локалну политику, 
која третира и питања ромске националне мањине а 
посебну пажњу посвећују решавању њихових проблема. 
Њихова улога је да доприносе развоју опште културе, 
хуманизацији односа међу људима, активно прате, 
идентификују и дају предлоге за решавање проблема 
ромске националне мањине. Значајну улогу у области 
инклузивног образовања заузимају све школе у нашој 
општини.  

Полицијска станица Уб блиско сарађује са свим 
институцијама и представља део локалне координације 
организација и служби ангажованих на решавању питања 
ромске националне мањине када је у питању издавање 
докумената а и кад је у питању одржавање јавног реда и 
мира. 

Центар за социјални рад, нуди услуге породично - 
правне заштите. У случајевима потребе за заштитом деце 
без родитељског старања, малолетничких починилаца, 
кривичних дела и онда када су у питању деца из ромске 
популације, затим додела једнократне помоћи посебно 
социјално рањивим ромским породицама. 

Црвени крст помаже у делу доделе хигијенских 
пакета, намирница одеће и обуће, према својим 
могућностима. 

Дом здравља Уб, који у оквиру патронажне службе 
има ромског здравственог медијатора, где сво особље 
има исти третман свих оболелих независно од тога којој 
националности припадају. 

Образовне институције у Општини, укључујући 
основне и средње школе као и Предшколска установа Уб, 
показују огромно разумевање за Роме, имају емпатије, и 
прихватају различитости које Роми носе, традиционалне 
културошке и сваке друге. Ове институције омогућавају 
стицање образовања и одговарајућих квалификација 
Ромима, применом афирмативних мера. 

Национална служба за запошљавање преузела је 
значајну партнерску улогу у решавању проблема ромске 
националне мањине, учествујући у неколико пројеката, 
којима се 
реаговало на повећање процената њихове запослености. 

Ромска удружења Рома Коцељеве, који партнерски 
са Локалном самоуправом и другим локалним актерима 
учествују у спровођењу различитих мера за побољшање 
положаја ромске националне мањине. Ова удружење су 
одавно превазишла локалне оквире и врло успешно су 
реализовала неколико веома успешних пројеката 
поготову из области образовања. 
 
Одељак 2. ИЗРАДА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА 
2019-2023 ГОДИНЕ 
 

2.1. Разлози за израду ЛАП-а за побољшање 
положаја Рома у Убу 2019-2023 

 
Уб је у периоду од 2008. до 2015. године 

реализовао први Локални акциони план за побољшање 

положаја Рома за период 2014-2018 године. Првобитни 
Локални акциони план за 
  
побољшање положаја Рома је у доброј мери побољшао 
положај Рома поготову кад је у питању образовање Рома 
и стамбено збрињавање за 40 ромских породица кроз 
реализацију пројекта ''Побољшање стандарда живота у 
ромским насељима'', који је реализован у сарадњи са 
Министарством Финансија и Министарством финансија 
Републике Србије и невладином организацијом HELP. 
Будући да je претходни ЛАП управо истeкао, приступило 
се изради новог. За израду новог планског документа 
који ће захватати наредних пет године, било је 
неопходно прикупити нове и репрезентативне податке. 
Стога се приступило прикупљању обимних и 
разноврсних података, чији је циљ био да јасно укажу на 
потребе Рома у општини Уб, као и да недвосмислено 
прикажу ресурсе, које локална заједница има, а који се 
могу синхронизовано користити, како би се побољшао 
положај Рома у нашој Општини. 

Мере које су предвиђене овим Локалним акционим 
планом за побољшање положаја Рома ослањају се на 
податке прикупљене истраживањем и сарадњом са 
бројним институцијама и организацијама. Коришћени су 
подаци Општинске управе, Националне службе за 
запошљавање, Центра за социјални рад, основних и 
средњих школа, Предшколске установе „Уб“, удружења 
Рома . 
 
2.2. Ток израде ЛАП-а за побољшање положаја Рома 

у Убу 2019-2023 
 

Локални акциони план за унапређење положаја 
Рома доноси се за период од пет година, са детаљном 
разрадом активности. Процес израде Локалног акционог 
плана за унапређење положаја Рома у општини Коцељева 
заснива се на интерактивном приступу, чије су основне 
методолошке карактеристике да је: 
• Локални - спроводи се у локалној заједници и уважава 
локалне специфичности; 
• Партиципативан - укључио је различите битне актере, 
организационе подршке Ромима у локалној заједници; 
•Утемељен на реалним околностима, расположивим 
ресурсима и потребама унапређења положаја Рома; 
• Прилагођен ситуацији у локалној заједници, актерима и 
позитивној промени којој се тежи; 
• Користи савремене методе планирања и анализе свих 
важних елемената потребних за доношење одлука; 
• Подстиче одговоран однос различитих друштвених 
актера у локалној заједници. 

За потребе процеса, прикупљања и анализе 
основних података о положају и потребама Рома у Убу, 
коришћени су следећи извори: резултати интервјуа са 
потенцијалним корисницима/цама и састанка са 
локалним актерима, статистички подаци, Студија 
побољшања услова живота Рома, различити извештаји и 
документи локалних ромских НВО итд. Процес израде 
Плана спроведен је у периоду септембар 2018 - децембар 
2018. године .  
 
Одељак З. ПРИКУПЉЕНИ ПОДАЦИ 
 

3.1. Географскн подаци 
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Територија општине Уб обухвата површину од 
456,7 километара квадратних, налази се у 
северозападном делу Републике Србије у Колубарском 
управном округу на 55 километара од Београда. Граничи 
се са општинама Коцељева, Владимирци, Ваљево, 
Лајковац и Обреновац. Има умерено континенталну 
климу, а обухвата долине двеју река Тамнаве и Уба и 
ниске благо брежуљкасте терене.  Од укупне површине 
општине 60% чини пољопривредно земљиште. 
   

3.2. Демографски подаци 
 

На територији општине Уб према званичним 
подацима из пописа 2011. године живи укупно 29.101 
становник. 
 

3.3. Подаци о Ромима у општини Уб 
 

Према званичним подацима (попис 2011.година) у 
општини Уб има 1.118 Рома. Из наведених података се 
види да је у Уб, као и у већини других места у Србији 

присутан проблем евидентирања ове националне 
мањине, јер су процене да Рома у нашој општини има 
много више од 3.000 до 3.200. 

У општини Уб највећи број Рома живи у следећим 
местима: Бањани, Трлић, Новаци, Кожуар, Паљуви, 
Бргуле, Каленић, Докмир, Чучуге, Памбуковица, 
Звиздар, Совљак и у самом насељеном месту Уб. 

Лоша образовна структура и висока незапосленост 
карактеришу највећи део популације Рома у Убу. Лоши 
услови живота и неки елементи традиционалног начина 
живота утичу и на лошу здравствену ситуацију, посебно 
деце и жена. 
 
Одељак 4. АНАЛИЗА СТАЊА И ЗАКЉУЧЦИ 
 

Анапиза стања у локалној заједници по питањима 
унапређења положаја Рома извршена је кроз 
идентификовање досадашњих активности и резултата у 
овом домену и сагледавања позитивних капацитета и 
слабости локалне заједнице, као и могућности и препрека 
са којима се суочава у свом радном окружењу. 

 
SWOT АНАЛИЗА 

 
СНАГЕ 

• Људски ресурси - имамо Посланика који има много 
разумевања за све грађане наше Општине па и за Роме, 
емпатија свих актера који се баве питањима Рома, 
• Извори финансирања - страни донатори 
• Организован невладин сектор у Општини, 
• Постојање ромских Удружења 
•Постојање стратешких докумената Општине 
• Развијена комуникација са донаторима 
• Стабилност актуелне локалне власти 
• Мотивисаност актуелне локалне власти да се бави 
унапређењем положаја Рома  
• Постојање Савета за међунационалне односе 
• Постојање Мобилног тима за инклузију Рома 
• Заинтересованост локалних институција и организација 
за сарадњу на унапређењу положаја Рома 

 

СЛАБОСТИ 
•Недостатак потпуних и ажурираних података о Ромима 
• Недовољна искоришћеност других извора 
финансирања - донатори 
•Недостатак акционих планова за операционализацију 
стратешких докумената 
• Слаба заинтересованост Рома за постојеће 
програме 
• Недовољна информисаност Рома 
• Релативно низак ниво познавања локалног акционог 
планирања од стране различитих акгера у заједници 

 

МОГУЋНОСТИ 
• Доступност различитих фондова (ИПА фондови, УНДП 
фондови, РЕФ фондови, сарадња са ОСЦ-ом итд.) 
• Нови трендови и политичка орјентација 
државе - активнија улога ромског Националног савета 
•Финансијска и нефинансијска (изградња капацитета) 
подршка међународних организација.  

 

ПРЕПРЕКЕ 
• Смањена заинтересованост међународних 
донатора за Роме 
• Недовољно присуство питања ромске 
националне мањине у нашој јавности 
(маргинализација питања) 
• Низак ниво животног стандарда у земљи - 
изражено опште сиромаштво 

 
 

 
На основу претходне анализе може се закључити 

да су главне снаге локалне заједнице постојање локалних 
стратешких докумената, стабилна политичка клима, 
стабилан извор финансирања, висока свест и 
заинтересованост локалне самоуправе, постојање Савета 
за међунационалне односе, Мобилног тима за инклузију 
Рома у општини Уб. 

Најважније могућности из ширег окружења су: 
доступност различитцх фондова, подршка међународних 
организација, владиних и невладиних, заинтересованост 
међународних донатора, нова орјентација политике 
државе Србије у решавању проблема Рома. 

Анализом заинтересованих страна идентификоване 
су кључне заинтересоване стране за унапређење 
положаја Рома у општини Уб које, су диференциране на 
крајње кориснике/це услуга (различите групе ромске 
националне мањине) и кључне партнере у локалној 
самоуправи у развијању и примени мера и програма. 

Крајњи корисници/це Локалног акционог плана за 
унапређење положаја Рома су: 
• Становници ромских насеља, Роми 
• Самохрани родитељи Роми 
• Многочлане ромске породице 
• Ромски ученици 



 
Број 3 страна 9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. март 2019. године 
 
 
• Радно способни, незапослени Роми 
• Жене Ромкиње 

На основу Анализе заинтересованих страна, може 
се закључити следеће: Ромска национална мањина у 
општини Уб, слично другим градовима и општинама у 
Србији, претставља веома хетерогену групу у оквиру 
које се може, по различитим критеријумима, издвојити 
већи број подгрупа. (стари без породичне подршке и 
прихода, вишечлане породице, радно способни 
незапослени без одговарајуће квалификације, болесни и 
др.). 

Локални акциони план обухвата области: 
становање, образовање, запошљавање и здравство, али и 
мере које се односе на очување и унапређивање 
културног идентитета Рома, мере којима се јачају 
капацитети ромске заједнице да партнерски учествује у 
спровођењу ЛАП, мере из области социјалне заштите, 
којима се пружа подршка посебно угроженим 
категоријама унутар ромске заједнице, мере усмерене 
првенствено на младе, мере из области 
екологије, као и мере из области медија и информисања. 
Ово је потребно јер питања унапређивања положаја Рома 
нису само питања унапређивања положаја једне од 
социјално угрожених категорија становништва и 
остваривање њихових људских права, већ су и питања 
остваривања права припадника једне од националних 
мањина. 

Мере које предлажемо имају своје утемељење у 
многим међународним и домаћим правним актима, као 
што су Конвенција о правима детета, Оквирна 
конвенција СЕ о заштити 
 права и слобода националних мањина, Европска повеља 
о регионалним и мањинским језицима, Закон о заштити 
права и слобода националних мањина, Декларација 
Декаде Рома 2005 - 2015, Акциони план за унапређивање 
положаја Рома у земљама ОЕБС-а. Иако предвиђају 
предузимање афирмативне акције она се увек спроводи 
уз поштовање принципа 
„не чињења штете другоме“. 
 
Одељак 5. ОПШТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 
 
Општи н специфични циљеви 

 
У оквиру Локалног акционог плана за унапређење 

положаја Рома у општини Уб дефинисан је један општи и 
више специфичних циљева у области становања, 

образовања, запошљавања, здравства, културе и 
информисања. 
Општн цпљ овог акцноног плана је: унапређење 
положаја Рома на територији општине 
Коцељева. 
 
Спецнфични циљеви из области образовања су: 
-  Потпуни обухват деце ромске националности у 
образовни систем; 
-  Обезбеђивање квалитетног образовања за што већи 
број ромске деце; 
-  Минимизирање осипања ромске деце из образовног 
система; 
-  Унапређивање образовања одраслих Рома. 
 
Специфични циљеви у области становаља су: 
-  Свеобухватна и одржива обнова и унапређивање 
услова живљења у ромским насељима; 
-  Регулисање имовинско - правног статуса стамбених 
објеката у ромским насељима; 
-  Санирање ургентних ситуација; 
-  Интеграција становника насеља у окружење. 
 
Специфични циљ у области запошљавања је: 
-  Економско оснаживање кроз самозапошљавање и 
организовање обуке за дефицитарна занимања 
 
Спецнфнчни циљеви у области здравства су: 
-  Побољшање доступности здравствене заштите за 
ромску популацију; 
-  Унапређење животног окружења у ромској заједници; 
-  Унапређење остваривање права Рома на здравствену 
заштиту. 
 
Сиецнфични циљеви у области социјалне заштите су: 
-  Одржавање минималне материјалне сигурности и 
независности појединаца и породице у 
задовољавању животних потреба; 
-  Обезбедити приступ и доступност адекватним дневним 
услугама социјалне заштите 
 
Специфични циљеви у области културе, медија и 
информисања су: 
-  Унапређивање и заштита ромске културе; 
-  Остваривање права на информисање на језику 
националне мањине и на правовремено информисање. 

  
Одељак 6. АКТИВНОСТ, ЗАДАЦИ И БУЏЕТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а ЗА РОМЕ ЗА ПЕРИОД 2016-2020 
ГОДИНА ПО ОБЛАСТИМА  
 
6.1. ЛАП област ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Циљ: Потпуни обухват деце ромске националности у образовни систем  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Израда и редовно ажурирање базе 
података о деци ван образовног 
система и деце стасале за 
предшколски програм 

Израђена база и редовно 
ажурирани подаци Мобилни Тим Локална смоуправа 2019-2023 

Прибављање, пренос докумената Број докумената 
Мобилни тим, 
НВО 

Локална 
самоуправа 

2019-2023 

Радионице са родитељима о 
потреби образовања и уписној 

Број радионица Школе 
Ромске и друге 
НВО 

2019-2023 



Број 3– страна 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. март 2019. године 
 
политици Мобилни тим  

Сарадња свих институција и 
организација у вези са уписном 
политиком 

Успостављена 
функционална сарадња 
наведених институција и 
организација, која води 
размени инфор-мација о 
деци стасалој за упис у 
ОШ, деци која су 
прошла ППП и њиховим 
постигнући-ма, деци 
која нису прошла ППП и 
нису добила позиве за 
упис у ОШ, постигну-
ћима деце на гестовима 
за процену готовости 
приликом уписа у ОШ 

 

Мобилни тим  

Основна школа, 
Предшколска 
установа, 
Ромске НВО, 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

Примена мера афирмативне акције 
приликом уписа у средњу школу 

Број ромских ученика 
уписаних применом 
мера афирмативне 
акције, број укупно 
пријављених и број 
уписан редовном 
процедуром 

школе 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Служба за људска и 
мањинска права,  
Национални савет 
ромске националне 
мањине 

2019-2023 

Обезбеђивање стипендије 
успешним ромским ученицима, који 
похађају средњу школу 

Број ученика за које је 
обезбеђена стипендија 

Средње школе 

Локална 
самоуправа, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
, Служба за људска 
и мањинска права, 
Национални савет 
ромске 
националне мањине

  

2019-2023 

Примена мере афирмативне акције 
за 
упис на више школе и факултете 

Број ромских ученика 
уписаних применом 
мера афирмативне 
акције, број 
укупно пријављених и 
број 
уписаних редовном 
процедуром 

Средње школе 

Локална 
самоуправа, 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког 
развоја 
Служба за људска и 
мањинска права, 
Национални савет 
ромске националне 
мањине 

2019-2023 

 
Циљ: Обезбеђивање квалитетног образовања за што већи број ромске деце 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Обезбедити рад ромским 
асистентима за предшколско 
образовање током целе године 

Број ангажованих 
асистената 

Предшколска 
установа 

Локална самоуправа 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
 

2019-2023 

Материјална подршка породицама у 
стању социјалне потребе, чија деца 
похађају предшколску установу за 
грошкове боравка деце у установи 
(ужина, излети, представе) 

Број деце корисника 
Предшколска 
установа 

Ромска НВО, 
Локална 
самоуправа, Црвени 
Крст, 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

Укључивање активности за 
обезбеђивање квалитетног 

Број и квалитет 
активности у оквиру 

Предшколска 
установа 

Локална самоуправа 
Мобилни тим  

2019-2023 
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предшколског образовања Ромима у 
годишње планове ПУ 

годишљих планова ПУ 

Укључивање ученика ромске 
националности у ђачке парламенте 

Број ученика ромске 
националности 
укључених у ђачке 
парламенте 

Школе 
Локална самоуправа 
Тим за инклузивно 
образовање Рома 

2019-2023 

Израда педагошких индивидуалних 
образовних планова за све ученике 
ромске националности, који имају 
сметње у развоју или тешкоће у 
учењу 

Број израђених 
педагошких 
индивидуално 
образовних 
планова 

Школе  
Психолошко-
педагошка 
служба 

Мобилни тим 2019-2023 

Припрема деце за упис у средње 
школе укључујући и професионалну 
орјентацију и информисање о 
мерама афирмативне акције 

Број ученика ромске 
националности, који су 
прошли програм 
професионалне 
орјентације 

Основне школе 
Ромске НВО 

Национална служба 
за запошљавање 
Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
 

2019-2023 

 
Циљ: Минимизирање осипања ромске деце из образовног система  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ 
ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Укључивање ученика ромске 
националности у рад секција и 
других ван наставних активности у 
оквиру школе 

Број ученика ромске 
националности, који су 
укључени у секције 

Школе 
Предметни 
наставници, 
одељенске 
старешине и 
наставници 
задужени за рад 
секције 

Мобилни тим 2019-2023 

Израда механизама за праћеље и 
извештавање о редовности ромских 
ученика 

Број израђених 
механизама основна и 
средња школа 

Мобилни тим 

Школе 
Центар за социјални 
рад 
Локална самоуправа
  

2019-2023 

Обезбеђивање материјалне подршке 
породицама,чија деца похађају 
основну школу (обезбеђивање 
уџбеника, школског прибора, 
екскурзије, ужине) 

Број ученика, којима су 
обезбеђени удџбеници, 
школски прибор, ужина 
и екскурзије 

Школе 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

Радионице за родитеље о важности 
образовања 
 

Број одржаних 
радионица 
Број присутних 
родитеља 

Школе 
Ромске НВО 
Мобилни тим 

2019-2023 

 
Циљ: Унапређивање образовања одраслих Рома  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ 
ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Спровођење програма 
функционалног основног 
образовања одраслих Рома 

Број покренутих 
програма 
Број Рома, који је 
прошао програм 
функционалног 
образовања одраслих 

Школе 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
Национална служба 
за запошљавање 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

 
6.2. ЛАП област ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 
Циљ: Економско оснаживање кроз самозапошљавање и организовање обуке за дефицитарна занимања  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Обука у области покретања 
властитог бизниса, развоја 
пословног плана, конкурисања код 
банака за кредите и зајмове 

Број Рома, који је 
прошао обуку  

НСЗ, 
Ромске и друге 
НВО 

Локална самоуправа 2019-2023 

Програми доквалификације и 
преквалификације 

Број Рома, који је био 
укључен у неки од 

НСЗ, 
Ромске и друге 

Локална самоуправа 2019-2023 
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програма НВО 
 
6.3. ЛАП област СТАНОВАЊЕ 
 
Циљ: Свеобухватна и одржива обнова и унапређење услова живљења у ромским насељима 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Изградња инфраструктурне мреже у 
ромским насељима - улице, 
водовод, канализација електро-
мрежа, улична расвета до нивоа у 
коме се налази суседство 

Пројектна 
документација 
а потом и радови на 
самој изградњи  
водовода, канализације, 
електро-мреже и уличне 
расвете  

Постојеће 
комуналне 
службе, 
електродистрибу

ција, 
донатори 

Независне 
институције из 
области становања и 
урбанизма, 
становници насеља, 
ромске НВО 

2019-2023 

Поправка постојећег лошег 
стамбеног фонда у ромским 
насељима до нивоа минималних 
стамбених стандрда 

Број санираних и 
изграђених објеката 

Мобилни тим и 
комисије 

Локална самоуправа 2019-2023 

 
Циљ: Регулисање имовинско-правног статуса стамбених објеката у ромским насељима  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Израда одговарајуће планске 
(урбанистичке) документације: 
а) за сва насеља која већ имају 
регулисан имовинско правни 
статус 
б) за насеља за која тек треба 
регулисати имовинско правни 
статус  

Регулисан имовинско- 
правни статус стамбених 
објеката - 
насеља, која се налазе на 
земљишту чији је 
корисник 
нека од државних 
институција 
стамбених објеката - 
насеља на локацијама 
(парцелама) у приватном 
власништву 

Постојеће 
општинске 
службе 

Министарсво 
грађевинарства, 
саобраћаја и 
инфраструктуре 

2019-2023 

Регулисање имовинско-правног 
статуса стамбених објеката: 
а) у насељима, која се налазе на 
земљишту чији је власник неко од 
државних институција 
б) насељима који се налазе на 
земљишту,које је приватно 
власништво 

 
 
 
 
Број објеката, код којих 
је решен имовинско - 
правни 
статус 
 
 

Постојеће 
општинске 
службе 

- 2019-2023 

  
Циљ: Санирање ургентних ситуација 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ 
НОСИЛАЦ 

АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ 
ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Расељавање становника из објеката 
којима су услови изузетно лоши, и 
који не могу бити обухваћени 
процесом унапређења и обнове. 
Изградња нових станбених 
објеката на одговарајућим 
локацијама. 

Број расељених објеката 
Број новоизграђених 
објека 

Посебна група 
формирана при 
општини  

Међународне 
организације 2019-2023 

 
Циљ: Интеграција становника Ромске националности у окружење 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Организовање спортских и 
културнх активности, чији је циљ 
укључивање младих у спорстке 
клубове, савезе 

Број младих укључених 
у неку од спортских или 
културних активности 

Ромске и друге 
НВО, 
спортски 
клубови, школе 

Министарство 
здравља, 
Светска здравствена 
организација, 
Светска 
банка, ЦМСЕР 
Локална самоуправа 

2019-2023 
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6.4. ЛАП област ЗДРАВСТВО 
 
Циљ: Побољшање доступности здравствене заштите за ромску популацију 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Ангажовање још једног 
медијатора за здравство 

Број ангажованих 
здравствених медијатора 

Цом здравља, 
Завод за јавно 
здравље, ромске 
и друге НВО 

Министарство 
здравља, 
Светска здравствена 
организација, 
Светска 
банка, СЛЛСЕР 

2019-2023 

Спровођење пројеката за 
унапређење здравља Рома: 
 потпун обухват обавезном 
имунизацијом, побољшање статуса 
одојчади и мале деце, побољшање 
репродуктивног здравља, 
превенција хроничних незаразних 
обољења, едукација о превенцији 
ризика код Рома, који се баве 
сакупљањем секундарних 
сировина. 

Број реализованих 
пројеката 
Квалитст пројеката 
Број директних 
корисника укључених у 
пројекат 

Дом здравља, 
здравствени 
медијатор, 
патронажне 
сестре, Завод за 
јавно 
здравље, ромске 
и друге НВО 

 2019-2023 

 
Циљ: Унапређење остваривања права Рома на здравствену и социјалну заштиту 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Помоћ при набавци личних 
цокумената ради остваривања 
права из области здравствене и 
социјалне заштите 

Број лица за која су 
набављена лична 
документа 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Центар за социјални 
рад 

2019-2023 

Едукација Рома о правима на 
здравствену заштиту 

Број одржаних 
радионица 
Број одштанпаних 
флајера 

Мобилни тим Ромске и друге НВО 2019-2023 

  
6.5. ЛАП област СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
Циљ: Одржавање минималне материјалне сигурности и независности појединаца и породице у задовољавању 
животних потреба  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Израда детаљне Базе података о 
материјално нај угроженијим 
ромским породицама 

Број појединаца и 
породица обрађених у 
Бази података 

Центар за 
социјални рад 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

Пружање потпуних информација о 
правима из области социјалне 
заштите 

Број појединаца и 
породица који су 
остварили права из 
социјалне заштите 

Центар за 
социјални рад 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

Непосредан рад у ромским 
насељима и пружање помоћи 
приликом остварицвања права 

Број теренских посета 
Центар за 
социјални рад 

Мобилни тим 
Локална самоуправа 
Ромске НВО 

2019-2023 

 
Циљ: Обезбеђивање приступа и доступности адекватним дневним услугама социјалне заштите 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 

Испитивање припадника ромске 
националне мањине о потребама за 

услугама социјалне запггите 

Израђена социјална 
карта Успостављена 
најмање једна дневна 
услуга социјалне 
заштите 

Центар за 
социјални рад 
Мобилни тим 

Локална самоуправа 
Ромске НВО 2019-2023 

Развијање днецвних услуга 
социјалне заштите у складу са 
поттребама припадника ромске 
националне заједнице 

Број појединаца и 
породица корисника 
успостављених дневних 
услуга  

Лиценцирани 
пружаоц 
услуга 

Локална самоуправа 
Центар за социјални 
рад 
Ромске НВО 

2019-2023 
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6.6. ЛАП област КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ 
 
Цнљ: Неговање културног идентитета  

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОРИ НОСИЛАЦ 
АКТИВНОСТИ ПАРТНЕРИ ВРЕМЕНСКИ 

РОК 
Радионице о културном 
идентитету Рома за ученике ОШ и 
њихове родитеље 

Број одржаних 
радионица 
Број учесника радионица 

Основне школе 
Предшколска 
установа 

Ромске НВО 2019-2023 

Организација манифестације Дани 
културе и традиције Рома 
 

Квалитет одржане 
Манифестације 
Број учесника 

Ромске НВО 

Локална самоуправа 
Школе  
Предшколска 
установа 

2019-2023 

Организовање-реализација 
предмета „Ромски језик са 
елементима националне културе“  

Број школа које 
реализују 
ову активност 
Број ученика 

Школе 

Министарство 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
Национални савет 
ромске националне 
мањине 

2019-2023 

Прослава Светског дана Рома Редовно обележавање 
празника Ромске НВО Локална самоуправа 2019-2023 

 
6.7. Буџет 
 

У 2019. години потребна и у буџету општине Уб 
предвиђена су средства у износу од 2.000.000 РСД (два 
милиона динара) за имплемантацију појединих мера ЛАП-
а. Детаљан годишњи буџет за сваку следећу годину 
примене Локалног акционог плана биће урађен на основу 
разрађених планова активности и задатака за реализацију 
ЛАП-а за Роме, за сваку календарску годину које ће 
предлагати Мобилни тим за побољшање положаја Рома. 
 
Одељак 7. МЕХАНИЗМИ ИМЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЛАП-а 
ЗА РОМЕ 
 
7.1. Имлементатори ЛАП-а за побољшање положаја 

Рома у општини Уб 
 

Конкретне акције предвиђене ЛАП-ом за Роме у 
периоду 2019. до 2023. године, ће имплементирати 
заинтересоване организације: ромска удружења, 
институције и установе, или њихове појединачне службе 
које се баве проблемима Рома на локалу и невладине 
организације. 
 
7.2. Обезбеђивање средстава за спровођење ЛАП-а за 

Роме 
 

Имлементатори ЛАП-а за Роме ће предвиђене 
активности реализовати средствима из 
више извора: 
• Општинског буџета; 
• Појединих министарстава Владе Републике Србије, која 
спроводе стратегију побољшања положаја Рома; 
• Домаћих и страних донатора. 

ЛАП за побољшање положаја Рома општине Уб 
представља плански, али и стратешки званични документ 
општине Уб. Институције и организације, које се баве 
побољшањем положаја Рома у општини Уб биће у 
прилици да планирају своје услуге и активности у складу 
са предложеним приоритетима, чиме се постиже 
синхронизовано и планско решавање препознатих 
проблема ромске националне мањине у општини Уб.  

У имлементацији планираних активности 
препоручује се партнерство јавног, цивилног и приватног 
сектора, као и међусекторска сарадња. 

 
7.3.  Праћење н евалуација 

 
Процес праћења (мониторинга) и евалуације 

спровођења ЛАП-а за Роме врши Општински тим за 
инклузију Рома општине Уб. Општински тим за инклузију 
Рома општине Уб ће једном годишње подносити извештај 
о имплементацији ЛАП-а Општинском већу општине Уб. 
 
 
12. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

 
Закључак  

о прихватању Извештаја о раду  
Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2018. годину 

 
 1. Прихвата се Извештај о раду Центра за социјални 
рад ''Уб'' у Убу за 2018. годину, који је усвојио Управни 
одбор установе на седници одржаној 21. фебруара 2019. 
године. 

 
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 06-26-1/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
13. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 
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Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба  
на План и програм рада са Финасијским планом  

за 2019. годину  
 

1. Даје се сагласност Центру за социјални рад ''Уб'' у 
Убу на План и програм рада са Финасијским планом за 
2019. годину, који је усвојио Управни одбор установе на 
седници одржаној 21. фебруара 2019. године 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 560-24/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
14. 

На основу члана 33. став 1. тачка 11) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, до-
носи 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

на Статут Предшколске установе ''Уб'' из Уба 
 

1. Даје се сагласност Предшколској установи ''Уб'' 
из Уба на Статут број 137/2019-01, који је донео Управни 
одбора установе на седници одржаној  дана 7. марта 2019. 
године. 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику оп-
штине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 110-16/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
15. 

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон 
и 47/2018) и члана 33. став 1. тачка 10) Статута општи-
не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 
6/2013),  

Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

Закључак  
о прихватању Извештаја о раду  

Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба 
за 2018. годину  

 
 1. Прихвата се Извештај о раду Градске библиотеке 
„Божидар Кнежевић" из Уба за 2018. годину, који је 
усвојио Управни одбор библиотеке на седници одржаној 
8. марта 2019. године, под бројем 35. 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 
општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 06-26-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
16. 

На основу члана 32. став 1 тачка 8) Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 

129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 
47/2018) и члана 33. став 1 тачка 12) Статута општине Уб 
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 
 Скупштина општине Уб, __. марта 2019. године, до-
носи 

Решење  
о давању сагласности на  

Одлуку о усвајању  Ценовника услуга 
Установе за културу и спорт  

''Културно-спортски центар Уб'' 
 
 1. Даје се сагласност Установи за културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' на Одлуку о усвајању  
Ценовника услуга, број 88/19 коју је донео Управни одбор 
установе на седници одржаној 11. фебруара 2019. године. 
 2. Ово решење и ценовник објавити у ''Службеном 
гласнику општине Уб''. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 38-1/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
17. 

Ценовник 
услуга Установе за културу и спорт  
„Културно – спортски центар Уб“  

 
1. Издавање позоришне сале : 

-Са радним светлом и радним столом постављеним на     
просценијуму 

 (за сваки започети сат коришћења)........ 3.000,00 динара 
-Са радним светлом и радним столом, рефлекторима и 
озвучењем  
(за сваки започети сат коришћења) .........3.000,00 динара 
- Позоришна сала, бина и гардеробер и сви светлосни 

и звучни ефекти 
(за сваки започети сат коришћења).... 5.000,00 динара 
 

2. Издавање озвучења : 
- Озвучење јачине до 1000 W (за програм у трајању до 

2 часа).............................................. ......8.000,00 динара 
- Озвучење јачине до 1000 W (за програм у трајању до 

2 часа) ..................................................12.000,00 динара 
Корисник обезбеђује превоз и две особе  
     

3. Издавање рефлектора : 
- Са миксетом и димерима по сату од момента 

инсталирања по комаду........................2.000,00 динара 
 Корисник обезбеђује превоз и две особе 

 
4. Издавање хола Дома културе 

- Дневно....................................................2.000,00 динара 
 
5. Спортска Хала: 

- Издавање велике сале по започетом 
сату.........................................................2.000,00 динара 

- Издавање мале сале по започетом сату 600,00 динара 
- Издавање рекламног паноа на годишњем нивоу  

димензије 1 x 3m.................................30.000,00 динара 
- Издавање рекламног паноа на годишњем нивоу 

Димензија 1,5 x 4,5m..........................60.000,00 динара
  

Добијањем сагласности оснивача на овај Ценовник 
услуга Установе, престаје да важи Ценовник услуга  бр.404-
01/12. од 15.10.12.године. 
 
У Убу, 07.02.2019.год. 
Број: 72/19      Управни одбор Установе 
       Председник 
            Слободан Стефановић, с.р. 
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17.  

На основу члана 39. став 1. и 2. тачка 1) Закона о 
култури (''Службени гласник Републике Србије'' број 
72/2009, 13/2016 и 30/2016-исправка), и члана 33. тачка 
11) Статута општине Уб (“Службени гласник општине 
Уб” број 12/2008 и 6/2013), 
          Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 

Р е ш е њ е 
о разрешењу директора 

Установе  за  културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' 

 
   1. Рзрешава се, на лични захтев, Радован 
Пулетић, из Уба, функције директора Установе за 
културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'', и 
утврђује да именованом функција директора 
престаје даном  објављивања овог решења у 
''Службеном гласнику општине Уб''. 

2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 
општине Уб".  

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 118-2/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

18. 
На основу члана 37. Закона о култури (''Службени гласник 
Републике Србије'' број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-
исправка), и члана 33. тачка 11) Статута општине Уб 
(“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),  
 Скупштина општине Уб, 29. марта 2019. године, 
доноси 
   

Р е ш е њ е   
о именовању вршиоца дужности директора  

Установе  за  културу и спорт 
''Културно-спортски центар Уб'' 

 
 1. Именује се Тања Мимић, дипломирани менаџер, 
из Радљева, за вршиоца дужности директора Установе  за  
културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'', почев од 
наредног дана од дана објављивања овог решења у 
''Службеном гласнику општине Уб''. 

 
2. Ово решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Уб". 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 112-18/2019-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 
С а д р ж а ј 

 
 
3. 

 
Одлука о утврђивања престанка мандата одборника у Скупштини општине Уб 

 
1 

 
4. 

 
Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Уб 

 
1 

 
5. 

 
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидроси-
стема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм пословања за 2019. годину 

 
 

1 
 
6. 

 
Решење о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидроси-
стема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм коришћења субвенција из буџета града Ваљева за 2019. годину 

 
 

1 
 
7. 

 
Одлука о јавном превозу путника 

 
2 

 
8. 

 
Одлука о  мрежи  јавних основних школа општине Уб 

 
4 

 
9. 

 
Одлука о  мрежи  јавне Предшколске установе ''Уб'' у  општини Уб 

 
4 

 
10. 

 
Одлука о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у општини Уб за период 2019-2023. 
година 

 
 

5 
 
11. 

 
Локални акциони план за побољшање положаја Рома у општини Уб за период 2019-2023. година 

 
5 

 
12. 

 
Закључак о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу за 2018. годину 

 
14 

 
13. 

 
Решење о давању сагласности Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба на План и програм рада са Финасијским 
планом за 2019. годину 

 
 

14 
 
14. 

 
Закључак о утврђивању предлога Решења о давању сагласности на Статут Предшколске установе ''Уб'' из Уба 

 
15 

 
15. 

 
Закључак о прихватању Извештаја о раду Градске библиотеке „Божидар Кнежевић" из Уба за 2018. годину 

 
15 

 
16. 

 
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању  Ценовника услуга Установе за културу и спорт ''Културно-
спортски центар Уб'' 

 
 

15 
 
17. 

 
Ценовник услуга Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 

 
15 

 
18. 

 
Решења о разрешењу директора Установе  за  културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 

 
16 

 
19. 

 
Решења о именовању вршиоца дужности директора Установе  за  културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' 

 
16 

  
Издавач: Скупштина општине Уб  
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 
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