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34.

На основу члана 53. став 1. тачка 2) Статута општи-

не Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008) и 

члана 58. став 1. Пословника Општинског већа општине 

Уб (“Службени гласник општине Уб” број 13/2008), 

 Општинско веће општине Уб, 16. априла 2013. го-

дине, доноси 

  

Закључак 

о расподели и додели дела  

средстава са позиције 50  

Одлуке о буџету општине Уб за 2013. годину  

(удружења)  

 

 I У складу са чланом 38. став 5. Закона о удруже-

њима  (''Службени гласник РС'' број 51/2009) и тачком 7. 

Закључка Општинског већа општине Уб о начину и усло-

вима доделе опредељених средстава буџета општине Уб 

за удружења у 2013. години (број 06-28-17/2013-01 од 7. 

фебруара 2013. године), 

утврђује се расподела и додела средства 3.170.000 

динара са позиције 50 Одлуке о буџету општине Уб за 

2013. годину - удружења, и то: 

 

 1. Општинском одбору СУБНОР-а Уб – 500.000 

динара 

 (на захтев од 690.000 динара) за финансирање сле-

дећих пројеката: 

- Обележавање значајних датума,   

- Одржавање спомен обележја са поправкама,  

- Трошкови посета болесним борцима,  

- Трошкови куповине венаца,   

- Књижења и завршног рачуна,  

- Канцеларијски материјал,   

- Средства за рад радника (по бруто износу),   

- Трошкови закупа просторије и телефон,      

- Провизија и остали трошкови.  

                                                                                                                                          

2. Друштву младих истраживача Чучуге – 350.000 

динара 

 (на захтев од 400.000 динара) за финансирање сле-

дећих пројеката: 

          - Реализација едукативног кампа на Повлену,  

      - Реализација летњег истраживачког кампа,  

 - Локалне истраживачке акције,  

      - Обележавање 25. година Друштва,  

      - Кампања друштва из екологије,       

 - Презентације и изложбе,  

 - Административни трошкови, књижење, заврш. 

рачун,  

   - Трошкови горива и електричне енергије,      

 - Материјални трошкови,      

 - Таксе, провизија и остало.  

 

3. Удружењу за заштиту животиња ''Пријатељ'' – 

300.000 динара 

 (на захтев од 330.000 динара) за финансирање сле-

дећих пројеката: 

- Посета школама, часови, предавања, трибине, јавна 

удомљавања,  

- Брошуре, лифлети, постери, водич и др. штампани 

материјал,  

- Ветеринарски трошкови и храна за псе и мачке који 

живе на улици,  

- Канцеларијски трошкови,  

- Непревиђени трошкови.  

                                                                                                                                               

4.  Удружења пензионера Општине Уб – 210.000 

динара 

 (на захтев од 250.000 динара): 

- за помоћ болесним и изнемоглим члановима 

удружења и пензионерима са најнижим пензијама за 

набавку 150 прехрамбено – хигијенских пакета.  

                                                                                                                                     

5. ОПШТИНСКИ САВЕЗ УДРУЖЕЊА ОДГАЈИ-

ВАЧА ГОЛУБОВА СРПСКИХ ВИСОКОЛЕТАЧА УБ – 

УБ  - 70.000 динара 

 (на захтев од 100.000 динара): 

- за остваривање циљева и задатака Голубарског 

Општинског Савеза Уб. 

                                                                                                                                                

6. Друштво пчелара ''Свете Поповића'' – датум 

оснивања 18.03.2012. – 100.000 динара 

 (на захтев од 545.000 динара).  

 

7. Удружење потомака ратника Србије од 1912-

1920. године ''Војвода Војислав Воја Танкосић'' – 

120.000 динара  

 (на захтев од 230.000 динара) за финансирање сле-

дећих пројеката: 

- Обележавање значајних датума из Првог светског 

рата,  

- Одржавање и ситне поправке спомен обележја 

Првог светског рата,  

- Трошкови канцеларијског материјала,  

- Материјални трошкови.   

                                                                                                                                  

 8. Међуопштинка Организација Савеза слепих 

Србије Ваљево – седиште: Ваљево – 21 члан са Уба  - 

50.000 динара 

 (на захтев од 120.000 динара)  

 

9. Удружење бораца рата од 1990. године – 

300.000 динара 

 (на захтев од 350.000 динара) за финансирање сле-

дећих пројеката: 

    - Израда завршног рачуна за 2011. годину,  

    - Обележавање 26.03.1999. године и обилазак поро-

дица настрадалих припадника војске и полиције,    

 - Помоћ породицама погинулих бораца и РВИ,  

       - Трошкови рада удружења,  
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 - Обилазак Цера, Гучева и Текериша, полагање 

цвећа и дводневни викенд излет за чланове удружења и 

њихове породице, 

 - Набавка школског прибора за децу чланова 

удружења,    

    - Пакетићи за децу бораца.   

                                                                                                                                             

 10. Удружење ратних војних инвалида општине Уб 

- 120.000 динара 

 (на захтев од 149.500 динара)  

 - за финансирање програмских активности.   

                                                                                                                                                    

 11. Удружење за екологију ''Тамнава-Бргуле'' – 

300.000 динара 

 (на захтев од 712.020 динара) за финансирање сле-

дећих пројеката: 

 - Постављање обележја, знакова на места где се 

углавном баца отпад, 

 - Уклањање дивљих депонија 6 села,  

   - Уређење и чишћење канала ''СТАРА УБАЧА'' 

РАСТОКА 1100м и ширине 3,5м ,   

  - Светски дан екологије.   

                                                                                                                                                         

 12. КСР ''КАРП-Тамнава'' Уб – 200.000 динара 

 (на захтев од 268.000 динара) за финансирање про-

јекта: 

 -ЕТНО-КУТКА на језеру у Богдановици. 

                                                                                                                                                       

   13. КСР ''Тамнава'' Уб – 100.000 динара 

 (на захтев од 228.000 динара) за финансирање про-

јекта: 

 - Порибљавање језера Богдановица.  

                                                                                                                                                        

 14. Удружење ''Убски омладински клуб'' – 50.000 

динара 

 (на захтев од 230.000 динара) за финансирање про-

јекта: 

 - ''Лепша страна града''. 

                                                                                                                                                          

 15. ''Савез одгајивача голубова српских високоле-

тача општине Уб'' – 200.000 динара 

 (на захтев од 200.000 динара)  

 - за финансирање програмских активности 7 

удружења. 

                                                                                                                                                         

 16. Удружење пчелара ''Неда'' – датум оснивања 

21.05.2012. – 100.000 динара 

 (на захтев од 636.218 динара).  

 

 17. УДРУЖЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ЖЕНА ''ЕVЕ'' - 

седиште: Ваљево - подружница Уб 12 пословних жена са 

Уба – 100.000 динара  

 (на захтев од 171.000 динара).  

 

 II Овај закључак објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб''. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-45-3/2013-01 Дарко Глишић, с.р. 

 

35.  

По сравњењу са изворним текстом утврђено је да 

се у “Службеном гласнику општине Уб” број 3/2013 под 

регистарским бројем 18. поткрала грешка па Општинска 

управа Уб, Одељење за општу управу и послове органа 

општине објављује 

 

И с п р а в к у 

 

У Одлуци о промени оснивачког акта  Јавног 

предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб, у 

члану 35. став 2. уместо ''члана 32.'' треба да стоји ''члана 

34.'' 

 

36. 

По сравњењу са изворним текстом утврђено је да 

се у “Службеном гласнику општине Уб” број 3/2013 под 

регистарским бројем 19. поткрала грешка па Општинска 

управа Уб, Одељење за општу управу и послове органа 

општине објављује 

 

И с п р а в к у 

 

У Одлуци о промени оснивачког акта  Комуналног 

јавног предузећа ''Ђунис'' Уб, у члану 35. став 2. уместо 

''члана 32.'' треба да стоји ''члана 34.'' 

 

37. 

По сравњењу са изворним текстом утврђено је да 

се у “Службеном гласнику општине Уб” број 3/2013 под 

регистарским бројем 20. поткрала грешка па Општинска 

управа Уб, Одељење за општу управу и послове органа 

општине објављује 

 

И с п р а в к у 

 

У Одлуци о промени оснивачког акта  Јавног пред-

узеће  за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, 

енергетску ефикасност и заштиту животне средине 

„Енерго-Уб“ Уб, у члану 35. став 2. уместо ''члана 32.'' 

треба да стоји ''члана 34.'' 

С а д р ж а ј 

 
34. Закључак о расподели и додели дела средстава са позиције 50 Одлуке о буџету општине Уб за 2013. годи-

ну (удружења) 
1 

35. Исправка Одлуке о промени оснивачког акта  Јавног предузећа ''Дирекција за уређење и изградњу'' Уб  2 

36. Исправка Одлуке о промени оснивачког акта  Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб 2 

37. Исправка Одлуке о промени оснивачког акта  Јавног предузеће  за производњу и дистрибуцију топлотне 

енергије, енергетску ефикасност и заштиту животне средине „Енерго-Уб“ Уб 
2 

 

 

Издавач: Скупштина општине Уб  

За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  

секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 
 


