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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ УБ 

Година XV – Број 14 Уб, 29. децембар 2014. године Бесплатан примерак 
 
61.
 
 На основу члана 43. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник РС", број 54/2009 и 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр. и 
108/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/2014-др. 
закон), и члан 53. Статута Општине Уб ("Службени 
гласник општине Уб", број 12/2008 и 6/2013) 
             Скупштина општине Уб, 26. децембра 2014. 
године, доноси 
 

Одлука 
о  буџету Општине Уб за 2015. годину 

                        
 

I  ОПШТИ ДЕО 
 
Члан 1. 

Приходи и примања, без пренетих неутрошених 
средстава, у износу од 848.000.000 динара, расходи и 
издаци у износу од 869.000.000 динара, буџета општине 
Уб за 2015. годину /у даљем тексту: буџет/ утврђени су у 
табели 1, која је одштампана уз ову одлуку и чини њен 
саставни део. 

Приходи и примања буџета, у износу од  
869.000.000 динара, утврђени су у табели 2, која је 
одштампана уз ову одлуку и чини њен саставни део. 
 

Члан 2. 
 Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се 
за програме утврђене у табели 3, која је одштампана уз 
ову одлуку и чини њен саставни део. 
 Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се 
за пројекте утврђене у табели 4, која је одштампана уз 
ову одлуку и чини њен саставни део. 
 

Члан 3. 
Планирани капитални издаци буџетских корисника 

за 2015. годину у износу од 108.000.000 динара утврђени 
су у табели 5, која је одштампана уз ову одлуку и чини 
њен саставни део. 
 

II ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 4. 
Укупни расходи и издаци у износу од 869.000.000 

динара, финансирани из свих извора финансирања 
распоређују се по функцијама у табели 6, која је 
одштампана уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

Укупни расходи и издаци у износу од 869.000.000 
динара, финансирани из свих извора финансирања 
распоређују се по наменама у табели 7, која је 
одштампана уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

Укупни расходи и издаци у износу од 869.000.000 
динара, финансирани из свих извора финансирања 

распоређују се по корисницима у табели 8, која је 
одштампана уз ову одлуку и чини њен саставни део. 
 

Члан 5. 
Средства у износу од 836.000.000,00 динара и 

средства из осталих извора у износу од 33.000.000,00 
динара, утврђени су и распоређени по програмској 
класификацији у табели 9, која је одштампана уз ову 
одлуку и чини њен саставни део. 
 
 III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
Члан 5. 

            У складу са Законом о одређивању максималног 
броја запослених у локалној администрацији/Сл.гласник 
РС број 104/2009/ број запосленик код корисника буџета 
не може прећи максималан број запослених на 
неодређено и одређено време и то:  
                 

94 запослених у локалној администрацији на 
неодређено време 

12 запослених у локалној администрацији на 
одређено време 

43 запослених у предшколским установама на 
неодређено време 

6  запослених у предшколским установама на 
одређено време 

9 запослених у јавним предузећима на неодређено 
време 

1 запослен у јавним предузећима на одређено 
време 

 
 У овој одлуци о буџету средства за плате се 
обезбеђују за број запослених из  става 2. овог члана. 
 

Члан 6. 
 За извршавање одлуке о буџету општине Уб 
одговoран је председник општине. Наредбодавац за 
извршавање буџета је председник општине 
  

Члан 7. 
             Наредбодавац директних и индиректних 
корисника буџетских средстава је функционер, односно 
лице које је одговорно за управљање средствима, 
преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се 
извршавају из средстава органа, као и за издавање налога 
за уплату средстава која припадају буџету. 

Члан 8. 
  За законито и наменско коришћење средстава 
распоређених овом одлуком, поред функционера 
односно руководиоца директних и индиректних 
корисника буџетских средстава, одговоран је начелник 
општинске управе и начелник одељења за финансије 
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Члан 9. 
         Орган управе надлежан за финансије у обавези је да 
редовно прати извршење буџета и најмање два пута 
годишње информише председника општине (општинско 
веће), а обавезно у року од 15 дана по истеку 
шестомесечног, односно деветомесечног периода. 
          У року од 15 дана по подношењу извештаја из 
става 1. овог члана, председник општине (општинско 
веће) усваја и доставља извештај Скупштини општине. 
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и 
извршења и образложења великих одступања 
 

Члан 10. 
 Одлуку о промени апропријације у складу са 
чланом 61. Закона о буџетском систему доноси 
председник општине (општинско веће). 
 Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и 
сталне буџетске резерве, на предлог локалног органа 
управе надлежног за финансије доноси председник 
општине. 
 

Члан 11. 
 Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са 
чланом 64. Закона о буџетском систему доноси 
Општинско веће. 
 

Члан 12. 
 Новчана средства буџета Општине Уб, директних и 
индиректних корисника средстава тог буџета, као и 
других корисника јавних средстава који су укључени у 
консолидовани рачун трезора Општине Уб, воде се и 
депонују на консолидованом рачуну трезора. 

 
Члан 13. 

 Директни и индиректни корисници буџетских 
средстава могу користити средства распоређена овом 
одлуком само за намене за које су им по њиховим 
захтевима та средства одобрена и пренета. 
 Изузетно корисници из става 1. овог члана у склсду 
са чланом 54. Закона о буџетском систему могу преузети 
обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и 
захтева плаћање у више година, на основу предлога 
органа надлежног за послове финансија уз сагласности 
општзинског већа, а највише до износа исказаног у плану 
капиталних издатака у члану 3. ове одлуке. 
 Корисници буџетских средстава су обавезни да пре 
покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза 
по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност 
органа надлежног за финансије. 
       Корисник буџетских средстава, који одређени расход 
извршава из средстава буџета и из других прихода, 
обавезан је да измирење тог расхода прво врши из 
прихода из других извора. 
 Обавезе преузете у 2015. години у складу са 
одобреним апропријацијама у 2015. години, а 
неизвршене у току 2015. године, преносе се у 2016. 
годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се 
на терет одобрених апропријација овом одлуком. 
 

Члан 14. 
  Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају 
бити извршене искључиво на принципу готовинске 
основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је 
законом, односно, актом Владе предвиђен другачији 
метод. 
 

Члан 15. 
 Корисник буџета може преузимати обавезе на 
терет буџета само до износа апропријације утврђене 
Одлуком. 
         Корисници буџетских средстава преузимају обавезе 
само на основу писаног уговора или другог правног акта, 
уколико законом није другачије прописано. 
 Преузете обавезе чији је износ већи од износа 
средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са 
Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на 
терет буџета. 
 

Члан 16. 
 Корисници буџетских средстава приликом 
додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга 
или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у 
складу са прописима који уређују јавне набавке. 
         Набаком мале вредности, у смислу члана 39. Закона 
о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, 
услуга или радова чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу нижа од вредности која буде утврђена 
Законом о буџету Србије за 2015. годину. 

 
Члан 17. 

         Обавезе према корисницима буџетских средстава 
извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. 
Ако се у току године примања смање, издаци буџета 
извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене 
законским прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано 
функционисање корисника буџетских средстава. 
 Ако корисници буџетских средстава остваре 
додатне приходе у износу већем од износа исказаног  у 
члану 2. ове одлуке, могу користити средства остварена 
из додатних прихода до износа до ког су та средства и 
остварена, а за немене утврђене овом одлуком. 
         Ако корисници буџетских средстава не остваре 
додатне приходе утврђене у члану 2. ове одлуке, 
апропријације утврђене из тих прихода неће се 
извршавати на терет буџета. 
 

Члан 18. 
          Средства распоређена за финансирање расхода и 
издатака корисника буџета, преносе се на основу 
њиховог захтева и у складу са динамиком извршења 
буџета. Уз захтев, корисници су дужни да доставе 
комплетну документацију за плаћање (копије). 

 
Члан 19. 

           Новчана средства на консолидованом рачуну 
трезора могу се инвестирати у 2015.години само у складу 
са чланом 10 Закона о буџетском систему, при чему су, у 
складу са истим чланом Закона,  председник општине, 
односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и 
сигурност тог инвестирања. 

 
Члан 20. 

  Општинско веће донеће програм рационализације 
којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, 
укључујући и одређене критеријуме за извршење тог 
програма и о томе обавестити Скупштину општине. 
          Корисник буџетских средтава не може без 
претходне сагласности председника општине, засновати 
радни однос са новим лицима до краја 2015. године 
уколико средства потребна за исплату плата тих лица 
нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у 
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скалду са овом одлуком предвиђена за плате том 
буџетском кориснику и програмом рационализације из 
става 1. овог члана.        
             

Члан 21. 
          Директни и индиректни корисници буцетских 
средстава, у 2015. исправку вредности нефинансијске 
имовине исказују на терет капитала односно не исказују 
расход амортизација и употребе средстава за рад.  
 

Члан 22. 
           За финасирање дефицита текуће ликвидности, који 
може да настане услед неуравнотежености кретања у 
приходима и расходима буџета, председник општине, 
може се задужити у складу са одредбама члана 35. 
Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС'' 
61/2005,107/2009 и 78/2011) 
 

Члан 23. 
           Корисници буџетских средстава пренеће на рачун 
извршења буџета до 31. децембра 2014. године, средства 
која нису утрошена за финансирање расхода у 2014. 
години, која су овим корисницима пренета у складу са 
Одлуком о буџету општине Уб за 2014. годину. 
 

Члан 24. 
 Изузетно, да се буџету општине Уб из другог 
буџета (Републике, друге општине) определе актом 
наменска трансферна средства, укључујући и наменска 
трансферна средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, као и у случају уговарања 
донација, чији износи нису могли бити познати у 
поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан 
за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће 
апропријације за извршење расхода по том основу а у 
складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. 
 

Члан 25. 
           Плаћање са консолидованог рачуна трезора за 
реализацију обавеза других корисника јавних средстава а 
у смислу Закона о буџетском ситему који су укључени у 
систем консолидованог рачуна трезора неће се вршити 
уколико ови корисници нису добили сагласност на 
финасијски план прописан актом Скупштине општине и 
уколико тај план нису доставили Управи за трезор. 
 
 

Члан 26. 
 У буџетској 2015. години, неће се вршити обрачун 
и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и 
бонуса предвишених посебним и појединачним 
колективним уговорима за директне и индиректне 
кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за 
запослене који су то право стекли у 2015. години. 

 
Члан 27. 

 Корисник буџетских средстава који одрешђени 
расход и издатак извршава из других извора прихода и 
примања који нису општи приход буџета /извор 01-
приход из буџета/ обавезе може преузимати само до 
нивоа остварења тих прихода или примања уколико је 
ниво остварених пихода и примања мањи од одобрених 
апропријација. 
 Корисник буџетских средстава код кога у току 
године дође до умањења одобрених апропријација из 
разлога извршења принудне наплате за износ умањења 
предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања 
преузете обавезе, тако што ће предложити умањење 
обавезе, односно продужење уговореног рока за плаћање 
или отказати уговор. 

 
Члан 28. 

 Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге 
корисника буџетских средстава имају расходи за сталне 
трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и 
материјал.  
 Корисници буџетских средстава дужни су да 
обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова 
текућих поправки и одржавања, материјала као и по 
основу капиталних издатака измире у року утврђеном 
законом који регулише рокове измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама. 
 
 IV ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Члан 29. 

            Ова Oдлука ће се доставити Министарству 
финансија РС, а биће објављена у "Службеном гласнику 
општине Уб", а примењиваће се од 01.01.2015 године. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 40-248/2014-02 Драган Јелић, с.р. 
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Број 14 – страна 7 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 

 



Број 14 – страна 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 

 
 



Број 14 – страна 9 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 12 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 13 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 15 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 16 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 

 



Број 14 – страна 17 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 18 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 19 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 20 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 21 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 22 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 

 



Број 14 – страна 23 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 
 

 
 



Број 14 – страна 24 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 
 
Табела 7 – Укупни издаци и расходи по наменама 
 

 



Број 14 – страна 25 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 

 
 
 



Број 14 – страна 26 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 27 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 28 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 29 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 30 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 31 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 32 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 33 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 34 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 35 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 36 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 37 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 38 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 39 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 40 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 41 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 42 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 43 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 44 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 45 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 46 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 47 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 48 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 49 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 50 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 51 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 52 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 53 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 54 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 55 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 56 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 57 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 58 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 59 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 60 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 61 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 62 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 

 
 



Број 14 – страна 63 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 64 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 65 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 66 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 67 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 68 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 69 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 70 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 71 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 72 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 73 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 74 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 75 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 76 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 77 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 78 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 79 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 80 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 81 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 82 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 83 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 84 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 85 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 86 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 87 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 88 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 89 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 90 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 91 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 92 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 



Број 14 – страна 93 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 

 



Број 14 – страна 94 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 
 
62.  

На основу члана 6. и 7а и члана 38b 3акона о 
порезима на имовину („Службени гласник РС''; број 
26/2б01, 45/2002, 80/2002, 135,/2004, 61/2007, 5/2009, 
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 УС и 47/2013), члана 
36. Закона о изменама и допунама Зэкона о порезима на 
имовину („Службени гпасник РС", број 47/2013) и члана 
33. Статута општине Уб (“Службени гласник општине 
Уб“, број 12/2008 и 6/2013),   

Скупштина општине Уб, 26. децембра 2014. 
године, доноси 

 
О д л у к а 

о измени Одлуке о одређивању зона  
и најопремљенијих зона на територији општине Уб 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о одређивању зона и најопремљених зона 
на територији општине Уб, у даљем тексту одлука, у 
члану 2. мења се и гласи:  

 
''Члан 2. 

 На територији општине Уб одређује се 8 зона у 
зависности од комуналне опремљености и опремљености 
јавним објектима, саобраћајној повезаности са 
централним деловима општине Уб, односно са радним 
зонама и друrим садржајима у насељу.  
 Зоне одређене овом одлуком су: 1 (прва), 2 (друга), 
3 (трећа), 3а (трећа а), 3б (трећа б), 4 (четврта), 5 (пета), 6 
(шеста), а зона 1 (прва) зона је најопремљенија зона у 
општини Уб према критеријумима из става 1. овог члана.  
 Зоне и границе зона одређене cy у списку зона који 
је саставни део ове одлуке.'' 
 

Члан 2. 
 У списку зона одлуке, опис треће зоне мења се и 
гласи: 

''Трећа зона обухвата све непокретности које су 
обухваћене планом генералне регулације за насељенео 
место Уб, a нису обухваћене првом зоном.  
 
 У оквиру треће зоне: 

- у улицама које су комунално опремљене (урађен 
асвалтни застор, тротоар, фекална канализација, водовод, 
нисконапонска мрежа и ТТ мрежа) непокретности се 
сврставају у 3а зону;  

- непокретрности које су у обухвату зоне пословно-
производних делатности сврставају се у 3б зону.'' 
 

Члан 3. 
 Ова одлука cтyпa на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине Уб”, а 
примењује се од 1. јануара 2015. године. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 350-336- /2014-04 Драган Јелић, с.р. 

 
63. 
 На основу члана 8. Закона о финансирању локалне 
самоуправе ( “Службени гласник РС”, број 62/2006, 
47/2011 и 93/2012), члана 11. и 386 Закона о порезима на 
имовину (“Службени гласник РС”, број 26/2001, 45/2002, 
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 

57/2012-УС и 47/2013),  и члана 33. Статута општине Уб 
(“Службени гласник општине Уб“ број 12/2008 и 6/2013),  

Скупштина општине Уб, 26. децембра 2014. 
године, доноси 
 

О д л у к а  
о висини стопе пореза на имовину у општини Уб 

 
Члан 1  

Овом одлуком утврђују се висина стопе пореза на 
имовину, на права на непокретностима на територији 
општине Уб.  

 
Члан 2. 

Стопе пореза на имовину износе:   
1) на права на непокретности пореског обвезника 

који води пословне књиге 0,40 %; 
2) на права на земљишту обвезника који не води 

пословне књиге 0,30%;  
3) на права на непокретности пореског обвезника 

који не води пословне књиге:   
 

 
На пореску основицу 

 

 
Плаћа се на име пореза  

1) до 10.000.000 динара                                              
0,40% 

2) од 10.000.000  
     до 25.000.000 динара 

Порез из подтачке 1) + 0,6% 
на износ преко  
10.000.000 динара  

3) од 25.000.000  
    до 50.000.000 динара 

Порез из подтачке 2) + 1,0% 
на износ преко  
25.000.000 динара  

4) преко 50.000.000 
     динара 

Порез из подтачке 3) + 2,0%  
на износ преко  
50.000.000 динара  

 
Члан 3.  

  Утврђивање, контрола и наплата пореза на 
имовину врши се у складу са Законом о порезима на 
имовину.   

 
Члан 4. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о висини стопе пореза на имовину објављена у 
Службеном гласнику општине Уб број 26/2013  
 Ову одлуку објавити на званичној интернет страни 
општине Уб.                        
  Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику општине Уб”, a 
примењује се од 1. јануара 2015. године.  
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 436-8/2014-01 Драган Јелић, с.р. 

 
64. 

На основу члана 5. Закона о порезима на имовину 
(„Службени гласник РС", број 26/2001, 45/2002, 80/2002, 
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 
57/2012-УС и 47/2013) и члана 33. Статута oпштине Уб 
(“Службени гласник општине Уб“, број 12/2008 и 
6/2013), 

Скупштина општине Уб, 26. децембра 2014. 



Број 14 – страна 95 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 29. децембар 2014. године 
 
године, доноси 

О д л у к а 
о висини стопе амортизације  

за утвpђивaњe пореза на имовину 
Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина стопе 
амортизације зa коју се умањује вредност непокретности, 
осим земљишта, која чини основицу за утврђивање 
пореза на имовину обвезника које не води пословне 
књиге, на непокретностима, осим земљишта, које се 
налазе на територији општине Уб. 

Члан 2. 
Стопа амортизације из члана 1. ове одлуке износи 

0.8% годишње, применом пропорционалне методе, а 
највише до  40%. 

Чпан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
oбјављивања у  “Службеном гласнику општине Уб“, а 
примењује се од 1. јануара 2015. године.  
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 439-9-/2014-01 Драган Јелић, с.р. 

 
65. 

На члана 33. тачка 7) Статута општине Уб 
(''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008 и 6/2013) 
 Скупштина општине Уб, 26. децембра 2014. 
године, доноси 
 

Одлука  
 о престанку важења  

Одлуке о ближим условима и начину 
остваривања права на родитељски додатак 

за прворођено и другорођено дете 
 

Члан 1. 
Одлука о ближим условима и начину остваривања 

права на родитељски додатак за прворођено и другорође-
но дете (''Службени гласник општине Уб'' број 10/2013) 
престаје да важи са 31. дембром 2014. године. 
 Незмирене обавезе по одлуци из става 1. ове 
одлуке имају се измирити на терет средства буџета 
општине Уб за 2015. годину. 
 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 020-145/2014-01 Драган Јелић, с.р. 

 
66. 

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса (''Службени 
гласник РС'' број 5/2000, 25/2002 и 107/2006) и члана 33. 
став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гла-
сник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 26. децембра 2014. годи-
не, доноси 

 
Р е ш  е њ е 

о давању сагласности   
Јавном предузећу  

''Дирекција за уређење и изградњу''  Уб   

на Програм пословања за 2014. годину  
 

1. Даје се сагласност Јавном предузећу ''Дирекција 
за уређење и изградњу''  Уб на Програм пословања за 
2015. годину, број 688/14, који је донео Надзорни одбор 
предузећа, на седници одржаној дана 10. децембра 2014. 
године. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-13-/2014-01 Драган Јелић, с.р. 
 

67. 
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (''Службени 
гласник РС'' број 25/2000, 25/2002 и 107/2006) и члана 33. 
став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гла-
сник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 26. децембра 2014. годи-
не, доноси 
 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' из Уба 
на Програм пословања за 2015. годину  

 
1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузе-

ћу ''Ђунис'' из Уба на Програм пословања за 2015. годи-
ну, број 1691, који је донео Надзорни одбор предузећа, 
на седници одржаној дана 10. децембра 2014. године. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
 
 Општина Уб Председник Скупштине 
 Скупштина општине  
 Број: 023-14/2014-01 Драган Јелић, с.р. 

 
68. 

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса (''Службени 
гласник РС'' број 25/2000, 25/2002 и 107/2006) и члана 33. 
став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гла-
сник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 26. децембра 2014. годи-
не, доноси 

 
Р е ш е њ е 

о давању сагласности  
Установи за културу и спорт  

''Култуно–спортски центар Уб''  
на Програм рада за 2015. годину 

  
1. Даје се сагласност Установи за културу и спорт 

''Култуно–спортски центар Уб'' на Програм рада за 2015. 
годину, број 560/14 који је донео Управни одбор 
установе, на седници одржаној дана 11. децембра 2014. 
године. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
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Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-15/2014-01 Драган Јелић, с.р. 

 
69. 

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса (''Службени 
гласник РС'' број 25/2000, 25/2002 и 107/2006) и члана 33. 
став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гла-
сник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 26. децембра 2014. годи-
не, доноси 
 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Фонду за рурални развој општине Уб на 
Финансијски план коришћења средстава буџета  

Фонда за рурални развој општине Уб за 2015. годину 
 

1. Даје се сагласност Фонду за рурални развој оп-
штине Уб на Финансијски план коришћења средстава 
буџета Фонда за рурални развој општине Уб за 2015. 
годину, број 41/2014, који је донео Управни одбор Фон-
да, на седници одржаној 8. децембра 2014. године. 
 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 
општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-16/2014-01 Драган Јелић, с.р. 

 
70. 

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута оп-
штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 
и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 26. децембра 2014. годи-
не, доноси 
 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Градској библиотеци ''Божидар Кнежевић''  из Уба 
на План и програм рада за 2015. годину 

 
 

1. Даје се сагласност  Градској библиотеци ''Божи-
дар Кнежевић''  из Уба на План и програм рада за 2015. 
годину, који је усвојио Управни одбор библиотеке на 
седници одржаној 11. децембра 2014. године 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 63-5/2014-01 Драган Јелић, с.р. 

 
71. 

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса (''Службени 
гласник РС'' број 25/2000, 25/2002 и 107/2006) и члана 33. 
став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гла-
сник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 26. децембра 2014. годи-
не, доноси 
 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Jавном предузећу ''Енерго - Уб'' из Уба 
на Програм пословања за 2015. годину  

 
1. Даје се сагласност Jавном предузећу ''Енерго - 

Уб'' из Уба на Програм пословања за 2015. годину, број 
13-2014, који је донео Надзорни одбор предузећа, на сед-
ници одржаној дана 11. децембра 2014. године. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-17/2014-01 Драган Јелић, с.р. 

 
72. 

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута оп-
штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 
и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 26. децембра 2014. годи-
не, доноси 
 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Регионалном центру за управљање отпадом  
''Еко – Тамнава'' д.о.о. Уб 

на План и пословања за 2015. годину  
 

1. Даје се сагласност Регионалном центру за 
управљање отпадом ''Еко – Тамнава'' д.о.о. Уб на План 
пословања за 2015. годину. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-18/2014-01 Драган Јелић, с.р. 

 
73. 

На основу члана 33. став 1. тачка 7) Статута оп-
штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 
и 6/2013), 
 Скупштина општине Уб, 26. децембра 2014. годи-
не, доноси  
 

Закључак  
о прихватању Годишњег извештаја о раду  

Предшколске установе ''Уб'' из Уба  
за радну 2013/2014 годину 

 
 1. Прихвата се Годишњи извештаја о раду Пред-
школске установе ''Уб'' из Уба за радну 2013/2014 годи-
ну, који је усвојио Управни одбор уставове, 11. 
септембра  2014. године 
 

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

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 6-78-5/2014-01 Драган Јелић, с.р. 
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74. 
 

На основу члана 33. став 1. тачка 7) Статута оп-
штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 
и 6/2013), 
 Скупштина општине Уб, 26. децембра. 2014. годи-
не, доноси  
 

Решење  
о давању сагласности  

Предшколској установи ''Уб''  
на Годишњи план рада за васпитну 2014/2015 годину 

 
 1. Даје се сагласност Предшколској установе ''Уб'' 
из Уба на Годишњи план рада за васпитну 2014/2015 го-
дину, који је донео Управни одбор установе 11. септем-
бра 2014. године. 

 
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 60-6/2014-01 Драган Јелић, с.р. 
 

75. 
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута оп-

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 
и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 26. децембра 2014. године, 
доноси 
 

Р е ш е њ е 
о давању сагласности  

Јавном предузећу за управљање и коришћење  
регионалног вишенаменског хидросистема  

Стубо – Ровни ''Колубара'' 
на Другу измену и допуну  

Програм пословања за 2014. годину 
 

1. Даје се сагласност Јавном предузећу за управља-
ње и коришћење регионалног вишенаменског хидроси-
стема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Одлуку о измени и 
допуни Програма пословања за 2014. годину – други 
ребаланс, који је донео Надзорни одбор предузећа на сед-

ници одржаној 13. новембра 2014. године под бројем 
478/1-01. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-11/2014-01 Драган Јелић, с.р. 
 

76. 
На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута оп-

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 
и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 26. децембра 2014. 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 пословања за 2015. годину 

 
 

1. Даје се сагласност Јавном предузећу за управља-
ње и коришћење регионалног вишенаменског хидроси-
стема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програма пословања 
за 2015. годину, који је донео Надзорни одбор предузећа 
на седници одржаној 28. новембра 2014. године под бро-
јем 493/1-02. 

 
2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
 

Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-12/2014-01 Драган Јелић, с.р. 
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