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Бесплатан примерак

70.
На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а 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), члана 36. Закона о
изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС", број 47/2013) и члана 53. Статута
општине Уб (“Службени гласник општине Уб“ број 12/2008 и 6/2013),
Општинско веће општине Уб, 24. новембра 2015. године, доноси
Одлука
о утвpђивaњу просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на териториjи општине Уб
Члан 1.
Овим актом/одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Уб.
Члан 2.
На територији општине Уб одређено је 8 (осам) зона за утврђивање пореза на имовину, у зависности од комуналне
опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине односно
са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: 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.
Просечне цене квадратног метра, у динарима, непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016, годину на
територији општине Уб износе:
Групе непокретности
1. Грађевинско земљиште
2. Пољопривредно земљиште
З. Шумско земљиште
4. Станови
5. Kyћe за становање
б. Пословне зграде и други (надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање
делатности
7. Гараже и гаражна места

1
2
3а
3б
3.420 2.850 2.508
599
125,40
114 102,60
65
125,40
114 102,60
65
63.045 45.000 55.396 23.000
40.250 40.000 32.200 22.000

Зоне
3
4
5
6
2.280
513
342
256
91,20
57 34,20 17,10
91,20
57 34,20 17,10
27.500 18.500 17.800 17.000
27.219 19.930 15.390 13.800

63.250 60.000 57.500 32.000 51.300 28.500 22.800 19.380
15.960 15.000 14.500 13.000 13.500 12.500 12.000 11.400

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утвpђивaњу просечних цена квадратног метра
одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на териториjи општине Уб ''Службрени
гласник општине Уб'' број 17/2014.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб'', а примењује се
од 1 јануара 2016. године.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-80-2/2015-01

Председник Већа
Дарко Глишић, с.р.

71.
На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009,
81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука
УС РС, 132/2014 и 145/2014. и Решење УС РС - 54/2013-11
Општинско веће општине Уб, 24. новембра 2015. године, доноси
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Закључак о измени
Плана
o одређивању места и техничким условима
за привремено постављање
монтажних и других објеката на јавним површинама
Члан 1.
У Плану о одређивању места и техничким условима за привремено постављање монтажних и других објеката на
јавним површинама (''Службени гласник општине Уб'' број 8/2013, 12/2013 и 5/2014) у члану 4. став 1. тачка 3. мења се и
гласи:
''3. Локација у Улици Дринске дивизије код пумпе ''Кнез Петрол''.
На наведеној локацији могуће је постављање билборда без конкурса и плаћања општинских такси и накнада, а
ради промовисања и информисања о хуманитарним активностима непрофитних организација, органа Републике Србије
и органа општине Уб.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-80-3/2015-01

Председник Већа
Дарко Глишић, с.р.

72.
На основу члана 12. став 1. Пословника Општинског већа општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
13/2008 и 9/2009),
Општинско веће општине Уб, 24. новембра 2015. године, доноси
Одлука
о оснивању
Савета за родну равноправост општине Уб
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Савет за родну равноправност општине Уб, као стално радно тело Општинског већа, у
даљем тексту Савет.
Члан 2.
Савет:
1. разматра и предлаже мере за унапређење политике остваривања родне равноправности са становишта
надлежности органа опшптине Уб;
2. даје иницијативу за предузимање краткорочних мера које доприносе остваривању родне равноправности;
3. даје иницијативу за доношење програма прикупљања, обраде и објављивања статистичких података у
економској, политичкој, социјалној и другој сфери, којима се обезбеђује равноправно третирање полова;
4. разматра и иницира програме и предлаже мере за подстицање и оспособљавање жена за учешће у јавном и
политичком животу;
5. даје предлоге за унапређење политике постизања родне равноправности и спречавање насиља над женама и
насиља у породици;
6. разматра друга питања од интереса за постизање родне равноправности.
Члан 3.
Савет има председника, заменика председника и три члана Савета.
Мандат Савета траје 4 године.
Члан 4.
Општинско веће решењем именује чланове савета.
Члан 5.
Чланство у Савету престаје:
1. разрешењем;
2. оставком;
3. истеком мандата.
Члан Савета може поднети оставку или бити разрешен и пре истека мандата
Члан 6.
Председника Савета разрешава Општинско веће на предлог најмање 1/3 чланова Општинског већа, а чланове
Савета разрешава Општинско веће на образложени предлог председника Савета.
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Истовремено са предлогом за разрешење овлашћени предлагач подноси предлог за избор новог члана и председника Савета. Општинско веће, по правилу, истовремено доноси одлуку о разрешењу и избору чланова Савета.
Члану Савета који је разрешен престаје дужност даном разрешења.
Члан 7.
У случају подношења оставке од стране председника или члана Савета, истом престаје функција даном одржавања
седнице Општинског већа на којој је констатовано да је оставка поднета, односно даном одржавања прве наредне седнице ако је оставку поднео између две седнице.
О поднетој оставци не отвара се претрес, нити се одлучује.
На седници, из става 1. овог члана, на предлог овлашћеног предлагача именује се нови члан, односно председник
Савета.
Члан 8.
Савет ради у седницама које сазива председник Савета по потреби, а са претходно утврђеним дневним редом.
У одсутности председника Савета, седницу Савета сазива заменик председника Савета.
Седницом председава председник Савета, кога у случају одсутности замењује заменик председника Савета.
Савет може да ради када седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Савет одлучује већином гласова од броја присутних чланова.
На седници се води записник о току рада и донетим актима.
Седнице Савета су отворене за јавност.
Савет је дужан да обезбеди јавност у раду преко саопштења средствима јавног информисања и објављивања истих
на сајту општине Уб.
Седнице Савета одржавају се најмање једном у току 3 месеца.
Члан 9.
За разматрања појединих питања из своје надлежности Савет може решењем образовати посебну радну групу, коју
ће чинити лица из одређеног стручног профила.
Радна група о свом раду по одређеном питању Савету доставља мишљење.
Члан 10.
Чланови Савета и радне групе раде у Савету и радној групи у доброј вери и без накнаде.
Члан 11.
Стручне и административно – техничке послове за потребе Савета, обавља Општинска управа Уб - Одељење за
општу управу и послове органа општине.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-80-6/2015-01

Председник Већа
Дарко Глишић, с.р.

73.
На основу члана 4. Одлуке о оснивању Савета за безбедност општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2015),
Општинско веће општине Уб, 24. новембра 2015. године, доноси
Решење
о именовању чланова
Савета за родну равноправност општине Уб
1. У Савета за родну равноправност општине Уб именују се:
1) за председника, Маријана Марјановић, из Уба;
2) за заменика председника, Верка Лукић, из Уба;
3) за члана, Немања Чуквас, из Уба;
4) за члана, Милена Ћургуз, из Уба;
5) за члана, Љиљана Ристовић, из Уба.
2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.
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Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-80-7/2015-01

24. новембар 2015. године

Председник Већа
Дарко Глишић, с.р.

САДРЖАЈ
70.
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72.
73.

Одлука о утвpђивaњу просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на териториjи општине Уб
Закључак о измени Плана o одређивању места и техничким условима за привремено постављање
монтажних и других објеката на јавним површинама
Одлука о оснивању Савета за родну равноправост општине Уб
Решење о именовању чланова Савета за родну равноправност општине Уб

1
1
2
3

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

