На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 53. тачка 1) Статута општине
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),
Општинско веће општине Уб, 30. новембра 2016. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Решења о давању сагласности
Јавном предузећу за управљање и коришћење
регионалног вишенаменског хидросистема
Стубо – Ровни ''Колубара''
на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања
за 2016. годину
I Утврђује се предлог Решења о давању сагласности Јавном предузећу за
управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо –
Ровни ''Колубара'' на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања за
2016. годину.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити
Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта.
III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине
Уб одређује се представник предузећа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-65-1/2016-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 53. тачка 1) Статута општине
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),
Општинско веће општине Уб, 30. новембра 2016. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о држању домаћих животиња
I Утврђује се предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о држању
домаћих животиња.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити
Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта.
III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине
Уб одређује се председник Већа, Дарко Глишић.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-65-2/2016-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 53. тачка 1) Статута општине
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),
Општинско веће општине Уб, 30. новембра 2016. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о пијацама
I Утврђује се предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о пијацама.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити
Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта.
III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине
Уб одређује се председник Већа, Дарко Глишић.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-65-3/2016-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 53. тачка 1) Статута општине
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),
Општинско веће општине Уб, 30. новембра 2016. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о праву на регресирану исхрану
и регресиран превоз ученика
I Утврђује се предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о праву на
регресирану исхрану и регресиран превоз ученика.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити
Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта.
III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине
Уб одређује се председник Већа, Дарко Глишић.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-65-4/2016-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 53. тачка 1) Статута општине
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),
Општинско веће општине Уб, 30. новембра 2016. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке
о висини накнада за употребу општинских путева и улица
I Утврђује се предлог Одлуке о висини накнада за употребу општинских
путева и улица.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити
Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта.
III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине
Уб одређује се председник Већа, Дарко Глишић.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-65-5/2016-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 53. тачка 1) Статута општине
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),
Општинско веће општине Уб, 30. новембра 2016. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Решења
о именовању чланова Школског одбора
Основне школе ''Душан Даниловић'' у Радљеву
I Утврђује се предлог Решења о именовању чланова Школског одбора
Основне школе ''Душан Даниловић'' у Радљеву.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити
Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта, и то као
предлог о коме ће се Скупштина изјаснити у скраћеном поступку, јер се ради о
питању које се односи на именовање и разрешење.
III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине
Уб одређује се председник Већа, Дарко Глишић.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-65-6/2016-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 53. тачка 1) Статута општине
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),
Општинско веће општине Уб, 30. новембра 2016. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Закључкa
о прихватању Извештаја о раду и пословању
КЈП ''Ђунис'' Уб за 2015. годину
I Утврђује се предлог Закључка о прихватању Извештаја о раду и
пословању КЈП ''Ђунис'' Уб за 2015. годину.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити
Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта.
III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине
Уб одређује се представник предузећа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-65-7/2016-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 53. тачка 1) Статута општине
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),
Општинско веће општине Уб, 30. новембра 2016. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Правилника
о додели средстава односно одобрењу програма
за задовољавање потреба грађана општине Уб у области спорта
I Утврђује се предлог Правилника о додели средстава односно одобрењу
програма за задовољавање потреба грађана општине Уб у области спорта.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити
Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта.
III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине
Уб одређује се председник Већа, Дарко Глишић.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-65-8/2016-01

Председник Већа
Дарко Глишић

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, 30. новембра 2016. године, доноси
Одлука
о утвpђивaњу просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на териториjи општине Уб
Члан 1.
Овим актом/одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. 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 о д н о сн о 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 2017, 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

Зоне
3б
3
599 2.280

1
3.420

2
2.850

3а
2.508

125,40

114

102,60

125,40
114
64,702 45.000
40.250 40.000

102,60
55.396
32.200

65 91,20
23.000 27.500
22.000 27.219

57,28 36.35 24.55
18.500 17.800 17.000
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

65

91,20

4
513

5
342

6
256

57,28

36.35

24.55

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 2016.
годину на териториjи општине Уб ''Службрени гласник општине Уб'' број 17/2015.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Уб'', а примењује се од 1 јануара 2017. године.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-65-9/2016-01

Председник Већа
Дарко Глишић

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), члана 5. став 3. Одлуке о привременом постављању и уклањању монтажних
и других објеката на јавним површинама на територији општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 16/2010 и 27/2012 ) и члана 53. тачка 2) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008 и 6/2013),
Општинско веће општине Уб, 30. новембра 2016. године, доноси
Закључак о изменама и допунама
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, 5/2014 и 17/2015), у даљем тексту план, чланови 6. и 7. мењају се и гласе:
''Летња башта
Члан 6.
Привремено постављање, на јавној површини, летње баште, односно отвореног
монтажно – демонтажног објекта, вршиће се, у периоду од 15. марта до 15. новембра и то на
следећим локацијама:
1. Улица Вука Караџић - испред објеката на катастарским парцелама где је ширина
тротоара већа од 3,0 м;
2. Трг Ослобођења - обавезна је израда идејног решења пре расписивања јавног конкурса за коришћење локације (забрањено је постављање монтажно–демонтажног подијуму,
жардињера као и покривање башти тј. дозвољено је постављање столова, столица и
сунцобра).
3. ''Занаски центар'' – потребно је урадити идејно решење пре расписивања јавног
конкурса за коришћење локације (обавезно оставити пешачку комуникацију у ширини од 2м
у централном делу на релацији фонтана-општинско брдо).
4. неимениваној улици код градског базена и градског стадиона - без заузећа паркинг
простора и саобраћајнице.
5. на к.п.бр.331/24 К.О. Уб (''занатски центар'') - по добијању сагласности КЈП
''Ђунис'''.
6. Улица Краља Петра Првог Ослободиоца - испред објеката на катастарским парцелама где је ширина тротоара већа од 3,0 м;
Члан 7.
Летња башта поставља се, под следећим условима:
1. паралелно са објектом у чијој је функцији, и то само у ширини локала у коме се
обавља угоститељска делатност (столове и столице поставити у ширини фасаде предметног
локала);
2. на простору (јавној површини), омеђеном, од лица овлашћеног од стране
Општинске управе Уб, правоуганим маркерима беле боје на сва четири угла простора на
коме се има поставити башта;

3. на простору, непосредно уз ивичњак, тако да између летње баште и регулационе
линије буде минимално 1,2 м односно оптимално 1,6 м слободног простора за пролаз пешака
на тротоару;
4. летња башта се може поставити на монтажно – демонтажном подијуму, подигнутом
15 cm од коте тротоара ако се не поставља изнад подземних инсталација;
5. летња башта може бити покривена надстрешницом - осим на оним локацијама где
је то изричито забрањено, са браварском или дрвеном конструкцијом, висине до 2,5 метра,
рачунајући од равни на којој су постављени столови и столице;
6. ако се дрво уличног дрвереда налази на простору на коме се може одобрити
поствљање летње баште, доносилац решења којим се одобрава постављање летње баште и
одређују услови за постављање исте, наведеним решењем утврдиће и посебне услове
постављања летње баште и мере заштите у односу на дрво уличног дрвореда.''
Члан 2.
После члана 7. додају се нови чланови 7а, 7б. и 7 в. који гласе:
''Члан 7а.
За постављање летње баште испред културног добра потребна је сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе.
Члан 7б.
Летња башта не може се поставити у зони раскрснице, и места за паркирање тако да
својом локацијом омета прегледност саобраћај.
Зону прегледности раскрснице, Општинска управа Уб утврђује у зависности од
геометрије раскрснице.
За постављање летње баште на месту за паркирање и у зони раскрснице подносилац
захтева за постављање летње баште, прибавља претходно мишљење од општинске комисије
за послове саобраћаја.
Члан 7в.
За нове локације летњих башти које нису дефинисане овим планом инветитор је
дужан да понесе идејно решење на које ће Комисија за планове дати претходно мишљење.''
Члан 3.
Овај закључак ступа на снагу осмогг дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-65-10/2016-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС'' број 129/2007) и члана 11. став 2. Одлуке о грађевинском
земљишту ("Службени гласник општине Уб'' број 13/2015),
Општинско веће општине Уб, 30. новембра 2016. године доноси
Закључак
о давању сагласности на акт
Правобранилаштва општине Уб
број Р-158/16 од 24. новембра 2016. године
и оправданости отуђења из јавне својине катастарске парцеле
број 572/5 у Катастарској општини Уб
1. Даје се сагласност Правобранилаштву општине Уб на предлог изнет у
акту Правобранилаштва број Р-168/16 од 24. новембра 2016. године.
2. Оправдано је, у складу са актом из тачке 1. закључка, отуђити из јавне
својине општине Уб, непосредном погодбом, катастасрку парцелу број 572/5 у
површини од 658 м2, која је у листу непокретности број 2687 уписана као јавна
својина општине Уб.
3. О спровођењу овог закључка стараће се председник општине Уб и Општинска управа Уб – Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и
стамбено-комуналне послове и Одељење за финансије.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-65-11/2016-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 25. став 1. и 2. Закона о јавном информисању („Службени гласник
РС“ број 83/2014 и 58/2015) члана 24. став 1. и 2. и члана 25 став 1. Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
(„Службени гласник РС“ број 16/2016) и Јавног позива за учешће на конкурсу за
суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији општине Уб од 20.10.2016. године,
Општинско веће општине Уб, 30. новембра 2016. године, доноси
Решење
о додели средстава за суфинасирање
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
на територији општине Уб
1. Додељују се средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања на територији општине Уб и то за суфинансирање производње
медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом,
непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Уб о
темама од значаја за локалну заједницу, за период децембар 2016. године – новембар 2017.
године, у укупном износу од 4.051.800 динара, и то:
1) Предузеће за маркетинг и информисање „RTV City“ доо, МБ: 20017368, ПИБ:
103778474, Свете Поповића 57, 14210 Уб, за пројекат Недељна информативна емисија
„Убски недељник“, износ од 1.500.000 динара;
2) Милица Марковић ПР, телевизијска продукција ТВ 3М, МБ: 62546573, ПИБ:
107167589, Вука Караџића 32, 14210 Уб, за пројекат ''Информативно огледало Тамнаве''
износ од 1.218.000 динара;
3) Предузеће „Булат М. Пресс“ доо РЈ МБ Радио, МБ: 17128507, ПИБ: 101348840,
Свете Поповића 101, 14210 Уб, за пројекат ''Производња медијских садржаја из области
јавног информисања који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потуном
информисњу свих грађана Општине Уб о темама од посебног значаја за локалну заједницу, у
складу са Законом о јавном информисању, а у сарадњи са свим општинским институцијама'',
износ од 280.800 динара;
4) Милован Миловановић ПР Новинско издавачка агенција Глас Тамнаве, Иве
Андрића 1, МБ: 60878927, ПИБ: 105218839, 14210 Уб, за пројекат ''Информисање јавности
путем часописа „Глас Тамнаве“ о дешавањима и догађајима у раду локалне самоуправе Уб,
као и из других области живота и рада у Општини Уб'', износ од 936.000 динара;
5) Друштво за производњу, промет и услуге „Form System doo“, Пере
Комирићанца 15, МБ: 20422424, ПИБ: 105624304, 14000 Ваљево, за пројекат ''Локално јавно
информисање – Извештавање о раду органа Општине Уб, праћење рада јавних предузећа и
установа'', износ од 117.000 динара.
2. Додељена средства из тачке 1. извршаваће се са раздела 3, глава 3, функција 830,
позиција 26, економска класификација 423 – услуге по уговору, Одлуке о буџету општине Уб
(''Службени гласник општине Уб'' број 20/2015, 15/2016 и 22/2016) и то у износу 1/12
одобреног износа до 20-ог у месецу за текући месец.
3. Обавезе из тачке 1, а које доспевају у 2017. години, имају се измирити највише до
износа средстава који ће за ту намену бити одобрен Одлуком о буџету општине Уб за 2017.
годину, и то узносу 1/12 одобреног износа до 20-ог у месецу за текући месец.
4. Не додељују се средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања на територији општине Уб и то за суфинасирање
производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом,
непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Уб о

темама од значаја за локалну заједницу, за период децембар 2016. године – новембар 2017.
године, и то:
1) Новинска агенција Бета Пресс д.о.о. МБ: 17058983, ПИБ: 100147415, Краља
Милана 4, 11000 Београд, за пројекат „Агенцијска продукција у циљу унапређивања јавног
информисања општине Уб, региона и републике“
2) Телевизија Ваљево Плус д.о.о., МБ: 17443003, ПИБ: 101826941, Норвешких
интернираца 23, 14000 Ваљево, за пројекат „Убске новости“,
3) Инфо 24 д.о.о. (интернет портал), МБ: 21165590, ПИБ: 109345042, Војводе
Путника 65/61, 36000 Краљево, за пројекат „Уб у фокусу“,
4) Радио Ваљево д.о.о., МБ: 06121179, ПИБ: 100067503, Добрачина 3, 11000
Београд, за пројекат „Вести“,
5) БГ Крајина Инфо, (интернет портал), Симона 2014 д.о.о., МБ: 21037826, ПИБ:
108631551, Батајнички друм 6ц, 11080 Београд, за пројекат „Расељени Крајишници“,
6) ГМЦ Траде д.о.о. Радио Гем Лазаревац, МБ: 07812248, ПИБ: 101131505,
Димитрија Туцовића 1/1, 11550 Лазаревац, за пројекат „Хроника Уба“,
7) ГМЦ Траде д.о.о. Телевизија Гем Лазаревац, МБ: 07812248, ПИБ: 101131505,
Димитрија Туцовића 1/1, 11550 Лазаревац, за пројекат „Уб, оком Гем-а“,
8) Вујић Телевизија доо, МБ:17122894, ПИБ: 100076936, Ужичка 25, 14000 Ваљево,
за пројекат „Жене на пољима Тамнаве“, информативно истраживачка акција о улози жене у
развоју пољопривреде у Општини Уб,
9) Развојни центар „Ром“ – Радио „Ром“, МБ: 173778937, ПИБ: 102619920, Цара
Лазара 94, 11500 Обреновац, за пројекат „Роми у Убу“,
10) Предузеће за информисање и маркетинг „Студио Маг“ доо, МБ: 06927289,
ПИБ: 101933436, Ул. Белопољска 35в, 11500 Обреновац, за пројекат „Уб, више од речи“,
11) Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о.,
МБ: 20231769, ПИБ: 104762853, Душанова 45, 18000 Ниш, за пројекат „Водич кроз Уб“.
Образложење
Општинско веће општине Уб дана 6. октобра 2016. године године донело је Закључак
о распоређивању средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања на територији општине Уб број 06-59-5/2016-01, којим је износ
од 5.500.000 динара распоређен за конкурс којим се суфинасирају пројекти производње
медијских садржаја – 5.350.000 динара и то за период децембар 2016 – новембар 2017.
године, за пројекте организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима
као и пројектима унапређења професионалних и етичких стандарда у области јавног
информисања - 50.000 динара и за појединачна давања, за пројекте који нису били
планирани у време расписивања конкурса (ванредне околности, хитне реализације и друго) –
100.000 динара. Наведеним закључком утврђено је да обавезе које доспевају у 2017. години,
имају се измирити највише до износа средстава који ће за ту намену бити одобрен Одлуком о
буџету општине Уб за 2017. годину
Општинско веће општине Уб, под бројем 06-59-6/2016-01 од 6. октобра 2016. године
донело је Закључак о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб, којим је утврђен
износ распоређених средстава за пројектно финансирање – 5.400.000 динара за период
децембар 2016. године – новембар 2017. године, са одредбом да обавезе које доспевају у
2017. години, имају се измирити највише до износа средстава који ће за ту намену бити
одобрен Одлуком о буџету општине Уб за 2017. годину. Најмањи износ средстава за
суфинансирање, по цитираном јавном позиву, изхноси 30.000 динара, а најивши 1.500.000
динара.
Општинско веће општине Уб објавило је, у складу са напред цитираним закључцима,
20. октобра 201. године јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб, у
листу ''Напред'' и на сајту Општине Уб. Рок за подношење пријава износио је 15 дана од дана
објављивања у листу ''Напред'' – тачка 6. јавног позива.
По напред наведеном јавном позиву, поднето је 16 предлога пројеката за
суфинансирање.
Председник Општинског већа општине Уб, под бројем 06-59-5/2016-01-1 од 22.
новембра 2016. године, донео је решење о Решење о образовању и именовању чланова
Комисије за оцењивање пројеката и утврђивање предлoга за доделу средстава у области
јавног информисања на територији општине Уб, у даљем тексту Комисија.
Комисија, на основу члана 25. став 1. Закона о информисању и члана 24. став 2.
Правилника о о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања, доставила је доносиоцу овог решења под бројем 06-59-5/2016-01-3 од
28.11.2016. године предлог, са образложењем, доделе средстава за суфинансирање пројеката
по објављеном јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб.
Комисија je констатовала:
- да је поднето 16 пријава за пројектно суфинансирање;
- да три предлога за пројектно финансирање не задовољавају формалне услове
конкурса, о чему је састављен Записник о испуњености услова за учешће на конкурсу бр. 0659-5/2016-01-2 од 28.11.2016. године,
- да је укупна вредност буџета пројеката 26.347.292 динара, да се за суфинансирање од
тог износа укупно тражи 20.271.293 динара, што чини 79,64% од вредности укупног буџета
пријављених пројеката.
Комисија у свом предлогу, као претходно питање, утврђује реални износ средстава
буџета општине Уб за суфинансирање поднетих пројеката. У том смислу, Комисија је
констатовала, на основу података достављених од стране Одељења за буџет и финансије
Општинске управе Уб, да је остварење прихода буџета општине Уб мање за 15% од
планираног износа и да се у 2017. годину имају остварири мањи приходи него у 2016.
години, о чему су обавештене све јединице локалне самоуправе, те да се сходно наведеном и
износ од конкурсом планираних 5.350.000 динара за производњу медијских садржаја године
има умањити у складу са остварењем прихода буџета општине Уб у 2016. години и
очекиваном умањењу у 2017. години, а да се на основу тако утврђеног износа одреди износ
за све време суфинасирања – 12 месеци.
Комисија је је утврдила да су благовремено поднете, уредне и да испуњавају услове
утврђене јавним позивом за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб, објављеним у
листу ''Напред'' и на сајту општине Уб, односно да задовољавају захтев Општинског већа да
поседују капацитет дневног информисања о актуелностима из општине Уб и предложила да
се прихвате и суфинансирају следеће пријаве пројеката:
1) Предузеће за маркетинг и информисање „RTV City“ доо Свете Поповића 57, 14210
Уб, за пројекат Недељна информативна емисија „Убски недељник“, износ од 1.500.000
динара. Општи циљ пројекта је повећање општег степена информисаности становника
општине Уб кроз квалитетан информативан садржај.
Подносилац пројекта поднео је пријаву за телевизијски програм (65 ТВ емисија, 52
редовна и 13 ванредних, свака у трајању од 60 минута у периоду од 12 месеци и које се
емитују преко кабловске мреже КДС ПТТ, као и ИПТВ Телекома Србије за територију
општине Уб), са буџетом пројекта од 2.406.000 динара, са траженим износом за

суфинансирање од 1.920.000 динара (79,80% од укупног буџета), број емитованих садржаја
65, цена по минуту емитовања 616,92 динара, и где би износ за 1 месец суфинансирања
износио 160.000 динара, а за 12 месеци 1.920.000 динара.
Комисија је предложила да учешће Општине Уб у суфинансирању пројекта на
годишњем нивоу износи 1.500.000 динара, односно 125.000 на месечном нивоу.
2) Милица Марковић ПР, телевизијска продукција ТВ 3М, Ул. Вука Караџића 32,
14210 Уб, за пројекат ''Информативно огледало Тамнаве'' износ од 1.218.000 динара, којим
доприноси обавештавању јаности кроз производњу и објављивање медијских садржаја који
ће допринети слободном развоју личности, развоју културног и уметничког стваралаштва,
развоју образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоју
науке, спорта и физичке културе, промоцији пројеката у области привреде, заштити животне
средине и здравља људи и осталих
медијских садржаја који доприносе задовољавању
потреба грађана за информацијама и садржајима и свих области живота, без дискриминације.
Подносилац пројекта поднео је пријаву за телевизијски програм (Дневник – дневна
емисија од 7-10; Дневник – свакодневно од 15 минута; Аргумент плус – једном седмично 45
минута; Агросигнали - једном седмично 45 минута; Знања никад доста – једном недељно 15
минута; Све о спорту – 10 минута свакодневно и то све у периоду од 12 месеци и које се
емитују преко кабловске мреже КДС ПТТ у Убу), са буџетом пројекта од 1.560.000 динара,
са траженим износом за суфинансирање од 1.248.000 динара (80,00% од укупног буџета),
укупно 350 минута месечно, по цени од 297 динара по минуту, и где би износ за 1 месец
суфинансирања износио 130.000 динара, а за 12 месеци 1.560.000 динара.
Комисија је предложила да учешће Општине Уб у суфинансирању пројекта на
годишњем нивоу износи 1.218.000 динара, односно 101.500 на месечном нивоу.
3) Предузеће „Булат М. Пресс“ доо РЈ МБ Радио Ул. Свете Поповића 101, 14210 Уб,
за пројекат ''Производња медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе
истинитом, непристрасном, правовременом и потуном информисњу свих грађана Општине
Уб о темама од посебног значаја за локалну заједницу, у складу са Законом о јавном
информисању, а у сарадњи са свим општинским институцијама'', износ од 280.800 динара.
Подносилац пројекта поднео је пријаву за радијски програм (52 радијске емисије у
трајању од 60 минута и 1.000 прилога везаних за информисање – 3 до 5 минута, 10 пута на
дан и које се емитују преко лакалне радио станице у Убу), са буџетом пројекта од 432.000
динара, са траженим износом за суфинансирање од 345.600 динара (80,00% од укупног
буџета), и где би износ за 1 месец суфинансирања износио 28.000 динара, а за 12 месеци
345.600 динара.
Комисија је предложила да учешће Општине Уб у суфинансирању пројекта на
годишњем нивоу износи 280.800 динара, односно 23.400 динара на месечном нивоу.
4) Милован Миловановић ПР Новинско издавачка агенција Глас Тамнаве Иве
Андрића 1, 14210 Уб, за пројекат ''Информисање јавности путем часописа „Глас Тамнаве“ о
дешавањима и догађајима у раду локалне самоуправе Уб, као и из других области живота и
рада у Општини Уб'', износ од 936.000 динара за пројекат чији је циљ објективно
информисање грађана општине Уб о дешавањима и актуелностима из јавног живота Уба, а
везане су за рад локалне самоуправе и живот локалне заједнице.
Подносилац пројекта поднео је пријаву за издавање часописа који се дистрибуира на
60 места у општини Уб (440 новинских чланака у периоду од 12 месеци у часопису који
излази сваког другог четврта, са 3 (66 укупно) колор страна по броју/све бројеве, 10 (220
укупно) црно-белих страна по броју/све бројеве, формата а4, штампаних на папиру кундсрук
од 120 грама), са буџетом пројекта од 1.784.500 динара, са траженим износом за
суфинансирање од 1.408.000 динара (78,90% од укупног буџета), цена за једно издање је
50.000 динара, и где би износ за 1 месец суфинансирања износ 130.000 динара, а за 12 месеци
1.560.000 динара.

Комисија је предложила да учешће Општине Уб у суфинансирању пројекта на
годишњем нивоу износи 936.000 динара, односно 78.000 динара на месечном нивоу.
5) Друштво за производњу, промет и услуге „Form System doo“ Пере Комирићанца
15 Ваљево, за пројекат ''Локално јавно информисање – Извештавање о раду органа Општине
Уб, праћење рада јавних предузећа и установа'', износ од 117.000 динара. Циљ пројекта је
правовремено и потпуно информисање о раду органа Општине Уб, јавних предузећа и
установа, које ће омогућити грађанима да објективно сагледају свој положај, благовремено
планирају активности са којима ће остварити своје могућности или извршити обавезе.
Подносилац пројекта поднео је пријаву за 120 објава на сајту колубарске.рс у периоду
од 12 месеци (текст до 500 речи по цени од 3.767 динара), са буџетом пројекта од 452.000
динара, са траженим износом за суфинансирање од 360.000 динара (79,65% од укупног
буџета) – 4.851,35 динара по једној објави, и где би износ за 1 месец суфинансирања износио
29.916,67 динара, а за 12 месеци 359.000.
Комисија је предложила да учешће Општине Уб у суфинансирању пројекта на
годишњем нивоу износи 117.000 динара, односно 9.750 динара на месечном нивоу.
Комисија је предложила да се одбију следеће пријаве следећих пројеката:
1) Новинска агенција Бета Пресс д.о.о. МБ: 17058983, ПИБ: 100147415, Краља
Милана 4, 11000 Београд, за пројекат „Агенцијска продукција у циљу унапређивања јавног
информисања општине Уб, региона и републике“, чији је предмет информативна продукција
за локални ниво и са локалног нивоа, а у циљу подизања свести јавности о различитим
проблемима и темама релевантним за становнике општине Уб.
Продукција траје 12 месеци и обухвата најмање 150 продукцијских садржаја, који ће
бити пласирани кроз различите агенцијске сервисе, интернет платформе и корисничку
мрежу.
Укупна вредност пројекта је 1.324.800 динара, а тражени износ за суфинансирање је
1.060.800 динара, односно 80,07% учешћа.
Тражена средства за суфинасирање далеко превазилазе могућности буџета општине
Уб за услуге информисања, а подносилац пријаве не поседује капацитет дневног
информисања о актуелностима из општине Уб.
2) Телевизија Ваљево Плус д.о.о., МБ: 17443003, ПИБ: 101826941, Норвешких
интернираца 23, 14000 Ваљево, за пројекат „Убске новости“, којим је предвиђена
реализација 15-минутне емисије, која би била емитована на сваких 15 дана и приказивала
различита значајна дешавања у општини Уб. Уколико има дневних догађаја које би требало
представити јавности и који су актуелни тог дана, то би било емитовано и у емисији „Убске
новости“, која би се реализовала сваке друге суботе у 18 часова.
Телевизија Ваљево Плус емитује се на подручју Града Ваљево, радиодифузна област
7.
Укупна вредност пројекта је 1.208.800 динара, а тражени износ за суфинансирање је
972.000 динара, што представља 80.41% учешћа.
Тражена средства за суфинасирање далеко превазилазе могућности буџета општине
Уб за услуге информисања.
Подносилац пријаве није доставио оверену изјаву да учеснику конкурса нису изречене
мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих
годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда; односно оверену изјаву да
су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај
неће поновити (члан 7. став 1. тачка 6. Конкурса).
Подносилац пријаве није доставио визуелни приказ предложеног медијског садржаја
(члан 7. став 1. тачка 5. Конкурса).

3) Инфо 24 д.о.о. (интернет портал), МБ: 21165590, ПИБ: 109345042, Војводе
Путника 65/61, 36000 Краљево, за пројекат „Уб у фокусу“, чији циљ је свеобухватно
информисање грађана општине Уб о темама за живот, а те информације биће пласиране
www.info24.rs. Цена по једној објави – тексту до 500 речи је 10.000 динара, а укупан број
медијских садржаја је 365, за све време трајања пројекта.
Укупна вредност пројекта је 1.260.000 динара, а тражени износ за суфинансирање је
1.000.000 динара.
Тражена средства за суфинасирање далеко превазилазе могућности буџета општине
Уб за услуге информисања.
Подносилац пријаве није потписао и печатом оверио Образац 1 конкурсне
документације.
4) Радио Ваљево д.о.о., МБ: 06121179, ПИБ: 100067503, Добрачина 3, 11000 Београд,
за пројекат „Вести“, који подразумева емитовање вести на сваких сат времена у програму
Радио Ваљева – обавештавање грађана о свим дешавањима из општине Уб, најважније вести,
укључења уживо у програм, репортаже са конференција, стање на путевима, културна
дешавања из општине, спорт и временска прогноза.
Цена по минуту износи 1.000 динара, а број медијских садржаја је 365 премијерно и
3.650 репризно, у трајању од по 5 минута, 11 пута дневно.
Радио Ваљево емитује се на фреквенцији 95.8 мХз, а путем интернет стрима сигнал је
доступан на територији целог Колубарског округа. Радио емитује програм на локалном
подручју – радиодифузна област 7 Ваљево.
Укупна вредност пројекта је 2.000.000 динара, а тражени износ за суфинансирање је
1.920.000 динара, односно 80,00% учешћа.
Тражена средства за суфинасирање далеко превазилазе могућности буџета општине
Уб за услуге информисања, а подносилац пријаве не поседује капацитет дневног
информисања о актуелностима из општине Уб.
5) БГ Крајина Инфо, (интернет портал), Симона 2014 д.о.о., МБ: 21037826, ПИБ:
108631551, Батајнички друм 6-ц, 11080 Београд, за пројекат „Расељени Крајишници“, чији је
основни циљ подизање нивоа информисаности циљне групе (грађани Србије, удружења
избеглих лица и њихови потомци, млади и стари, студенти, незапослени и запослени,
привредници и предузимачи, наши грађани у иностранству, особе са посебним потребама и
лица са сметњама у развоју), а специфични циљ да информише грађане о раду крајишких и
других удружења. Предвиђени број медијских садржаја је 375.
Укупна вредност пројекта је 500.000 динара, а тражени износ за суфинансирање је
400.000 динара, односно 80,00% учешћа.
Тражена средства за суфинасирање далеко превазилазе могућности буџета општине
Уб за услуге информисања.
Подносилац пријаве није доставио оверену изјаву да учеснику конкурса нису изречене
мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих
годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда; односно оверену изјаву да
су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај
неће поновити (члан 7. став 1. тачка 6. Конкурса).
6) ГМЦ Траде д.о.о. Радио Гем Лазаревац, МБ: 07812248, ПИБ: 101131505,
Димитрија Туцовића 1/1, 11550 Лазаревац, за пројекат „Хроника Уба“, чији циљ је
производња и емитовање информативног програма о раду локалне самоуправе и њених
органа, као и рада других служби од јавног интереса за грађане. Специфични циљ пројекта је
анимирање јавног мњења и интересне групе слушалаца у зони слушаности радија да се
укључе у јавни и културни живот, као и на активнији однос и остваривање интерперсоналне
комуникације са локалним институцијама система.
Радио Гем емитује програм на локалном подручју – радиодифузна област 4 Лазаревац.

Укупна вредност пројекта је 2.565.000 динара, а тражени износ за суфинансирање је
1.980.000 динара, односно 77,19% учешћа.
Тражена средства за суфинасирање далеко превазилазе могућности буџета општине
Уб за услуге информисања, а подносилац пријаве не поседује капацитет дневног
информисања о актуелностима из општине Уб.
7) ГМЦ Траде д.о.о. Телевизија Гем Лазаревац, МБ: 07812248, ПИБ: 101131505,
Димитрија Туцовића 1/1, 11550 Лазаревац, за пројекат „Уб, оком Гем-а“, чији је циљ
производња и емитовање информативног програма о раду локалне самоуправе и њених
органа, као и рада других служби од јавног интереса за грађане. Специфични циљ пројекта је
свакодневно обавештавање грађана о активностима општине Уб, њених секретаријата и
локалних институција.
Предвиђени број медијских садржаја по овом пројекту је 1.056.
Телевизија Гем емитује дигитално са тв торња на Авали, а своје прилоге поставља и
на званични веб сајт.
Укупна вредност пројекта је 3.660.000 динара, а тражени износ за суфинансирање је
2.880.000 динара, односно 78,69% учешћа.
Тражена средства за суфинасирање далеко превазилазе могућности буџета општине
Уб за услуге информисања, а подносилац пријаве не поседује капацитет дневног
информисања о актуелностима из општине Уб.
8) Вујић Телевизија доо, МБ:17122894, ПИБ: 100076936, Ужичка 25, 14000 Ваљево,
за пројекат „Жене на пољима Тамнаве“, информативно истраживачка акција о улози жене у
развоју пољопривреде у Општини Уб, чији циљ је започети јавну дебату о животу на селу у
општини Уб, да би кључни актери разумели и подржали активну улогу жене у савременом
руралном развоју. Укупан број медијских прилога је 8, од чега: 1 истраживачки прилог, 3
информативне емисије, 3 дебатне емисије и 1 завршна конференција.
Вујић Телевизија емитује се преко кабловске мреже КДС ПТТ у Убу и дигитално са
предајника Цер-Маљен.
Укупна вредност пројекта је 1.598.392 динара, а тражени износ за суфинансирање је
1.206.893 динара, односно 75,51% учешћа.
Тражена средства за суфинасирање далеко превазилазе могућности буџета општине
Уб за услуге информисања, а подносилац пријаве не поседује капацитет дневног
информисања о актуелностима из општине Уб.
9) Развојни центар „Ром“ – Радио „Ром“, МБ: 173778937, ПИБ: 102619920, Цара
Лазара 94, 11500 Обреновац, за пројекат „Роми у Убу“, чији је циљ да се ромска популација
правовремено и професионално информише о актуелним збивањима у земљи и свету на
ромском језику, као и да се Роми и Срби сједине овим медијем, преко музике и универзалних
тема за разговор.
Пројектом се предвиђа производња и емитовање 24 емисије „Роми у Убу“ у трајању
од по 60 минута које ће се емитовати у премијерном и репризном термину, као и емисије
„Антрополошки циклус Рома“, једном недељно (52) у трајању од 1 час, у премијерном и
репризном термину.
Радио Ром емитује се на подручју општине Обреновац, радиодифузна област 4.
Укупна вредност пројекта је 420.000 динара, а тражени износ за суфинансирање је
300.000 динара, односно 71,43% учешћа.
Тражена средства за суфинасирање далеко превазилазе могућности буџета општине
Уб за услуге информисања, а подносилац пријаве не поседује капацитет дневног
информисања о актуелностима из општине Уб.
10) Предузеће за информисање и маркетинг „Студио Маг“ доо, МБ: 06927289, ПИБ:
101933436, Ул. Белопољска 35в, 11500 Обреновац, за пројекат „Уб, више од речи“, чији је
циљ праћење и анализа свакодневних активности у општини, популаризација и пружање

подршке развоју привреде, културе, спорта, друштвене одговорности. У емисији „Уб, више
од речи“ емитоваће се друштвено одговорне кампање, промовисати истинске вредности ђака
и спортиста, што ће допринети позиционирању Уба на широј мапи Србије.
Број медијских садржаја је 208 у трајању по 30 минута, а цена по минуту емитовања је
480 динара. Пројекат обухвата 40 прилога на месечном нивоу, који ће додатно бити
емитовани у рубрици „Хроника региона“ у емисији „Обреновац данас“.
ТВ Студио Маг емитује се преко кабловске мреже КДС ПТТ у Убу, као и кроз ИПТВ
на територији Уба и Београда.
Укупна вредност пројекта је 3.000.000 динара, а тражени износ за суфинансирање је
2.400.000 динара, односно 80,00% учешћа.
Тражена средства за суфинасирање далеко превазилазе могућности буџета општине
Уб за услуге информисања, а подносилац пријаве не поседује капацитет дневног
информисања о актуелностима из општине Уб.
11) Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о.,
МБ: 20231769, ПИБ: 104762853, Душанова 45, 18000 Ниш, за пројекат „Водич кроз Уб“, чији
је општи циљ пуна информисаност грађана о начину и резултатима рада организација и
установа, подизање нивоа одговорности и нивоа утицаја јавног мњења у локалној
самоуправи. Грађани ће бити обавештени о питањима и догађајима од јавног значаја и биће
омогућена директна комуникација са општинским функционерима кроз информативне
емисије.
ТВ Коперникус емитује се преко кабловске мреже КДС ПТТ у Убу, као и кроз ИПТВ
на територији Уба и Београда.
Укупна вредност пројекта је 2.175.800 динара, а тражени износ за суфинансирање је
1.290.000 динара, односно 59,29% учешћа.
Тражена средства за суфинасирање далеко превазилазе могућности буџета општине
Уб за услуге информисања, а подносилац пријаве не поседује капацитет дневног
информисања о актуелностима из општине Уб.
Комисија је, на основу члана 25. став 1. Закона о информисању („Службени гласник
РС“ број 83/2014 и 58/2015) и члана 24. став 2. Правилника о о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број
16/2016), доставила Општинском већу општине Уб овај записник као предлог, са
образложењем, доделе средстава за суфинансирање пројеката по објављеном јавном позиву
за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања на територији општине Уб.
Општинско веће општине Уб у целини прихвата предлог Комисије.
На основу свега напред наведеног, решено је као у диспозитиву.
Ово решење, решење доставити лицима којима су одобрена средства и лицима којима
нису одобрена средства и објавити, скенираног, на веб-сајту општине Уб.
Ово решење је коначно, али се против истог тужбом може покренути управни спор
код Управног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема решења.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-65-12/2016-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 30. новембра 2016. године доноси
Одлука
о изменама и допунама
Локалног акциониог плана за унапређење положаја
избеглих и интерно расељених лица општине Уб
Назив Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица општине Уб, број 06-60/2009-01 од 25. децембра 2009.
године, мења се и гласи:
„Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији у Општини Уб у периоду
2016-2020 година“.
Локални акциони план усваја се у целости, према предложеном тексту
Савета за миграције Општине Уб.

Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-65-13/2016-01

Председник Већа
Дарко Глишић

