На основу члана 17. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник
РС'', број 83/2014 и 58/2015) и члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 21. децембра 2017. године, доноси
Закључак
о распоређивању средстава за суфинасирање пројеката
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
на територији општине Уб
1. За суфинасирање,
у трајању од 12 месеци – за период од 1. фебруара 2018. године до 31. децембра 2018.
године,
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији општине Уб,
у разделу 5, глава 5, програмска класификација 1201-0004, функција 830, позиција 86,
економска класификација 423 – услуге по уговору, Одлуке о буџету општине Уб (''Службени
гласник општине Уб'' број 22/2017) износ од 3.000.000 динара, распоређује се:
1.1.

1.2.

2.935.000 2.900.000
за конкурс којим се суфинасирају пројекти производње
медијских садржаја; 98,81 % од опредељених
средстава;
35.000
за пројекте организовања и учеша на стручним,
научним и пригодним скуповима као и пројектима
унапређења професионалних и етичких станрда у
области јавног информисања; 1,19 % од опредељених
средстава;
65.000 за појединачна давања; за пројекте (тачка 1.1.) који
нису били планирани у време расписивања конкурса
(ванредне околности, хитне реализације и друго)

2. Обавезе из тачке 1 имају се измирити највише до износа средстава који ће за ту
намену бити одобрен Одлуком о буџету општине Уб за 2018. годину.
3. Доношењем овог закључка престаје да важи Закључак о распоређивању средстава
за суфинасирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисањана
територији општине Уб, донет од стране Општинског већа општине Уб под бројем 06-632/2017-01 од 26. октобра 2017. године.
4. О спровођењу овог закључка стараће се Општинска управа - Одељење за финансије
и Одељење за делатности установа и заштиту животне средине.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-73-1/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 18. Закона о јавном информисању и медијима(''Службени гласник
РС'', број 83/2014 и 58/2015), члана 4. Правилника о суфинасирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', број 16/2016 и
8/2017) и члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС'' број
129/2007),
Општинско веће општине Уб, 21. децембра 2017. године, доноси
Закључак
о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
на територији општине Уб
1. Ставља се ван снаге Закључак о распоређивању средстава за суфинасирање
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији
општине Уб, 26.10.2017. године.
2. Расписати конкурс у облику јавног позива, за суфинасирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб, у
даљем тексту конкурс, у складу са одредбама Закона о јавном информисању и медијима
(''Службени гласник РС'', број 83/2014 и 58/2015) и Правилника о суфинасирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласнк РС'', број
16/2016 и 8/2017).
3. Време које је предмет суфинасирања: 12 месеци – за период 1. јануара 2018. године
до 31. децембра 2018. године.
4. Износ средстава распоређених за пројектно суфинасирање: 3.000.000 динара.
5. Обавезе из тачке 1 имају се измирити највише до износа средстава који ће за ту
намену бити одобрен Одлуком о буџету општине Уб за 2018. годину.
6. О спровођењу овог закључка стараће се Општинска управа - Одељење за финансије
и Одељење за делатности установа и заштиту животне средине.
7. Доношењем овог закључка престаје да важи Закључак о расписивању конкурса за
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији општине Уб донет од стране Општинског већа општине Уб под бројем 06-633/2017-01 од 26. октобра 2017. године.
8. Даје се овлашћење председнику Општинског већа да донесе Решење о образовању и
именовању чланова Конкурсне комисије.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-73-2/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

Oбразложење:
Јавни позив за учешће на конкурсу суфинансирање пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања на територији општине Уб, објављен је дана
08.11.2017. године на сајту Општине Уб и у листу „Напред“, са критеријумима за оцену
пројекта на основу којих ће се додељивати средства, роковима за предузимање конкурсних
радњи и позивом новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима
заинтересованим за рад у комисији. У складу са тачком 4. Јавног позива, Општинско веће је
до дана 24.11.2011. године примило 7 (седам) благовремених предлога пројеката за
производњу медијских садржаја, о чему је састављен Записник о испуњености услова за
учешће на конкурсу бр. 345-15-1/17-01 од 04.12.2017. године.
Комисија је већином гласова (2:1) утврдила да су благовремено поднете, уредне и да
испуњавају услове утврђене јавним позивом за учешће на конкурсу, односно да задовољавају
захтев Општинског већа да поседују капацитет дневног информисања о актуелностима из
општине Уб и предложила да се прихвате и суфинансирају пријаве пројеката Телевизија
Ваљево Плус – огранак Ремонт д.о.о., МБ: 17443003, ПИБ: 101826941, Норвешких
интернираца 23, 14000 Ваљево, за пројекат „Убска дешавања“, за укупан износ за
суфинансирање пројекта од 400.000,00 динара и Предузеће за информисање и маркетинг In
Network Solution д.о.о., МБ: 21304760, ПИБ: 110137910, Џона Кенедија 51/3, 11070 Нови
Београд, за пројекат „РЗН – Родно засновано насиље међу омладином у општини Уб“, за
укупан износ за суфинансирање пројекта од 100.000,00 динара.
Комисија је предложила да се одбију следеће пријаве следећих пројеката, јер је
сходном применом чл. 36. Правилника утврђено је исти не представља заокружену медијску
и тематску целину, садржи превише уопштених делова, а буџет пројекта не показује
усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима, где не постоје економске
оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности:
1) Предузеће за маркетинг и информисање „RTV City“ доо Свете Поповића 57, 14210 Уб,
за пројекат Недељна информативна емисија „Убски недељник“..
2) 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''.
3) 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''.
4) 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''.
5) Слађана Стевановић ПР Веб Портали Патак Онлине Ваљево, за пројекат „Информиши
се“.
Телевизија Ваљево Плус – огранак Ремонт д.о.о. и Предузеће за информисање и
маркетинг In Network Solution д.о.о. писменим путем су, 18. децембра 2017. године, одустали
од даљег учешћа на конкурсу, те како у предвиђеном року није било прихватљивих понуда,
Општинско веће Општине Уб одлучује да понови конкурс за суфинасирање пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Уб.

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007) и члана 53. тачка 2) Статута општине Уб (“Службени гласник
општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),
Општинско веће општине Уб, 21. децембра 2017. године, доноси

Закључак
о давању у закуп дела пословног простора зграде општине Уб
у дела трећег спрата и дела поткровља
у згради општине Уб у Улици Вељка Влаховића број 6 у Убу
1. У згради општине Уб, у Улици Вељка Влаховића број 6 у Убу, изграђеној на
к.п. бр. 270/28, а уписаној у Лист непокретности број 2687 КО Уб, јавна својина,
општина Уб, Улица Војводе Мишића 20 б, са делом поседа 1/1,
оправдано је и целисходно део пословног простора, део трећег спрата и део
поткровља определити за давање у закуп предузећу Коридори Србије д.о.о, Београд
Краља Петра 21, 11000 Београд ПИБ: 105 940 792 Матични број: 20498153, у даљем тексту
коридори, а за послове стручног надзора предузећа на изградњи деоница аутопута ОбреновацУб и Лајковац-Љиг, који обављају запослени на терену.

2. Коридорима, определити за извршавање послова из тачке 1.закључка, део
пословног простора из тачке 1. закључка, који чине:
- нa трeћeм спрaту прoстoриje сa oзнaкoм 15 и oд 22-28 (према пројектној документацији),
укупнe пoвршинe 77,18 м2, oд чeгa три кaнцeлaриje сa oзнaкaмa 26-28, пoвршине 56,52м2,
-у пoткрoвљу прoстoриje сa oзнaкaмa oд 6-14 (према пројектној документацији), укупнe
пoвршинe 153,37м2, oд чeгa пeт кaнцeлaриja сa oзнaкaмa 6,7,8,10 и 14, пoвршине 132,41м2.

3. Трошкови опремања простора и канцеларија из тачке 2. закључка, падају на
терет закупца – Коридора.
4. О располагању по овом закључку, председник општине Уб закључиће, у
складу са одредбама овог закључка, уговор о закупу са закупцем из тачке 1. закључка.
5. О спровођењу овог закључка стараће се председник општине Уб и
Општинска управа општине Уб.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-73-3/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007), a у складу са одредбама члана 27. став 10. и
члана 36. став 6. Закона о јавној својини (''Службени гласник Републике Србије'''број
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 и 108/2016), сходне примене члана 10. ("Службени гласник Републике Србије'' број 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017),
а решавајући по захтеву од 15. децембра 2017. године, поднетом од стане Ауто
школе Стил д.о.о. Уб, Школска 11, чији је МБР 07626274 и ПИБ 101348608, за
коришћење површине за обуку возача,
Општинско веће општине Уб, 21. децембра 2017. године, доноси
Закључак
о прихватању предлога Ауто школе Стил д.о.о. Уб
за давање у закуп ствари у јавној својини општине Уб
1. Ради давања у закуп непокретности ауто школама за обуку возача моторних
возила,
прихвата се предлог, од 15. децембра 2017. године, Ауто школе Стил д.о.о. Уб,
Школска 11, чији је МБР 07626274 и ПИБ 101348608,
за закуп дела кп. бр. 1190/2 уписане у Лист непокретности број 2687 КО Уб
на период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године,
са обавезом закупаца да,
као и претходна четири закупца – ауто школе, за цитирану непокретност за
2018. годину,
закупнину у износу од 400 евра, по једном уговору, измири у две једнаке рате
(у еврима индексиране по средњем динарском курсу Народне банке Србије на дан
уплату) – прва најкасније на дан потписивања уговора, друга у року од 60 дана од
уплате прве рате.
2. На основу тачке 1. закључка, даје се овлашћење председнику општине Уб да
закључи уговор о закупу непокретности са цитираним закупцем.
3. Обавезује се Општинска управа – Одељење за послове урбанизма,
обједињене процедуре и имовинско правне послове да у складу са тачком 1. и 2.
закључка уради предлог уговора о давању у закуп и за исти у договору са
председником општине Уб и закупцем организује потписивање уговора.
4. О спровођењу овог закључка стараће се Општинска управа – Одељење за
послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско правне послове и Одељење
за финансије.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-73-4/2017-01

Председника Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС'' број 129/2007 8/) и члана 53. тачка 2) Статута општине Уб
(''Службени гласник општине Уб број 12/2008 и 6/2013)
Општинско веће општине Уб, 21. децембра 2017. године доноси
Закључак
о утврђивању Предлога програма мера подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
општине Уб за 2018. годину
1. Утврђује се Предлога програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Уб за 2018.
годину.
2. У складу са чланом 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди
и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије“ број 10/2013,
142/2014, 103/2015 и 101/2016) предлог програма из тачке 1. закључка, ради
давања претходне сагласностги, доставити Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде,
3. О спровођењу овог закључка стараће се Општинска управа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-73-5/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС'' број 129/2007 8/) и члана 53. тачка 2) Статута општине Уб
(''Службени гласник општине Уб број 12/2008 и 6/2013),
а поводом планиране изградње Улице Нова 1 у Урбаном насељу ''Мургаш
– Ново насеље'' у Убу – део 2 јужне обилазнице насељеног места Уб, на основу
''Пројекта за грађевинску дозволу изградње Улица Нова 1 у Урбаном насељу
Мургаш – Ново насеље у Убу'', који је урадио ЈП ЕПС Београд, Огранак РБ
Колубара, Организациона целина Пројект Лазаревац, Колубарски трг 8,
Општинско веће општине Уб, 21. децембра 2017. године доноси
Закључак
о одлагању изградње
пројектоване инсталације топловодне мреже
у Улици Нова 1 у Урбаном насељу ''Мургаш – Ново насеље'' у Убу
1. Изградњу пројектоване инсталације топловодне мреже у Улици
Нова 1 у Урбаном насељу ''Мургаш – Ново насеље'' у Убу,
одложити до испуњења претходних услова, као што су:
1) утврђивање места и врсте извора топлотне енергије за насељено место
Уб са Урбаним насељем ''Мургаш – Ново насеље''
(топлана у насељеном месту Уб или ТЕ ''Каленић' у Каленићу', посебно
постројење за производњу топлотне енергије за даљински систем грејања);
2) изградња топловодне мреже за насељено место Уб;
3) формирање урбаног насеља; изградња објеката породичног становања
на планом утврђеним локацијама у Урбаном насељу ''Мургаш – Ново насеље'';
насеље је формирано ако је изграђено, приведено намени, више од 51%
локација за изградњу објеката породичног становања;
4) закључење посебног правно обавезујућег акта између општине Уб, са
једне стране и ЈП ЕПС Београд, са друге стране, којим би се обезбедила
новчана средства за изградњу напред наведених објеката система даљинског
грејања.
2. О спровођењу овог закључка стараће се Општинска управа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-73-6/2017-01
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