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, 24. јануара 2018. године, доноси

Закључак
о утврђивању предлога
Решења
о измени Решења о именовању чланова Школског одбора
Основне школе ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима

I Утврђује се предлог Решења о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора Основне школе ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима.
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: 06-14-1/2018-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи „Службени
гласник РС“ број 129/2007), члана 53. Статута Општине Уб „Службени гласник
општине Уб“ број 12/2008 и 20/2009), члана 58. став 2. Пословника Општинског
већа („Службени гласник општине Уб“ број 13/2008) и члана 5. и 7. Одлуке о
јавним паркиралиштима („Службени гласник општине Уб“ број 4/2004,
12/2008, 12/2010 и 27/2012).
Општинско веће општине Уб, 24. јануара 2018. године, доноси

Одлука
о изменама и допунама
Одлуке одређивању општих паркиралишта и зона паркирања
за јавна паркиралишта у насељеном месту Уб

1. У Одлуци о одређивању општих паркиралишта и зона паркирања за
јавна паркиралишта у насељеном месту Уб (''Службени гласник општине Уб''
број 16/2015 и 3/2016), у даљем тексту одлука, у тачки 2. после алинеје 15)
додају се нове алинеје 16), 17) и 18) које гласе:
''16) Улица 3. октобра (целом дужином);
17) Улица која полази десно од Улице Павла Петковића, после Улице
Ивана Миловановића са којом је паралелна и иде до Улице Војводе Мишића
(целом дужином);
18) Улица Вељка Влаховића (целом дужином).''
2. Тачка 5. одлуке, мења се и гласи:
''5. Одређују се локације екстра зоне паркирања у насељеном месту
Уб:
1) Улица 3. октобра (целом дужином).''
5а. Одређују се локације прве зоне паркирања у насељеном месту Уб:
1) Улица Краља Петра Првог Ослободиоца (целом дужином);
2) Паркиралиште на кп. бр. 231/1, 229/1 КО Уб – код Поште;
3) Паркиралиште на кп. бр. 391 и 392 КО Уб – код Цркве.''
3. У тачки 6. после алинеје 15) додаје се нова алинеја 16) које гласе:
''16) Улица Вељка Влаховића (целом дужином).''
4. Тачка 7. одлуке, мења се и гласи:
''7. Одређује се ограничено време паркирања у трајању од 2 часа за
паркиралишта у екстра зони. Наплата паркирања спроводи се у времену од 7:00
до 19:00 часова радним данима и суботом у времену од 7:00 до 12:00 часова.

7а. Одређује се ограничено време паркирања у трајању од 2 часа за
паркиралишта у првој зони. Наплата паркирања спроводи се у времену од 7:00
до 19:00 часова радним данима и суботом у времену од 7:00 до 12:00 часова.''
5. После тачке 8. одлуке, додаје се нова тачка 8а. која гласи:
''8а. Одређује се неограничено време паркирања за посебно
паркиралиште објекта Спортска хала у Убу (дворишни део). Наплата
паркирања, по ценовнику за другу зону, спроводи се у времену од 7:00 до 15:00
часова радним данима и у дане вашара у времену од 7:00 до 17:00 часова.''
6. До давања сагласности Скупштине општине Уб на ценовник паркирања
у екстра зони паркирања, у екстра зони паркирања ће се наплаћивати цена за
прву зону паркирања.
7. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном гласнику општине Уб''.

Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-14-2/2018-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 5) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС''
број 129/2007), члана 53. тачка 5) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број
12/2008 и 6/2013) и члана 232. став (2) Закона о општем управном поступку (''Службени лист
СРЈ'' број 33/97 и 31/2001 и ''Службени гласник РС'' број 30/2010)
Општинско веће општине Уб,
решавајући по жалби Гордане Јечменице из Уба, Улица 28. фебруара број 1
на решење Општинске управе општине Уб, Одељење за инспекцијске послове,
Комунална инспекција број 355-96/14-03 од 30. септембра 2016. године,
на седници одржаној 24. јануара. 2018. године, донело је следеће

Решење

Уважава се жалба Гордане Јечменице из Уба, Улица 28. фебруара број 1, поништава
се решење Општинске управе општине Уб, Одељење за инспекцијске послове, Комунална
инспекција број 355-96/14-03 од 30. септембра 2016. године и предмет враћа првостепеном
органу на поновни поступак.

Образложење

Гордана Јечменица из Уба, Улица 28. фебруара број 1, надлежном другостепеном
органу, поднела је 17. октобра 2016. године жалбу на решење Општинске управе општине
Уб, Одељење за инспекцијске послове, Комунална инспекција број 355-96/14-03 од 30.
септембра 2015. године.
Надлежан другостепени орган, Општинско веће општине Уб, донео је решење број 0663-5/2016-01 од 10. новембра 2016. године, којим је одбио жалбу Гордане Јечменице из Уба,
Улица 28. фебруара број 1, на решење Општинске управе општине Уб, Одељење за
инспекцијске послове, Комунална инспекција број 355-96/14-03 од 30. септембра 2015.
године, као неосновану.
На другостепено решење именована је 17. децембра 2016. године поднела тужбу
Управном суду који је, пресудом 12 У 18327/16 од 8. децембра 2017. године, уважио тужбу и
поништио решење туженог органа, Општинског већа општине Уб, број 06-63-5/2016-01 од
10. новембра 2016. године и предмет вратио туженом, као надлежном органу, на поновно
одлучивање.
Управни суд у цитираној пресуди – образложењу наводи да оспорено решење не може
прихватити као правилно и на закону засновано, јер је по налажењу Суда, донето уз повреде
правила поступка прописаних одредбама Закона о општем управном поступку (''Службени
лист СРЈ'' број 33/9, 31/01, ''Службени гласник РС'' број 30/10), према којима на основу
одлучних чињеница утврђених у поступку орган надлежан за решавање доноси решење у
упрвној ствари која је предмет поступка (члан 192 став 1), с тим да образложење решења,
између осталог, садржи правне прописе и разлоге који са обзиром на утврђено чињенично
стање упућују на решење какво је дато у диспозитиву (члан 199. став 2).
Управни суд у цитираној пресуди, даље налази:
1. да се из образложења оспореног решења, као ни из диспозитива ожалбеног решења,
не може утврдити шта је предмет управног поступка о коме је ожалбеним решењем
одлучивано, односно шта је предмет управне ствари у односу на коју је донето ожалбено

решење, будући да о томе у образложењу оспореног решења нису садржани никакви наводи,
услед чега је исто донето уз повреду правила поступка прописаног цитираном одребом члана
192. Закона о општем управном поступку;
2. да је наведеном повредом поступка захваћено и решње првостепеног органа, којим
се одбија захтев тужиље, док се у образложењу истог наводи да је тужиља поднела пријаву
против Алимпијевић Јасмине из Уба да у Такову узгаја свиње и да угрожава посед тужиље;
3. да је по предметној пријави било неопходно најпре утврдити страначку
легитимацију за учешће у поступку инспекцијског надзора који се води по службеној
дужности, док пријава странке представља само начин сазнања органа;
4. да су наводи дати у образложењу оспореног решења нејасни и међусобно
противречни, услед чега је оспорено решење донето уз повреду правила поступка
прописаног цитираном одребом члана 199. став 2. Закона о општем управном поступку.
У одговору Правобраниоца општине Уб на напред цитирану тужбу, поред осталог,
Правобранилац:
1. наводи да је током поступка, пред првостепеним, управним органом, утврђено да
пријављена Јасмина Алимпијевић није повредила одредбе Одлуке о држању домаћих
животиња (''Службени гласник општине Уб'' број 2/2004 и 27/2012) нити одредбе Одлуке о
одржавању комуналне хигијене на територији општине Уб (''Службени гласник општине Уб''
број 5/2002 и 27/2012);
2. износи мишљење да спорне чињенице на које се указује може расправљати само
суд опште надлежности у парничном поступку по тужби за узнемиравање права својине
(суседска права); даље наводи да је сасвим могуће да тужиља трпи узнемиравање права
својине, али таква повреда права није у надлежности органа управе.
У складу са чланом 7. став 1. и чланом 69. став 1. Закона о управним споровима
(''Службени гласни РС'' број 111/2009), повреде правила поступка на које је указао пресудом
Суд, првостепени орган ће отклонити у поновном поступку – поступак поновног решавања
по захтеву странке у првостепеном поступку, и у складу са напред наведеним наводима
Правобраниоца општине Уб.
На основу напред изнетог, решено је као у диспозитиву.

Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-14-3/2016-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 110. став 3. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС''
број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 136. став 1. и члана 137. Закона о општем управном
поступку (''Службени гласник РС'' број 18/2016), члана 46. тачка 5) Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 53. тачка 5) Статута
општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),
Општинско веће општине Уб, на седници одржаној дана 24. јануара 2018. године,
донoси
Решење
о постављању сирене – Алармне станице АС 1

1. На објекат – силос, стојећи на катастарској парцели 44/1, означен бројем 10,
чији је власник, приватна својина, Привредно друштво за производњу и трговину
''СТОЧАР Л.С.Б.'' д.о.о, Уб, Трњаци (МБР 06989268) са уделом 1/1, све уписано у Лист
непокретности број 285 за Катастарску општину Уб,
има се поставити сирена – Алармна станица АС 1 и то на носач звучне скупине –
поцинковани стуб висине 7 метара учвршћен на зид кућице за лифт на крову силоса, у даљем
тексту Алармна станица,
на начин и под условима утврђеним актом ''Систем за осматрање, обавештавање и
узбуњивање општине Уб I фаза Идејни пројекат Свеска 5: Акустична студија алармне
станице Система осматрања и обавештавања'' коју је урадио Институт ''Михаило Пупин''
Београд.
2. Власник објекта из тачке 1. диспозитива решења дужан је да омогући општини Уб:
1) инсталирање Алармне станице;
2) приступ за одржавање Алармне станице.
3. Обавезује се ЈП ''Електропривреда Србије'', Београд, Царице Милице, чији је МБР
20053658, да обезбеди непрекидно снабдевање електричном енергијом уређаја система
Алармне станице на објекту из тачке 1. диспозитива решења.
4. Обавезује се Општинска управа општине Уб на вршење извршних послова на
реализацији одреби тачки 1. до 3. овог решења.
Образложење
Законом о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'' број 111/2009, 92/2011 и
93/2012) уређено је:
- чланом 4. став 1. тачка 1) и став 2. да су органи јединице локалне самоуправе
субјекти система заштите и спасавања и да исти (органи) обезбеђују изградњу јединственог
система заштите и спасавања на територији Републике Србије, у складу са цитираним законом и другим прописима, као и програмима, плановима и другим документима којима се
уређује организација, развој, припремање и употреба снага и средстава заштите и спасавања;
- чланом 5. став 7, да органи јединице локалне самоуправе приликом обезбеђења заштите од елементарних непогода и других несрећа, приоритетно спроводе превентивне мере
заштите у складу са својим надлежностима;

- чланом 15. став 1. тачка 11). и 12) да у остваривању права и дужности у питањима
заштите и спасавања јединице локалне самоуправе, преко својих органа обављају, поред
осталих, и следеће послове у материји која се уређује овим решењем - прате опасности, обавештавају становништво о опасностима и предузимају друге превентивне мере за смањење
ризика од елементарних непогода и других несрећа; набављају и одржавају средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији, учествују у изради студије покривености система јавног узбуњивања за територију јединице локалне самоуправе;
- чланом 110. да су власници пословних, стамбених и других зграда и објеката, дужни
да за потребе система осматрања, раног упозоравања, обавештавања и узбуњивања омогуће
инсталирање сирена и других одговарајућих уређаја и средстава система осматрања,
обавештавања и узбуњивања на тим објектима и омогуће приступ за њихово одржавање, уз
уважавање мера заштите људи и животне средине; да су привредна друштва за дистрибуцију
електричне енергије дужна да обезбеде непрекидно снабдевање електричном енергијом
уређаја система осматрања, обавештавања и узбуњивања; да решење о постављању сирена
уређаја и средстава из става 1. овог члана доноси надлежни орган јединица локалне
самоуправе.
Општина Уб, у складу са напред цитираним обавезама јединице локалне самоуправе у
материји која се уређује овим решењем, наручила је и добила од стране Института ''Михаило
Пупин'' из Београда акт под називом ''Систем за осматрање, обавештавање и узбуњивање
општине Уб I фаза Идејни пројекат Свеска 5: Акустична студија алармне станице Система
осматрања и обавештавања''. У цитираном акту одређена је микро локација Алармне станице
АС 1 – тачка 1. диспозитива решења.
Законом о локалној самоуправи члан 46. став 1. тачка 5) (''Службени гласник РС'' број
129/2007) и чланом 53. став 1. тачка 5) Статута општине Уб (“Службени гласник општине
Уб” број 12/2008 и 6/2013) уређено је да општинско веће решава у управном поступку у
другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација
у управним стварима из надлежности општине.
Законом о локалној самоуправи члан 52. став 1. тачка 2) (''Службени гласник РС'' број
129/2007) и чланом 59. став 1. тачка 2) Статута општине Уб (“Службени гласник општине
Уб” број 12/2008 и 6/2013) уређено је да општинска управа извршава одлуке и друге акте
скупштине општине, председника општине и општинског већа.
На основу напред наведеног, надлежни орган општине Уб, Општинско веће општине
Уб, решио је како је наведено у диспозитиву решења.
Поука о правном леку:
Против овог решења не може се изјавити жалба.
Против овог решења може се тужбом покренути управни спор пред Управним
судом у року од 30 дана од дана пријема решења.

Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-14-4/2018-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 25. став 1. и 2. Закона о јавном информисању и медијима („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 126/2014 и 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 21.12.2017. године,
Општинско веће општине Уб, 24. јануара 2018. 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, подижу квалитет информисања особа са
инвалидитем и припаднике националних мањина, за период фебруар 2018 – јануар 2019.
године, у укупном износу од 2.980.000 динара, и то:
• 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;
• Предузеће „Булат М. Пресс“ доо РЈ МБ Радио, МБ: 17128507, ПИБ: 101348840,
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 360.000 динара;
• 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 1.000.000 динара;
• Слађана Стевановић ПР Веб Портали Патак Онлине Ваљево, МБ: 64172565,
ПИБ: 109439041, Проте Матеје 1/II, 14000 Ваљево, за пројекат „Информиши се“, износ од
120.000 динара.
2. Додељена средства из тачке 1. извршаваће се са раздела 5, глава 5, функција 830,
позиција 86, економска класификација 423 – услуге по уговору, Одлуке о буџету општине Уб
за 2018. годину („Службени гласник општине Уб“ број 22/2017) и то узносу 1/12 одобреног
износа до 20-ог у месецу за текући месец.
3. Обавезе из тачке 1, а које доспевају у 2019. години, имају се измирити највише до
износа средстава који ће за ту намену бити одобрен Одлуком о буџету општине Уб за 2019.
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, подижу квалитет информисања особа са
инвалидитем и припаднике националних мањина, и то:
1) Друштво за производњу, промет и услуге „Form System doo“ Пере
Комирићанца 15 Ваљево, за пројекат „Инфраструктурно уређење Општине Уб“.
2) Радио дифузно друштво РТВ АС, МБ: 07862270, ПИБ: 100083030, Краља
Милана 9, 15000 Шабац, за пројекат „Регион данас“.
Образложење
Општинско веће општине Уб је дана 21. децембра 2017. године донело Закључак о
распоређивању средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања на територији општине Уб бр. 06-73-1/2017-01, којим је за
пројектно финансирање опредељено 2.935.000,00 динара, од чега 2.900.000,00 дин за конкурс
којим се суфинасирају пројекти производње медијских садржаја (98,81% од опредељених
средстава), а 35.000,00 дин 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) и 65.000,00 дин за
појединачна давања за пројекте који нису били планирани у време расписивања конкурса
(ванредне околности, хитне реализације и друго).
Општинско веће општине Уб је дана 21.12.2017. године на сајту Општине Уб и у
листу „Српски Телеграф“ објавило Јавни позив за учешће на конкурсу суфинансирање
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији
општине Уб 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– тачка 6.
јавног позива.
По наведеном јавном позиву, поднето је 6 (шест) предлога пројеката за
суфинансирање.
Председник Општинског већа општине Уб, под бројем 345-8/18-01 од 10.01.2018.
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 медијима 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 345-8-2/18-01 од
19.01.2018. 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 6 пријава за пројектно суфинансирање;
- да сви предлози за пројектно финансирање задовољавају формалне услове конкурса, о
чему је састављен Записник о испуњености услова за учешће на конкурсу бр. 345-8-1/18-01
од 19.01.2018. године,
- да је укупна вредност буџета пројеката 7.114.100 динара, да се за суфинансирање од
тог износа укупно тражи 5.339.200 динара, што чини 75.05% од вредности укупног буџета
пријављених пројеката;

Комисија у свом предлогу, као претходно питање, утврђује реални износ средстава
буџета општине Уб за суфинансирање поднетих пројеката, 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 на
сајту Општине Уб и у листу „Српски Телеграф“, 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“ у износу од 1.500.000,00
дин. 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 1.887.000,00
динара, са траженим износом за суфинансирање од 1.500.000,00 динара (79,80% од укупног
буџета), број емитованих садржаја 65, цена по минуту емитовања 616,92 динара.
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“ у износу од 360.000,00 дин.
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 460.000,00 динара, са
траженим износом за суфинансирање од 360.000,00 динара (80,00% од укупног буџета).
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'', 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 у износу од 1.000.000,00 дин. Подносилац пројекта поднео је
пријаву за издавање часописа који се дистрибуира на 60 места у општини Уб (550 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 по тексту износи 3.244,54 дин са ПДВ.
4) Слађана Стевановић ПР Веб Портали Патак Онлине Ваљево, МБ: 64172565, ПИБ:
109439041, Проте Матеје 1/II, 14000 Ваљево, за пројекат „Информиши се“, чији циљ је
правовремено емитовање свих потребних информација које се тичу општине Уб, а те
информације биће пласиране кроз 80 текста на посталу www.patak.co.rs по цени од 4.875,00
за 1 текст до 500 речи. Укупна вредност пројекта је 390.000,00 динара, а тражени износ за
суфинансирање је 300.000,00 динара, односно 76,92% учешћа Предложени буџет није
избаланисира и не одговара стварним трошковима потребним за реализацију пројекта, због
чега Комисија предлаже да укупан износ за суфинансирање пројекта буде 120.000,00 динара.
Комисија је предложила да се одбију следеће пријаве следећих пројеката:

1) Друштво за производњу, промет и услуге „Form System doo“ Пере Комирићанца 15
Ваљево, за пројекат „Инфраструктурно уређење Општине Уб“. Циљ пројекта је
правовремено и потпуно информисање о пројектима инфраструктуре који се планирају и
граде, као и о пројектима који могу побољшати квалитет живота грађана, а тренутно нису
планирани. Подносилац пројекта поднео је пријаву за 100 објава на сајту колубарске.рс у
периоду од 12 месеци (текст до 500 речи по цени од 3.480,00 са ПДВ), са буџетом пројекта од
435.600,00 динара, са траженим износом за суфинансирање од 348.000,00 динара (79,65% од
укупног буџета). Тражена средства за суфинасирање далеко превазилазе могућности буџета
општине Уб за услуге информисања.
2) Радио дифузно друштво РТВ АС, МБ: 07862270, ПИБ: 100083030, Краља Милана 9,
15000 Шабац, за пројекат „Регион данас“, којим је предвиђена реализација 50
информативних емисија. Укупна вредност пројекта је 2.257.000,00 динара, а тражени износ
за суфинансирање је 1.495.200,00 динара, што представља 66.25% учешћа. Тражена средства
за суфинасирање далеко превазилазе могућности буџета општине Уб за услуге
информисања.
Комисија је, на основу члана 25. став 1. Закона о информисању и медијима
(„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 126/2014 и 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: 06-14-5/2018-01

Председник Већа
Дарко Глишић

