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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XVI – Број 14 Уб, 2. октобар 2015. године Бесплатан примерак 

 
56. 

 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009 и 73/2010, 101/2010, 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр. и 108/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 

број 129/07 и 83/2014-др. закон), и члан 53. Статута Општине Уб ("Службени гласник општине Уб", број 12/2008 и 

6/2013) 

             Скупштина општине Уб, 2. октобра 2015, доноси 

 

Одлука 

о  другом ребалансу  

Одлуке о буџету општине Уб за 2015. годину 

                        

Члан 1. 

 У Одлуци о буџету општине Уб за 2015. годину (''Службени гласник општине Уб'' број 14//2014 и 9/2015),  у 

даљем тексту одлука, у члану 1. став 1. износ од ''889.725.000.000'' замењује се износом од ''892.725.000'', износ од 

''939.000.000''  замењује се износом од 975.000.000.  

 Промене у табели 2, саставном делу члана 1: 

1. економска класификација 744141, текући добровољни трансфери од физичких и правних лица износ од 

''167.000.000'' замењује се износом ''200.000.000'', 

2. економска класификација 745141, мешовити неодређени приходи ''25.000.000'' замењује се износом '28.000.000''; 

 

Члан 2. 

 Промене у табели 8, саставном делу члана 2. гласе: 

1. позиција 25, текућа резерва, износ ''4.800.000'' замењује се износом ''4.000.000''; 

2. позиција 28, материјал, износ ''100.000'' замењује се износом ''0''; 

3. позиција 40, награде запосленима и остали посебни расходи, износ ''1.200.000'' замењује се износом ''400.000''; 

4. позиција 43, услуге по уговору, износ ''6.000.000'' замењује се износом ''7.500.000''; 

5. позиција 45, текуће поправке и одржавање ''3.000.000'' замењује се износом ''2.000.000''; 

6. позиција 49/1, зграде и грађевински објекти, износ ''20.500.000'' замењује се износом'''10.000.000''; 

7. позиција 51, зграде и грађевински објекти, износ ''53.000.000'' замењује се износом ''38.000.000''; 

8. позиција 52, машине и опрема, износ ''5.000.000'' замењује се износом ''100.000''; 

9. позиција 59, остала права исплаћена непосредно домаћинствима, износ ''5.000.000'' замењује се износом 

''14.000.000''; 

10. позиција 62, дотације осталим удружењима грађана, износ ''2.000.000'' замењује се износом ''100.000''; 

11. позиција 72, капитални трансфери осталим нивоима власти, износ ''5.000.000'' замењује се износом ''300.000''; 

12. позиција 79, текући трансфери осталним нивоима власти, износ ''6.490.000'' замењује се износом ''4.500.000''; 

13. позиција 82, Текуће субвениције јавним неф. предузећима, износ ''40.600.000'' замењује се износом 

''33.600.000''; 

14. позиција 83, текуће субвенције јавним неф. прредузећима ''14.400.000'' замењује се износом ''11.400.000''; 

15. позиција 84, текуће субвенције јавним неф. прредузећима ''6.000.000'' замењује се износом ''7.000.000''; 

16. позиција 86, текуће субвенције јавним неф. прредузећима износ ''6.000.000'' замењује се износом ''4.000.000''; 

17. позиција 87, текуће субвенције јавним неф. прредузећима , износ ''1.000.000'' замењује се износом '' 13,300.000'', 

18. позиција 98, услуге по уговору, износ ''7.350.000'' замењује се износом ''5.650.000''; 

19. позиција 99, специјализоване услуге, износ ''4.500.000'' замењује се износом ''1.500.000''. 

20. позиција 101, употреба природне имовине, износ ''12.000.000'' замењује се износом ''27.100.000''; 

21. позиција 104, зграде и грађевински објекти, износ ''69.300.000'' замењује се износом ''145.300.000''; 

22. позиција 105, машине и опрема, износ ''1.000.000'' замењује се износом ''400.000''; 

23. позиција 107, земљиште, износ ''5.000.000'' замењује се износом ''7.000.000''; 

24. позиција 109, зграде и грађевински објекти, износ ''8.000.000'' замењује се износом ''100.000''; 

25. позиција 111, зграде и грађевински објекти, износ ''7.000.000'' замењује се износом ''100.000''; 

26. позиција 124, зграде и грађевински објекти, износ ''10.000'' замењује се износом ''1.100.000''; 

27. позиција 141, накнаде трошкова за запослене, износ ''140.000'' замењује се износом ''150.000''; 

28. позиција 143, стални трошкови, износ ''370.000'' замењује се износом ''1.605.000''; 

29. позиција 145, услуге по уговору, износ ''1.131.000'' замењује се износом ''1.371.000''; 

30. позиција 147, материјал, износ ''280.000'' замењује се износом ''245.000''; 

31. позиција 149, машине и опрема, износ ''30.000'' замењује се износом ''20.000''; 

32. позиција 152, услуге по уговору, износ ''800.000'' замењује се износом ''660.000''; 



Број 14 – страна 2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 2. октобар 2015. године 

 

33. позиција 159, награде запосленима и остали посебни расходи, износ ''500.000'' замењује се износом ''350.000''; 

34. позиција 160, стални трошкови, износ ''11.590.000'' замењује се износом ''8.340.000''; 

35. позиција 165, материјал, износ ''1.180.000'' замењује се износом ''1.080.000''; 

36. позиција 179, специјализоване услуге, износ ''22.100.000'' замењује се износом ''18.100.000''; 

37. позиција 185, одржавање депоније, износ ''500.000'' замењује се износом ''7.000.000''; 

38. позиција 186, уређење и одржавање зеленила, износ ''9.500.000'' замењује се износом ''3.000.000''; 

39. позиција 189, текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима, износ ''12.000.000'' замењује се износом 

''10.000.000''. 

 

Члан 3. 

На основу промена наведених у члану 1. и 2. одлуке, спровешће се, у званичном апликативном софтверу  промене 

у табели 1 – приходи и примања без пренетих неутрошених средстава, расходи и издаци, табели 3 – расходи и издаци за 

програме, табели 4 – расходи и издаци за пројекте, табели 5 – планирани капитални издаци буџетских корисника, табели 

6 - укупни расходи и издаци по функцијама, табели 7 – укупни издаци и расходи по наменама и табели 9 – средства по 

програмској класификацији . 

 

Члан 4. 

У члану 4. износ од ''160.834.378'' замењује се износом ''195.834.378''. 

У члану 4. став 2. износ од ''939.000.000'' замењује се износом ''975.000.000''. 

У члану 4. став 3. износ од ''939.000.000'' замењује се износом ''975.000.000''. 

У члану 4. став 4. износ од ''939.000.000'' замењује се износом ''975.000.000''. 

У члану 4. став 5. износ од ''906.000.000'' замењује се износом ''942.000.000''. 

 

Члан 5. 

Ова ослука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 40-243/2015-02 Драган Јелић, с.р. 

 

57. 

На основу члана 33. став 1. тачка 7) Статута оп-

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 

и 6/2013), 

 Скупштина општине Уб, 2. октобра 2015. године, 

доноси  

 

Закључак  

о прихватању Годишњег извештаја о раду  

Предшколске установе ''Уб'' из Уба  

за радну 2014/2015 годину 

 

 1. Прихвата се Годишњи извештаја о раду Пред-

школске установе ''Уб'' из Уба за радну 2014/2015 годи-

ну, који је усвојио Управни одбор уставове, 8. септембра  

2015. године 

 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 06-72-3/2015-01 Драган Јелић с.р. 

 

 

58. 

На основу члана 33. став 1. тачка 7) Статута оп-

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 

и 6/2013), 

 Скупштина општине Уб, 2. октобра 2015. године, 

доноси  

 

Решење  

о давању сагласности  

Предшколској установи ''Уб''  

на Годишњи план рада за радну 2015/2016 годину 

 1. Даје се сагласност Предшколској установе ''Уб'' 

из Уба на Годишњи план рада за радну 2015/2016 годину, 

који је донео Управни одбор установе 8. септембра 2015. 

године. 

 

2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 60-6-2015-01 Драган Јелић с.р. 

 

 

59. 

На основу члана члана 33. став 1. тачка 10) Статута 

општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 

12/2008 и 6/2013), 

Скупштина општине Уб,2. октобра 2015. године, 

доноси 

 

Р е ш  е њ е 

о давању сагласности Јавном предузећу  

''Дирекција за уређење и изградњу''  Уб   

на другу измену и допуну програма пословања  

за 2015. годину  

 

1. Даје се сагласност Јавном предузећу ''Дирекција 

за уређење и изградњу''  Уб на другу измену и допуну 

програма пословања за 2015. годину, број 632-02/15, који 

је донео Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној 

дана 25. септембра 2015. године. 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 
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Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-17-2015-01 Драган Јелић с.р. 

 

 

60. 

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

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 

и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 2. октобра 2015. године, 

доноси 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' из Уба 

на прву измену и допуну  

програма пословања за 2015. годину  

 

1. Даје се сагласност Комуналном јавном предузе-

ћу ''Ђунис'' из Уба на прву измену и допуну програма по-

словања за 2015. годину, број 1165-1/2015, који је донео 

Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној дана 28. 

септембра 2015. године. 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 352-322015-01 Драган Јелић с.р. 

 

 

61. 

На члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб 

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

Скупштина општине Уб, 2. октобра 2015. године, 

доноси 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

Установи за културу и спорт  

''Култуно–спортски центар Уб''  

на трећу измену финансијског плана за 2015. годину 

  

1. Даје се сагласност Установи за културу и спорт 

''Култуно–спортски центар Уб'' на трећу измену 

финансијског плана за 2015. годину, број 445/15 који је 

донео Управни одбор установе, на седници одржаној да-

на 28. септембра 2015. године. 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 022-122015-01 Драган Јелић с.р. 

 

 

62. 

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

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 

и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 2. октобра 2015. године, 

доноси 

 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

Jавном предузећу ''Енерго - Уб'' из Уба 

на прву измену програма пословања за 2015. годину  

 

1. Даје се сагласност Jавном предузећу ''Енерго - 

Уб'' из Уба на прву измену програма пословања за 2015. 

годину, број 21-2015, који је донео Надзорни одбор пред-

узећа, на седници одржаној дана 28. септембра 2015. го-

дине. 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 023-18/2015-01 Драган Јелић с.р. 

 

 

63. 

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

штине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 

и 6/2013), 

Скупштина општине Уб, 2. октобра 2015. године, 

доноси 

 

Р е ш е њ е 

о давању сагласности  

Градској библиотеци ''Божидар Кнежевић''  из Уба 

на прву измену и допуну финансијског плана  

за 2015. годину 

 

 

1. Даје се сагласност Градској библиотеци ''Божи-

дар Кнежевић''  из Уба на прву измену и допуну 

финансијског плана за 2015. годину, који је усвојио 

Управни одбор библиотеке на седници одржаној 11. 

септембра 2015. године 

 

2. Ово решење објавити у “Службеном гласнику 

општине Уб”. 

 
Општина Уб Председник Скупштине 
Скупштина општине  
Број: 40-2452015-01 Драган Јелић с.р. 

 

 

64- 

По сравњењу са изворним текстом утврђено је да 

се у “Службеном гласнику општине Уб” број 13/2015 под 

регистарским бројем 51. поткрала грешка па Општинска 

управа Уб, Одељење за општу управу и послове органа 

општине објављује 

 

И с п р а в к у 

 

У Решењу о образовању и именовању чланова 

Комисије за планове (''Службени гласник општине Уб'', 

број 13/2015), у члану 2.   

тачка 3. уместо текста:  

''за члана Ненад Спасић, дипломирани инжењер 

геодезије, из Уба''  

треба да пише текст:  

''за члана Небојша Спасић, мастер инжењер 

геодезије, из Уба''. 
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и у  

тачки 4. уместо текста:  

''за члана Оливера Добројевић, дипломирани про-

сторни планер, из Ваљева'' 

треба да пише текст:  

''за члана Оливера Добривојевић, дипломирани 

просторни планер, из Новог Сада'''. 

 

 

 

 

 
 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
56. 

  
Одлука о  другом ребалансу Одлуке о буџету општине Уб за 2015. годину 

 
1 

57. Закључак о прихватању Годишњег извештаја о раду Предшколске установе ''Уб'' из Уба за радну 

2014/2015 годину 
2 

58. Решење о давању сагласности Предшколској установи ''Уб'' на Годишњи план рада за радну 

2015/2016 годину 
2 

59. Решење о давању сагласности Јавном предузећу ''Дирекција за уређење и изградњу''  Уб  на 

другу измену и допуну програма пословања за 2015. годину 
2 

60. Решење о давању сагласности Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' из Уба на прву измену и 

допуну програма пословања за 2015. годину 
3 

61. Решење о давању сагласности Установи за културу и спорт ''Култуно–спортски центар Уб'' на 

трећу измену финансијског плана за 2015. годину 
3 

62. Решење о давању сагласности Jавном предузећу ''Енерго - Уб'' из Уба на прву измену програма 

пословања за 2015. годину 
 

63. Решење о давању сагласности Градској библиотеци ''Божидар Кнежевић''  из Уба на прву измену 

и допуну финансијског плана за 2015. годину 
3 

64. Исправка 3 
   

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


