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, 2. јуна 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Решења о измени Решења
о именовању чланова Управног одбора
Предшколске установе ''Уб'' у Убу
I Утврђује се предлог Решења о измени Решења о именовању чланова
Управног одбора Предшколске установе ''Уб'' у Убу.
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 Дарко Глишић, председник Већа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-46-1/2017-01

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), а
решавајући по предлогу Правобранилаштва општине Уб број: Р-86/15 од
10. априла 2017. године
Општинско веће општине Уб, 2. јуна 2017. године доноси
Закључак
о давању сагласности на акт
Правобранилаштва општине Уб
број Р-86/15 од 10. априла 2017. године
о оправданости прибављања у јавне својине општине Уб
дела катастарске парцеле 522 у Катастарској општини Чучуге
1. Даје се сагласност Правобранилаштву општине Уб на предлог
изнет у акту Правобранилаштва Р-86/15 од 10. априла 2017. године.
2. Оправдано је, у складу са актом из тачке 1. закључка,
прибавити у јавну својину општине Уб,
закључењем судског поравнања, са исплатом тржишне вредности
земљишта,
од катастарске парцеле број 522, површине 28.260 м2, уписане у Лист
непокретности 371 за Катастарску општину Чучуге као њива 4. класе,
својина, приватна Јелић (Војина) Миломир,
део у површини од 2.374 м2, који је на терену, у фактичком стању,
канал речице Буковице.
3. О спровођењу овог закључка стараће се Правобранилаштво
општине Уб и Општинска управа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-46-2/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 2. јуна 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора за реализацију јавне набавке
набавка радова- Изградња фонтане у оквиру градског парка у Убу
1. Даје се одобрење
председнику општине Уб да може закључити уговор у тексту који је
саставни део овог закључка, са
1. ''Униден'' д.о.о. Београд и
2. ''Aqua Arts - Akvamarin'' д.о.о. Београд, заједнички
Ради реализације јавне набавке - Изградња фонтане у оквиру
градског парка у Убу, чије је спровођење одређено закључком Општинског
већа, број 06-30-5/2017-01 од 23. јануара 2017. године и 06-42-7/2017-01 од
25. априла 2017. године.
2. Обавезује се
Одељење за финансије да обезбеди део средстава у износу од
12.599.840,77 динара, за финансирање уговором из тачке 1. овог закључка
преузете обавезе на терет средстава буџета општине Уб за 2017. годину
раздео 3, глава 3, функција 451, позиција 30, економска класификација 511
– зграде и грађевински објекти.
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Општинска управа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-46-3/2017-01

Председник већа
Дарко Глишић

Општинско веће Општине Уб, решавајући по жалби Предузећа АД ''Копови'' Уб,
са седиштем у Убу, 1 Маја 126, изјављене против решења Одељења за утврђивање,
наплату и контролу изворних прихода бр.434-12/15-06/47/2015 од 04. 09. 2015. године,
на основу члана 46. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гл. РС'' бр.129/07),чл.
2а и 151. Закона о пореском поступку и пореској администрацији(''Сл. гл. РС''
бр.80/2002 ... 02/2012) и чл. 215. и 230 став 1. Закона о општем управном поступку,
(''Сл. лист СРЈ'' бр.33/97 и 31/01), на седници одржаној 2. јуна 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ жалба Предузећа АД ''Копови'' Уб, са седиштем у Убу, 1 Маја 126,
изјављене против решења Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних
прихода о утврђивању Накнаде за заштиту и унапређење животне средине бр.43412/15-06/47/2015 од 04. 09. 2015. године, за период од 01. 01. 2015. године до 31. 12.
2015. годинe, као НЕОСНОВАНА.
Образложење
Решењем Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода бр.43412/15-06/47/2015 од 04. 09. 2015. године, обвезнику Предузеће АД ''Копови'' Уб, са
седиштем у Убу, 1 Маја 126, утврђена је Накнада за заштиту и унапређење животне
средине за период од 01. 01. 2015. године до 31. 12. 2015. године у износу од
1.816.836,00 динара.
Незадовољан оваквим решењем обвезник поменуте накнаде је дана 11. 09.
2015.године изјавио жалбу Регионалном одељењу за другостепени поступак Београд,
која је благовремена и допуштена и која је од истог због ненадлежности враћена
Општинском већу општине Уб, као надлежном другостепеном органу за одлучивање.У
жалби наводи да је орган погрешно утврдио чињенично стање код примене основа за
утврђивање накнаде на основу биланса успеха пореског обвезника за период од 01. 01.
до 31. 12. 2014. године, зa привредне активности обављене на територији општине Уб.
Општинско веће општине Уб, као другостепени орган, размотрило је наводе
жалбе, извршило увид у списе предмета бр.434-12/15-06/47/2015 од 04. 09. 2015.
године и утврдило да је жалба неоснована те да је треба одбити на основу члана 151.
Закона о пореском поступку и пореској администрацији и члана 230. став1. Закона о
општем управном поступку.
Одредбом члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл. гл. РС''
бр.62/06), прописани су изворни приходи јединице локалне самоуправе који се остваре
на њеној територије и које поред осталих, спада и Накнада за заштиту и унапређење
животне средине.
Чланом 4. став 1. Одлуке о Накнади за заштиту и унапређење животне средине
(''Сл. гл. Општине Уб'' бр.7/2015), прописано је да се висина накнаде утврђује месечно,
према површини, и то: за стамбени простор 1,00 динара по м2, пословни простор 3,00
динара по м2 и земљиште за обављање редовне делатности привредних субјеката 0,50
динара по м2. Одредбом члана 3. поменуте одлуке прописано је да Одељење за
утврђивање, наплату и контролу изворних прихода Општинске управе Уб, на основу
података из пореске пријаве за порез на имовину доноси решење за сваку календарску
годину, којом се утврђује укупна годишња обавеза по основу Накнаде за заштиту и
унапређење и животне средине.

Чланом 4. став 6. и 7.одлуке, прописано је да правна лица и предузетници који
обављају одређене активности чије обављање утиче на животну средину плаћају
накнаду у висини до 0,4% оствареног прихода на годишњем нивоу, што је и правилно
обрачунато сходно достављеном билансу успеха пореског обвезника за период од 01.
01. до 31. 12. 2014. године, зa привредне активности обављене на територији општине
Уб.
Општинско веће Општине Уб је ценило и остале наводе жалбе, али их није узело
у обзир приликом одлучивања по жалби јер не могу утицати на другачију одлуку.
Упутство о правном леку: Ово решење је коначно. Против овог решења може
се поднети тужба Управном суду у Београду, ул. Немањина бр. 9, у року од 30 дана.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-46-4/2017-01

Председник већа
Дарко Глишић

Општинско веће Општине Уб, решавајући по жалби Предузећа АД ''Копови'' Уб,
са седиштем у Убу, 1 Маја 126, изјављене против решења Одељења за утврђивање,
наплату и контролу изворних прихода бр.434-12-06/56/2016 од 12. 08. 2016. године, на
основу члана 46. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гл. РС'' бр.129/07),чл. 2а и
151. Закона о пореском поступку и пореској администрацији(''Сл. гл. РС'' бр.80/2002 ...
02/2012) и чл. 215. и 230 став 1. Закона о општем управном поступку, (''Сл. лист СРЈ''
бр.33/97 и 31/01), на седници одржаној 2. јуна 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ жалба Предузећа АД ''Копови'' Уб, са седиштем у Убу, 1 Маја 126,
изјављене против решења Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних
прихода о утврђивању Накнаде за заштиту и унапређење животне средине бр.434-1206/56/2016 од 12. 08. 2016. године, за период од 01. 01. 2016. године до 31. 12. 2016.
годинe, као НЕОСНОВАНА.
Образложење
Решењем Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода бр.
434-12-06/56/2016 од 12. 08. 2016. године, обвезнику Предузеће АД ''Копови'' Уб, са
седиштем у Убу, 1 Маја 126, утврђена је Накнада за заштиту и унапређење животне
средине за период од 01. 01. 2016. године до 31. 12. 2016. године у износу од
1.816.836,00 динара.
Незадовољан оваквим решењем обвезник поменуте накнаде је дана 31. 08.
2016.године изјавио жалбу Регионалном одељењу за другостепени поступак Београд,
која је благовремена и допуштена и која је од истог због ненадлежности враћена
Општинском већу општине Уб, као надлежном другостепеном органу за одлучивање. У
жалби наводи да је орган погрешно утврдио чињенично стање код примене основа за
утврђивање накнаде на основу биланса успеха пореског обвезника за период од 01.
01.2016. до 31. 12. 2016. године, зa привредне активности обављене на територији
општине Уб.
Општинско веће општине Уб, као другостепени орган, размотрило је наводе
жалбе, извршило увид у списе предмета бр. .434-12-06/56/2016 од 12. 08. 2016. године
и утврдило да је жалба неоснована те да је треба одбити на основу члана 151. Закона о
пореском поступку и пореској администрацији и члана 230. став1. Закона о општем
управном поступку.
Одредбом члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл. гл. РС''
бр.62/06), прописани су изворни приходи јединице локалне самоуправе који се остваре
на њеној територије и које поред осталих, спада и Накнада за заштиту и унапређење
животне средине.
Чланом 4. став 1. Одлуке о Накнади за заштиту и унапређење животне средине
(''Сл. гл. Општине Уб'' бр.7/2015), прописано је да се висина накнаде утврђује месечно,
према површини, и то: за стамбени простор 1,00 динара по м2, пословни простор 3,00
динара по м2 и земљиште за обављање редовне делатности привредних субјеката 0,50
динара по м2. Одредбом члана 3. поменуте одлуке прописано је да Одељење за
утврђивање, наплату и контролу изворних прихода Општинске управе Уб, на основу
података из пореске пријаве за порез на имовину доноси решење за сваку календарску
годину, којом се утврђује укупна годишња обавеза по основу Накнаде за заштиту и
унапређење и животне средине.

Чланом 4. став 6. и 7. одлуке, прописано је да правна лица и предузетници који
обављају одређене активности чије обављање утиче на животну средину плаћају
накнаду у висини до 0,4% оствареног прихода на годишњем нивоу, што је и правилно
обрачунато сходно достављеном билансу успеха пореског обвезника за период од 01.
01.2015 до 31. 12. 2015. године, зa привредне активности обављене на територији
општине Уб.
Општинско веће Општине Уб је ценило и остале наводе жалбе, али их није узело
у обзир приликом одлучивања по жалби јер не могу утицати на другачију одлуку.
Упутство о правном леку:Ово решење је коначно. Против овог решења може се
поднети тужба Управном суду у Београду, ул. Немањина бр. 9, у року од 30 дана.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-46-5/2017-01

Председник већа
Дарко Глишић

Општинско веће Општине Уб, решавајући по жалби Предузећа '' Агромакс''
д.о.о.Уб, са седиштем у Убу, Вука Караџића40, изјављене против решења Одељења за
утврђивање, наплату и контролу изворних прихода бр.434-12/15-06/16/2015 од 30. 06.
2015. године, на основу члана 46. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гл. РС''
бр.129/07),чл. 2а и 151. Закона о пореском поступку и пореској администрацији(''Сл. гл.
РС'' бр.80/2002 ... 02/2012) и чл. 215. и 230 став 1. Закона о општем управном поступку,
(''Сл. лист СРЈ'' бр.33/97 и 31/01), на седници одржаној 2. јуна 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ жалба Предузећа '' Агромакс'' д.о.о.Уб, са седиштем у Убу, Вука
Караџића40, изјављена против решења Одељења за утврђивање, наплату и контролу
изворних прихода о утврђивању Накнаде за заштиту и унапређење животне средине
бр.434-12/15-06/16/2015 од 30. 06. 2015. године, за период од 01. 01. 2015. године до 31.
12. 2015. годинe, као НЕОСНОВАНА.
Образложење
Решењем Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода бр.43412/15-06/16/2015 од 30. 06. 2015. године, обвезнику Предузеће '' Агромакс'' д.о.о.Уб, са
седиштем у Убу, Вука Караџића40, утврђена је Накнада за заштиту и унапређење
животне средине за период од 01. 01. 2015. године до 31. 12. 2015. године у износу од
44.808,00 динара.
Незадовољан оваквим решењем, обвезник поменуте накнаде је дана 15. 07. 2015.
године изјавио жалбу Регионалном одељењу за другостепени поступак Београд, која је
благовремена и допуштена и која је од истог због ненадлежности враћена Општинском
већу општине Уб, као надлежном другостепеном органу за одлучивање. У жалби
наводи да је орган погрешно утврдио чињенично стање код примене основа за
утврђивање накнаде, јер на кат. парцели КО Таково сви објекти не чине пословни
простор јер се ту налазе и гараже за паркирање камиона, као да за време поплаве 2014.
и 2015. године, нико из Општине Уб није изашао на терен да утврди насталу штету.
Општинско веће општине Уб, као другостепени орган, размотрило је наводе
жалбе, извршило увид у списе предмета бр.434-12/15-06/16/2015 од 30. 06. 2015.
године и утврдило да је жалба неоснована те да је треба одбити на основу члана 151.
Закона о пореском поступку и пореској администрацији и члана 230. став1. Закона о
општем управном поступку.
Одредбом члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл. гл. РС''
бр.62/06), прописани су изворни приходи јединице локалне самоуправе који се остваре
на њеној територије и које поред осталих, спада и Накнада за заштиту и унапређење
животне средине.
Чланом 4.тачка 1. Одлуке о Накнади за заштиту и унапређење животне средине
(''Сл. гл. Општине Уб'' бр.7/2015), прописано је да се висина накнаде утврђује месечно,
према површини, и то: за стамбени простор 1,00 динара по м2, пословни простор 3,00
динара по м2 и земљиште за обављање редовне делатности привредних субјеката 0,50
динара по м2. Одредбом члана 3. поменуте одлуке прописано је да Одељење за
утврђивање, наплату и контролу изворних прихода Општинске управе Уб, на основу
података из пореске пријаве за порез на имовину доноси решење за сваку календарску

годину, којом се утврђује укупна годишња обавеза по основу Накнаде за заштиту и
унапређење и животне средине.
.
Општинско веће Општине Уб је ценило и остале наводе жалбе, али их није узело
у обзир приликом одлучивања по жалби јер не могу утицати на другачију одлуку.
Упутство о правном леку:Ово решење је коначно. Против овог решења може се
поднети тужба Управном суду у Београду, ул. Немањина бр. 9, у року од 30 дана.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-46-6/2017-01

Председник већа
Дарко Глишић

