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Бесплатан примерак

28.
На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други
закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 60. тачка 2) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
4/2019),
Општинско веће општине Уб, 9. јуна 2021. године доноси
Одлука о изменама и допунама Локалног акционог плана
за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица
и повратника по споразуму о реадмисији
у општини Уб у периоду 2016-2020 година
1. Назив Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији у општине Уб у периоду 2016-2020 година, број 06-65-13/2016-01 од 30. новембра 2016. 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 2021-2024 година“, у даљем тексту план.
2. Сажетак (резиме) плана са Финансијским планом за реализацију ЛАП-а у периоду 2021-2024. године, мења се и
гласи:
''С А Ж Е Т А К (РЕЗИМЕ)
Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника у општини Уб 20212024. године је стратешки документ који изражава дугорочна опредљења општине Уб као локалне самоуправе да побољша
услове живота и могућности за интеграцију избеглих, интерно расељених лица и повратника у нашу локалну заједницу.
План је заснован на свеобухватној анализи ситуације релевантне за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника. План је усмерен на све особе у општини Уб које су биле изложене присилним миграцијама и
егзистенцијалним тешкоћама које се на такав начин стварају, а бораве на територији општине Уб.
Према званичним подацима број регистрованих избеглих лица у општини Уб је 410, интерно расељених је 120 лица,
док је око 20 повратника по Споразуму о реадмисији.
Општи циљ
Побољшање животног стандарда избеглица, интерно расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији решавањем стамбених питања, и економским оснаживањем и осамостаљивањем.
Специфични циљеви
1) У периоду 2021. – 2024. године стамбено збринути најмање 25 породица избеглих, ИРЛ и повратника по Споразуму
о реадмисији кроз програме доделе грађевинских пакета за довршетак започетих објеката или адаптацију постојећих.
2) У периоду 2021. – 2024. године, у складу са популационом политиком општине, стамбено збринути најмање 25
породица избеглих, ИРЛ и повратника по Споразуму о реадмисији кроз откуп сеоских домаћинстава са окућницом.
3) У периоду 2021. – 2024. године стамбено збринути најмање 15 породица избеглих, ИРЛ и повратника по Споразуму
о реадмисији изградњом монтажних кућа породицама које поседују сопствени плац, које могу да обезбеде плац, као и на
локацији коју може да обезбеди општина Уб.
4) У периоду 2021. – 2024. године унапредити услове живота за најмање 40 породица избеглица, ИРЛ и повратника
кроз програм изградње стамбене зграде давањем стамбене јединице у закуп на одређено време са могућношћу откупа на
локацији са свом потребном инфраструктуром, коју обезбеђује Општина Уб или куповином станбених јединица за
наведену сврху.
5) У периоду 2021. – 2024. економски оснажити најмање 60 породица избеглих, интерно расељених и повратника кроз
програме доходовних активности у области повртарства, ратарства, сточарства и занатских услуга, Саветом за запошљавање општине Уб и Националном службом за запошљавање за започињање сопственог бизниса из ових области.
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Финансијски план за реализацију ЛАП-а у периоду 2021-2024. године
Приходи
Редни
Опис
број
1
2
1.
Учешће општине Уб
2.
Средства из буџета Републике Србије и донатора (из посебних програма)
3.
Свега

Износ у
еврима
3
110.000
2.090..000
2.200.000

Расходи
Редни
број
1
1.
2.
3.
4.
5.

Опис
2
Грађевински пакети (25 пакета)
Откуп сеоских домаћинстава са окућницом (25 домаћинстава)
Монтажне куће (15 кућа)
Изградња или куповина 40 станбених јединица
Доходовне активности (за 40 породица)
Укупно

Износ у
еврима
3
160.000
150.000
200.000
1.600.000
90.000
2.200.000

''
3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб'', а примењиваће се од 1. јанура 2021. године.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-15-9/2021-01

Председник Већа
Дарко Глишић, с.р.

29.
Исправка
У ''Службеном гласнику општине Уб'' број 44/2020, под регистарским бројем 114. објављен је Правилник о изменама
и допунама Обједињеног правилника o организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Уб
и Правобранилаштву општине Уб, у ''Одељаку 6.1.5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ, НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА'' брише се ''Измена 1'' за ''радно место под редним бројем 45. Административни послови'' јер је грешком
у овом одељку објављена већ извршена измена напред наведеног радог места у ''Службеном гласнику општине Уб'' број
3/2020 под регистарскоим бројем 7.

Садржај

28.

29.

Одлука о изменама и допунама Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих,
интерно расељених лица и повратника по споразуму о реадмисији у општини Уб у периоду 20162020 година обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима
Исправка

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