На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 9. августа 2016. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке
- набавка добара –противградне ракете
1. Даје се одобрење
начелнику Општинске управе општине Уб да може закључити уговор
у тексту који је саставни део овог закључка, са
Trayal-Hem d.o.o. Крушевац, ради реализације јавне набавке
- набавка добара –противградне ракете
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа број 06-273/2016-01 од 15. јануара 2016. године.
2. Обавезује се
Општинска управа – Одељење за за финансије да обезбеди потребна
средства у износу од 1.020.000 динара за финасирање уговором из тачке 1
овог закључка преузете обавезе на терет средстава буџета општине Уб за
2016. годину, раздео 2, глава 2, функција 110, позиција 16, економска класификација 484 - накнада штете за повреде настале услед елементарних
непогода или других природних узрока..
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Општинска управа општине Уб - Одељење
за финансије
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-53-1/2016-01

Заменик председника Већа
Александар Јовановић Џајић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 9. августа 2016. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке
- Пролећни и јесењи круг дератизације
1. Даје се одобрење
начелнику Општинске управе општине Уб да може закључити уговор
у тексту који је саставни део овог закључка, са
Завод за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију ''Висан''
Земун, ради реализације јавне набавке
- Пролећни и јесењи круг дератизације
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа број 06-273/2016-01 од 15. јануара 2016. године.
2. Обавезује се
Општинска управа – Одељење за за финансије да обезбеди потребна
средства у износу до 1.440.000 динара за финасирање уговором из тачке 1
овог закључка преузете обавезе на терет средстава буџета општине Уб за
2016. годину, раздео 5, глава 5, функција 130, позиција 46, економска класификација 423 – услуге по уговору.
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Општинска управа општине Уб - Одељење
за финансије
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-53-2/2015-01

Заменик председника Већа
Александар Јовановић Џајић

