На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 13. јула 2016. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора за реализацију јавне набавке
– Набавка добра – угаљ за издвојена одељења (са превозом)
1. Даје се одобрење
директору ОШ ''Милан Муњас'' Уб да може закључити уговор у тексту који је саставни део овог закључка, са
А.Р.Т.Р.ТАМНАВА ПРЕВОЗ Радљево ради реализације јавне набавке
- набавка добра - угаљ за издвојена одељења (са превозом)
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа број 0646-10/2016-01 од 10. јуна 2016. године
2. Обавезује се
Одељење за финансије да обезбеди потребна средства у износу од
1.217.400 динара за финансирање уговором из тачке 1. овог закључка преузете обавезе на терет средстава буџета општине Уб за 2016. годину раздео
5, глава 6, функција 912, позиција 70, економска класификација 463 –
текући трансфери.
3. О спровођењу
овог закључка стараће се ОШ ''Милан Муњас'' Уб и Општинска управа – Одељење за финансије и Одељење за делатности установа и заштиту
животне средине.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-52-1/2016-01

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, 13. јула 2016. године, доноси
Закључак
о давању сагласности на
План јавних набавки за 2016. годину
Даје се сагласност на План јавних набавки за 2016. годину који је
донео председник општине Уб, 8. јула 2016. године, број 020-126/16-01.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-52-2/2016-01

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, 13. јула 2016. године доноси
Закључак
о обавези расписивања јавних набавки преко Општинске управе Уб,
у име и за рачун индиректних корисника средстава буџета општине Уб
1. Од 2017. године уводи се обавеза расписивања јавних набавки
преко Општинске управе Уб, у име и за рачун индиректних корисника
средстава буџета општине Уб.
2. Као јавне набавке из тачке 1. закључка одређују се набавка:
1) услуге - осигурања лица и имовине;
2) услуге - телекомуникационе услуге – фиксна телефонија, мобилна
телефонија, интернет и телевизија;
3) услуге - превоз ученика;
4) услуге – исхрана ученика;
5) добра – угаљ;
6) услуге – превоза угља;
7) добра – мазут;
8) добра – пелет;
9) добра – моторна горива;
10) добра – електрична енергија.
3. Обавезују се индиректни корисници средстава буџета општине Уб
да Општинској управи Уб, ради расписивања, од стране Општинске управе
општине Уб, набавки из тачке 2. закључка, за сваку наведену, посебвно,
доставе, у року од 30 дана од дана доношења овог закључка:
1) документацију о закљученим уговорима;
2) књиговодствену процену вредности за 2016. годину;
3) одлуку и овлашћење да Општинска управа општине Уб може
спроводити, у име и за рачун, а на терет буџета општине Уб, поступак
јавне набавке и предузимати одређене радње у том поступку (члан 50.
закона о јавним набавкама ''Службени гласник РС'' број 124/2012, 14/2015
и 68/2015).

4. Обавезују се индиректни корисници средстава буџета општине Уб
да Општинској управи Уб доставе оверену изјаву да за набавке наведе у
тачки 2. закључка не постоји односно постоји уговорна обавеза за 2017.
годину која омогућава – онемогућава расписивање набавки из тачке 2.
закључка.
5. О спровођењу овог закључка стараће се Општинска управа Уб и
индиректни корисници средстава буџета општине Уб.

Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-52-3/2016-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 13. јула 2016. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора за реализацију јавне набавке
– Набавка добара – намирнице за исхрану
1. Даје се одобрење
директору Предшколске установе ''Уб'' да може закључити уговор за
период од 12 месеци рачунајући од дана потписивања уговора, у тексту који је саставни део овог закључка, са
за партију– хлеб и хлебни производи,
''НИНИ – С 2012'', Д.О.О. Уб,
Ради реализације јавне набавке - намирнице за исхрану
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа број 0606-29-7/2016-01 од 2. фебруара 2016. године
2. Обавезује се
Одељење за финансије да обезбеди потребна средства у износу од
693.000 динара, за финансирање уговором из тачке 1. овог закључка преузете обавезе на терет средстава буџета општине Уб за 2016. годину раздео
5, глава 12, функција 911, позиција 122 и економска класификација 426 –
материјал.
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Предшколска установа ''Уб'' и Општинска
управа - Одељење за финансије и Одељење за заштиту животне средине и
делатности установа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-52-4/2016-01

Председник Већа
Дарко Глишић

