На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 18. априла 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора за реализацију јавне набавке
- Набавка здравствених услугаспецијалистичко – консултативне услуге
1. Даје се одобрење
директору Дома здравља Уб да може закључити уговоре у тексту који
је саставни део овог закључка, са
1) за партију 1 – услуге специјалисте пнеумофтизиолога
Др Славица Раковић (444.303,60 динара)
2) за партију 2 – услуге специјалисте ортодонције
Др Горана Станаревић – Томић (658.227,96 динара)
3) за партију 3 – услуге специјалисте оториноларинголога
Др Зоран Милосављевић (444.303,60 динара)
4) за партију 4 – услуге специјалисте интерне медицине
(субспецијалиста кардиологије)
Др Биљана Ракић (444.303,60 динара)
Ради реализације јавне набавке - Набавка здравствених услуга специјалистичко – консултативне услуге,
чије је спровођење одређено закључком Општинског већа, број 06-396/2017-01 од 24. марта 2017. године
2. Обавезује се
Одељење за финансије да обезбеди део средстава у износу од
1.991.138,76 динара, за финансирање уговором из тачке 1. овог закључка
преузете обавезе на терет средстава буџета општине Уб за 2017. годину раздео 5, глава 9, функција 740, позиција 96, економска класификација 463текући трансфери.
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Дома здравља Уб и Општинска управа – Одељење за финансије и Одељење за заштиту животне средине и делатности
установа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-41-1/2017-01

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, 18. априла 2017. године, доноси

Закључак
о прихватању коришћења дела пословне зграде у Убу,
Улица 3. октобра број 2
1. Општина Уб прихвата коришћење дела пословне зграде у Убу,
Улица 3. октобра број 2, на којој право управљања има Управа за трезор, у
укупној површини од 151,36 м2, од чега се 109,21 м2 самостално користи а
42,15 м2 је заједнички простор и у коме се налази 6 (шест) запослених лица
Општинске управе Уб.
2. Републичкој дирекцији за имовину Председник општине Уб поднео
је дана 04.06.2016. године захтев за наставак коришћења наведеног
пословног простора од стране Општинске управе Уб, који простор (5
канцеларија и 3 заједничке просторије) је до тада користила ЈП ''Дирекција за
уређење и изградњу'' Уб чији је правни следбеник, после гашења, постала
општина Уб.
3. Министарство финансија – Управа за трезор и општине Уб
закључиле су Споразум о уређењу међусобних односа поводом заједничког
коришћења пословне зграде у Убу, Улица 3. октобра број 2, њихов број 36100-1-02/16-015 од 01.08.2016. године, наш број 361-5/16-01 од 02.08.2016.
године.

Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-41-2/2017-01

Заменик председника Већа
Александар Јовановић Џајић

