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, 25. априла 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Решења
о давању сагласности Предшколској установи ''Уб''
за повећање броја деце у васпитним групама
за васпитну 2017/2018. годину
I Утврђује се предлог Решења о давању сагласности Предшколској
установи ''Уб'' за повећање броја деце у васпитним групама за васпитну
2017/2018. годину.
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 представник установе.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-42-1/2017-01

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, 25. априла 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора за реализацију јавне набавке
- Надзор над изградњом објеката
1. Даје се одобрење
председнику општине Уб да може закључити уговоре у тексту који је
саставни део овог закључка, са
1) за стручни надзор над извођењем радова на објектима
нискоградње и над извођењем радова на хидротехничким објектима,
инсталацијама водовода и канализације - партије 1 и 3
''Хармонија пројект'' д.о.о. Ваљево (650.000 динара)
2) за стручни надзор над извођењем електроенергетских радова на
инста-лацијама ниског и средњег напона и над извођењем радова на
инсталацијама термотехнике, термоенергетике и процесне технике партије 2, 4 и 5
''Град пут'' пројектни биро Лозница (300.000 динара)
Ради реализације јавне набавке - Надзор над изградњом објеката,
чије је спровођење одређено закључком Општинског већа, број 0630-5/2017-01 од 23. јануара 2017. године.
2. Обавезује се
Одељење за финансије да обезбеди део средстава у износу од 950.000
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 25, економска класификација 423 – услуге по
уговору
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Општинска управа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-42-2/2017-01

Председник већа
Дако Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 25. априла 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора за реализацију јавне набавке
- Набавка намирница за исхрану ученика
у школској кухињи за 2017. годину
1. Даје се одобрење
директору ОШ ''Рајко Михаиловић'' Бањани да може закључити уговоре у тексту који је саставни део овог закључка, са
1) за партију 1 – хлебни производи
СЗТУР ''Сомун Плус'', Бањани (345.945 динара)
2) за партију 2 – производи животињског порекла – месо и месне
прерађевине
Пекара ''Сунчица'' д.о.о. Уб, (890.514 динара)
3) за партију 3 – разни прехрамбени производи
Пекара ''Сунчица'' д.о.о. Уб, (911.562 динара)
Ради реализације јавне набавке - Набавка намирница за исхрану ученика
у школској кухињи за 2017. годину,
чије је спровођење одређено закључком Општинског већа, број 0635-7/2017-01 од 27. фебруара 2017. године
2. Обавезује се
Одељење за финансије да обезбеди део средстава у износу од 500.000
динара, за финансирање уговором из тачке 1. овог закључка преузете обавезе на терет средстава буџета општине Уб за 2017. годину раздео 5, глава
5, функција 980, позиција 69, економска класификација 472 –исхрана и
смештај ученика
3. О спровођењу
овог закључка стараће се ОШ ''Рајко Михаиловић'' Бањани и Општинска управа – Одељење за финансије и Одељење за заштиту животне
средине и делатности установа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-42-3/2017-01

Председника Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 25. априла 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора за реализацију јавне набавке
у отвореном поступку обликоване по партијама
– храна, пиће, дуван и сродни производи
1. Даје се одобрење
директору Предшколске установе ''Уб'' да може закључити уговоре
за период од 12 месеци рачунајући од дана потписивања уговора, у тексту
који је саставни део овог закључка, са
1) за партију 2 – производи животињског порекла, месо и месни
производи
''СТОЧАР ЛСБ'', Д.О.О. Уб, Трњаци бб (1.720.440,00 динара)
2) за партију 3 – разни прехрамбени производи
ЗЗ ''ТРЛИЋ'' Д.О.О. Уб (3.629.505.50 динара)
3) за партију 4 - хлебни производи, свежа пецива и колачи
''NINI – S 2012'' Д.О.О. Уб (693.000.00 динара)
Ради реализације јавне набавке - храна, пиће, дуван и сродни
производи
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа број 0606-35-5/2017-01 од 27. фебруара 2017. године.
2. Обавезује се
Одељење за финансије да обезбеди део средстава у износу од 470.000
динара, за финансирање уговором из тачке 1. овог закључка преузете обавезе на терет средстава буџета општине Уб за 2017. годину раздео 5, глава
11, функција 911, позиција 112 и економска класификација 426 – трошкови
материјала
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: 06-42-4/2017-01

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, 25. априла 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке
- Набавка услуга – пролећни и јесењи круг дезинсекције
и евентуално третирање у случају поплаве
на територији општине Уб
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
- Набавка услуга – пролећни и јесењи круг дезинсекције и
евентуално третирање у случају поплаве на територији општине Уб
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа број 0630-6/2017-01од 23. јануара 2017. године.
2. Обавезује се
Општинска управа – Одељење за за финансије да обезбеди потребна
средства у износу од 1.180.668 динара за финасирање уговором из тачке 1
овог закључка преузете обавезе на терет средстава буџета општине Уб за
2017. годину, раздео 5, глава 5, функција 130, позиција 48, 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: 06-42-5/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 25. априла 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке
- набавка радова – Реконструкција ''Зграде солидарности''

1. Даје се одобрење
начелнику Општинске управе Уб да може закључити уговор, у
тексту који је саставни део овог закључка, са
Лукс Електро д.о.о. Уб, ради релизације јавне набавке – набавка
радова - Реконструкција ''Зграде солидарности''
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа, број 0630-6/2017-01 од 23. јануара 2017. године.
2. Обавезује се
Општинска управа - Одељење за финансије да обезбеди потребна
средства у износу од 45.024.109,14 динара 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 - Одељење за финансије.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-42-6/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 53. тачка 2)
Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и
6/2013),
Општинско веће општине Уб, на седници одржаној дана 25. априла
2017. године, донoси
Закључак
о давању сагласности
председнику општине Уб
на Прву измену План јавних набавки за 2017. годину
Даје се сагласност председнику општине Уб на Прву измену Плана
јавних набавки за 2017. годину.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-42-7/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 53. тачка 2)
Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и
6/2013),
Општинско веће општине Уб, на седници одржаној дана 25. априла
2017. године, донoси
Закључак
о давању сагласности
Oпштинској управи Уб
на Прву измену Плана јавних набавки за 2017. годину
Даје се сагласност Oпштинској управи Уб на Прву измену Плана
јавних набавки за 2017. годину.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-42-8/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

