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, 22. маја 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о завршном рачуну буџета општине Уб за 2016. годину
I Утврђује се предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Уб
за 2016. 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 председник Већа, Дарко Глишић.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-44-1/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

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, 22. маја 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о измени
Одлуке о месним заједнцама
I Утврђује се предлог Одлуке о измени Одлуке о месним
заједницама.
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 председник Већа, Дарко Глишић.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-44-2/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

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, 22. маја 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о престанку важења
Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Уб
I Утврђује се предлог Одлуке о престанку важења Одлуке о
оснивању Туристичке организације општине Уб.
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 обрађивача.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-44-3/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 42. Закона о правима пацијената ("Службени гласник Републике Србије'' број 45/2013) и члана 13. и 21. Пословника
Општинског већа општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број
13/2008, 9/2009 и 13/2016),
Општинско веће општине Уб, 22. маја 2017. године доноси
Одлука
о измени Одлуке
о образовању Савета за здравље
1. У Одлуци о образовању Савета за здравље (''Службени гласник
општине Уб'' број 16/2013), тачка 4. мења се и гласи,
''4. У савет, именују се:
1) Немања Поповић;
2) Вера Ашковић;
3) Јасмина Јанковић Цветковић;
4) Мирјана Јовановић;
5) Славица Глишић.''
2. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-44-4/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 13. и 21. Пословника Општинског већа општине Уб
(''Службени гласник општине Уб'' број 13/2008, 9/2009 и 13/2016),
Општинско веће општине Уб, 22. маја 2017. године, доноси
Решење
о измени Решења
о именовању чланова
Савета за родну равноправност општине Уб
1. У Решењу о именовању Савета за родну равноправност општине
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 17/2015),
у тачки 1.
алинеја 1)
брише се текст:
''за председника, Маријана Марјановић, из Уба''
и уписује текст:
''за председника, Милица Мичев Прокић, из Уба''.
и алинеја 5)
брише се текст:
''за члана, Љиљана Ристовић, из Уба''
и уписује текст:
''за члана, Маја Продановић, из Уба''
2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.

Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-44-5/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС'' број 129/2007), а решавајући по Закључку Владе 05
број:023-2073/2017 од 10. марта 2017. године
Општинско веће општине Уб, 22. маја 2017. године доноси
Закључак
о конверзији потраживања по основу пореза
у трајни улог општине Уб у капиталу пореског обвезника
Саобраћајно предузеће ''ЛАСТА'' АД,
Београд (Звездара), матични број: 07019734
1. У складу са тачком 5. Закључка Владе 05 број:023-2073/2017 од 10.
марта 2017. године,
општина Уб је сагласна да се потраживања
по основу јавних прихода који су уступљени приходи јединица
локалне самоуправе, са стањем на дан 30. новембра 2016. године која нису
обухваћена Споразумом о одлагању плаћања пореског дуга, са
припадајућом каматом до 31. децембра 2016. године, у износу који ће
записником утврдити Министарство финасија – Пореска управа – Центар
за велике пореске обвезнике,
конвертују у трајни улог општине Уб у капиталу друштва пореског
обвезника
Саобраћајно предузеће ''ЛАСТА'' АД, Београд (Звездара), матични
број: 07019734.
2. О спровођењу овог закључка стараће се Општинска управа и
Правобранилаштво општине Уб.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-44-6/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 11. став 3. Одлуке о јавним паркиралиштима
("Службени гласник општине Уб", број 4/2004, 12/2008, 12/2010 и 27/2012)
Општинско веће општине Уб, 22. маја 2017. године доноси
Правилник о допуну
Правилника о одређивању особа
које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених
паркинг места на јавним општим паркиралиштима
Члан 1.
У Правилнику о одређивању особа које могу остварити право на
бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим
паркиралиштима ("Службени гласник општине Уб", број 12/2015), у даљем
тексту Правилник, у члану 3. став 3. алинеја г) мења се и гласи:
''губитак слуха на оба уха - 100%,''
Досадашња алинеја г) постаје алинеја д).
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
"Службеном гласнику општине Уб".
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-44-7/2017-01

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, 22. маја 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке
- Пролећни и јесењи круг дератизације
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
- Пролећни и јесењи круг дератизације на територији општине
Уб
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа број 0630-6/2017-01 од 23. јануара 2017. године и 06-42-8/2017-01 од 24. априла
2017. године.
2. Обавезује се
Општинска управа – Одељење за за финансије да обезбеди потребна
средства у износу од 1.200.000 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: 06-44-8/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 22. маја 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке
- набавка радова – Рушење објеката и сеча обала
по закључцима о дозволи извршења

1. Даје се одобрење
начелнику Општинске управе Уб да може закључити уговор, у
тексту који је саставни део овог закључка, са
ПР молерска радња ''Урош 2016'', Уб, ради релизације јавне
набавке – набавка радова - Рушење објеката и сеча обала по
закључцима о дозволи извршења
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа, број 0630-6/2017-01 од 23. јануара 2017. године и 06-42-8/2017-01 од 24. априла
2017. године.
2. Обавезује се
Општинска управа - Одељење за финансије да обезбеди потребна
средства у износу од 1.200.000 динара на терет средстава буџета општине
Уб за 2017. годину, раздео 5, глава 5, програмска класификација 0602-0001,
функција 133, позиција 48, економска класификација 423 – Услуге по
уговору.
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Општинска управа - Одељење за финансије.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-44-9/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

