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, 21. јула 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о oдређивању максималног броја
запослених на неодређено време
у организационим облицима система општине Уб за 2017. годину
I Утврђује се предлог Одлуке о oдређивању максималног броја
запослених на неодређено време у организационим облицима система
општине Уб за 2017. 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 предузећа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-52-1/2017-01

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, 21. јула 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке - набавка радова Електроинсталатерски радови и машински радови
на згради Општинске управе Уб
1. Даје се одобрење
начелнику Општинске управе општине Уб да може закључити уговор у тексту који је саставни део овог закључка, са:
Лукс Електро д.о.о. Уб, ради реализације јавне набавке – набавка
радцова
- Електроинсталатерски радови и машински радови на згради
Општинске управе 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 8.289.292,80 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 443, позиција 65, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти и позиција 66, економска
класификација 512 – машине и опрема.
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Општинска управа општине Уб - Одељење
за финансије
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-52-2/2017-01

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, 21јула 2017. године доноси
Закључак
о отпису потраживања и конверзији потраживања
у трајни улог општине Уб у капиталу пореског обвезника
Грађевинско предузеће ''Мостоградња'' АД,
Београд, матични број: 07023251
1. У складу са Закључком Владе 05 број:023-3362/2016 од 25. марта
2016. године, тачка 1,
општина Уб је сагласна
да се отпишу потраживања по основу јавних прихода који су
уступљени приходи јединица локалне самоуправе, доспела за период од 1.
септембра до 30. децембра 2015. године,
у износу од 77.333,47 динара,
пореском обвезнику Грађевинском предузећу ''Мостоградња'' АД
Београд, матични број: 07023251.
2. У складу са Закључком Владе 05 број:023-3362/2016 од 25. марта
2016. године, тачка 2,
општина Уб је сагласна
да се потраживања по основу јавних прихода који су уступљени
приходи јединица локалне самоуправе, са стањем на дан 31. августа 2015.
године,
у износу од 1.151.272,25 динара,
конвертују у трајни улог општине Уб у капиталу друштва пореског
обвезника
Грађевинског предузећа ''Мостоградња'' АД Београд, матични број:
07023251.
3. О спровођењу овог закључка стараће се Општинска управа

Правобранилаштво општине Уб.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-52-3/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

и

На основу члана 56. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник
РС'' број 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011 , 121/2012 , 42/2013 Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014
и 145/2014. Решење УС РС - 54/2013-11. Одлука УС РС - 65/2017), члана 13.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре (''Службени гласник РС''
број 113/2015 и 96/2016) и члана 46. тачка 5) Статута општине Уб (''Службени гласник
општине Уб'' број 12/2008 и 6/2013)
Општинско веће општине Уб,
решавајући по приговору Светлане Милосављевић из Уба,
коју заступа Заједничка адвокатска кнацеларија ''Мојићевић'' адвокати Симеун и
Милоје Мојићевић, Уб, Краља Петра Првог Ослободиоца 58,
на локацијске услове Општинске управе општине Уб, Одељење за послове
урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, број ROP-UB-7032LOC-2/2017 од 7. јуна 2017. године,
на седници одржаној 21. јула 2017. године доноси
Закључак
Одбацује се приговор Светлане Милосављевић из Уба изјављен на локацијске
услове Општинске управе општине Уб, Одељење за послове урбанизма, обједињене
процедуре и имовинско-правне послове, број ROP-UB-7032-LOC-2/2017 од 7. јуна
2017. године, јер је исти изјављен од стране неовлашћеног лица.
Образложење
Светлана Милосављевић из Уба, коју заступа Заједничка адвокатска кнацеларија
''Мојићевић'' адвокати Симеун и Милоје Мојићевић, Уб, Краља Петра Првог
Ослободиоца 58, 14. јуна 2017. године, изјавила је Општинском већу општине Уб
приговор на локацијске услове Општинске управе општине Уб, Одељење за послове
урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, број ROP-UB-7032LOC-2/2017 од 7. јуна 2017. године.
Подносиоцу приговора, напред цитирани локацијски услови достављени су од
стране доносиоца, Општинске управе општине Уб, 12. јуна 2017. године.
Решавајући по поднетом приговору, Општинско веће општине Уб нашло је да се
приговoр има закључком одбацити јер је исти изјављен од стране неовлашћеног лица.
Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' број
72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС
РС, 50/2013 Одлука
УС
РС, 98/2013 Одлука
УС
РС, 132/2014
и 145/2014. Решење УС РС - 54/2013-11. Одлука УС РС - 65/2017) у члану 56. став 2.
утврђено је да ''На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном

општинском, односно градском већу, у року од три дана од дана достављања
локацијских услова...''.
Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре (''Службени
гласник РС'' број 113/2015 и 96/2016) у члану 13. став 1. утврђено је да ''На локацијске
услове издате у складу са чланом 10. став 1. и чланом 12. став 1. овог правилника,
подносилац захтева може изјавити приговор надлежном општинском, односно
градском већу, преко надлежног органа, у року од 3 дана од дана њиховог достављања.''
Подносилац захтева за издавање цитираних локацијских услова је Немања
Голубовић, из Земуна, Улица Стојана Дечермића 25.
Приговором оспорени акт – локацијски услови, на основу Закона о планирању и
изградњи и Правилникa о поступку спровођења обједињене процедуре, није управни
акт - појединачни правни акт којим надлежни орган, непосредном применом прописа,
решава о одређеном праву или обавези физичког или правног лица, односно друге
странке у управној ствари; у питању је акт који садржи услове за изградњу на одређеној
катастарској парцели, и то утврђене увидом у плански документ, односно сепарат,
услове за пројектовање и при-кључење од имаоца јавних овлашћења.
На основу датих локациjских услова, лице ималац истих, може, са осталом
потребном документацијом, покренути у својству странке, поступак за издавање
грађевинске дозволе. Поступак за издавање грађевинске дозволе је управни поступак,
поступак у којем се решава – одлучује о одређеној управној ствари, и који за резултат
има доношење управног акта, грађевинске дозволе (појединачни правни акт којим надлежни орган, непосредном применом прописа, решава о одређеном праву или обавези
физичког или правног лица, односно друге странке у управној ствари). У тако
одређеном поступку, подносилац закључком одбаченог приговора може учествовати, у
својству странке, ради заштите својих права или правних интереса; странка је лице по
чијем је захтеву покренут поступак или против кога се води поступак или које, ради заштите својих права или правних интереса, има право да учествује у поступку.
На основу напред наведеног, Општинско веће општине Уб, налази да је
приговор изјављен од стране неовлашћеног лица и да се исти као такав има закључком
одбацити.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-52-4/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

