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, 2. августа 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о избору чланова Комисије за споменике и називе делова
насељених места, тргова и улица
I Утврђује се предлог Одлуке о избору чланова Комисије за
споменике и називе делова насељених места, тргова и улица.
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 Драко Глишић.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-53-1/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број 129/2007), сходне примене члана 11. став 1. и 2. Одлуке о
грађевинском земљишту (''Службени гласник општине Уб'' број 13/2015) и члана 53.
тачка 2) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013),
Општинско веће општине Уб, 2. августа 2017. године, доноси
Закључак
о оправданости и целисходности отуђења, без накнаде,
из јавне својине општине Уб у јавну својину Републике Србије,
а за потребе Министарства правде

1. Оправдано је и целисходно отуђити, без накнаде,
из јавне својине општине Уб у јавну својину Републике Србије, а за потребе
Министарства правде,
из Листа непокретности број 2687 К.О. Уб, од к.п. број 223, површине 3.046

м2, јавна својина општине Уб, Улица 3. октобра број 4, са уделом 1/1:
1) непокретност,
земљиште под зградом – објектом број 4, површине 428 м2, градско грађевинско
земљиште и
2) непокретност,
зграда – објекат број 4, на напред наведеном градском грађевинском земљишту,
чија је адреса у Улици 3. октобра број 4 (спратности По+П+3).

2. Оправдано је и целисходно отуђити, без накнаде, из јавне својине општине Уб
у јавну својину Републике Србије, а за потребе Министарства правде:

1) котао за даљинско грејање са изведеним инсталацијама у котларници и
2) изграђени топловод, на
к.п. број 265/4, уписаној у Лист непокретности број 2687 у К.О. Уб,
к.п. број 265/3, уписаној у Лист непокретности број 183 у К.О. Уб,
к.п. број 264, уписаној у Лист непокретности број 324 у К.О. Уб,
к.п. број 254, уписаној у Лист непокретности број 472 у К.О. Уб, Вук
Караџић
к.п. број 223, уписаној у Лист непокретности број 2687 у К.О. Уб,
к.п. број 224/2, уписаној у Лист непокретности број 2745 у К.О. Уб,
а без прикључака и инсталација корисника система даљинског грејања –
Министарства финансија и Градске библиотеке ''Божидар Кнежевић''.
3. Доношењем овог закључка престаје да важи Закључак Општинског већа
општине Уб број 06-50-3/2017-01 од 23. јуна 2017. године.
4. О спровођењу овог закључка стараће се председник општине Уб,
Општинска управа Уб и Правобранилаштво општине Уб.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-53-2/2017-01

Председника Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 2. августа 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке
- набавка добра – канцеларијски материјал
1. Даје се одобрење руководиоцу:
1) Општинске управе Уб,
2) Основне школе ''Милан Муњас'' Уб,
3) Основне школе ''Рајко Михаиловић'' Бањани,
4) Основне школе '' Душан Даниловић'' Радљево,
5) Основне школе ''Свети Сава'' Памбуковица,
6) Техничке школе ''Уб'',
7) Музичке школе ''Петар Стојановић'',
8) Предшколске установе ''Уб'',
да може закључити уговор за набавку канцеларијског материјала у
складу са Одлуком Општинске управе Уб о додели уговора, број 404-313/17-01 од 27. јула 2017. године,
а за реализацију јавне набавке
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 885.593,40 динара за финасирање уговором из тачке 1
овог закључка преузете обавезе на терет средстава буџета општине Уб за
2017. и то:
1) Општинска управе Уб - позиција 51, економска класификација
426- износ од 194.916,00 динара;
2) Основне школе ''Милан Муњас'' Уб - позиција 83, економска
класификација 4631- износ од 136.966,80 динара;
3) Основна школа ''Рајко Михаиловић'' Бањани - позиција 84,
економска класификација 4631- износ од 48.216,00 динара;
4) Основна школа '' Душан Даниловић'' Радљево - позиција 85,
економска класификација 4631- износ од 33.000,00 динара;
5) Основна школа ''Свети Сава'' Памбуковица - позиција 86,
економска класификација 4631- износ од 61.448,40 динара;

6) Техничка школа ''Уб'' - позиција 91, економска класификација
4631- износ од 116.626,30 динара;
7) Музичка школа ''Петар Стојановић'' - позиција 88, економска
класификација 4631- износ од 18.506,40 динара;
8) Предшколска установа ''Уб'' - позиција 107, економска
класификација 421- износ од 275.913,00 динара.
3. О спровођењу
овог закључка стараће руководиоци из тачке 1. овог закључка.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-53-3/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

