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 8. став 4 и члана 13. став 1. 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 Станковић Томислава, из Уба, Улица Свете Поповића 100 и
Привредног друштава за производњу, промет и услуге ТЕДЕС-ГРАДЊА д.о.о Уб, матчни
број 21164836 које заступа директор Станковић Томислав, из Уба,
које заступа Ана Димитријевић из Београда, чији је матични број грађана
1209985915032,
на закључак Општинске управе општине Уб, Одељење за послове урбанизма,
обједињене процедуре и имовинско-правне послове, број ROP-UB-19708-LOC-2/2017 од 23.
августа 2017. године, у правној ствари локацијски услови,
на седници одржаној 13. септембра 2017. године доноси
Решење
Приговор се уважава, поништава се Закључак Општинске управе општине Уб,
Одељења за послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско-правне послове, број
ROP-UB-19708-LOC-2/2017 од 23. августа 2017. године, а предмет се враћа првостепеном
органу на поновни поступак
…..
Првостепени орган је дужан у свему да поступи по овом решењу.
На основу напред наведеног, Општинско веће општине Уб, а на основу члана 56. став
2. Закона о планирању и изградњи и члана 8. став 4. Правилник о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем одлучило је као у диспозитиву решења.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-57-1/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС'' 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, 13. септембра 2017. године доноси
Закључак
о прихватању Извештаја о раду
Савета за здравље општине Уб
за период 01.01.2016-31.12.2016. године
Прихвата се Извештај о раду Савета за здравље општине Уб за период
01.01.2016-31.12.2016. године, поднет 30.08.2017. године.

Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-57-2/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије" број 129/2007),
решавајући по молби Ветеринарске станице 'Уб'' д.о.о. Уб, од 8.
септембра 2017. године, за отпис потраживања општине Уб на име накнаде
трошкова парничног поступка, у парници број П бр. 191/16 од 23. фебруара
2017. године,
Општинско веће општине Уб, 13. септембра 2017. године, доноси
Закључак
о прихватању молбе Ветеринарске станице ''Уб'' д.о.о. Уб
за отпис потраживања накнаде трошкова парничног поступка
1. Прихвата се молба Ветеринарске станице 'Уб'' д.о.о. Уб, од 8.
септембра 2017. године, за отпис потраживања општине Уб, у износу од
234.000 динара, на име накнаде трошкова парничног поступка, у парници број
П бр. 191/16 од 23. фебруара 2017. године.
2. О спровођењу овог закључка стараће се Општинска управа општине Уб

и Правобранилаштво општине Уб.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-57-3_/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

