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, 9. октобра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Решење
о давању сагласности
Установи за културу и спорт ''Култуно–спортски центар Уб''
на Другу измену Програма рада за 2017. годину

I Утврђује се предлог Решења о давању сагласности Установи за културу
и спорт ''Култуно–спортски центар Уб'' на Другу измену Програма рада 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 установе.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-61-1/2017-01

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, 9. октобра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Решења о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора Техничке школе “Уб” у Убу
I Утврђује се предлог Решења о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора Техничке школе “Уб” у Убу.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити
Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта.
III Општинско веће општине Уб предлаже председнику Скупштине општине Уб да предлог акта из тачке I овог закључка уврсти у дневни ред Скупштине општине Уб као тачку о којој ће Скупштина општине Уб одлучивати по
скраћеном поступку јер се ради о разрешењу и именовању на предлог установе.
IV За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине Уб одређује се Дарко Глишић, председник Већа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-61-2/2017-01

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, 9. октобра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Решења измени Решења о именовању чланова Школског одбора
Гимназије ''Бранислав Петронијевић'' у Убу
I Утврђује се предлог Решења о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора Гимназије ''Бранислав Петронијевић'' у Убу.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити
Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта о коме
ће се Скупштина изјаснити у скраћеном поступку, јер се ради о питању које се
односи на именовање и разрешење.
III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини
општине Уб одређује се председник Већа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-61-3/2017-01

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, 9. октобра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Закључкa
о прихватању Извештаја о раду
Јавног предузећа за управљање и
коришћење регионалног вишенаменског хидросистема
Стубо – Ровни ''Колубара'' Ваљево за 2016. годину
I Утврђује се предлог Закључка о прихватању Извештаја о раду Јавног
предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског
хидросистемаСтубо – Ровни ''Колубара'' Ваљево 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 представник предузећа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-61-4/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 173. став 1. Закон о запосленима у аутономним
покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број
21/2016),
Општинско веће општине Уб, 9. октобра 2017. године доноси
Одлука
о образовању и именовању чланова
Жалбене комисије општине Уб
Члан 1.
Овом одлуком образује се Жалбена комисија општине Уб као колегијални
орган који у другом степену одлучуује о жалбама службеника, као и о жалбама
учесника интерног и јавног конкурса. у даљем тексту Комисија.
Комисија има свој печат, према закону којим се уређује печат државних
органа
Надлежност и рад Комисије уређена је Закон о запосленима у
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' број 21/2016).
Члан 2.
Комисја има три члана, и то председника Комисије и два члана Комисије.
Именује се у Комисију, на период од 5 година:
1. за председника Комисиује Марија Новаковић, дипломирани правник
из Уба;
2. за члана Комисије, Слађана Теодосић, дипломирани правник из Уба;
3. за члана Комисије, Драган Миловановић, дипломирани правник из
Стубленице.
Члан 3.
Чланови Комисије имају право на накнаду за рад, чију висину одређује,
посебним актом, Општинско веће општине Уб.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-61-5/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 11. став 2. Одлуке о
грађевинском земљишту (''Службени гласник општине Уб'' број 13/2015),
решавајући по предлогу Правобранилаштва општине Уб број Р-29/17 од
19. септембра 2017. године,
Општинско веће општине Уб, 9. октобра 2017. године, доноси
Закључак
о оправданости и целисходности прибављања,
грађевинског земљишта у јавну својину општине Уб,
и то к.п. бр. 657/4 у КО Уб,
сада у власништву Живадина Јовичића из Уба
1. Оправдано и целисходно је прибавити, грађевинско земљиште у јавну
својину општине Уб, и то к.п. бр. 657/4 у КО Уб, сада у власништву Живадина
Јовичића из Уба, под условима дефинисаним у актима Правобранилаштва
општине Уб број: број Р-138/16; Р-29/17 и П-15/15 од 20. јуна 2017. године и
број Р-29/17 од 19. септембра 2017. године.
2. Поступак прибављања непокретности из тачке 1. закључка спровести у
складу са одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС''
број 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 42/2017) и Одлуке о грађевинском земљишту
(''Службени гласник општине Уб'' број 13/2015).
3. О спровођењу овог закључка стараће се председник општине Уб.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-61-6/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС'' број 129/2007) и члана 11 став 2. Одлуке о образовању
Прабранилаштва општине Уб, (''Службени гласник општине Уб'' број 8/2014),
Општинско веће општине Уб, 9. октобра 2017. године доноси
Закључак
о прихватању Извештаја о раду за 2016. годину
Правобранилаштва општине Уб
Прихвата се Извештај о раду за 2016. годину Правобранилаштва општине
Уб, број 136/17 од 25. септембра 2017. године.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-61-7/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС'' број 129/2007), а решавајући по предлогу Правобранилаштва
општине Уб број: П-14/17 од 5. октобра 2017. године
Општинско веће општине Уб, 9. октобра 2017. године доноси
Закључак
о одређивању представника општине Уб,
повериоца у стечајном поступку
над стечајним дужником ФГМ Трудбеник д.о.о Београд
У стечајном поступку над стечајним дужником ФГМ Трудбеник д.о.о,
Београд који се, на основу решења Привредног суда у Београду посл. бр. 10 Ст
74/2017 од 26. септембра 2017. године, има спровести банкротством, поверилац
општина Уб у Одбор поверилаца стечајног дужника одређује Драгана
Радојичића, дипломираног правника, из Уба.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-61-8/2017-01

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 9. октобра 2017.
године, донoси
Закључак
о давању сагласности
председнику општине Уб
на Пету измену Плана јавних набавки за 2017. годину
Даје се сагласност председнику општине Уб на Пету измену Плана
јавних набавки за 2017. годину, број 020-100-05/17-01 од 2. октобра 2017.
године.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-61-9/2017-01

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, 9. октобра 2017. године, доноси
Закључак
о прихватању предлога
Колективног уговора Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб
1. Прихвата се предлог Колективног уговора Комуналног јавног
предузећа ''Ђунис'' Уб, дат у прилогу овог закључка, који чини саставни део
овог закључка.
2. Даје се овлашћење председнику општине Уб да потпише, у име
оснивача, колективни уговор из тачке 1. овог закључка.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-61-10/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 15 став 8. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени
гласник РС'' број 111/09 и 92/2011), члана 20 тачка 19) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007) и члана 2. тачка
20) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008 и
6/2013),
Општинско веће општине Уб, 9. октобра 2017. године, доноси
Одлука
о доношењу
Процене угроженпсти од елементарних и других непогода Општине Уб
1. Доноси се Процена угрожености од елементарних непогода и других
несрећа Општине Уб, на основу закључка штаба, у складу са чланом 34. Став 1
Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'' број 111/09 и
92/2011) за коју је дато позитивно мишљења Штаба за ванредне ситуације
Општине Уб, на својој седници од 09.10.2017. године.
2. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.
3. Процену угрожености од елементарних непогода и других несрећа
Општине Уб објавити на интернет страници општине Уб.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-61-11/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 15 став 8. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени
гласник РС'' број 111/09 и 92/2011), члана 20 тачка 19) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007) и члана 2. тачка
20) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008)
Општинско веће општине Уб, 9. октобра 2017. године, доноси
Одлука
о доношењу
Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Општине Уб
1. Доноси се План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
Општине Уб , на основу закључка штаба, у складу са чланом 34. Став 1 Закона
о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'' број 111/09 и 92/2011) за
који је дато позитивно мишљења Штаба за ванредне ситуације Општине Уб, на
својој седници од 09.10.2017. године.
2. Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.
3. План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Општине Уб
објавити на интернет страници општине Уб.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-61-12/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 15 став 8. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени
гласник РС'' број 111/09 и 92/2011), члана 20 тачка 19) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007) и члана 2. тачка
20) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008)
Општинско веће општине Уб, 9. октобра 2017. године, доноси
Одлука
о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица
за заштиту и спасавање у општини Уб
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се привредна друштва, установе и друга правна
лица, овлашћена и оспособљена за спровођење мера заштите и спасавања у општини Уб (у даљем тексту: овлашћена и оспособљена лица).

Редни
број

Члан 2.
Овлашћена и оспособљена правна лица у смислу члана 1. ове одлуке су:
Назив правног лица
делатност
Седиште

1.
2.

Овлашћена правна лица
Дом здравља ''Уб''
Завод за јавно здравље Ваљево
ИЈ ''Телеком'' Ваљево – Уб
Електродистрибуција ''Уб''
Центар за социјални рад Уб
Оспособљена правна лица
КЈП ''Ђунис''
Предшколска установа ''Уб''

3.

Ловачко удружење ''Тамнава'' Уб

4.
5.
6.
7.

ОО Црвени крст Уб
RTV City – Ub
МБ радио Уб
Предузеће ''Леон'' ДОО, Уб

8.

Гуњевац продукт доо

9.
10.

Предузеће за производњу, промет
иУслуге, ''Алексић'' ДОО, Уб
Грађевинско предузеће ''Грађевинар'' Уб

11.

Установа за културу и спорт, ''Културно

1.
2.
3.
4.
5.

здравство
здравство
телекомуникације
енергетика
збрињавање

Уб
Ваљево
Уб
Уб
Уб

комуналне услуге
збрињавање и
образовање
Туризан
угоститељство
збрињавање
информисање
информисање
хидроградња и
нискоградња
хидроградња и
нискоградња
нискоградња и
високоградња
нискоградња и
високоградња
информисање

Уб
Уб
Уб
Уб
Уб
Уб
Уб
Гуњевац
Уб
Уб
Уб

12.

– спортски центар Уб''
ПП Вучијак

Трговина и
складиштење

Уб

Члан 3.
Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у општини Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 26/2016).
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-61-13/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

