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, 19. октобра 2017. године, доноси

Закључак
о утврђивању предлога
Решења о одређивању представника општине Уб
за члана Управног одбора
Историјског архива Ваљево
I Утврђује се предлог Решења о одређивању представника општине
Уб за члана Управног одбора Историјског архива Ваљево.
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 Дарко Глишић, председник општине Уб.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-62-1/2017-01

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, 19. октобра 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке добара –
огрев за потребе корисника буџета општине Уб
1. Даје се одобрење руководиоцу:
1) Основне школе ''Милан Муњас'' Уб,
2) Основне школе ''Рајко Михаиловић'' Бањани,
3) Основне школе '' Душан Даниловић'' Радљево,
4) Основне школе ''Свети Сава'' Памбуковица,
5) Предшколске установе ''Уб'',
6) Техничке школе ''Уб'',
7) Музичке школе ''Петар Стојановић'',
8) Установе за културу и спорт '' Културно- спортски центар Уб''
да може закључити уговор о набавци огрева у складу са Одлуком
Општинске управе Уб о додели уговора, број 404-35-3/17-01 од 3. октобра
2017. године,
за реализацију јавне набавке
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа број 0630-6/2017-01од 23. јануара 2017. године.
2. Обавезује се
Општинска управа – Одељење за за финансије да обезбеди потребна
средства у износу од 13.162.084,00 динара за финасирање уговором из
тачке 1 овог закључка преузете обавезе на терет средстава буџета општине
Уб за 2017. и то:
1) Основна школа ''Милан Муњас'' Уб - позиција 83, економска
класификација 463- износ од 3.264.320,00 динара;
2) Основна школа ''Рајко Михаиловић'' Бањани - позиција 84,
економска класификација 463- износ од 1.404.000,00 динара;
3) Основна школа '' Душан Даниловић'' Радљево - позиција 85,
економска класификација 463- износ од 1.035.000,00 динара;
4) Основна школа ''Свети Сава'' Памбуковица - позиција 86,
економска класификација 463- износ од 906.600,00 динара;

5) Предшколска установа ''Уб'' - позиција 107, економска
класификација 421- износ од 1.962.884,00 динара;
6) Техничка школа ''Уб'' - позиција 91, економска класификација 463износ од 2.340.000,00 динара;
7) Музичка школа ''Петар Стојановић'' - позиција 88, економска
класификација 463- износ од 371.460,00 динара;
8) Установа за културу и спорт '' Културно- спортски центар Уб'' позиција 136, економска класификација 421- износ од 1.877.820,00 динара.
3. О спровођењу
овог закључка стараће руководиоци из тачке 1. овог закључка.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-62-2/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 19. октобра 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке радова
- Изградња новог парка
1. Даје се одобрење
председнику општине Уб да може закључити уговор, у тексту који је
саставни део овог закључка, са
''Инграп-омни'' д.о.о. Београд, ради релизације јавне набавке
радова – Изградња новог парка,
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа, број 0630-5/2017-01 од 23. јануара 2017. године, 06-42-7/2017-01 од 25. априла
2017. године, 06-54-1/2017-01 од 24. августа 2017. године, 06-55-9/2017-01
од 6. септембра 2017. године и 06-61-9/2017-01 од 9. октобра 2017. године
2. Обавезује се
Општинска управа - Одељење за финансије да обезбеди потребна
средства у износу од 9.871.646,40 динара на терет средстава буџета
општине Уб за 2017. годину, раздео 3, глава 3, функција 451, позиција 30,
економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти.
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Општинска управа - Одељење за финансије.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-62-3/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 19. октобра 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке услуга
- Зимско одржавање путева и улица на територији општине Уб
у зимској сезони 2017/2018
1. Даје се одобрење
председнику општине Уб да може закључити уговор, у тексту који је
саставни део овог закључка, са
Предузеће ''Алексић'' д.о.о. Уб, ради релизације јавне набавке
радова – Зимско одржавање путева и улица на територији општине Уб у
зимској сезони 2017/2018,
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа, број 0630-5/2017-01 од 23. јануара 2017. године, 06-42-7/2017-01 од 25. априла
2017. године, 06-54-1/2017-01 од 24. августа 2017. године, 06-55-9/2017-01
од 6. септембра 2017. године и 06-61-9/2017-01 од 9. октобра 2017. године
2. Обавезује се
Општинска управа - Одељење за финансије да обезбеди потребна
средства у износу од 4.669.765,00 динара на терет средстава буџета
општине Уб за 2017. годину, раздео 3, глава 3, функција 451, позиција 34,
економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање.
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Општинска управа - Одељење за финансије.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-62-4/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 19. октобра 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке –
Радови на изградњи помоћног објекта Дома здравља у Убу – II фаза
1. Даје се одобрење
председнику општине Уб да може закључити уговор, у тексту који је
саставни део овог закључка, са
ГП ''Грађевинар'' д.о.о. Уб, ради релизације јавне набавке– Радови
на изградњи помоћног објекта Дома здравља у Убу- II фаза,
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа, број 0630-5/2017-01 од 23. јануара 2017. године, 06-42-7/2017-01 од 25. априла
2017. године, 06-54-1/2017-01 од 24. августа 2017. године, 06-55-9/2017-01
од 6. септембра 2017. године и 06-61-9/2017-01 од 9. октобра 2017. године
2. Обавезује се
Општинска управа - Одељење за финансије да обезбеди потребна
средства у износу од 7.416.103,32 динара на терет средстава буџета
општине Уб за 2017. годину, раздео 3, глава 3, функција 451, позиција 30,
економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти..
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Општинска управа - Одељење за финансије.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-62-5/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 19. октобра 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке услуга –
Израда пројекта за нову зграду предшколске установе
1. Даје се одобрење
председнику општине Уб да може закључити уговор, у тексту који је
саставни део овог закључка, са
''РеЗа студио'' Лазаревац, ради релизације јавне услуга – Израда
пројекта за нову зграду предшколске установе,
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа, број 0630-5/2017-01 од 23. јануара 2017. године, 06-42-7/2017-01 од 25. априла
2017. године, 06-54-1/2017-01 од 24. августа 2017. године, 06-55-9/2017-01
од 6. септембра 2017. године и 06-61-9/2017-01 од 9. октобра 2017. године
2. Обавезује се
Општинска управа - Одељење за финансије да обезбеди потребна
средства у износу од 2.073.000,00 динара на терет средстава буџета
општине Уб за 2017. годину, раздео 3, глава 3, функција 451, позиција 25,
економска класификација 423 – услуге по уговору.
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Општинска управа - Одељење за финансије.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-62-6/2017-01

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 19. октобра
2017. године, донoси
Закључак
о давању сагласности
Oпштинској управи Уб
на Другу измену Плана јавних набавки за 2017. годину
Даје се сагласност Oпштинској управи Уб на Другу измену Плана
јавних набавки за 2017. годину, број 020-99-2/17-01 од 18. октобра 2017.
године.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-62-7/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

