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, 14. новембра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Решења
о давању сагласности
Јавном предузећу за управљање и коришћење
регионалног вишенаменског хидросистема
Стубо – Ровни ''Колубара''
на Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину
I Утврђује се предлог Решења о давању сагласности Јавном предузећу
за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Измене и допуне Програма пословања 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: 06-65-1/2017-01

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, 14. новембра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Решења
о давању сагласности
Јавном предузећу за управљање и коришћење
регионалног вишенаменског хидросистема
Стубо – Ровни ''Колубара''
на Програм коришћења субвенција града Ваљева за 2017. годину
I Утврђује се предлог Решења о давању сагласности Јавном предузећу
за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни ''Колубара'' на Програм коришћења субвенција града Ваљева 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: 06-65-2/2017-01

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, 14. новембра 2017. године, доноси
Закључак
о променама делатности
Установе за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб'' и
Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб
од 1. јануара 2018. године
1. Установа за културу и спорт ''Културно-спортски центар Уб''
од 1. јануара 2018. године не обавља делатност, и то:
93.11

Делатност спортскох објеката
Обухвата:
- рад отворених или затворених спортских објеката
(отворени, ограђени или покривени, са трибинама за
седење или без њих):
*пливачки базен

2. Комунално јавно предузеће ''Ђунис'' Уб од 1. јануара 2018.
године обавља:
1) у целини регистровану делтност:
81.30

Услуге уређења и одржавања околине
Обухвата:
- уређење и одржавање паркова и вртова за:
* приватне куће и стамбене зграде
* јавне зграде (школе, болнице, административне зграде,
цркве итд.)
* градске зелене површине и гробља
* зеленило уз саобраћајнице (путеве, железничке пруге и
трамвајске шине, пловне канале, луке)
* индустријске и пословне зграде

- уређење и одржавање зеленила и спортских терена за:
* зграде (кровне баште, зеленило на фасадама, кућне баште
итд.)
* спортске терене (фудбалски терени, терени за голф итд.),
терене за игру, травњаке за сунчање и друге зелене
површине за рекреацију
* обале око водених површина (заливи, наизменична
влажна места, вештачка језера, базени, канали, речна
корита, фабричка отпадна вода)
- сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и друго
Не обухвата:
- комерцијалну производњу и засађивање биљака, дел. 01 и
02
- расаднике дрвећа и шумског дрвећа, дел. 01.30 и 02.10
- одржавање земљишта за пољопривредно коришћење у
добром еколошком стању, дел. 01.61
- изградњу зелених површина, сектор F
- урбанистичко планирање, дел. 71.11
2) у целини обавља новорегистровану делатност:
Шифра
Назив и опис делатности
''93.11 Делатност спортских објеката, обухвата:
- рад отворених спортских објеката (отворени, ограђени или
покривени, са трибинама за седење или без њих):
* пливачки базени''
3. У складу са овим закључком, Општинско веће сачиниће и
доставити Скупштини општине Уб предлог Одлуке о допуни оснивачког
акта Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-65-3/2017-01

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, 14. новембра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлукe
о допуни оснивачког акта
Комуналног јавног предузећа ''Ђунис'' Уб
I Утврђује се предлог Одлукe о допуни оснивачког акта Комуналног
јавног предузећа ''Ђунис'' Уб.
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 предсeдник Већа, Дарко Глишић.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-65-4/2017-01

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, 14. новембра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о иземни Одлуке о oдређивању максималног броја
запослених на неодређено време
у организационим облицима система општине Уб за 2017. годину
I Утврђује се предлог Одлуке о измени 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 председник Већа Драко Глишић.

Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-65-5/2017-01

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, 14. новембра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Решења
о измени Решења о именовању чланова Школског одбора
Основне школе ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима
I Утврђује се предлог Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе ''Рајко Михаиловић'' у Бањанима.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити
Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта, и
то као предлог 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, Дарко Глишић.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-65-6/2017-01

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, 14. нвембра 2017. године доноси
Закључак
о извођењу хитних радова на санацији критичног локалитета реке Уб
за заштиту дела насеља Уб од великих вода реке Уб
(деоница узводно од моста у Гуњевцу км 12+550 – дужине око 1,0 км)
1. Приступа се извођењу хитних радова на санацији критичног локалитета
реке Уб за заштиту дела насеља Уб од унутрашњих вода (уливна грађевина са жабљим
поклопцем непосредно низводно од моста у Улици Рајка Михајловића на десној обали)
и великих вода реке Уб (деоница узводно од моста у Гуњевцу км 12+550 – дужине око
1,0 км).
2. Хитни радови из тачке 1. закључка изводе се по Елаборату хитних радова на
санацији критичног локалитета реке Уб за заштиту дела насеља Уб од унутрашњих
вода (уливна грађевина са жабљим поклопцем непосредно низводно од моста у Улици
Рајка Михајловића на десној обали) и великих вода реке Уб (деоница узводно од моста
у Гуњевцу км 12+550 – дужине око 1,0 км), који је усаглашен између општине Уб и
ЈВП „Србијаводе“ Београд и они обухватају:
- чишћење вегетације и уклањање дрвне масе са трасе регулисаног корита реке,
- ископ земљаног материјала и профилисање речног корита,
- израда каскаде и стабилизационих прагова за заштиту дна регулисаног речног
корита,
- израда изливне АБ грађевине са неповратном клапном непосредно низводно од
моста у Улици Рајка Михајловића.
3. Предвиђени хитни радови се морају извести у целини, уз неопходне
активности инвеститорског управљања.
ЈВП „Србијаводе“ Београд обављаће послове инвеститорског управљања и
вршења стручног надзора.
4. Општина Уб ће упоредо са хитним радовима на санацији критичног
локалитета реке Уб предузети мере и активности које су неопходне за омогућавање
несметаног извођења радова.
Под „омогућавањем несметаног извођења хитних радова“ подразумева се и
решавање имовинско-правних питања на траси планираних радова.
5. О извршењу овог закључка стараће се чланови Већа задужени за ванредне
ситуације, Општинска управа општине Уб и Правобранилаштво општине Уб.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-65-7/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

