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, 16. новембра 2017. године, доноси
Закључак
о коришћењу дела подрумског простора и
другог спрата пословног простора
у згради општине Уб у Улици Вељка Влаховића број 6 у Убу
1. У згради општине Уб, у Улици Вељка Влаховића број 6 у Убу, изграђену на
к.п. бр. 270/28, а уписану у Лист непокретности број 2687 КО Уб, јавна својина,
општина Уб, Улица Војводе Мишића 20 б, са делом поседа 1/1,
оправдано је и целисходно пословни простор на другом спрату определити –
користити за извршавање надлежности Општинске управе општине Уб и Штаба за
ванредне ситуације општине Уб.
2. Општинској управи општине Уб определити за извршавање надлежности део
простора из тачке 1. закључка коју чине канцеларије означене бројевима 17, 26, 27. и
28.
3. Штабу за ванредне ситуације општине Уб определити за извршавање
надлежности део простора из тачке 1. закључка коју чине канцеларије означене
бројевима 19, 20. и 21.
4. У оквиру простора из тачке 3. закључка за потребе праћења стања и
управљања ванредним ситуацијама формирати ситуациони центар.
5. У делу подрума зграде из тачке 1. закључка просторије означене бројевима 17,
18, 19. и 20 определити као магацински простор за потребе цивилне заштите којим
управља Штаб за ванредне ситуације општине Уб.
6. О располагањима из овог закључка, председник општине Уб донеће
одговарајуће акте, а у сарадњи са будућим корисницима непокретности из тачке 1.
закључка.
7. О спровођењу овог закључка стараће се председник општине Уб, Општинска
управа општине Уб и начелник Штаба за ванредне ситуације општине Уб.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-66-1/2017-01

Заменик председника Већа
Александар Јовановић Џајић

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, 16. новембра 2017. године, доноси
Закључак
о давању на коришћење пословног простора
у згради општине Уб у Улици Вељка Влаховића број 6 и 8 у Убу
1. Зграду општине Уб, у Улици Вељка Влаховића број 6 и 8 у Убу,
изграђену на к.п. бр. 270/28, а уписану у Лист непокретности број 2687 КО Уб,
јавна својина, општина Уб, Улица Војводе Мишића 20 б, са делом поседа 1/1,
оправдано је и целисходно дати на коришћење ради извршавања
надлежности Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба и Комуналном јавном
предузећу ''Ђунис'' из Уба.
2. Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба дати на коришћење део зграде из
тачке 1. коју чини грађевинска целина - По+П+3+Пк, чији се улаз налази на
броју 8.
3. Комуаналном јавном предузећу ''Ђунис'' из Уба дати на коришћење део
зграде из тачке 1. коју чини грађевинска целина, чији се улаз налази на броју 6,
и то део подрумских просторија – просторија број 9, цео први и цео други
спрат.
4. Комунално јавно предузе ''Ђунис'' из Уба, актом о давању на коришћење
непокретности из тачке 3. закључка, обавезати да врши послове ''доброг
домаћина'' у име општине Уб над зградом из тачке 1. закључка – као што је
старање о инсталацијама електричне енергије, воде, канализације, набавка
огрева, одржавања система централног грејања, послове чишћења и друго.
5. О располагањима из овог закључка, председник општине Уб донеће
одговарајуће акте, а у сарадњи са будућим корисницима непокретности из
тачке 1. закључка.
6. О спровођењу овог закључка стараће се председник општине Уб,
Општинска управа Уб и Правобранилаштво општине Уб.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-66-2/2017-01

Заменик председника Већа
Александар Јовановић Џајић

На основу члана 26. став 1. тачка 1) и став 2. и члана 27. став 10. Закона о јавној
својини (''Службени гласник РС'' број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - други закон и
108/2016) и члана 51. став 1. тачка 6) Статута општине Уб (''Службени гласник oпштине Уб''
број 12/2008 и 6/2013) и Закључка Општинског већа општине Уб број 06-66-2/2017-01 од 16.
новембра 2017. године,
Председник општине Уб, 17. новембра 2017. године, доноси

Решење
о давању на коришћење без накнаде
дела подрумског простора и другог спрата пословног простора
у згради општине Уб у Улици Вељка Влаховића број 6 у Убу
1. У згради општине Уб, у Улици Вељка Влаховића број 6 у Убу, изграђеној на
к.п. бр. 270/28, а уписаној у Лист непокретности број 2687 КО Уб, јавна својина,
општина Уб, Улица Војводе Мишића 20 б, са делом поседа 1/1, пословни простор на
другом спрату даје се на коришћење, без накнаде, за извршавање законом и општим
актима општине Уб утврђених надлежности:
1) Општинској управи општине Уб и
2) Штабу за ванредне ситуације општине Уб.
2. Општинској управи општине Уб даје се део простора из тачке 1. закључка коју
чине канцеларије означене (у пројектној документацији) бројевима 17, 26, 27. и 28.
3. Штабу за ванредне ситуације општине Уб даје се део простора из тачке 1.
закључка коју чине канцеларије означене (у пројектној документацији) бројевима 19,
20. и 21.
4. У оквиру простора из тачке 3. закључка за потребе праћења стања и управљања
ванредним ситуацијама формирати ситуациони центар.

5. У делу подрума зграде из тачке 1. закључка просторије означене (у пројектној
документацији) бројевима 17, 18, 19. и 20. имају се користити као магацински
простор за потребе цивилне заштите којим управља Штаб за ванредне ситуације
општине Уб.
6. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а има се примењивати од 20.
новембра 2017. године.
Општина Уб
Број: 06-020-194/2017-01

Председник
Дарко Глишић

На основу члана 26. став 1. тачка 1) и став 2. и члана 27. став 10. Закона о јавној
својини (''Службени гласник РС'' број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - други закон и
108/2016) и члана 51. став 1. тачка 6) Статута општине Уб (''Службени гласник oпштине Уб''
број 12/2008 и 6/2013) и Закључка Општинског већа општине Уб број 06-66-2/2017-01 од 16.
новембра 2017. године,
Председник општине Уб, 17. новембра 2017. године, доноси

Решење
о давању на коришћење без накнаде пословног простора
у згради општине Уб у Улици Вељка Влаховића број 6 и 8 у Убу
1. У згради општине Уб, у Улици Вељка Влаховића број 6 и 8 у Убу, изграђеној
на к.п. бр. 270/28, а уписаној у Лист непокретности број 2687 КО Уб, јавна својина,
општина Уб, Улица Војводе Мишића 20 б, са делом поседа 1/1, даје се пословни
простор на коришћење, без накнаде, за извршавање законом и општим актима
општине Уб утврђених надлежности:
1) Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба и
2) Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' из Уба.
2. Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба даје се део простора из тачке 1. закључка
коју чини грађевинска целина - По+П+3+Пк, чији се улаз налази на броју 8.
3. Комуналном јавном предузећу ''Ђунис'' из Уба даје се део простора из тачке 1.
закључка коју чини грађевинска целина, чији се улаз налази на броју 6, и то део
подрумских просторија – просторија означена (у пројектној документацији) бројем 9,
цео први и цео други спрат.
4. Комунално јавно предузе ''Ђунис'' из Уба, обавезује се да над зградом из тачке 1.
закључка врши послове ''пажњом доброг домаћина'', на рачун корисника зграде, а у име
општине Уб.
Као послови из става 1. ове тачке одређују се: старање о инсталацијама електричне
енергије, воде, канализације, набавка огрева, одржавања система централног грејања,
послови чишћења и друго.
5. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а има се примењивати од 20.
новембра 2017. године.
Општина Уб
Број: 06-020-195/2017-01

Председник
Дарко Глишић

