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, 7. децембра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о трећем ребалансу Одлуке о буџету Општине Уб
за 2017. годину
I Утврђује се предлог Одлуке о трећем ребалансу Одлуке о буџету
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, Дарко Глишић.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-69-1/2017-01

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, 7. децембра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о буџету oпштине Уб за 2018. годину
I Утврђује се предлог Одлуке о буџету oпштине Уб за 2018. 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, Дарко Глишић.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-69-2/2017-01

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

I Утврђује се предлог Решења о давању сагласности Установи за
културу и спорт ''Култуно–спортски центар Уб'' на Трећу 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: 06-69-3/2017-01

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, 7. децембра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Решења
о давању сагласности
Установи за културу и спорт ''Култуно–спортски центар Уб''
на Програма рада за 2018. годину
I Утврђује се предлог Решења о давању сагласности Установи за
културу и спорт ''Култуно–спортски центар Уб'' на Програма рада за 2018.
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: 06-69-4/2017-01

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, 7. децембра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о новчаним наградама ученика, наставника и професора
и новчаним накнадама студентима дела трошкова студирања
I Утврђује се предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о новчаним наградама ученика, наставника и професора и новчаним накнадама
студентима дела трошкова студирања.
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, Дарко Глишић.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-69-5/2017-01

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, 7. децембра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Закључка о прихватању Извештаја
о реализацији средстава буџета општине Уб
за одржавање, уређење и изградњу комуналне инфраструктуре
општине Уб за 2016. годину
I Утврђује се предлог Закључка о прихватању Извештаја о
реализацији средстава буџета општине Уб за одржавање, уређење и
изградњу комуналне инфраструктуре општине Уб 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 председник општине Уб, Дарко Глишић.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-69-6/2017-01

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, 7. децембра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Решење
о давању сагласности
на Програм одржавања, уређења и изградње
комуналне инфраструктуре општине Уб за 2018. годину

I Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на Програм
одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре општине Уб за
2018. 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 општине Уб, Дарко Глишић.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-69-7/2017-01

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, 7. децембра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Решења
о давању сагласности
Комуналном јавног предузећа „Ђунис“ Уб на
Програм пословања за 2018. годину

I Утврђује се предлог Решења о давању сагласности Комуналном
јавног предузећа „Ђунис“ Уб на Програм пословања за 2018. 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: 06-69-8/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'' број 129/2007), a у складу са одредбама члана 27. став 10. и члана
36. став 6. Закона о јавној својини (''Службени гласник Републике Србије'''број 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 и 108/2016), члана 10. став 1. алинеја 5. и става 2. 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 Републике Србије'' број 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017
и 94/2017), Уговора о закупу непокретности ауто школама за обуку возача моторних
возила број 46-166/2014-04 од 31. децембра 2014. године и Уговора о закупу
непокретности ауто школама за обуку возача моторних возила број 46-165/2014-04 од
19.05.2015. године
а по предлогу број 46-165-3/14 до17-04 и 46-166-1/14до17-04 од 30. новембра
2017. године поднетом од стране Комисије за послове прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступке јавног надметања и прикупљања писмених понуда,
Општинско веће општине Уб, 7. децембра 2017. године, доноси
Закључак
о прихватању предлога број 46-165-3/14 до17-04 и 46-166-1/14до17-04
од 30. новембра 2017. године
поднет од стране Комисије за послове прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини
и поступке јавног надметања и прикупљања писмених понуда
1. Прихвата се предлог број 46-165-3/14 до17-04 и 46-166-1/14до17-04 од 30.
новембра 2017. године поднет од стране Комисије за послове прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступке јавног надметања и прикупљања писмених понуда.
2. На основу тачке 1. закључка, а ради давања у закуп непокретности ауто
школама за обуку возача моторних возила, даје се овлашћење председнику општине Уб
да са:
1) SAOBRAĆAJNO-TEHNIČKIМ CENTROM ŠAMPION DOO UB са седиштем у
Убу, Улици Раше Плаовића број 25 са ПИБ 101349377 МБ 17228773, закључи Анекс 3
уговора о закупу број 46-166/14-04 од 31. децембра 2014. године и
2) Привредним друштвом за промет, услуге и обуку возача АУТО-СТАРТ 1992
ДОО ОБРЕНОВАЦ ОГРАНАК 1 УБ са седиштем у Убу, Улица 13.јула број 11 ПИБ
109918944 МБ 21267252 закључи Анекс 4 уговора о закупу број 46-165/14-04 од 19.
маја 2015. године,
тако што ће важење истих продужити на целу 2018. годину, са обавезом
закупаца да закупнину у износу од 400 евра, по једном уговору, измири у две једнаке
рате (у еврима индексиране по средњем динарском курсу Народне банке Србије на дан
уплату) – прва најкасније на дан потписивања уговора, друга у року од 60 дана од
уплате прве рате.
3. Обавезује се Општинска управа – Одељење за послове урбанизма, обједињене
процедуре и имовинско правне послове да у складу са тачком 1. и 2. закључка:

1) уради нацрте анекса уговара о давању у закуп непокретности и на исте добије
мишљење Правобранилаштва општине Уб;
2) уради предлоге анекса уговора о давању у закуп и за исти у договору са
председником општине Уб и закупцима организује потписивање уговора.
4. О спровођењу овог закључка стараће се Општинска управа – Одељење за
послове урбанизма, обједињене процедуре и имовинско правне послове и Одељење за
финансије.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-69-9/2017-01

Председника 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, 7. децембра 2017. године, доноси
Закључак
о коришћењу дела
пословног простора зграде општине Уб
у делу трећег 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 део пословног простора на трећем спрату
определити – користити за извршавање надлежности Колубарског управног
округа, Ваљево.
2. Колубарском управном округу, Ваљево, определити за извршавање
надлежности део пословног простора из тачке 1. закључка коју чини канцеларија
означена бројем 20.
3. Трошкови опремања канцеларије из тачке 2. закључка, падају на терет
цитираног корисника
4. О располагањима из овог закључка, председник општине Уб донеће
одговарајући акт, а у сарадњи са будућим корисником непокретности из тачке 1.
закључка.
5. О спровођењу овог закључка стараће се председник општине Уб и
Општинска управа општине Уб.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-69-10/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

