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, 15. децембра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Плана детаљне регулације
''Врело – Хипопдром''
I Утврђује се предлог Плана детаљне регулације ''Врело –
Хиподром''.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити
Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта, и
то тако што ће исти бити увршћен у дневни ред седнице сазване за 15.
децембар 2017. године по хитном поступку из разлога стварања услова за
привођење намени планског подручја у 2018. години.
III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини
општине Уб одређује се председник обрађивача плана.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-72-1/2017-01

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, 15. децембра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Кодекс
понашања службеника и намештеника општине Уб
I Утврђује се предлог Кодекса понашања службеника и намештеника
општине Уб.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити
Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта, и
то тако што ће исти бити увршћен у дневни ред седнице сазване за 15.
децембар 2017. године по хитном поступку из разлога што је одредбом
члана 196. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалних самоуправа утврђен рок доношења истог до краја 2017. године.
III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини
општине Уб одређује се начелник Општинске управе.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-72-2/2017-01

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,15. децембра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о реализацији Одлуке о буџету општине Уб
у делу планираних расхода
за услуге социјалне заштите за 2018. годину
I Утврђује се предлог Одлуке о реализацији Одлуке о буџету
општине Уб у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за
2018. годину.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити
Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта, и
то тако што ће исти бити увршћен у дневни ред седнице сазване за 15.
децембар 2017. године по хитном поступку из разлога пружања
планираног социјалног давања од јануара 2018. године.
III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини
општине Уб одређује се председник Већа, дарко глишић.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-72-3/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

