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, 9. марта 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 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 Програм пословања за 2017. годину.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити
Скупштини, општине Уб ради стављања у дневни ред по хитном поступку и
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: 06-36-1/2017-01

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, 9. марта 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Закључка о прихватању
Извештаја о раду Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу
за 2016. годину
I Утврђује се предлог Закључка о прихватању Извештаја о раду
Центра за социјални рад ''Уб'' у Убу 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 представник установе.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-36-2/2017-01

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, 9. марта 2017. године доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Решења о давању сагласности
Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба
на План и програм рада за 2017. годину
I Утврђује се предлог Решења о давању сагласности Центру за социјални рад ''Уб'' из Уба на План и програм 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: 06-36-3/2017-01

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, 9. марта 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о измени Одлуке о мрежи основних школа општине Уб
I Утврђује се предлог Одлуке о измени Одлуке о мрежи основних
школа општине 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 председник Већа, Дарко Глишић.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-36-4/2017-01

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, 9. марта 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке
- гориво за моторна возила
1. Даје се одобрење руководиоцу:
1) Општинске управе Уб,
2) Основне школе ''Рајко Михаиловић'' Бањани,
3) Основне школе '' Душан Даниловић'' Радљево,
4) Основне школе ''Свети Сава'' Памбуковица,
5) Предшколске установе ''Уб'',
6) Установе за културу и спорт '' Културно- спортски центар Уб'' и
да може закључити уговор за набавку горива за моторна возила у складу
са Одлуком Општинске управе Уб о додели уговора, број 404-23-3/17-01 од 22.
фебруара 2017. године,
а за реализацију јавне набавке
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа број 06-306/2017-01од 23. јануара 2017. године.
2. Обавезује се
Општинска управа – Одељење за за финансије да обезбеди потребна средства у износу од 3.859.150 динара за финасирање уговором из тачке 1 овог
закључка преузете обавезе на терет средстава буџета општине Уб за 2017. и то:
1) Општинска управе Уб - позиција 46, економска класификација 421износ од 3.132.500 динара;
2) Основна школа ''Рајко Михаиловић'' Бањани - позиција 84, економска
класификација 463- износ од 186.250 динара;
3) Основна школа '' Душан Даниловић'' Радљево - позиција 85, економска
класификација 463- износ од 50.350 динара;
4) Основна школа ''Свети Сава'' Памбуковица - позиција 86, економска
класификација 463- износ од 136.650 динара;
5) Предшколска установа ''Уб'' - позиција 107, економска класификација
421- износ од 105.400 динара;
6) Установа за културу и спорт '' Културно- спортски центар Уб'' позиција 136, економска класификација 421- износ од 248.000 динара.
3. О спровођењу
овог закључка стараће руководиоци из тачке 1. овог закључка.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-36-5/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

