На основу члана 83. Пословника Скупштине општине Уб (“Службени
гласник Општине Уб”, бр. 10/2008 и 6/2013)
Општиснко веће општине Уб, 15. марта 2017. године, доставља
Скупштини општине Уб
Амандман
на предлог
Одлуке о утврђивању измена и допуна
Плана генералне регулације ''Уб 2025.''
У графичком прилогу
предлога Одлуке о утврђивању измена и допуна Плана генералне
регулације ''Уб 2025'
у делу ''Намена површина''
намена за парцелу кп.бр. 610/1 КО Совљак,
део ''радна зона'' и део ''пољопривредно земљиште''
мења се и гласи:
''парцела кп.бр. 610/1 КО Совљак у целости ''радна зона''.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-38-1/2015-01

Председник Већа
Дарко Глишић

Образложење
Предлогом амандмана на Одлуку о изменама и допунама Плана
генералне регулације «Уб 2025.» проширује се постојећа радна зона и
ствара предуслов за даљу доградњу производних капацитета «Млекаре
Уб» д.о.о из Уба.

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. марта 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о утврђивању измена и допуна
Плана генералне регулације ''УБ 2025''
I Утврђује се предлог Одлуке о утврђивању измена и допуна Плана
генералне регулације ''УБ 2025''.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити
Скупштини општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта.
III Општинско веће општине Уб предлаже председнику Скупштине
општине Уб да предлог акта из тачке I овог закључка уврсти у дневни ред
Скупштине општине Уб као тачку о којој ће Скупштина општине Уб одлучивати по хитном поступку.
IV За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине Уб одређује се представник обрађивача.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-38-2/2017-01

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, 15. марта 2016. године доноси
Закључак
о утврђивању предлога Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
у општини Уб за 2017. годину

I Утврђује се предлог Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у општини 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 Општинско веће општине Уб предлаже председнику Скупштине
општине Уб да предлог акта из тачке I овог закључка уврсти у дневни ред
Скупштине општине Уб као тачку о којој ће Скупштина општине Уб одлучивати по хитном поступку јер је обавеза локалне самоуправе да донесе
Програм до 31. марта 2017. године.
IV За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине Уб одређује се Дарко Глишић, председник Већа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-38-3/2017-01

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, 15. марта 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Решења о измени Решења
о именовању чланова Управног одбора
Предшколске установе ''Уб'' у Убу
I Утврђује се предлог Решења о измени Решења о именовању чланова
Управног одбора Предшколске установе ''Уб'' у Убу.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити
Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта.
III Општинско веће општине Уб предлаже председнику Скупштине
општине Уб да предлог акта из тачке I овог закључка уврсти у дневни ред
Скупштине општине Уб као тачку о којој ће Скупштина општине Уб одлучивати по хитном поступку како би Управни одбор установе радио у
пуном саставу.
IV За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине Уб одређује се Дарко Глишић, председник Већа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-38-4/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 15. марта 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења Установи за културу и спорт
''Културно – спортски центар Уб''
за закључење уговора за реализацију јавне набавке
– одржавање хигијене спортске хале
1. Даје се одобрење
директору Установи за културу и спорт ''Културно – спортски центар
Уб'' да може закључити оквирни споразум и уговор у тексту који је саставни део овог закључка, са
Милош Урошевић ПР, Услужно чишћење тепиха ''ПРОФИ'',
Радљево, Уб ради реализације јавне набавке
- одржавање хигијене спортске хале
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа број 06-342/2017-01 од 21. фебруара 2017. године
2. Обавезује се
Одељење за финансије да обезбеди потребна средства у износу од
1.899.992 динара за финансирање уговором из тачке 1. овог закључка преузете обавезе на терет средстава буџета општине Уб за 2017. годину раздео
5, глава 13, функција 810, позиција 146, економска класификација 425 текуће поправке и одржавање.
Обавезе утврђене оквирним споразумима између установе и
добављача из тачке 1. а које доспевају у 2018. години имају се измирити
највише до износа средстава који ће за ту намену бити одобрен Одлуком о
буџету општине Уб за 2018. годину.
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Установа за културу и спорт ''Културно –
спортски центар Уб'' и Општинска управа – Одељење за финансије и Одељење за делатности установа и заштиту животне средине.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-38-5/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 15. марта 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке
- израда фасаде у Улици 3. октобра 6 у Убу

1. Даје се одобрење
председнику општине Уб да може закључити уговор, у тексту који је
саставни део овог закључка, са
ПР молерска радња ''Урош 2016'', Уб, ради релизације јавне
набавке– израда фасаде у Улици 3. октобра 6 у Убу
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа, број 0630-5/2017-01 од 23. јануара 2017. године.
2. Обавезује се
Општинска управа - Одељење за финансије да обезбеди потребна
средства у износу од 950.800 динара на терет средстава буџета општине
Уб за 2017. годину, раздео 3, глава 3, функција 451, позиција 34, економска
класификација 425 – текуће поправке и одржавање.
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Општинска управа - Одељење за финансије.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-38-6/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 15. марта 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке
- набавка каменог материјала за одржавање
макадамских коловозних застора фракције 0-31 мм, 0-63 мм
и ломљеног камена

1. Даје се одобрење
председнику општине Уб да може закључити уговор, у тексту који је
саставни део овог закључка, са
„Ауто-коп“ д.о.о. Љиг, ради релизације јавне набавке– набавка
каменог материјала за одржавање макадамских коловозних застора
фракције 0-31 мм, 0-63 мм и ломљеног камена
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа, број 0630-5/2017-01 од 23. јануара 2017. године.
2. Обавезује се
Општинска управа - Одељење за финансије да обезбеди потребна
средства у износу од 3.200.000 динара на терет средстава буџета општине
Уб за 2017. годину, раздео 3, глава 3, функција 451, позиција 34, економска
класификација 425 – текуће поправке и одржавање.
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Општинска управа - Одељење за финансије.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-38-7/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 15. марта 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке
превоза каменог материјала за одржавање макадамских коловозних
застора на територији општине Уб за 2017. годину
1. Даје се одобрење
председнику општине Уб да може закључити уговор, у тексту који је
саставни део овог закључка, са
СЗГАР „Трно-коп“ Уб, ради релизације јавне набавке– превоза
каменог материјала за одржавање макадамских коловозних застора на
територији општине Уб за 2017. годину
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа, број 0630-5/2017-01 од 23. јануара 2017. године.
2. Обавезује се
Општинска управа - Одељење за финансије да обезбеди потребна
средства у износу од 1.000.000 динара на терет средстава буџета општине
Уб за 2017. годину, раздео 3, глава 3, функција 451, позиција 34, економска
класификација 425 – текуће поправке и одржавање.
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Општинска управа - Одељење за финансије.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-38-8/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

