На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 24. марта 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке санација ударних рупа и пукотина на асфалтним
општинским и некатегорисаним путевима општине Уб
и улицама у насељеном месту Уб

1. Даје се одобрење
председнику општине Уб да може закључити уговор, у тексту који је
саставни део овог закључка, са
Предузеће за путеве ''Ваљево'' а.д. ради релизације јавне набавке –
санација ударних рупа и пукотина на асфалтним општинским и
некатегорисаним путевима општине Уб и улицама у насељеном месту
Уб
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 5.000.000 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: 06-39-1/2017-01

Заменик председника Већа
Александар Јовановић Џајић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник РС'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 24. марта 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке набавка цеви и материјала за поправку путних пропуста
и других објеката на путевима (неармиране и армиране бетонске
цеви различитих пречника, цемент, арматура, шљунак)

1. Даје се одобрење
председнику општине Уб да може закључити уговор, у тексту који је
саставни део овог закључка, са
ТП ''Вучијак''д.о.о. Уб ради релизације јавне набавке – набавка
цеви и материјала за поправку путних пропуста и других објеката на
путевима (неармиране и армиране бетонске цеви различитих
пречника, цемент, арматура, шљунак)
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: 06-39-2/2017-01

Заменик председника Већа
Александар Јовановић Џајић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 24. марта 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке
- осигурање имовине и лица
1. Даје се одобрење руководиоцу:
1) Општинске управе Уб,
2) Основне школе ''Милан Муњас'' Уб,
3) Основне школе ''Рајко Михаиловић'' Бањани,
4) Основне школе '' Душан Даниловић'' Радљево,
5) Основне школе ''Свети Сава'' Памбуковица,
6) Предшколске установе ''Уб'',
7) Гимназије ''Бранислав Петронијевић'',
8) Техничке школе ''Уб'',
9) Музичке школе ''Петар Стојановић'',
10) Установе за културу и спорт '' Културно- спортски центар Уб'' и
11) Градске библиотеке ''Божидар Кнежевић'',
да може закључити уговор о осигурању имовине и лица у складу са
Одлуком Општинске управе Уб о додели уговора, број 404-27-3/17-01 од
13. марта 2017. године,
за реализацију јавне набавке
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа број 0630-6/2017-01од 23. јануара 2017. године.
2. Обавезује се
Општинска управа – Одељење за за финансије да обезбеди потребна
средства у износу од 889.278,03 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
421- износ од 114.936,34 динара;
2) Основна школа ''Милан Муњас'' Уб - позиција 83, економска
класификација 463- износ од 177.112,70 динара;
3) Основна школа ''Рајко Михаиловић'' Бањани - позиција 84,
економска класификација 463- износ од 81.598,13 динара;
4) Основна школа '' Душан Даниловић'' Радљево - позиција 85,
економска класификација 463- износ од 60.359,79 динара;

5) Основна школа ''Свети Сава'' Памбуковица - позиција 86,
економска класификација 463- износ од 58.515,71 динара;
6) Предшколска установа ''Уб'' - позиција 107, економска
класификација 421- износ од 107.237,66 динара;
7) Гимназија ''Бранислав Петронијевић''- позиција 93, економска
класификација 463- износ од 35.905,50 динара;
8) Техничка школа ''Уб'' - позиција 91, економска класификација 463износ од 80.350,95 динара;
9) Музичка школа ''Петар Стојановић'' - позиција 88, економска
класификација 421- износ од 27.129,97 динара;
10) Установа за културу и спорт '' Културно- спортски центар Уб'' позиција 136, економска класификација 421- износ од 128.980,63 динара.
11) Градска библиотека ''Божидар Кнежевић''- позиција 123,
економска класификација 421- износ од 17.150,65 динара.
3. О спровођењу
овог закључка стараће руководиоци из тачке 1. овог закључка.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-39-3/2017-01

Заменик председника Већа
Александар Јовановић Џајић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 24. марта 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке
- набавка добра – електрична енергија
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) Техничке школе ''Уб''
7) Музичке школе ''Петар Стојановић''
8) Установе за културу и спорт '' Културно- спортски центар Уб'' и
9) Градске библиотеке ''Божидар Кнежевић''
да може закључити уговор за набавку електричне енергије у складу
са Одлуком Општинске управе Уб о додели уговора, број 404-24-3/17-01
од 15. марта 2017. године,
а за реализацију јавне набавке
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа број 0630-6/2017-01од 23. јануара 2017. године.
2. Обавезује се
Општинска управа – Одељење за за финансије да обезбеди потребна
средства у износу од 19.872.760,27 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
421- износ од 12.815.160,00 динара;
2) Основна школа ''Рајко Михаиловић'' Бањани - позиција 84,
економска класификација 463- износ од 591.588,00 динара;
3) Основна школа '' Душан Даниловић'' Радљево - позиција 85,
економска класификација 463- износ од 392.508,00 динара;
4) Основна школа ''Свети Сава'' Памбуковица - позиција 86,
економска класификација 463- износ од 274.803,60 динара;
5) Предшколска установа ''Уб'' - позиција 107, економска
класификација 421- износ од 805.744,80 динара;

6) Техничка школа ''Уб'' - позиција 91, економска класификација 463износ од 2.597.469,60 динара;
7) Музичка школа ''Петар Стојановић'' - позиција 88, економска
класификација 421- износ од 66.552,19 динара;
8) Установа за културу и спорт '' Културно- спортски центар Уб'' позиција 136, економска класификација 421- износ од 2.196.228,00 динара.
9) Градска библиотека ''Божидар Кнежевић''- позиција 123,
економска класификација 421- износ од 132.706,08 динара;
3. О спровођењу
овог закључка стараће руководиоци из тачке 1. овог закључка.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-39-4/2017-01

Заменик председника Већа
Александар Јовановић Џајић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 24. марта 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке
- набавка добара – пољопривредна опрема
начелнику Општинске управе Уб да може закључити уговоре у тексту који је саставни део овог закључка, са:
1) за партију 1. – пластеници и пратећа опрема
Елестра д.о.о. Чачак (868.560 динара)
2) за партију – пољопривредне машине и прикључна опрема
Sit Systems, д.о.о. Београд (1.009.750 динара)
3) за партију животиње пољопривредног газдинства и храна за
живориње
''Мирадо'' д.о.о. Железник (1.676.125 динара)
Ради реализације јавне набавке - набавка добара – пољопривредна
опрема
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа број 0630-6/2017-01од 23. јануара 2017. године.
2. Обавезује се
Одељење за финансије да обезбеди део средстава у износу од
3.554.665 динара, за финансирање уговором из тачке 1. овог закључка преузете обавезе на терет средстава буџета општине Уб за 2017. годину раздео
5, глава 5, функција 090, позиција 74, економска класификација 471 –
решавање стамбено-економских потрба избеглих и интерно расељених
лица.
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Општинска управа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-39-5/2016-01

Заменик председника Већа
Александар Јовановић Џајић

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 24. марта 2017. године, доноси
Закључак
о спровођењу јавне набавке
набавка услуга – услуге лекара специјалиста
1. Даје се сагласност Дому здравља Уб на захтев од број 01-324 од
20. марта 2017. године за спровођење јавне набавке:
- набавка услуга – услуге лекара специјалиста,
у вредности од 2.500.000 динара на годишњем нивоу.
2. Обавезује се Општинска управа - Одељење за за финансије да
обезбеди потребна средства за реализацију јавних набавки из тачке 1. овог
закључка из средстава буџета општине Уб за 2017. годину раздео 5, глава
9, функција 740, позиција 96, економска класификација 463.
3. Обавезује се Дом здравља Уб, да по спроведеном поступку јавне
набавке достави Општинском већу општине Уб документацију о истој ради контроле законитости спроведене јавне набавке и давања одобрења за
закључење уговора.
4. О спровођењу овог закључка стараће се Дом здравља Уб и Општинска управа – Одељење за финансије и Одељење за заштиту животне
средине и делатности установа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-39-6/2017-01

Заменик председника Већа
Александар Јовановић Џајић

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 24. марта 2017. године доноси
Закључак
о давању сагласости на
предлог Извештаја о коришћењу средстава
Буџетског фонда за финансирање програма и планова општине Уб
у материји заштите животне средине за 2016. годину
1. Даје се сагласност Општинској управи општине Уб на предлог
Извештаја о коришћењу средстава Буџетског фонда за финансирање
програма и планова општине Уб у материји заштите животне средине за
2016. годину.
2. Обавезује се Општинска управа општине Уб да предлог извештаја
из тачке 1. овог закључка достави надлежном министарству.
3. О спровођењу Општинска управа општине Уб – Одељење за заштиту животне средине и делатности установа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-39-7/2017-01

Заменик председника Већа
Александар Јовановић Џајић

