На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007) и члана 11. став 2.
Одлуке о грађевнском земљишту (''Службени гласник општине Уб'' број
13/2015),
Општинско веће општине Уб, 31. марта 2017. године, доноси
Закључак
о отуђењу к.п. бр. 270/36 и к.п. бр. 270/37, обе у КО Уб,
из јавне својине општине Уб
1. Непокретности уписане у лист непокретности број 2687 КО Уб, и
то:
- к.п. бр. 270/36 површине 1.292 м2, земљиште у грађевинском
подручју, пашњак 1. класе, јавна својина општине Уб, са уделом 1/1;
- к.п. бр. 270/37 површине 1.241 м2, земљиште у грађевинском
подручју, пашњак 1. класе, јавна својина општине Уб, са уделом 1/1,
познате као део старе сточне пијаце у Убу,
оправдано је и целисходно отуђити из јавне својине општине Уб,
а ради привођења намени утвђене планским актом општине Уб,
уз обавезу купца да напред наведено земљиште приведе намени у
року од три године од дана добијања грађевинске дозволе за изградњу, а
најдуже у року од четири године рачунајући од дана уплате купопродајне
цене, са запрећеном санкцијом раскидања уговора у случају непоштовања
напред наведе обавезе, уз поврћај уплаћене купородајне цене, умањене за
износ уплаћеног депозита.
2. О спровођењу овог закључка стараће се председник општине Уб и

Општинска управа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-40-1/2017-01

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, 31.марта 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора за реализацију јавне набавке
- Набавка намирница за ђачку кухињу
1. Даје се одобрење
директору ОШ ''Душан Даниловић'' Радљево да може закључити уговоре у тексту који је саставни део овог закључка, са
за део 1 – намирнице:
1) за партију 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8,
ЗЗ ''Трлић'' Уб (559.085,70 динара)
2) за партију 6
''Сточар Л.С.Б.'' Уб, (3.080,00 динара)
за део 2 – пекарски производи
3) за партију 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.
''Нини –С'', Уб (721.894,40 динара)
Ради реализације јавне набавке - Набавка намирница за ђачку
кухињу,
чије је спровођење одређено закључком Општинског већа, број 0635-6/2017-01 од 27. фебруара 2017. године
2. Обавезује се
Одељење за финансије да обезбеди део средстава у износу од 370.000
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 980, позиција 69, економска класификација 472 –исхрана и
смештај ученика
3. О спровођењу
овог закључка стараће се ОШ ''Душан Даниловић'' Радљево и Општинска управа – Одељење за финансије и Одељење за заштиту животне
средине и делатности установа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-40-2/2016-01

Заменик председника већа
Александар Јовановић Џајић

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије" број 129/2007) и сходне примене члана 11. став 2. Одлуке о
грађевнском земљишту (''Службени гласник општине Уб'' број 13/2015),
Општинско веће општине Уб, 31. марта 2017. године, доноси
Закључак
о давању у закуп пословне зграде
(познате као стара зграда основне школе),
стојеће на катастарској парцели број 1476/1 КО Новаци
1. Непокретност уписану у лист непокретности број 107 КО Новаци, и то:
породичну стамбену зграду, друштвена својина, држалац Земљорадничка
задруга Новаци, површине 186,72 м2, која је уступила право коришћења предметне
непокретности општини Уб, по основу вансудског поравнања број Р-96-04 од 23.
августа 2005. године,
познату као стара зграда основне школе у Новацима,
оправдано је и целисходно дати у закуп до 30. јуна 2020. године, а на начин и
под условима утврђеним Уредбом 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 и 99/2015).
2. Прихвата се, висина месечне закупнине за непокретност из тачке 1. закључка
- као почетни износ, процењена од стране судског вештака грађевинске струке, Жарка
Мишљеновића, дипломираног инжењера грађевине, од 25. марта 2017. године, и то:
нето 79,94 еура или 9.913,78 динара,
бруто 95,92 еура или 11.896,53 динара,
а према средњем курсу евра на дан 25. марта.2017. године, када је 1 еуро износио
124,0050 динара.
3. Обавезује се Комисија за послове прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступке јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени
гласник општине Уб'' број 22/2013) у даљем тексту Комисија, да у складу са
чланом 6. став 1. и 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 и 99/2015), спроведе поступак давања у закуп непокретности из
тачке 1. Закључка.
4. О спровођењу овог закључка стараће се Општинска управа Уб и Комисија.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-40-3/2017-01

Заменик председника Већа
Александар Јовановић Џајић

