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, 8. јуна 2017. године, доноси

Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о првом ребалансу Одлуке буџету Општине Уб за 2017. годину

I Утврђује се предлог Одлуке о првом ребалансу Одлуке
Општине Уб за 2017. годину.

буџету

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 Дарко Глишић, председник Већа.

Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-47-1/2017-01

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, 8. јуна 2017. године, доноси

Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о измени и допопуни
Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта

I Утврђује се предлог Одлуке о измени и допопуни Одлуке о
утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
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 Дарко Глишић, председник Већа.

Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-47-2/2017-01

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, 8. јуна 2017. године, доноси

Закључак
о утврђивању предлога
Од л у к e
о изменама и допунама
Одлуке о привременом постављању и уклањању монтажних
и других објеката на јавним површинама
на територији општине Уб

I Утврђује се предлог Одлукe о изменама и допунама Одлуке о привременом постављању и уклањању монтажних и других објеката на јавним
површинама на територији 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 Дарко Глишић, председник Већа.

Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-47-3/2017-01

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, 8. јуна 2017. године, доноси

Закључак
о утврђивању предлога
Решење
о давању сагласности
Установи за културу и спорт ''Култуно–спортски центар Уб''
на Прву измену Програма рада за 2017. годину

I Утврђује се предлог Решења о давању сагласности Установи за
културу и спорт ''Култуно–спортски центар Уб'' на Прву измену Програма
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: 06-47-4/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

