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, 6. септембра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о другом ребалансу Одлуке о буџету Општине Уб
за 2017. годину
I Утврђује се предлог Одлуке о другом ребалансу Одлуке о буџету
Општине 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 За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине Уб одређује се Дарко Глишић, председник Већа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-55-1/2017-01

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, 6. септембра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Решења о измени Решења о именовању чланова
Школског одбора Техничке школе “Уб” у Убу
I Утврђује се предлог Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Техничке школе “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 скраћеном поступку јер се ради о разрешењу и именовању на
предлог установе.
IV За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине Уб одређује се Дарко Глишић, председник Већа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-55-2/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

На основу члана 46. тачка 2) Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 53. тачка 2)
Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008 и
6/2013),
Општинско веће општине Уб, на седници одржаној дана 6.
септембра 2017. године, донoси
Закључак
о давању сагласности
председнику општине Уб
на Трећу измену План јавних набавки за 2017. годину
Даје се сагласност председнику општине Уб на Трећу измену Плана
јавних набавки за 2017. годину, број 020-100-03 од 4. септембра 2017.
године.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-55-3/2017-01

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, 6. септембра 2017. године доноси
Закључак
о давању одобрења за закључење уговора
за реализацију јавне набавке - набавка радова - Изградња противградне станице у селу Тулари
1. Даје се одобрење
начелнику Општинске управе општине Уб да може закључити уговор у тексту који је саставни део овог закључка, са:
ГР ''Тетра'' Ракић Андрија ПР Ваљево Уб, ради реализације јавне
набавке – набавка радцова
- Изградња противградне станице у селу Тулари
чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа број 0630-6/2017-01 од 23. јануара 2017. године, 06-42-8/2017-01 од 25. априла
2017. године и 06-54-2/2017-01 од 24. августа 2017. године.
2. Обавезује се
Општинска управа – Одељење за за финансије да обезбеди потребна
средства у износу од 705.168,84 динара за финасирање уговором из тачке 1
овог закључка преузете обавезе на терет средстава буџета општине Уб за
2017. годину, раздео 5, глава 5, функција 133, позиција 55, економска класификација 484 – Накнада штете и повреде настале услед елементарних
непогода и других природних узрока.
3. О спровођењу
овог закључка стараће се Општинска управа општине Уб - Одељење
за финансије
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-55-4/2017-01

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, 6. септембра 2017. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о oдређивању максималног броја
запослених на неодређено време
у организационим облицима система општине Уб за 2017. годину
I Утврђује се предлог Одлуке о oдређивању максималног броја
запослених на неодређено време у организационим облицима система
општине 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 За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини
општине Уб одређује се председник Већа Драко Глишић.
IV Овим закључком се повлачи закључак број 06-52-1/2017-01 од 21.
јула 2017. године.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-55-5/2017-01

Председник Већа
Дарко Глишић

