
 
  

На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други 

закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закона. Одлуке 

УС РС - 81/2020) и члана 60. тачка 1) Статута општине Уб (“Службени 

гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

 Општинско веће општине Уб, 23. фебруара 2023. године, доноси  

 

 

Закључак 

о утврђивању предлога 

Одлуке о посебном начину утврђивања и наплате пореза  

на имовину физичких лица у 2023. години 

 

I Утврђује се предлог Одлуке о посебном начину утврђивања и 

наплате пореза на имовину физичких лица у 2023. години.  

 

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. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-13-1/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други 

закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закона. Одлуке 

УС РС - 81/2020) и члана 60. тачка 1) Статута општине Уб (“Службени 

гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

 Општинско веће општине Уб, 23. фебруара 2023. године, доноси  

 

 

Закључак 

о утврђивању предлога 

Одлуке о измени Одлуке о начину измирења доспелог дуга  

по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта 

 

I Утврђује се предлог Одлуке о измени Одлуке о начину измирења 

доспелог дуга по основу накнаде за коришћење 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 председник Већа. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-13-2/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други 

закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закона. Одлуке 

УС РС - 81/2020) и члана 60. тачка 1) Статута општине Уб (“Службени 

гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

 Општинско веће општине Уб, 23. фебруара 2023. године, доноси  

 

 

Закључак 

о утврђивању предлога 

Закључка о прихватању Извештаја о раду 

Центра за социјални рад ''Уб'' из Уба за 2022. годину 

 

I Утврђује се предлог Закључка о прихватању Извештаја о раду 

Центра за социјални рад ''Уб'' из Уба за 2022. 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 Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-13-3/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други 

закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закона. Одлуке 

УС РС - 81/2020) и члана 60. тачка 1) Статута општине Уб (“Службени 

гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

 Општинско веће општине Уб, 23. фебруара 2023. године, доноси  

 

 

Закључак 

о утврђивању предлога 

Решења о давању сагласности на План и програм рада 

Центра за социјални рад ''Уб'' из Уба за 2023. годину, 

са Финансијским планом за 2023. годину 

 

 

I Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на План и 

програм рада Центра за социјални рад ''Уб'' из Уба за 2023. годину, са 

Финансијским планом за 2023. 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 Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-13-4/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други 

закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закона. Одлуке 

УС РС - 81/2020) и члана 60. тачка 1) Статута општине Уб (“Службени 

гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

 Општинско веће општине Уб, 23. фебруара 2023. године, доноси  

 

 

Закључак 

о утврђивању предлога 

Решења о измени Решења о именовању председника,  

заменика председника и чланова Управног одбора 

Установе културе ''Културни центар Уб'' 

 

I Утврђује се предлог Решења о измени Решења о именовању 

председника, заменика председника, и чланова Управног одбора Установе 

културе ''Културни центар Уб''.  

 

II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити 

Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта о 

коме ће Скупштина општине Уб да одлучи у скраћеном поступку. 

 

III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини 

општине Уб одређује се представник установе. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-13-5/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службе-

ни гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 

закон и 47/2018) и члана 60. став 1. тачка 2) и 16) Статута општине Уб 

(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

 Општинско веће општине Уб, 23. фебруара 2023. године, доноси  

 

 

Закључак 

о давању одобрења за закључење уговора  

за реализацију јавне набавке  

 – Помоћ у кући 

 

1. Даје се одобрење  
председнику општине Уб, може закључити уговор, у тексту који је 

саставни део овог закључка, са: 

Удружење грађана ''Срцем за наш град'', 
ради реализације јавне набавке  - Помоћ у кући 

чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа, број 06-10-

4/2023-01 од 23. јануара 2023. године. 

 

2. Обавезује се  

Општинска управа - Одељење за финансије да обезбеди потребна 

средства, за финансирање уговором из тачке 1. овог закључка преузете 

обавезе, у износу од 6.620.854,00 динара на терет средстава  буџета 

општине Уб за 2023. годину, раздео 5, функција 090, позиција 20/0, 

економска класификација 423 – услуге по уговору. 

 

3. О спровођењу  

овог закључка стараће се Општинска управа општине Уб. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-13-6/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (“Службе-

ни гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 

закон и 47/2018) и члана 60. став 1. тачка 2) и 16) Статута општине Уб 

(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

 Општинско веће општине Уб, 23. фебруара 2023. године, доноси  

 

 

Закључак 

о давању одобрења Основној школи ''Милан Муњас''  

за закључење уговора за реализацију јавне набавке  

– набавка услуга – превоз ученика  

 

 

1. Даје се одобрење  
директору Основне школе ''Милан Муњас'' из Уба, у даљем тексту 

корисник, да може закључити уговор, у тексту који је саставни део овог 

закључка, са  

ALADIN TOURS д.о.о. Уб, ради реализације јавне набавке  - набавка 

услуга – превоз ученика,  

чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа, број 06-10-

6 /2023-01 од 23. јануара 2023. године. 

 

2. Обавезује се  

Општинска управа - Одељење за финансије да обезбеди потребна 

средства, за финансирање уговором из тачке 1. овог закључка преузете 

обавезе, у износу од 6.451.391,10 динара на терет средстава  буџета 

општине Уб за 2023. годину, раздео 5, Програм 2003 Основно образовање, 

функција 921, позиција 90/0, економска класификација 463 – трансфери 

осталим нивоима власти, активност 0001 – реализација делатности 

основног образовања. 

 

3. О спровођењу  
овог закључка стараће се корисник и Општинска управа – Одељење за 

финансије и Одељење за делатности установа и заштиту животне средине. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-13-7/2023-01 Дарко Глишић 
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На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - други 

закон, 101/2016 – други закон, 47/2018 и 111/2021 – други закона. Одлуке 

УС РС - 81/2020) и члана 60. став 1. тачка 2) и 16) Статута општине Уб 

(“Службени гласник општине Уб” број 4/2019), 

Општинско веће општине Уб, 23. фебруара 2023. године, доноси  

 

Закључак  

о давању одобрења Основној школи ''Милан Муњас'' Уб 

за закључење уговора за реализацију јавне набавке добара – 

електрична енергија 

 

 1. Даје се одобрење  
директору Основнe школe ''Милан Муњас'' да може закључити уго-

воре у тексту који је саставни део овог закључака, са  

ЈП ЕПС Огранак ЕПС Снабдевање, Београд, Масарикова 1-3 

ради реализације јавне набавке добра – електрична енергија, 

чије је спровођење одобрено закључком Општинског већа број 06-10-

6/2022-01 од 23. јануара 2023. године. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 2. Обавезује се  

Одељење за финансије да обезбеди део средстава у износу од 

7.110.305,28 динара, за финансирање уговором из тачке 1. овог закључка 

преузете обавезе на терет средстава буџета општине за 2023. годину, 

раздео 5, Програм 2003 Основно образовање, функција 921, позиција 90/0, 

економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, 

активност 0001 – реализација делатности основног образовања.  

3. О спровођењу  
овог закључка стараће се Основнe школe ''Милан Муњас'' и Општин-

ска управа -  Одељење за финансије и Одељење за заштиту животне среди-

не и делатности установа. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-13-8/2023-01 Дарко Глишић 
 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)

