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Бесплатан примерак

1.
На основу члана 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник. РС бр 129/2007),
Општинско веће општине Уб, 7.фебруара 2013. године, доноси
Закључак
о изменама Закључка
о објављивању позива за прикупљање понуда,
односно пријава за јавну набавку
1. Назив Закључка о објављивању позива за прикупљање понуда, односно пријава за јавну набавку
(''Службени гласник општине Уб'' број 23/2012 и 25/2012), у даљем тексту закључак о објављивању, мења се и
гласи:
''Закључак о обавези објављивања на сајту општине Уб позива за прикупљање понуда, односно пријава
за јавну набавку''.
2. У закључку о објављивању тачке 1. и 2. мењају се и гласе:
1. Обавезују се корисници средства буџета општине Уб да позиве за прикупљање понуда, односно пријава за јавну набавку објављују на сајту општине Уб, почев од 8. фебруара 2013. године.
2. Обавезују се корисници средства буџета општине Уб да позиве из тачке 1 овог закључка објаве на
сајту општине Уб најкасније дан раније у односу на дан упућивања позива за достављање понуда.
3. Овај закључак објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-28-29/2013-01

Председник Већа
Дарко Глишић, с.р.

2.
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),
Општинско веће општине Уб, 7. фебруара 2013. године, доноси
Закључак
о начину и условима доделе
опредељених средстава буџета општине Уб за удружења у 2013. години
1. Одлуком о буџету општине Уб за 2013. годину (''Службени гласник општине Уб'' број 31/2012) опредељена средства за удружења, глава 02, функција 110 - дотације невладиним оргнизацијама, позиција 50,
економска класификација 481 – удружења, у износу од 4.000.000 динара (у даљем тексту средства) могу се
доделити удружењима на начин и под условима утврђеним овим закључком.
2. Средства се додељују удружењима која имају седиште на територији општине Уб:
1) За подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализују
удружења, а који су од јавног интереса на основу спроведеног јавног конкурса и уговора о реализовању одобреног програма.
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(1) Под програмом од јавног интереса из тачке 1. овог става нарочито се сматрају програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе,
информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе
против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.
(2) Уговор, у име општине Уб, са удружењем закључиће руководилац корисника буџетских средстава
надлежан за област у којој се остварују основни циљеви удружења.
2) Спортским организацијама и удружењима, цркви и другим удружењима чији је рад уређен посебним законом, a за финансирање односно суфинансирање делатности удружења одређених програмом удружења за буџетску годину, на који (програм) је сагласност дао надлежан орган општине Уб.
3. Пренос додељених средства буџета општине Уб удружењима из става 2. овог закључка има се вршити на основу захтева удружења и приложене документације (по закону који уређује буџетски систем) о насталом расходу који се има покрити на терет додељених средстава.
4. Удружења су обавезна да додељена средства из става 2. овог закључка користе искључиво за реализовање одобрених програма.
5. Удружења којa су добила средства буџета општине Уб, обавезна су да најмање једанпут годишње,
а најкасније до краја 2013. године, чини доступним јавности извештај о свом раду и о обиму и начину стицања и коришћења средстава и тај извештај достави даваоцу средстава.
6. О извршењу овог закључка стараће се Општинска управа – Одељење за делатности установа и заштиту животне средине и Одељење за финансије.
7. Обавезује се Општинска управа – Одељење за делатности установа и заштиту животне средине да у
року од 15 дана од дана доношења овог закључка утврди и објави на сајту општине Уб и недељним новинама
''Напред'' Ваљево конкурс за доделу средстава удружењима из става 2. тачка 1) овог закључка.
По спроведеном конкурсу Општинска управа – Одељење за делатности установа и заштиту животне
средине у року од 30 дана сачиниће и доставити Општинском већу предлог одлуке о додели средстава.
8. Овај закључак објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-28-17/2013-01

Председник Већа
Дарко Глишић, с.р.
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