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Бесплатан примерак

27.

На основу члана 33. став 1. тачка 10) Статута општине Уб (“Службени гласник општине Уб” број
12/2008),
Скупштина општине Уб, 29. априла 2014. године, доноси
Закључак
о прихватању Извештаја о раду
Јавног предузећа за управљање и
коришћење регионалног вишенаменског хидросистема
Стубо – Ровни ''Колубара'' Ваљево за 2013. годину
1. Прихвата се Извештаја о раду Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног
вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни ''Колубара'' Ваљево за 2013. годину.
2. Овај закључак објавити у “Службеном гласнику општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 0651-1-/2014-01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

28.
На основу члана 20. тачка 1) и члана 32. тачка 4) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007) и члана 2. тачка 1) и члана 33. тачка 5) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008 и 6/2013) а уз претходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде Републике Србије број 320-11-3240/2014-14 од 22.04.2014. године
Скупштина општине Уб, 29. априла 2014. године, доноси
Одлука
о утврђивању
Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Уб за 2014. годину
Члан 1.
Утврђује се Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Уб
за 2014. годину, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.
На званичној интернет страни органа општине Уб објавити одлуку са званичним табелама, и то:
- Табела 1, преглед по катастарским општинама;
- Табела 2, преглед по облицима својине;
- Табела 3, преглед по класама и културама земљишта;
- Табела 4, 5 и 6 - одводњавање, наводњавање и побољшање квалитета;
- Табела 7, корисници пољопривредног земљишта у државној својини;
- Табела 8, план прихода сопственог учешћа;
- Табела 9, програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу
пољопривредног земљишта;
- Taбела 9б, извештај о утрошеним средствима у 2013. години;.
- Табела 15, Преглед јавних надметања;
- Табела 16, Збирна табела;
- Табела 16а, Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена
надметањима;
- Табела 17, Величина јавних надметања.
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Уб”.
Општина Уб
Скупштина општине
Број: 320-142014-01

Председник Скупштине
Драган Јелић, с.р.

САДРЖАЈ

1.
2.

Закључак о прихватању Извештаја о раду Јавног предузећа за управљање и коришћење
регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни ''Колубара'' Ваљево за 2013. годину
Одлука о утврђивању Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта општине Уб за 2014. годину

Издавач: Скупштина општине Уб
За издавача, уредио број и одговра за тачан садржај објављених аката,
Секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић
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