
Број 7 – страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 25. август 2014. године 

                                                                        

 

  

 
www.opstinaub.org.rs 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XV – Број 7 Уб, 25. август 2014. године Бесплатан примерак 

 

36. 

На основу одредби Уредбе о условима прибављања 

и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања 

у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени 

гласник Републике Србије'' број 24/2012), а у складу са 

чланом 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Слу-

жбени гласник Републике Србије'' број 129/2007),  

Општинско веће општине Уб, 24. јуна 2014. године 

доноси  

 

Решење  

о измени Решења о образовању и именовању чланова  

Комисије за послове прибављања 

 и отуђења непокретности непосредном погодбом,  

давања у закуп ствари у јавној својини  

и поступке јавног надметања  

и прикупљања писмених понуда 

 

 1. У Решењу о образовању и именовању чланова 

Комисије за послове прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 

ствари у јавној својини и поступке јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда (''Службени гласник 

општине Уб'', број 22/2013) у тачки 4. алинеја 2) мења се 

и гласи: 

 

''2) Драган Миловановић, дипломирани правник, за 

заменика председника;'' 

 

2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб''. 

 
Општина Уб Заменик председника Већа 

Општинско веће  

Број: 06-59-12/2014-01    Александар Јовановић Џајић, с.р. 

 

 

 

37. 

На основу члана 18. став 1. Одлуке о месним 

заједницама (''Службени гласник општине Уб'' број 

10/2013) 

 Прдседник Скупштине општине Уб, 25. августа 

2014. године, доноси 

 

О д  л у к а 

о расписивању избора  

за чланове савета месних заједница  

 

 1. Расписујем за 28. септембар 2014., године изборе 

за чланове савета месних заједница  

 
1) Месна заједница Каленић за насељено место 

Каленић; 
2) Месна заједница Лисо Поље за насељено место 

Лисо Поље. 

 

2. Изборне радње почињу тећи од дана 

објављивања ове одлуке у ''Службеном гласнику 

општине Уб''. 

 

3. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб''. 

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 013-16/2014-01 Драган Јелић, с.р. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

С а д р ж а ј 

 

 

36. 

 

Решење о измени Решења о образовању и именовању чланова Комисије за послове прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступке јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда 

 

 

 

1 

 

37. 

 

Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница 

 

1 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Уб  

За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  

секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 

 


