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46. 

На основу члана 18. став 1. Одлуке о месним заједницама (''Службени гласник општине Уб'' број 10/2013) 

 Председник Скупштине општине Уб, 25. маја 2016. године, доноси 

  

 

О д л у к а 

измени Одлуке о расписивању избора за чланове савета месних заједница  

 

 

 1. У одлуци о расписивању избора з ачланове месних заједница (''Службени гласник општине Уб'' број 

13/2016) у тачки 1. алинеја 1) текст која гласи ''Месна заједница Лончаник за насељено место Лончаник'' брише се. 

 

2. Ова одлука стпа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 013-14-1/2016-01 Александар Дамњановић, с.р. 

 

 

47. 

На основу члана 20. тачка 19) Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007) и члана 2. 

тачка 20). Статута Општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008), 

Општинско веће општине Уб, на седници одржаној дана 10. јуна 2016. године, донеоси  

 

Одлука  

о оснивању и именовању чланова  

Комисије за утврђивање последица елементарне непогоде  

- поплаве, суше и пожара и процену штете проузроковане истом  

на стамбеним и економским објектима  

и на пољопривредним културама 

 

 

 1. Оснива се Комисија за утврђивање последица елементарне непогоде - поплаве, суше и пожара и процену 

штете проузроковане истом на стамбеним и економским објектима и на пољопривредним културама, у даљем тек-

сту Комисија, и то:  

 

   Стални састав Комисије: 

 1) Марија Новаковић из Уба, за председника; 

 2) Мирјана Јовановић из Уба, за заменика председника; 

 3) Немања Поповић, из Уба, за члана; 

 4) Александра Трифуновић из Уба, за члана; 

5) Анђелка Леонтијевић из Уба, за члана; 

6) Роксанда Гавриловић из Уба, за члана. 

 

Проширени састав Комисије: 

1) Зорица Марјановић; 

2) Томислав Јуришић; 

3) Милица Ранковић; 

4) Мирјана Јуришић; 

5) Љубиша Димитријевић; 

6) Зоран Костић; 

7) Станимир Игњатовић; 

8) Слободан Јуришић; 
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9) Бојана Марковић; 

10) Јасмина Вилимоновић; 

11) Лука Јеленић; 

12) Живорад Лазаревић; 

13) Ивана Васиљевић; 

14) Александар Мијатовић; 

15) Јелена Леонтијевић; 

16) Ненад Пеладић; 

17) Александар Веселиновић. 

 

 2. Комисија се формира у циљу изласка на терен и утврђивања чињеничног стања – последица проузрокова-

них поплавом, сушом и пожаром на стамбеним и економским објектима и пољопривредним културама по захтевима 

мештана који су претрпели штете, као и процењивања висине штете. 

 

 3. Обавеза је комисије да о утврђеном чињеничном стању и процени штете сачини записнике, и на основу њих 

извештај, и исте достави извршном органу општине Уб на одлучивање. 

 

 4. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању и именовању чланова Комисије за утвр-

ђивање последица елементарне непогоде - поплаве, суше и пожара и процену штете проузроковане истом на стам-

беним и економским објектима и на пољопривредним културама број 06-56-1/2014-01, 06-43-6/2012-01 и 06-56-

1/2014-01. 

 

 5. Ово одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

 

Општина Уб Председника Већа 

Општинско веће  

Број: 06-46-9/2016-01 Дарко Глишић, с.р. 

 

 

 

С а д р ж а ј 

 

 46. Одлука измени Одлуке о расписивању избора за чланове савета месних заједница 

 
1 

 

47. 

 

Одлука о оснивању и именовању чланова Комисије за утврђивање последица елементарне 

непогоде - поплаве, суше и пожара и процену штете проузроковане истом  

на стамбеним и економским објектима  

и на пољопривредним културама 

 

1 

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

 


