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Бесплатан примерак

43.
На основу члана 18. став 1. Одлуке о месним заједницама (''Службени гласник општине Уб'' број 10/2013)
Председник Скупштине општине Уб, 23. маја 2016. године, доноси
Одлука
о расписивању избора за чланове савета месних заједница
1. Расписујем за 26. јун 2016. године изборе за чланове савета месних заједница
1) Месна заједница Лончаник за насељено место Лончаник;
2) Месна заједница Милорци за насељено место Милорци;
3) Месна заједница Радуша за насељено место Радуша;
4) Месна заједница Шарбане за насељено место Шарбане.
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
Скупштина општине
Број: 013-14/2016-01

Председник Скупштине
Александар Дамњановић, с.р.

44.
На основу Одлуке о расписивању избора за чланове савета месних заједница (''Службени гласник општине
Уб'' број 13/2016) и члана 23. и 27. Одлуке о месним заједницама (''Службени гласник општине Уб'' број 10/2013)
Општинска изборна комисија, 24. маја 2016. године, издаје
Обавештење
Обавештавају се грађани месних заједница, у којима су расписани избори за чланове савета месних заједница
за 26. јун 2016. године, о броју уписаних бирача на дан расписивања избора, броју чланова савета који се бира и
броју, најмањем, грађана (грађани са бирачким правом на подручју месне заједнице – са пребивалиштем на
територији месне заједнице) који својим овереним потписом подржавају кандидатуру, и то:
Редни Назив месне Број бирача
број
заједнице
на дан
расписивања
избора

1.
2.
3.
4.

Лончаник
Милорци
Радуша
Шарбане

287
293
204
371

Број чланова савета
који се бира
(члан 15. Одлуке о
месним заједницама)

3
3
3
3

Број, најмањи, грађана (грађани са бирачким
правом на подручју месне заједнице – са
пребивалиштем на територији месне заједнице)
који својим овереним потписом подржавају
кандидатуру
(члан 27. Одлуке о месним заједницама)
7
7
7
7

Овера изјава о подршци кандидатуре вршиће се у месним канцеларијама и на писарници Општинске управе,
без наплате накнаде.
Кандидат за члана савета своју кандидатуру за члана савета доставља лично Комисији најкасније 15 дана пре
дана одређеног за одржавање избора (члан 28. Одлуке о месним заједницама) – до 10. јуна 2016. године.
Општинска изборна комисија
Председник комисије
Број: 013-14-1/2016-01
Драган Радојичић, с.р.
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45.
На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'' број
129/2007) и члана 54. став 8. Статута општине Уб („Службени лист Општине Уб'' број 12/2008 и 6/2013),
Oпштинско веће општине Уб, на седници одржаној 24. маја 2016. године, доноси
Одлука
о допуни
Пословника Општинског већа општине Уб
Члан 1.
У члану 39. Пословника Општинског већа општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 13/2008 и
9/2009) после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
''Позив за седницу, предлог дневног реда и материјал за седницу, доставља се у писаном или електронском
облику.''
Члан 2.
Овај одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Уб“.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-43-8/2016-01

Председник Већа
Дарко Глишић
Садржај

43.

Одлука о расписивању избора за чланове савета месних заједница
1

44.

Обавештење Општинске изборне комисије
1

45.

Одлука о допуни Пословника Општинског већа општине Уб
2

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

