
 
 

На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (“Слу-

жбени гласник РС” број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други 

закон и 47/2018) и члана 60. тачка 1) Статута општине Уб (“Службени гла-

сник општине Уб” број 4/2019), 

 Општинско веће општине Уб, 7. октобра 2020. године, доноси 

 

 

Закључак  

о утврђивању предлога Одлуке  

о измени Одлуке о месним заједницама  

на територији општине Уб 

 

 

 I Утврђује се предлог Одлуке о измени Одлуке о месним заједницама 

на територији општине Уб.  

 

II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити 

Скупштини, општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта. 

 

III За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини оп-

штине Уб одређује се Дарко Глишић, председник Већа. 

 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-35-1/2020-01 Дарко Глишић, с.р. 
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На основу члана 32, 72. и 74. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник РС''број 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 - 

други закон и 47/2018), члана 40. став 1 тачка 6), 105 и 106 Статута 

општине Уб (''Службени гласник општине Уб''  број 4/2019), 

Скупштине општине Уб, __. децембра 2020. године, доноси 

 

 

О д л у к а 

о измени Одлуке о месним заједницама  

на територији општине Уб 

 

 

1. У Одлуци о месним заједницама на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб''  број 4/2019), у члану 32. став 2. мења се 

и гласи: 

''Редослед кандидата на листи из става 1. овог члана утврђује се према 

редоследу њиховог проглашавања.'' 

 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  

објавити у ''Службеном гласнику општине Уб'' 
 

 

Општина Уб Председница Скупштине 

Скупштина општине  

Број: __-__/2020-01 Ивана Николић 

 

  



Стари текст 

 

Члан 32. 

Листу кандидата за избор чланова савета утврђује Комисија најкасније 10 пре 

дана одређеног за одржавање избора и она садржи све кандидатуре, са личним 

именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и пребивалишту. 

Редослед кандидата на листи из става 1. овог члана утврђује се према азбучном 

редоследу презимена кандидата. 

Листу кандидата за избор чланова савета Комисија објављује у ''Службеном 

гласнику општине Уб'', на огласној табли месне заједнице и на другим пригодним 

местима, најкасније десет дана пре дана одржавања избора. 

Сваки подносилац кандидатуре има право да у року од 48 часова од дана 

објављивања листе кандидата за избор чланова савета изврши, преко лица које овласти, 

увид у све поднете кандидатуре и документацију поднету уз њих. 

 

 

Нови текст 

 

Члан 32. 

Листу кандидата за избор чланова савета утврђује Комисија најкасније 10 пре 

дана одређеног за одржавање избора и она садржи све кандидатуре, са личним 

именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и пребивалишту. 

Редослед кандидата на листи из става 1. овог члана утврђује се према 

редоследу њиховог проглашавања. 

Листу кандидата за избор чланова савета Комисија објављује у ''Службеном 

гласнику општине Уб'', на огласној табли месне заједнице и на другим пригодним 

местима, најкасније десет дана пре дана одржавања избора. 

Сваки подносилац кандидатуре има право да у року од 48 часова од дана 

објављивања листе кандидата за избор чланова савета изврши, преко лица које овласти, 

увид у све поднете кандидатуре и документацију поднету уз њих. 

 

 


