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74. 

На основу члана 20. тачка 19) Закона о локал-

ној 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, 27. јуна 2012. 

године, доноси  

 

Одлука  

измени Одлуке 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. У Одлуци о оснивању и именовању члано-

ва Комисије за утврђивање последица елементарне 

непогоде - поплаве, суше и пожара и процену штете 

проузроковане истом на стамбеним и економским 

објектима и на пољопривредним културама, алинеја 

1. мења се и гласи: 

 ''- Тања Мимић, из Радљева, за председника;'' 
 

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 

дана објављивања. 

 

3. Ову одлуку објавити у “Службеном гласни-

ку општине Уб”.  

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-43-6/2012-01 Дарко Глишић, с.р. 

 

75. 

На основу члана 3. Oдлуке о оснивању Савета 

за запошљавање општине Уб и отварању буџетског 

фонда за финансирање програма и мера активне по-

литике запошљавања на територији општине Уб 

(''Службени гласник општине Уб'' број 20/2009),  

Општинско веће општине Уб, 27. јуна 2012. 

године, доноси  

 

Р е ш е њ е  

о именовању  

председника, заменика председника и чланова 

 Савета за запошљавање општине Уб  
 

1. Именује се председник, заменик председ-

ника и чланови Савета за запошљавање општине 

Уб, и то: 

 

- представници општине Уб: 

1) Саша Спасић из Уба, за председника; 

2) Станко Јошић из Уба, за заменика председ-

ника; 

3) Миле Тонић из Уба, за члана;  

 

- представник  образовних институција (сред-

њих школа): 

1) Зоран Бабић, за члана; 

 

- представник  Националне службе запошља-

вања: 

1) Татјана Ковачевић из Уба, за члана; 

 

- представник  репрезентативног синдиката: 

1) Љубица Јојкић из Уба, за члана; 

 

- представник  послодаваца: 

1) Никола Бељинац, АСП ''Стрела Уб''. 

 

2. Ово решење ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања. 

 

3. Доношењем овог решења престаје да важи 

решење број 06-71-2/2010-01 од 16. новембра 2010. 

године. 

 

4. Ово решење објавити у “Службеном гла-

снику општине Уб”.  

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-43-7/2012-01 Дарко Глишић, с.р. 
  

76. 

На основу члана 46. тачка 2. Закона о локал-

ној самоуправи ("Службени гласник. РС бр 

129/2007), 

Општинско веће општине Уб, 27. јуна 2012. 

године, доноси  

 

 Закључак 

о обавези објављивања на сајту општине Уб 

позива за прикупљање понуда, односно пријава 

за јавну набавку 

 

1. Обавезују се  

корисници средства буџета општине Уб да 

позиве за прикупљање понуда, односно пријава за 

јавну набавку објављују на сајту општине Уб – , по-

чев од 28. јуна 2012. године. 

 

2. Обавезују се  

корисници средства буџета општине Уб да 

позиве из тачке 1 овог закључка објаве на сајту оп-

штине Уб најкасније дан раније у односу на дан 

упућивања позива за достављање понуда.  
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3. О спровођењу  

овог закључка стараће се директори инди-

ректних корисника средставба буџета општине Уб. 

 

4. Доношењем овог закључка престаје да ва-

жи Закључак о објављивању позива за прикупљање 

понуда, односно пријава за јавну набавку'' (''Слу-

жбени гласник општине Уб'' број 10/2009 и 6/2010). 

 

5. Овај закључак објавити у ''Службеном гтла-

снику општине Уб''. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-43-10/2012-01 Дарко Глишић, с.р. 
 

77. 

На основу члана 43. и 48. став 2. и 6. Закона о 

локалним изборима ("Службени гласник РС", број 

129/2007 и 54/2011),  

Општинска изборна комисија општине Уб, на 

седници одржаној 29. јуна 2012. године, донела је  

 

Решење  

о додели одборничких мандата  

и издавању уверења о избору за одборника Скуп-

штине општине Уб 

 

1. Додељује се одборнички мандат и издаје 

уверење о избору за одборника Скупштине општи-

не Уб  

Горану Васиљевићу, рођеном 1969. године, 

машинском техничару из Милораца 

изабраном Изборне листе број 3. ГГ Драган 

Јелић Уједињени региони Србије, првом следећем 

кандидату на изборној листи коме није додељен 

мандат – припаднику исте политичке стрнаке по ре-

доследу на листи, на изборима одржаним 6. маја 

2012. године 

 

2. Додељује се одборнички мандат и издаје 

уверење о избору за одборника Скупштине општи-

не Уб  

Александру Радовановићу - Бечи, рођеном 

1961. године, фотографу из Уба 

изабраном Изборне листе број 5. Покренимо 

Уб – Томислав Николић (Српска напредна странка, 

Нова Србија, Покрет снага Србије – БК), првом сле-

дећем кандидату на изборној листи коме није доде-

љен мандат – припаднику исте политичке странаке 

по редоследу на листи, на изборима одржаним 6. 

маја 2012. године. 

 

3. Против овог решења може се изјавит жалба 

Управном суду у року од 24 часа од достављања ре-

шења. 

 

 4. Ово решење објавити у ''Службеном гла-

снику општине Уб''. 

 
Општина Уб Председник комисије 

Општинска изборна комисија  

Број: 013-14-113/2012-01 Драган Радојичић, с.р. 

 

 

 
 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

74. Одлука измени Одлуке 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 

75. Решење о именовању председника, заменика председника и чланова  Савета за запошљавање оп-

штине Уб  

1 

76. Закључак о обавези објављивања на сајту општине Уб позива за прикупљање понуда, односно 

пријава за јавну набавку 

1 

77. Решење о додели одборничких мандата и издавању уверења о избору за одборника Скупштине 

општине Уб 

 

1 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Издавач: Скупштина општине Уб   

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

 Секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић  

 


