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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XIV – Број 12 Уб, 16. септембар 2013. године Бесплатан примерак 

 

82. 

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

 Председник Скупштине општине Уб, 16. септембра 2013. године, доноси 

 

О д  л у к а 

о расписивању избора за чланове савета месних заједница  

 

 1. Расписујем за 20. октобар 2013, године изборе за чланове савета месних заједница:  

 

1) Месна заједница Мургаш за насељено место Мургаш; 

2) Месна заједница Руклада за насељено место Руклада; 

3) Месна заједница Шарбане за насељено место Шарбане; 

4) Месна заједница Уб за насељена места Уб, Гуњевац, Трњаке и Богдановицу. 

 

 2. Расписујем за 27. октобар 2013, године изборе за чланове савета месних заједница:  

 

1) Месна заједница Бргуле за насељено место Бргуле; 

2) Месна заједница Врховине за насељено место Врховине; 

3) Месна заједница Гвозденовић за насељено место Гвозденовић; 

4) Месна заједница Звиздар за насељено место Звиздар; 

5) Месна заједница Каленић за насељено место Каленић; 

6) Месна заједница Кршна Глава за насељено место Кршна Глава; 

7) Месна заједница Тврдојевац за насељено место Тврдојевац. 

 

 3. Расписујем за 3. новембар 2013, године изборе за чланове савета месних заједница:  

 

1) Месна заједница Вукона за насељено место Вукона; 

2) Месна заједница Докмир за насељено место Докмир; 

3) Месна заједница Калиновац за насељено место Калиновац; 

4) Месна заједница Кожуар за насељено место Кожуар; 

5) Месна заједница Памбуковица за насељено место Памбуковица; 

6) Месна заједница Радуша за насељено место Радуша; 

7) Месна заједница Таково за насељено место Таково; 

8) Месна заједница Трлић за насељено место Трлић. 

 

4. Изборне радње почињу тећи од дана објављивања ове одлуке у ''Службеном гласниуку општине Уб''. 

 

5. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Уб'' 

 

Општина Уб Председник Скупштине 

Скупштина општине  

Број: 013-15/2013-01 Драган Јелић, с.р. 

 

83. 

На основу одредби Уговора о финансијској помоћи – спољне активност Европске уније – 2013/320-745, 

закљученог између Европске уније, коју представља Делегација Европске уније у Републици Србији и општине Уб, а у 

складу са чланом 46. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије'' број 129/2007),  

Општинско веће општине Уб, 12. септембра 2013. године доноси  

 

Одлука  

о образовању и именовању чланова  

Тима за праћење и реализацију  

Уговора о финансијској помоћи – спољне активност Европске уније – 2013/320-745  

 

 1. Ради праћења и реализације Уговора о финансијској помоћи – спољне активност Европске уније – 2013/320-745, 

закљученог између Европске уније, коју представља Делегација Европске уније у Републици Србији и општине Уб, у 

даљем тексту уговор, за потребе општине Уб, образује се Тим за праћење и рализацију уговора, у даљем тексту тим. 
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 2. Тим има за обавезу да из уговора:  

1) утврди обавезе општине Уб, органа општине и других лица;  

2) утврди календар доспећа и рока за реализацију доспелих обавеза; 

3) предложи предлоге потребних аката; 

4) утврди и спроведе уговором предвиђене процедуре.  

3. Тим има обавезу да током реализације уговора уочи, дефинише и предложи доносиоцу ове одлуке начин 

решавања евентуалних проблема.  

4. Тим има 5 чланова у сталном саставу. 

 5. У тим, именује се: 

 1) Стефан Теодосић, дипломирани правник, из Уба, за координаторa тима и за послове комуникације са 

Делегацијом Европске уније у Репиблици Србији и правна питања;  

 2) Ненад Пеладић, дипломирани економиста, из Радљева, за заменика координаторa тима и за административне 

послове; 

 3) Марија Томић, дипломирани економиста, из Уба. за члана тима задуженог за послове у области финансија; 

 4) Јасмина Вилимоновић, дипломирани инжењер грађевине, из Уба. за члана тима задуженог за послове у области 

грађевине; 

 5) Небојша Апостоловић, повереник избегла и интерно расељена лица, из Уба, за члана задуженог за послове са 

избеглим и расељеним лицима 

6. У проширени састав тима могу ући и друга лица које одреди тим, и то само у својству консултаната у 

зависности од теме о којој тим расправља односно oдлучује. 

7. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-66-18/2013-01 Дарко Глишић, с.р. 

 

84. 

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' број 72/2009, 

81/2009, 24/2011 и 121/2012), Одлуке о привременом постављању и уклањању монтажних и других објеката на јавним 

површинама на територији општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 16/2010 и 27/2012 ) и члана 53. тачка 2) 

Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 12/2008 и 6/2013),  

Општинско веће општине Уб, 23. јула 2013. године донело је  

 

Закључак о допуни 

Плана o одређивању места и техничким условима за привремено постављање  

монтажних и других објеката на јавним површинама 

 

Члан 1. 

 У Плану о одређивању места и техничким условима за привремено постављање монтажних и других 

објеката на јавним површинама (''Службени гласник општине Уб'' број 8/2013) у члану 4. став 1. после 

тачке 2. додаје се нова тачка 3. која гласи: 

 

 ''3. Локација у улици Дринске дивизије код пумпе ''Кнез Петрол''.'' 

 

Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

  
Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-63-1/2013-01 Дарко Глишић, с.р. 
 
 

С а д р ж а ј 
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83. Одлука о образовању и именовању чланова Тима за праћење и реализацију  
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1 

84. Закључак о допуни Плана o одређивању места и техничким условима за привремено постављање  
монтажних и других објеката на јавним површинама 

2 

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