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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XIV – Број 16 Уб, 30. септембар 2013. године Бесплатан примерак 

 

104. 

 

На основу члана 42. Закона о правима пацијената 

("Службени гласник Републике Србије'' број 45/2013) и 

члана 21. став 1. и члана 13. Пословника Општинског 

већа општине Уб (''Службени гласник општиен Уб'' број 

13/2008 и 9/2009),  

Општинско веће општине Уб, 19. септембра 2013. 

године доноси  

 

Одлука 

о образовању Савета за здравље 

 

1. Образује се Савет за здравље, у даљем тексту 

савет.  

2. Савет обавља задатке утвђене законом и актима 

органа општине Уб. 

3. Савет има пет чланова у сталном саставу. 

4. У савет, именују се: 

1) Маријана Марјановић; 

2) Снежана Ненадовић; 

3) Олга Ненковић; 

4) Мирјана Јовановић; 

5) Славица Глишић. 

 

5. У проширени састав тима могу ући и друга лица 

које одреди савет, и то само у својству консултаната у 

зависности од теме о којој савет расправља.. 

 

6. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб''. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-68-3/2013-01 Дарко Глишић, с.р. 

 

 

105. 

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 Ср-

бије'' број 129/2007),  

Општинско веће општине Уб, 19. септембра 2013. 

године доноси  

 

Одлука  

измени Одлуке о образовању и именовању чланова  

Тима за праћење и реализацију Уговора о 

финансијској помоћи  

– спољне активност Европске уније – 2013/320-745  

 

1. У Одлуке о образовању и именовању чланова 

Тима за праћење и реализацију Уговора о финансијској 

помоћи – спољне активност Европске уније – 2013/320-

745 (''Службени гласник општине Уб'' број 12/2013) у 

тачки 5. став 3) мења се и гласи: 

''3) Станица Марјановић, економиста, из Уба,  за 

члана тима задуженог за послове у области финансија;'' 

 

2. Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб''. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-68-4/2013-01 Дарко Глишић, с.р. 

 

106. 

На основу члана 58. став 3. Закона о локалној само-

управи (Службени гласник Републике Србије број  

 

 

 

 

129/2007) и члана 65. Статута општине Уб (“Службени 

гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

 Председник општине Уб, 30. септембра 2013. годи-

не, доноси 

Р е ш е њ е 

о постављењу помоћника  

председника општине Уб 

  

1. За помоћника председника општине Уб поста-

вља се Никола Лукић, пензионер, из Уба. 

  

2. Помоћник председника општине из тачке 1. овог 

решења постављен је за област школства и односе са пра-

вославном црквом. 

  

3. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

има се примењивати од 1. октобра 2012. године. 

 

 4. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб''. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 020-92/2013-01 Дарко Глишић, с.р. 

 

107. 

На основу члана 58. став 3. Закона о локалној само-

управи (Службени гласник Републике Србије број 

129/2007) и члана 65. Статута општине Уб (“Службени 

гласник општине Уб” број 12/2008), 

 Председник општине Уб, 30. серптембра 2013. го-

дине, доноси 



Број 16 – страна 2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 30. септембар 2013. године 

 

Р е ш е њ е 

о измени Решења о  постављењу помоћника  

председника општине Уб 

 1. У решењу о постављењу помоћника председника 

општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' бој 

21/2012) тачка 2. мења се игласи: 

 ''2. Помоћник председника општине из тачке 1. 

овог решења постављен је за област здравства и  тури-

зма.'' 

 

 2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

има се примењивати од 1. октобра 2013. године. 

 

 3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб''. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 020-93/2013-01 Дарко Глишић, с.р. 

 

108. 

На основу члана 58. став 3. Закона о локалној само-

управи (Службени гласник Републике Србије број 

129/2007) и члана 65. Статута општине Уб (“Службени 

гласник општине Уб” број 12/2008 и 6/2013), 

 Председник општине Уб, 30. септембра 2013. годи-

не, доноси 

Р е ш е њ е 

о одређивању радноправног статуса 

помоћника председника општине Уб 

 1. Одређује се радноправни статус помоћника 

председника општине Уб, и то: 

 

 1) помоћник председника општине Уб постављен за 

област здравства и туризма своју дужност обављаће на 

сталном раду у органу општине Уб – заснивањем радног 

односа у органу општине Уб за време трајања 

постављења; 

 2) помоћник председника општине Уб постављен 

за област школства и односе са православном црквом 

своју дужност обављаће без сталног рада у органу 

општине Уб – без заснивања радног односа у органу 

општине Уб за време трајања постављења. 

 

 2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

има се примењивати од 1. октобра 2013. године. 

 

 3. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб''. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 020-94/2013-01 Дарко Глишић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

С а д р ж а ј 
 

 

104. Одлука о образовању савета за здравље 1 

 

105. 

 

Одлука измени Одлуке о образовању и именовању чланова Тима за праћење и реализацију Уговора о 

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

 

 

1 

 

106. 

 

Решење о постављењу помоћника председника општине Уб 

 

1 

 

107. 

 

Решење о измени Решења о  постављењу помоћника председника општине Уб 

 

1 

 

108. 

 

Решење о о одређивању радноправног статуса помоћника председника општине Уб 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Уб  

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

секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 

  


