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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ УБ 

Година XVII – Број 11 Уб, 9. мај 2016. године Бесплатан примерак 

 
38. 

На основу члана 45. став 9. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике Србије број 

129/2007) и члана 52 став 8, 9. и 10. Статута општине Уб 

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

Општинско веће општине Уб, 9. маја 2016. године, 

доноси 

 

О д л у к а 

о радноправном статусу чланова  

Општинског већа општине Уб  

 

Члан 1.  

 Овом одлуком одређује се радноправни статус чла-

нова Општинског већа општине Уб, у даљем тексту Веће. 

  

Члан 2. 

 Дужност члана Већа  на сталном раду у општини 

Уб обављаће:  

 1. Зоран Костић, машински технолог, из Трлића; 

 2. Саша Спасић, професор цивилне одбране, из 

Уба. 

 

 Лице из става 1. овог члана остварују права из рад-

ног односа на начин и под условима утврђеним прописи-

ма за изабрана лица у органима локалне самоуправе. 

 

Члан 3. 

 Чланови Већа који ће своју дужност члана Већа 

обављати тако што неће бити на сталном раду у општини 

Уб су: 

1. Ивана Катанић, дипломирани правник, из Уба, 

Војводе Мишића 32, из реда одборника, 

2. Иван Јездимировић, дипломирани инжењер 

машинства, из Уба, Милана Муњаса 69, из реда грађана, 

3. Раде Станојевић, дипломирани професор 

географије, из Уба, Чеде Тодоровића 17, из реда грађана, 

4. Зоран Продановић, машински надзорник, из Уба, 

Братства и јединства 29, из реда грађана,  

5. Бранислав Милићевић, пензионер, из Уба, 

Димитрија Туцовића 18, из реда грађана. 

  

 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

примењиваће се од 5. маја 2016. године. 

 

Члан 5. 

 Ову одлуку објавити у “Службеном гласнику оп-

штине Уб”. 

 

Општина Уб Председника Већа 

Општинско веће  

Број: 06-42-17/2016-01 Дарко Глишић, с.р. 

 

39. 

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, 9. маја 2016. године, до-

носи 

Р е ш е њ е 

о постављењу помоћника  

председника општине Уб 

 1. За помоћника председника општине Уб поста-

вља се Верка Лукић, струковни менаџер, из Уба, 

заснивањем радног односа у Општинској управи Уб за 

време трајања постављења. 
 

 2. Помоћник председника општине из тачке 1. овог 

решења постављен је за послове месних заједница и 

питања уређења и изградње комуналне инфраструктуре.. 

 

 3. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

има се примењивати од 16. маја 2016. године. 

 

 4. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Уб''. 

 

Општина Уб Председник  

Општинско веће  

Број: 020-106/2016-01 Дарко Глишић, с.р. 

 

 

С а д р ж а ј 

 

 38. О д л у к а о радноправном статусу чланова Општинског већа општине Уб 1 

39. Р е ш е њ е о постављењу помоћника председника општине Уб 1 

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

 


