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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ УБ 

Година XI - Број 11 Уб,  27. јул 2010. године Бесплатан примерак 

 

46. 
На члана 12. став 2. Пословника Општинског већа општине Уб (“Службени гла-

сник општине Уб” број 13/2008 и 9/2009), 

Општинско веће општине Уб, на седници одржаној дана 22. јула 2010. године, 

донело је  
 

Одлука  

о оснивању и именовању чланова  

Савета за организовање Зоохигијенске службе општине Уб 
 
 

Члан 1. 

 Овом одлуком оснива се и именују чланови Савета за организовање Зоо-

хигијенске службе општине Уб, као повремено радно тело Општинског већа, у да-

љем тексту Савет. 
 

Члан 2. 

 Савет разматра и даје предлоге и мишљења Општинском већу по питањима 

организовања Службе, а на основу обавеза јединица локалне самоуправе утврђених 

законом и на основу закона донетих подзаконских аката у овој материји. 
 

Члан 3. 

 Савет има председника, заменика председника и три члана. 

 Мандат Савета траје  до организовања Зоохигијенске службе општине Уб. 
 

Члан 4. 

 У Савет се именују: 

 1. за председника, Славица Тешић, из Уба;  

 2. за заменика председника, Сава Сарић, из Уба; 

 3. за члана, Ненад Кусуровић, дипломирани ветеринар  из Уба; 

4. за члана, Стефан Теодосић, дипломирани правник из Уба; 

5. за члана, Александар Гајић, из Крагујевца. 
 

Члан 5. 

 Чланови Савета за свој рад у Савету имају право на новчану накнаду. 

 Право на новчану накнаду имају само она лица која  своја права из радног 

односа остварују ван директних и индиректних корисника средстава буџета општи-

не Уб. 

 Накнаду из става 1. овог члана Општинско веће уредиће правилником. 
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Члан 6. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службе-

ном гласнику општине Уб''. 

 
Општина Уб Председника Већа 

Општинско веће  

Број: 06-45-3/2010-01 Владислав Крсмановић, с.р. 
 
47. 

На основу члана 3. Одлуке о оснивању Савета за младе општине Уб (''Слу-

жбени гласник општине Уб'' број 10/2010) 

Општинско веће општине Уб, на седници одржаној дана 22. јула 2010. године, 

донело је  

 

Решење  

о именовању чланова  

Савета за младе општине Уб 

 

1. Именују се чланови Савета за младе општине Уб и то: 

 

 - Јелена Благојевић, из Уба за председника, 

 - Владимир Крстић, из Уба, за заменика председника, 

 - Огњен Поповић, из Уба, за члана, 

 - Дејан Шкорић, из Уба, за члана, 

 - Марко Гаћиновић, из Уба, за члана, 

 - Небојша Марковић, из Уба, за члана, 

 - Јован Ћираковић, из Мургаша, за члана, 

 - Стефан Милошевић, из Уба, за члана, 

 - Миле Маровић, из Уба, за члана, 

 

 2. Ово решење објавити у ''Службеном гласнику општине Уб''. 

 

Општина Уб Председник Већа 

Општинско веће  

Број: 06-45-8/2010-01 Владислав Крсмановић, с.р. 
 
 

 

С а д р ж а ј 
 

46. Одлука о оснивању и именовању чланова Савета за организ-

овање Зоохијгијенске службе општине Уб 

 
1 

47. Решење о именовању чланова Савета за младе општине Уб 2 
 

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

 


