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97.  

На основу члана 5. Одлуке о утврђивању локалног плана управљања отпадом 
општине Уб за период 2010-2020. година (''Службени гласник општине Уб'' број 
19/2010) 

Општинско веће општине Уб, на седници одржаној дана 16. новембра 2010. 
године, донело је  

Одлука  
о оснивању и именовању чланова  

Тима за непосредну примену Локалног плана управљања отпадом општине Уб 
за период 2010-2020. године 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком оснива се и именују чланови Тима за непосредну примену 
Локалног плана управљања отпадом општине Уб за период 2010-2020. године, у 
даљем тексту Тим. 
 

Члан 2. 
 Тим обавља послове утврђене Одлуком о утврђивању локалног плана 
управљања отпадом општине Уб за период 2010-2020. година (''Службени гласник 
општине Уб'' број 19/2010). 

Члан 3. 
 Тим има председника, заменика председника и три члана комисије. 
 Мандат Тима траје 4 године. 
 

Члан 4. 
 У Тим именују се: 
 1. за председника Мирјана Јовановић из Уба; 
 2. за заменика председника Миладин Ракић из Уба; 
 3. за члана Милица Пејић из Ваљева; 

4. за члана Милош Поповић из Уба; 
5. за члана Лазар Орловић из Уба. 

 
Члан 5. 

 Чланови Тима за свој рад у Тиму 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 општине 
Уб. 
 Накнаду из става 1. овог члана Општинско веће уредиће правилником. 
 

Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном 
гласнику општине Уб''. 
 

Општина Уб Председника Већа 
Општинско веће  

Број: 06-71-1/2010-01 Владислав Крсмановић, с.р. 
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98. 
На основу члана 3. Oдлуке о оснивању Савета за запошљавање општине Уб и 

отварању буџетског фонда за финансирање програма и мера активне политике 
запошљавања на територији општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број 
20/2009),  

Општинско веће општине Уб, на седници одржаној дана 16. новембра 2010. 
године донело је следеће  

 
Р е ш е њ е  

о именовању председника, заменика председника и чланова 
 Савета за запошљавање општине Уб  

 
I Именује се председник, заменик председника и чланови Савета за запошља-

вање општине Уб, и то: 
 
- представници општине Уб: 
1. Саша Спасић из Уба, за председника; 
2. Славица Малетић из Уба, за заменика председника; 
3. Гордана Љубичић из Уба, за члана;  
 
- представник  образовних институција (средњих школа): 
4. Зоран Бабић, за члана; 
 
- представник  Националне службе запошљавања: 
5. Татјана Ковачевић из Уба, за члана; 
 
- представник  репрезентативног синдиката: 
6. Љубица Јојкић из Уба, за члана; 
 
- представник  највећег послодавца: 
7. Момчило Костић, из Уба, за члана. 
 
II Ово решење објавити у “Службеном гласнику општине Уб”.  

  
Општина Уб Председник Већа 
Општинско веће  
Број: 06-71-2/2010-01 Владислав Крсмановић, с.р. 
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Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Савета за 
запошљавање општине Уб 
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Издавач: Скупштина општине Уб  
За издавача, уредио број и одговара за тачан садржај објављених аката,  
секретар Скупштине општине Уб, Драган Радојичић 
www.opstinaub.org.rs 

 


