
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 022-107/19 

Датум: _____2019.године 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

 

 

 

На основу члана 134. Закона о социјалној заштити ( '' Службени гласник РС'' број 

24/2011) члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) и члана 

19. Одлуке о оснивању Градског центра за услуге социјалне заштите (''Службени лист 

града Ужица'' број 21/19) Скупштина града Ужица, на седници одржаној  _______ 2019. 

године , доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА 

УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

I У Надзорни одбор Градског центра за услуге социјалне заштите именују се: 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

1. Милош Миливојевић, представник оснивача, 

 

ЧЛАНОВИ 

 

2. Бојана Нешић, представник оснивача, 

 

3. Ивана Ђокић, представник запослених. 

 

II Мандат Надзорног одбора Градског центра за услуге социјалне заштите траје 4 (четири) 

године. 

 

III Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града 

Ужица''. 

 

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                             Бранислав Митровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

 

 

Образложење 

 

 Чланом 134. Закона о социјалној заштити прописано је да Управни одбор и 

надзорни одбор установе социјалне заштите коју је основала Република Србија, аутономна 

покрајина или јединица локалне самоуправа има најмање три члана, ако законом није 

другачије прописано. 

 Чланом 60. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града Ужица именује 

и разрешава управне и надзорне одборе установа чији је оснивач. 

 Чланом 19. Одлуке о оснивању градског центра за услуге социјалне заштите 

прописано је да надор над радом Центра за услуге врши Надзорни одбор. Надзорни одбор 

има три члана од којих два представника Оснивача и један представник из реда 

запослених у Центру за услуге. 

  Ставом 3. истог члана председника и чланове Надзорног одбора именује Оснивач у 

складу са законом. Председника Надзорног одбора именује Оснивач из реда чланова 

Надзорног одбора.  

 Ставом 4. је прописано да се представник запослених предлаже на начин утврђен 

Статутом Центра за услуге.  

 Ставом 5. је прописано да се чланови Надзорног одбора именују на четири године 

и могу бити именовани највише два пута. 

 Градско веће је на седници одржаној 18.11. 2019.године, утврдило Предлог решења 

о именовању Надзорног одбора Градског центра за социјалне услуге и предлаже 

Скупштини да Предлог размотри и усвоји. 
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