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На основу члана 124.

Гласник РС'' број 24/11) и чл

лист града Ужица'' број 4/19

2020. године, доноси  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТ

1. Драгица Милосављев

за директора Градског 

 

2. Мандат директора трај

 

3. Решење ступа на снагу

Ужица''. 

 

 

 

 

Чланом 134. став 2. За

разрешење директора установ

 

Чланом 124. став 3

именује надлежни орган ј

прибављеном мишљењу Упр

прописано да Управни одбор

30 дана пре истека мандата ра

 

Чланом 60. став 1. тачк

именује и разрешава управн

служби, чији је оснивач.  
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а 124. и 134. Став 2. Закона о социјалној за

) и члана 60. став 1. тачка 12. Статута града 

4/19), Скупштина града Ужица, на седници 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

РЕКТОРА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УСЛУГ

ЗАШТИТЕ 

 

ављевић, дипломирани специјални педагог из

дског центра за услуге социјалне заштите.  

а траје 4 (четири) године, од дана ступања на сн

 снагу даном доношења и објављује се у ''Служ

    ПРЕДСЕДНИК СК

Бранислав Ми

Образложење  

 

Закона о социјалној заштити прописани су

станове. 

3. Закона о социјалној заштити прописан

ган јединице локалне самоуправе, на осн

у Управног одбора Градског центра, а ставом

одбор Градског центра расписује конкурс за ди

ата раније именованом директору.  

1. тачка 12. Статута града Ужица прописано је д

правне и надзорне одборе, директоре устано

заштити (''Службени 

рада Ужица (''Службени 

ници одржаној ________ 

СЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ 

из Ужица, именује се 

а на снагу решења. 

 ''Службеном листу града 

К СКУПШТИНЕ 

в Митровић 

 

ани су услови за избор и 

писано је да директора 

 основу конкурса, по 

ставом 4. истог члана је 

с за директора најкасније 

но је да Скупштина града 

станова, организација и 
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Драгици Милосављеви

социјалне заштите истиче  ма

 

Дана 13.03.2020. годин

који су испунили прописане

заштите, број 022-65/20-156 

то Драгица Милосављевић, д

конкурсу за избор и именовањ

 

Градско веће на седн

Управног одбора Градског ц

града да именује предложе

социјалне заштите из Ужица.
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ављевић досадашњој в.д. директора Градског

че  мандат в.д. директора на период од годину д

 години Скупштини града Ужица достављена 

исане услове за директора Градског центра з

 од  13.03.2020. године, на којој је предлож

вић, дипломирани специјални педагог из Ужи

новање директора Градског центра за социјални

а седници одржаној 14.05.2020. године, разм

ког центра за услуге социјалне заштите, и пр

дложеног кандидата за директора Градског 

жица. 

адског центра за услуге 

ину дана. 

љена је  листа кандидата 

тра за услуге социјалне 

дложен један кандидат и 

з Ужица по расписаном 

ијални рад у Ужицу. 

, разматрало је предлог 

предлаже Скупштини 

дског центра за услуге 










