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На основу члана 123. с

број 24/11) и  члана 60. став

Ужица'' број 4/19), Скупштин

доноси  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕ

ЦЕНТР

I Љиљана Туцовић  члан  Н

именовању Надзорног одбора

Ужица'' број 32/16) разрешава

 

II Вера Михајловић имену

„Ужице“, из реда запослених.

 

III Мандат именованог члана

 

IV Решење ступа на снагу д

Ужица''. 

 

 

 

 

 

Чланом 123. став 3. За

Центра за социјални рад има т

представник по предлогу за

оснивач. 
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 123. став 3. Закона о социјалној заштити (''Слу

став 1. тачка 12. Статута града Ужица (''Сл

штина града Ужица, на седници одржаној ____

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА НАДЗОРН

ЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „УЖИЦЕ“  

 

 

лан  Надзорног одбора из реда запослених, име

одбора Центра за социјални рад „Ужице“  (''Сл

ешава се дужности члана Надзорног одбора. 

менује се за члана Надзорног одбора Центр

ених. 

члана, траје до истека мандата Надзорног одбор

нагу даном доношења и објављује се у ''Служ

    ПРЕДСЕДНИК СК

Бранислав Ми

Образложење  

Закона о социјалној заштити прописано је 

 има три члана кога сачињавају два представни

огу запослених, а ставом 4. је прописано д

 (''Службени гласник РС'' 

а (''Службени лист града 

________ 2020. године, 

ЗОРНОГ ОДБОРА  

 

х, именована Решењем о 

(''Службени лист града 

Центра за социјални рад 

одбора. 

''Службеном листу града 

К СКУПШТИНЕ 

в Митровић 

 

но је да Надзорни одбор 

тавника оснивача и један 

ано да чланове именује 



+381 (0) 

Чланом 60. став 1. тачк

именује и разрешава управн

служби, чији је оснивач.  

Љиљана Туцовић дос

истовремено била и члан Упр

чиме је без сагласности Агенц

члана 28.става 4. Закона о А

014-020-00-0036/19-11 од 21.0

функција члана Надзорног од

Дописом Центра за со

Надзорног одбора Центра з

предложена је Вера Михајлов

Градско веће на седн

Центра за социјални рад „Уж

предложеног кандидата за чла
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1. тачка 12. Статута града Ужица прописано је д

правне и надзорне одборе, директоре устано

ћ досадашњи члан Надзорног одбора из р

н Управног одбора Дома за децу и омладину „П

 Агенције за борбу против корупције, поступил

а о Агенцији за борбу против корупције, па јо

д 21.01.2020. године у ставу два наведеног реш

ог одбора Центра за социјални рад „Ужице“ по

 за социјални рад „Ужице“ од 08.05.2020. год

тра за социјални рад „Ужице“ из Ужица 

хајловић. 

а седници одржаној 14.05.2020. године, разм

д „Ужице“, и предлаже Скупштини града да

 за члана Надзорног одбора Центра за социјални

но је да Скупштина града 

станова, организација и 

из реда запослених је 

ину „Петар Радовановић“ 

тупила супротно одредби 

, па јој је Решењем број: 

ог решења престала јавна 

це“ по сили закона.  

. године за новог члана 

 из реда запослених 

, разматрало је предлог 

да да разреши и именује 

ијални рад „Ужице“. 












