
 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 119-7/20 

Датум: ______2020. године 

+381 (0) 

 

На основу члана 60. 

Ужица'' број 4/19), Скупштин

доноси  

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМ

ЗДРАВСТВ

 

I Светлана Кљајић  члан  У

именовању Управног одбора

града Ужица'' број 32/16) разр

 

II Ана Јаковљевић именује

„Ужице“, из реда запослених.

 

III Мандат именованог члана

 

IV Решење ступа на снагу д

Ужица''. 

 

 

Чланом 60. став 1. тачк

именује и разрешава управн

служби, чији је оснивач.  

Светлана Кљајић досад

оставку на место члана Управ

за заменика градског правобр

 Здравствена установа

„Ужице“ из реда запослених п

Градско веће на седн

Здравствене установе Апоте

именује предложеног кандида

„Ужице“. 

 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

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

штина града Ужица, на седници одржаној ____

 

Р Е Ш Е Њ Е 

И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВН

ВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКА „УЖИЦЕ

лан  Управног одбора из реда запослених, име

дбора Здравствене установе Апотека „Ужице

разрешава се дужности члана Управног одбор

енује се за члана Управног одбора Здравствен

ених. 

члана, траје до истека мандата Управног одбора

нагу даном доношења и објављује се у ''Служ

    ПРЕДСЕДНИК СК

Бранислав Ми

Образложење  

1. тачка 12. Статута града Ужица прописано је д

правне и надзорне одборе, директоре устано

 досадашњи члан Управног одбора из реда зап

 Управног одбора због мировања радног односа

авобраниоца града Ужица.  

анова Апотека „Ужице“ за новог члана Управн

ених предложила  је Ану Јаковљевић. 

а седници одржаној 14.05.2020. године, разм

Апотека „Ужице“, и предлаже Скупштини гр

андидата за члана Управног одбора Здравствен

а (''Службени лист града 

________ 2020. године, 

РАВНОГ ОДБОРА  

ИЦЕ“  

х, именована Решењем о 

жице“ (''Службени лист 

 одбора. 

ствене установе Апотеке 

дбора. 

''Службеном листу града 

К СКУПШТИНЕ 

в Митровић 

 

но је да Скупштина града 

станова, организација и 

да запослених поднела је 

односа, јер је постављена 

правног одбора Апотеке 

, разматрало је предлог 

ни града да разреши и 

ствене установе Апотека 






