СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06-14/21
Датум: _______ 2021.године
На основу члана 60. став
ста 1. тачка 51 и 64. Статута града Ужица („Службени
(„
лист
града Ужица“, број 4/19), Скупштина
Скупш
града Ужица, на седници одржаној
ној дана
дан _____.2021.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КО
КОРИСНИЧКОГ САВЕТА ЈАВНИХ СЛУЖ
ЛУЖБИ
I У Кориснички Савет
вет јав
јавних служби, именују се:
ПРЕДСЕДНИК
1. Данијела Крошњар Сретк
Сретковић, представник грађана
ЧЛАНОВИ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Љиљана Кузмановић,одб
ћ,одборница
Јелена Кондић, одборниц
орница
Дејан Станковић, одборн
дборник
Милован Жугић, Скупшт
купштинa станара
Гордана Којадиновић, Удружењe
Уд
грађана „Родитељ“
Aна Ђокић, Удружење ди
дистрофичара Златиборског округа.
Бранко Продановић, Удружење
Удр
потрошача Ужице
Даница Селаковић, Прив
Привредна комора Ужице

II Кориснички савет
вет јавних
јав
служби разматра планове, програме
граме и извештаје
јавних служби и о свом ставу обавештава Скупштину града и јавност.
ност.
Кориснички савет
ет јавних
јав
служби нарочито разматра остварени
оств
ниво
квалитета и обима услуга
уга јавних
јав
служби, као и цене комуналних
лних производа и
услуга, односно висину накнаде
накнад за услуге јавних служби.
III Ову одлуку објавити
вити у „Службеном листу града Ужица“.

ПРЕДСЕДНИК
К СКУПШТИНЕ
СКУ
Бранислав
ав Митровић
М
_________________
_______________
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Образложење
Чланом 64. став 1. Статута града Ужица („Службени лист града Ужица“, број 4/19),
прописано је да Скупштина града Ужица, оснива стална и повремена радна тела за
разматрање питања из њене надлежности.
Пословником Скупштине града утврђује се број и задаци сталних, посебних и
повремених радних тела, избор, права и дужности председника и чланова сталних,
посебних и повремених радних тела, као и друга питања од значаја за њихов рад.
Овлашћени предлагачи, доставили су имена предложених представника и Градско
веће на седници одржаној дана 14.12.2020. године усвојило је предлог одлукe о
именовању радног тела.
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