
 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 020-3/21 

Датум: _______ 2021.године 

+381 (0) 31 

 

На основу члана 60.  ста

града Ужица“, број 4/19), Скупш

године, доноси 

 

О ИМЕНОВ

 

I  У Савет за развој града, именуј

 

ЧЛАНОВИ 

 

1. Др Јелена Раковић Радиво

2. Драгољуб Стојадиновић, 

3. Бранислав Митровић, гра

4. Слободан Кузмановић, гр

5. др Љубица Диковић, Ака

6. др Вељко М. Мијушковић

7. Дарко Драговић, Полици

8. Зорица Милошевић Наци

9. Никола Максимовић, ЈП 

10. Микица Веснић, спортист

11. Жељко Марковић, Истор

12. Ана Лапчевић, Регионалн

13. Бојана Оташевић, Технич

14. Слободанка Мира Станко

15. Славко Лукић, РРА „Злат

 

 

 

II Савет за развој града: 

 иницира утврђивање пр

 учествује у изради страт

од значаја за развој Град

 подстиче развој и прат

организација, месних з

спровођења развојних п

 иницира и учествује у

заштити, образовању, 

развоју, као и у другим 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

став 1. тачка 51 и 64. Статута града Ужица („

Скупштина града Ужица, на седници одржаној дан

ОДЛУКУ 

ЕНОВАЊУ САВЕТА  ЗА РАЗВОЈ ГРАДА 

менују се: 

Радивојевић, град Ужице 

овић, град Ужице 

град Ужице 

град Ужице 

Академија струковних студија Западна Србија 

ковић доцент Економски факултет Београд 

олицијска управа Ужице 

Национална служба за запошљавање Ужице 

ћ, ЈП „Ужице развој „ Ужице 

ортиста 

Историјски архив Ужице 

онална привредна комора Ужице 

ехничка школа Ужице 

танковић Ћирковић, Коло  Српских сестара Ужиц

 „Златибор“ 

ње приоритета у области развоја Града; 

и стратешких и појединачних планова развоја

ој Града; 

и прати партнерства између Града и надлежн

сних заједница и удружења грађана, у циљу

јних пројеката; 

вује у утврђивању локалне политике и мера 

вању, здравственој заштити, запошљавању

угим областима од значаја за развој Града; 

(„Службени лист 

ној дана _____.2021. 

 

 Ужице 

азвоја у областима 

длежних органа и 

 циљу стварања и 

мера у социјалној 

авању, одрживом 



ГРАД УЖИЦЕ 

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

 предлаже моделе финансирања активности у области социјалне политике, 

образовања, здравствене заштите, запошљавања, одрживог развоја, као и у 

другим областима од значаја за развој Града; 

 иницира припрему пројеката или учешће у програмима или пројектима у 

циљу унапређења услуга и обезбеђења права грађана, која су у надлежности 

Града; 

 прати и даје мишљење о реализацији стратешких и појединачних планова 

развоја Града; 

 даје мишљење о предлозима развојних пројеката у граду који се делимично 

или потпуно финансирају из буџета града, прати њихово остваривање и даје 

своје мишљење о томе, надлежном органу Града; 

 на основу одлуке надлежног органа Града учествује у партнерским 

програмима и пројектима које спроводи Град са републичким и 

покрајинским органима и установама, јединицама локалне самоуправе и 

домаћим и међународним организацијама и партнерима. 
 

III Ову одлуку објавити у  „Службеном листу града Ужица“. 

 

 

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                      Бранислав Митровић 

                                                                                  __________________________ 

 

 

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 22.02.2021. године усвојило је предлог одлукe о 

именовању радног тела. 

 

 

 


