
На основу Стратегије подстицања рађања усвојеној од стране Владе Републике 

Србије од 16. 03. 2018. године и члана 67. Статута града Ужица (''Службени лист града 

Ужица'' број 25/17-пречишћен текст), Скупштина града Ужица на седници одржаној дана 

______2018. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о формирању Савета за популациону политику и демографију града Ужица 

 

I  Формира се Савет за популациону политику и демографију града Ужица (У 

даљем тексту: Савет) у следећем саставу: 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

1. Катарина Ристовић, специјалиста социјалне медицине, Завод за јавно здравље 

Ужице 

 

ЧЛАНОВИ 

 

2. Богдан Дамњановић, доктор медицине, Дом здравља Ужице, 

 

3. Јелена Раковић Радивојевић, специјалиста анестезиологије са 

реаниматологијом,  директорка Опште болнице Ужице. 

 

II Задаци Савета су да: 

- прати стање популационе политике, 

- разматра и предлаже надлежним органима града Ужица мере за унапређење 

популационе политике, 

- се бави усклађивањем рада и родитељства, 

- иницира ублажавање економске цене подизања детета, 

- предлаже надлежним органима града Ужица мере за решавање проблема 

неплодности, 

- прати миграције становништва (нарочито младих) ка већим градовима и ван 

земље, 

- најмање једном годишње извештава Скупштину града о свом раду, 

- обавља и друге послове у циљу спровођења Националне Стратегије подстицања 

рађања.   

  

 III Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

 

Република Србија 

Град Ужице 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 50-10/18 

Датум: _____ 2018. године 

 У ж и ц е 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 



 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Сходно Стратегији подстицања рађања, усвојеној на седници Владе Републике 

Србије од 16. марта 2018. године, којом је као посебан циљ предвиђено активирање 

локалних самоуправа, потребно је формирање Савета за популациону политку 

идемографију , као стручног саветодавног скупштинског тела града Ужица.  

Савет за здравље града Ужица је покренуо иницијативу за формирање оСавета за 

популациону политику и на седници одржаној 06. јуна 2018. године предложио састав 

Савета и предлог упутио Градском већу. 

Градско веће је на седници одржаној 08. јуна 2018.године, утврдио Предлог решења 

о формирању Савета за популациону политику и демографију града Ужица и предлаже 

Скупштини да Предлог размотри и усвоји. 


