
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 022-106/19-1 

Датум: ______2020. године 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

На основу члана 134.Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'' број 

24/2001),члана 17.Одлуке о оснивању Градског центра за услуге социјалне заштите(„Службени 

лист града Ужица“ број 4/19) и члана 60. став 1. тачка 12. Статута града Ужица (''Службени лист 

града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној ________ 2020. године, 

доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  ГРАДСКОГ 

ЦЕНТРА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ  

 

I Марија Николић  члан Управног одбора из реда оснивача, именована Решењем о именовању 

Управног одбора Градског центра за услуге социјалне заштите  (''Службени лист града Ужица'' 

број 40/19) разрешава се дужности члана Управног одбора. 

 

II Весна Мирковић именује се за члана Управног одбора Градског центра за услуге социјалне 

заштите  , из реда оснивача. 

 

III Мандат именованог члана, траје до истека мандата Управног одбора. 

 

IV Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града Ужица. 

 

    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

 

 

Образложење 

  Чланом 123. став 2.Закона о социјалној заштити прописано је да Управни одбор Центра 

за социјални рад има пет чланова и чине га два представника по предлогу запослених и три 

представника оснивача, од којих је један из реда чланова удружења чији су циљеви усмерени на 

заштиту права социјално угрожених лица, ако на територији  за коју је основан Центар за 

социјални рад делује и има седиште такво удружење. 

Чланом 17. Одлуке о оснивању Градског центра за услуге социјалне заштите прописано је 

да Центром управља Управни одбор који има три члана од којих два представника оснивача и 

један представник из реда запослених у Центру за услуге. 

Ставом 3.истог члана прописано је да председника и чланове Управног одбора именује 

оснивач у складу са законом. Председника управног одбора именује оснивач из реда чланова 

управног одбора. 

Марија Николић члан Управног одбора поднела је оставку на место члана Управног 

одбора Градског центра за услуге социјалне заштите, због потврђивања мандата одборника 

Скупштине града Ужица.  

Градско веће на седници одржаној 20.10.2020.године, разматрало је предлог Решења о 

разрешењу и именовању једног члана Управног одбора  Градског центра за услуге социјалне 

заштите , и предлаже Скупштини града предлог размотри и усвоји.  


