
 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 022-12/21 

Датум:________ 

+381 (0) 31 

 

На основу члана 21. став

РС'' број 42/91, 71/94, 79/200

испр.др.закона и  83/2014 – др

Ужица (''Службени лист града 

одржаној ____________ године, 

 

 

 

 

I Даје се сагласност на

социјалне заштите за 2021. годи

022-65/21-47 од 1.02.2021.године

 

II Решење објавити у „Сл

 

 

 

 

 На основу члана 21. ста

Управни одбор  доноси програм

 

Чланом 30. Статута град

организације чији је оснивач и

достављају на сагласност дугоро

као и годишњи односно трогод

прописано је да Скупштина град

  

Градско веће на седници 

о давању сагласности на год

социјалне заштите за 2021. годи

 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

. став 1. тачка 4. Закона о јавним службама (''Служ

79/2005 – др.закон, 81/2005 – испр. др. закон

др.закон),  члана 30. и 60. став 1. тачка 54. 

града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужиц

дине, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

т на годишњи програма пословања Градског цен

. годину коју је Управни одбор Установе усвојио 

године. 

 у „Службеном листу града Ужица“. 

                     ПРЕДСЕДНИК СКУП

                Бранислав Митро

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

1. став 1. тачка 4. Закона о јавним службама пр

ограм рада установе. 

а града Ужица прописано је да су предузећа, уст

вач или већински власник Град дужни да Ску

дугорочне и средњорочне планове пословне страте

рогодишњи програм пословања, а чланом 60. ста

а града даје сагласност на програме рада корисник

ници одржаној 12.02.2021. године утврдило је Пр

годишњи програм пословања Градског цент

годину и предлаже Скупштини да предлог размот

(''Службени гласник 

закона, 83/2005 – 

а 54. Статута града 

Ужица, на седници 

ог центра за услуге 

војио Одлукoм број 

КУПШТИНЕ 

итровић 

ма прописано је да 

а, установе и друге 

а Скупштини града 

стратегије и развоја, 

0. став 1. тачка 54. 

исника буџета. 

 је Предлог решења 

 центра за услуге 

размотри и усвоји. 




























































