
 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 070-1/21 

Датум: _______ 2021.године 

+381 (0) 31 

 

На основу члана 60.  ста

града Ужица“, број 4/19), Скупш

године, доноси 

 

О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА

 

I  У Савет за праћење примене Ет

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

1. Мирјана Млађеновић, одб

 

ЧЛАНОВИ 

 

2. Неђо Јовановић, одборни

3. Драгана Шиљак, одборни

4. Снежана Цветић, адвокат

5. Jелена Гускић Петровић

6. Срђана Страњаковић, Сав

7. Илија Петронијевић, пред

 

II Савет за праћење примене ет

 прати да ли се функцио

 прикупља информације 

етичким кодексом; 

 прати и анализира догађ

кодекса; 

 промовише примену ет

 предлаже и самосталн

етичког кодекса; 

 пружа савете и мишљењ

информисања, органим

кодекса; 

 остварује сарадњу са ин

 даје савете и смернице 

функционера; 

 прати извршавање об

функционера; 

 обавља друге послове о

 

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 

ВЕТА  ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЕТИЧКОГ К

ене Етичког кодекса, именују се: 

ић, одборница. 

борник 

борница 

вокат 

овић, Коло Српских сестара Ужице 

Савез самосталних синдиката града Ужица 

, представник медија 

ене етичког кодекса:  

нкционери придржавају одредаба етичког коде

мације које се односе на понашање функционе

а догађаје и појаве од значаја за успешну прим

ену етичког кодекса у Граду и шире; 

стално спроводи радње које воде унапређе

шљења функционерима, грађанима, средствим

ганима и организацијама у вези са приме

у са институцијама које раде у сродним делатно

рнице у вези са пријављивањем приватног инт

ње обавезе пријављивања приватних инте

лове одређене овим статутом и другим прописи

(„Службени лист 

ној дана _____.2021. 

ОГ КОДЕКСА 

г кодекса; 

ционера у вези са 

у примену етичког 

пређењу примене 

ствима јавног 

применом етичког 

елатностима; 

ог интереса јавних 

 интереса јавних 

описима.  



ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

Савет води регистар лица која се сматрају функционерима  Града у смислу 

етичког кодекса који садржи податке о: функцијама у Граду на које се етички 

кодекс примењује, именима и основним личним подацима функционера који те 

функције врше и битним подацима који се односе на поштовање етичког кодекса 

од стране појединих функционера. 
 

 

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. 

 

 

 


