
 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 06-15/21 

Датум: _______ 2021.године 

+381 (0) 31 

 

На основу члана 60.  ста

града Ужица“, број 4/19), Скупш

године, доноси 

 

О ИМЕНОВАЊУ

 

I  У Савет за родну равноправнос

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

1. Наталија Василић, одборн

 

ЧЛАНОВИ 

 

2. Бранка Будимир, одборни

3. Радиша Марјановић, одбо

4. Иван Гујаничић, одборни

5. Тијана Бацетић, Народна

6. Драгана Дучић, Међуопш

7. Гордана Савић,  Ужички 

 

 

II Савет за родну рав

којима се  обезбеђује р

равноправности , даје мишљењ

Скупштина и предлаже м

равноправности и остваривањ
 

 

III Ову одлуку објавити у  „С

 

 

                                         

                                  

                                      

 

 

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 

АЊУ САВЕТА  ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

авност, именују се: 

одборница 

борница 

, одборник 

борник 

родна библиотека Ужице 

ђуопштинска организација слепих  

ички центар за људска права и демократију 

у равноправност подстиче, унапређује и пр

ује родна равноправност, прати оствари

ишљење о предлозима одлука и других пропис

е мере и активности  које су у функ

ривања једнаких могућности, у оквиру надлежн

„Службеном листу града Ужица“. 

                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУ

                                                              Бранислав М

                                                      _________________

 

 

 

 

(„Службени лист 

ној дана _____.2021. 

НОСТ 

 и предлаже мере 

тваривање родне 

рописа које доноси 

 функцији родне 

длежности  Града.  

К СКУПШТИНЕ 

ав Митровић 

_______________ 



ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

 

 

 

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 14.12.2020. године усвојило је предлог одлукe о 

именовању радног тела. 

. 

 

 


