
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 022-65/19-1 

Датум: ______2021.године 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

На основу члана 20. став 1 тачка 4. и 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/2007, 83/2014–др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 10. 

Закона о социјалној заштити (''Службени гласник РС'', број 24/2011), члана 4. Закона о 

јавним службама (''Службени гласник РС'', број 42/91, 71/94, 79/2005 и 83/2014) и  члана 

60. став 1 тачка 9. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'', број 4/2019), 

Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана ______2021. године, донела је  

 

ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

 

О ОСНИВАЊУ  ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о оснивању Градског центра за услуге социјалне заштите (''Службени 

лист града Ужица'' број 21/19), у члану 6. став 1. тачка 3. после алинеје 1. додаје се нова 

алинеја, која гласи: 

 

''- Инклузивни центар. 

Члан 2. 

Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу града 

Ужица'' 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ  

               Бранислав Митровић 

 

 

Образложење  

         Градски центар за услуге социјалне заштите основан је Одлуком о оснивању 

Градског центра за услуге социјалне заштите (''Службени лист града Ужица'' број 21/19). 

Одлуком су прописане делатности и услуге које ова установа пружа крајњим 

корисницима. 

Имајући у виду измену и допуну Одлуке о социјалној заштити и увођење нове 

услуге, предлаже се да Одлука о оснивању Градског центра за услуге социјалне заштите, у 

члану 6.став 1. тачка 3. буде допуњена са још једном одлуком и то ''Инклузивни центар''. 

 

 



ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

                                 

Одлука ступа на снагу даном доношења, из разлога што је неопходно донети и и 

Одлуку о допуни Статута ове Установе, како би се без одлагања приступило реализацији 

нове услуге, а све у циљу задовољења потреба крајњих корисника услуге. 

Градско веће је на седници одржаној 23.12.2021.године, разматрало предлог 

Одлуке о допуни Одлуке о оснивању Градског центра за услуге социјалне заштите и 

предлаже Скупштини да Предлог размотри и усвоји. 

 


