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На основу члана члана 64. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' 
број 4/19 Одлуке о образовању Савета за заштиту и унапређење животне средине – Зелени 
савет (''Службени лист града Ужица''број 10/17) Скупштина Града Ужица , на седници 
одржаној  _______ 2021.  године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – ЗЕЛЕНИ САВЕТ 

 
 

I За чланове Савета за заштиту и унапређење животне средине – Зелени савет (У 
даљем тексту: Зелени савет) именују се: 

 
1. Нада Јовичић, чланица Градског већа 
2. Светлана Дракул, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне 

послове 
3. Радмила Радосављевић, Градска управа за инспекцијске послове и комуналну 

полицију 
4. Јелена Суботић, Градска управа за послове органа града, општу управу и 

друштвене делатности 
5. Верица Маричић, градска општина Севојно 
6. Александар Ристић , Дом здравља Ужице 
7. Марина Туцовић, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом –Женски 

центар Ужице 
8. Биљана Суботић, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом – Удружење 

дистрофичара Златиборског округа 
9. Жарко Крстић Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом – Удружење 

Удружење „Клуб 3“ 
10. Саша Дрндаревић, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом –  Етно 

удружење грађана ''Завичај'' 
11. др Весна Марјановић, Академија струковних студија „Западна Србија“ 
12. др Петровић Владимир  Завод за јавно здравље Ужице 
13. Милош Радојевић, Регионална развојна агенција ''Златибор'' Ужице 
14. Весна Ђуровић, средства јавног информисања 
15. Миланка Николић, средства јавног информисања 
 
 
II За обављање административних и техничких послова за потребе Савета, за 

секретара Савета, именује се Марија Кутлешић, запослена у Градској управи за 
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урбанизам, изградњу и имовинско правне послове – Одељење за заштиту и унапређење 
животне средине. 

II  Мандат чланова  и секретара Савета траје четири године, од дана ступања на 
снагу овог решења. 

III Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 
града Ужица''.  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                Бранислав Митровић 

Образложење 

Чланом 64. Статута града Ужица, прописано је да Скупштина града оснива стална 
и повремена радна тела за разматрање питања из своје надлежности. 

Одлуком о образовању Савета за заштиту и унапређење животне средине – Зелени 
савет (''Службени лист града Ужица'' број 10/17) образован је Савет за заштиту и 
унапређење животне средине – Зелени савет. 

У члану 5. Одлуке прописано је да Савет има 15  чланова које именује Скупштина 
Града, на период од четири године. 

Чланом 6. Одлуке се прописује да је члан Градског већа задужен за област животне 
средине и одрживог развоја, по функцији и члан Савета а да остале кандидате за чланове 
Савета, на захтев члана Градског већа задуженог за област животне средине и одрживог 
развоја предлажу: 

- три кандидата, начелници Градских управа и то по једног запосленог у 
градској управи 

на пословима заштите животне средине, инспекцијским пословима или пословима 
комуналне полиције и правним пословима, 
- једног кандидата, председник градске општине Севојно, 
- једног кандидата, Дом здравља Ужице, 
- четири кандидатa, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, 
- једног кандидата, Академија струковних студија „Западна Србија“ 
- једног кандидата, Завод за јавно здравља; 
- једног кандидата, Регионална развојна агенција Ужице а  
- два кандидата, су представници средстава јавног информисања. 

Савету за заштиту и унапређење животне средине – Зелени савет (''Службени лист 
града Ужица'' број 10/17) истекао је мандат, па су овлашћени предлагачи доставили 
предлоге кандидата. 

Градско веће је на седници одржаној 20. децембра 2021. године, утврдило предлог 
Решења и предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји. 
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