
На основу члана 35 и 44. Закона о култури (''Службени гласник РС'' број 72/2009, 

13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 67. став 1. тачке 12. Статута града Ужица (''Службени 

лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст) и Листе кандидата број 261 од 

27.11.2017.године,  Скупштина града Ужица, на седници одржаној _______________, 

доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ  

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ''ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ'' УЖИЦЕ 

 

 

1. Зоран Цветић, дипломрани сликар, мастер ликовни уметник именује се за 

директора  ''Градске галерије'' Ужице. 

 

2. Мандат директора траје четири (4) године. 

 

3. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу града Ужица'' 

 

Образложење 

 Чланом 35. Закона о култури прописано је да се директор установе чији је оснивач 

јединица локалне самоуправе именује на основу претходно спроведеног јавног конкурса, 

на период од четири године, и може бити поново именован. 

Оснивач именује директора установе са Листе коју доставља Управни одбор 

установе. 

Чланом 44. Закона прописано је да Управни одбор даје предлог оснивачу о 

кандидату за директора. 

 Чланом 67. став 1. тачка 12. Статута града Ужица, прописано је да Скупштина 

града, у складу са законом именује директоре установа чији је оснивач. 

 Конкурс за избор и именовање директора ''Градске галерије'' објављен је 

18.10.2017.године.  

Управни одбор ''Градске галерије'' је расписао и спровео конкурс, а након 

обављеног разговора са кандидатима, доставио оснивачу образложени предлог листе 

кандидата. 

На јавни конкурс за директора ''Градске галерије''  приспеле су две благовремене и 

потпуне пријаве. Пријаве су поднели: Зоран Цветић, дипомирани слика, мастер ликовни 

уметник  и  Александар Димитријевић, дипломирани сликар, магистар уметности цртања  

Управни одбор ''Градске галерије'' на седници одржаној 27.11.2017. године 

разматрао је приспеле пријаве и упутио је Скупштини града Предлог  број 261 од 

27.11.2017.године, којим се предлаже да се за директора ове установе именује Зоран 

Цветић, као кандидат који је конкурисао, поднео благовремену и потпуну пријаву а према 



мишљењу Управног одбора ''Градске галерије'' и од два кандидата поседује најбоље 

организационе способности за директора ''Градске галерије''. 

Имајући у виду да Зоран Цветић испуњава све Законом и Статутом предвиђене 

услове, Градско веће је на седници одржаној 06.12.2017.године, утврдило Предлог решења 

о именовању директора ''Градске галерије'' и предлаже Скупштини да предлог размотри и 

усвоји. 

Поука о правном средству:  

Ово Решење је коначно и против њега се не може изјавити жалба.  

Против овог решења може се покренути управни спор код Управног суда, одељење 

у Крагујевцу – Кнеза Михајла 2/II, 34000 Крагујевац, у року од 30 дана од дана пријема 

Решења. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 119-34/17 

Датум: _______2017.године 

У ж и ц е   

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

____________________________ 

Решење доставити: 

Зорану Цветићу, Трг партизана 30, Ужице 

Александру Димитријевићу, Љубише Веснића 24, Ужице, 

Градској галерији, Сланушка 10, Ужице 

Архиви. 

 

 

 

 


