
 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број 111-25/21 

Датум: __________2021.године 

 

ГРАД УЖИЦЕ 
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На основу члана 35. став 2. Закона о култури (''Службени гласник РС'' 

број 72/2009, 13/2016,  30/2016 - исправка 6/2020 и 47/2021), члана 46. став 1. тачка 2. 

Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број  129/2007, 83/2014 - други 

закон, 101/2016 - други закон и 47/2018) и члана 60. став 1. тачке 7 и 9.  и члана 80. став 1. 

тачке 2 и 24. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" бр. 4/19) Скупштина 

града Ужица, на седници одржаној _________ 2021.године донела је 

 

 

ОДЛУКУ  

О ПОСТУПКУ ДОБИЈАЊА ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА РАСПИСИВАЊЕ 

ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДИРЕКТОРА УСТАНОВА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се, у складу са Законом о култури, прописује обавеза управног 

одбора да приликом расписивања јавног конкурса за директора тражи претходну 

сагласност оснивача, поступак добијања сагласности, овлашћења других органа у 

поступку и друга значајна питања. 

Члан 2. 

Обавезују се Управни одбори установа: Народни музеј Ужице, Народно позориште 

Ужице, Историјски архив Ужице, Градски културни центар Ужице и Градска галерија 

Ужице, да пре расписивања конкурса за избор директора Установа, траже претходну 

сагласност Оснивача. 

Члан 3.  

 Управни одбор је у складу са Законом о култури, дужан да распише јавни конкурс  

најкасније 60 дана пре истека мандата директора. 

Имајући у виду, обавезу добијања претходне сагласности од стране оснивача, 

Управни одбор је дужан да благовремено поднесе Захтев за добијање претходне 

сагласности. 

Уз захтев за добијање претходне сагласности,  достављају се и предлог одлуке о 

расписивању јавног конкурса са образложењем и предлог текста јавног конкурса за избор 

директора. 

Члан 4. 

Овлашћује се Градско веће града Ужица, да у име оснивача, да претходну 

сагласност на расписивање јавног конкурса за избор директора установа из члана 2. ове 

Одлуке. 

Градско веће је дужно да одлучи о захтеву најкасније у року од 10 дана од дана 

пријема захтева.  

Градско веће неће дати сагласност уколико одлука и текст јавног конкурса, нису у 

складу са законом и статутом установе. 
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Градско веће је дужно да без одлагања упути Захтев Управном одбору да усклади 

одлуку односно текст конкурса са законом и статутом, а потом да поново одлучује о 

давању претходне сагласности у складу са роком из става 2. овог члана.  

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

града Ужица". 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

____________________________ 

 

 

Образложење  

 

Чланом 35. став 2. Закона о култури прописано је да јавни конкурс за избор 

директора расписује и спроводи управни одбор установе уз претходну сагласност 

оснивача. 

Чланом  46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи прописано је да градско 

веће  непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине 

града. 

  Чланом 60. став 1. тачка 7. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града 

Ужица доноси прописе и друга општа акта док је тачком 9.  Прописано да Скупштина 

града оснива јавне установе и врши надзор над њиховим радом. 

Чланом  80. став 1. тачка 2. Статута прописано је да Градско веће града Ужица 

непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града 

док је тачком  24. истог члана прописано да Градско веће, поред својих надлежности 

прописаних Статутом, врши и друге послове у складу са законом , статутом и одлукама 

Скупштине града. 

Имајући у виду обавезу Управног одбора да добије претходну сагласност на 

расписивање јавног конкурса за избор директора, рокове за расписивање који су 

законом предвиђени као и организацију рада Скупштине и Градског већа, предложено 

је да сагласност даје Градско веће, због ефикасности поступка. 

На овај начин би Градско веће као овлашћени предлагач одлука за Скупштину, 

извршило контролу рада управних одбора, у име Скупштине града, у делу који се 

односи на расписивање јавног конкурса. 

Градско веће је на седници одржаној 28.7. 2021.године, утврдило Предлог одлуке о 

поступку добијања претходне сагласности за расписивање јавног конкурса за директора 

установа и предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји. 

 

 


