
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број 022-170 /21 
Датум: ___________2021.године 
 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

На основу члана 56. Закон о спречавању корупције  ("Службени гласник РС", 
бр. 35/2019, 88/2019 и 94/2021) и члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града 
Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној ____ 2021.године, 
доноси 

МИШЉЕЊЕ 

1. Даје се позитивно мишљење Зорану Стаматовићу, директору Народног 
позоришта Ужице, који је именован за директора, Решењем Скупштине града 
Ужица број 022-120/21 од 30.9.2021. године објављеним у ''Службеном листу града 
Ужица'' број 45/21, да може да врши другу јавну функцију – члан Управног одбора 
Музеја на отвореном „Старо село”, Сирогојно, на коју је именован Решењем Владе 
Републике Србије 24 број 119-10958/2021  од 25.11.2021.године објављеним у 
Службеном гласнику РС број 112/2021. 
 

2. Мишљење доставити Зорану Стаматовићу у два примерка, један за именованог а 
други за Агенцију за спречавање корупције. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић 

________________________ 
Образложење 

Чланом 56. Закона о спречавању корупције прописано је да  Агенција за 
спречавање  може, на захтев јавног функционера, да да сагласност за обављање и других 
послова, односно делатности. Уз захтев јавни функционер доставља позитивно мишљење 
органа који га је изабрао, поставио или именовао на јавну функцију. 

Ставом 4. истог члана прописано је да јавни функционер који је изабран, постављен 
или именован на другу јавну функцију и који намерава да више јавних функција врши 
истовремено дужан је да у року од осам дана од дана избора, постављења или именовања 
затражи сагласност Агенције. Уз захтев, јавни функционер доставља и прибављено 
позитивно мишљење органа који га је изабрао, поставио или именовао на јавну функцију, 
а јавни функционер који је изабран на јавну функцију. 

Зоран Стаматовић, директор Народног позоришта Ужице је поднео Молбу 
Скупштини града Ужица I број 022-170/21 од 2.12.2021.године за добијање Позитивног 
мишљења на обављање друге јавне функције члан Управног одбора Музеја на отвореном 
„Старо село”, Сирогојно. 

Градско веће је на седници одржаној 6.12.2021.године, утврдило предлог 
Мишљења и предлаже Скупштини да да позитивно мишљење директору Народног 
позоришта Ужице, да врши другу јавну функцију, члан Управног одбора Музеја на 
отвореном „Старо село”, Сирогојно. 
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