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На основу члана 37. Закона о култури (''Службени гласник РС'' број 

 72/2009, 13/2016, 30/2016 - исправка 6/2020, 47/2021 и 78/2021.)  члана 75. Закона о 

запосленима у јавним службама („Службени гласник РС“ број  113/2017; 

95/2018, 86/2019 и 157/2020) и члана 60. став 1. тачка 12. Статута града Ужица (''Службени 

лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 

____________године, доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ У 

УЖИЦУ 

 

 

I Зоран В. Цветић, дипломирани сликар, мастер ликовни уметник именује се за 

вршиоца дужности директора Градске галерије у Ужицу до избора директора а најдуже на 

период од једне године. 

 

 

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

Ужица''. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

 

 

Образложење  

 

Чланом 37. став 1. и 2. Закона о култури прописано је да  Оснивач може 

именовати вршиоца дужности директора установе, без претходно спроведеног јавног 

конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када 

јавни конкурс за директора није успео. 

Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину. 

Чланом 75. став 1. Закона о запосленима у јавним службама прописано је да ако 

након спроведеног конкурса није извршено именовање директора или ако директор 

престане да обавља дужност пре истека времена на које је именован, до именовања 

директора надлежни орган може именовати вршиоца дужности директора без 

спровођења конкурсног поступка а најдуже на годину дана, осим ако законом којим се 

уређује рад јавне службе није одређен други период. 

Чланом 60. став 1. тачка 12. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града 

у складу са законом именује и разрешава управне и надзорне одборе јавних предузећа 

чији је оснивач у складу са законом. 
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Управни одбор Градске галерије у Ужицу, доставио је записник у коме је 

констатовано да на јавни конкурс за избор директора Градске галерије у Ужицу није 

поднета ни једна пријава. 

Директору Градске галерије у Ужицу престаје мандат 15. децембра 2021. године 

због истека времена на које је именован. 

Градско веће на седници одржаној 13.12.2021. године, утврдило је да предложени 

кандидат досадашњи директор  Зоран В. Цветић  испуњава све законом прописане услове, 

па предлаже Скупштини града да предлог Решења размотри и усвоји.  

 

 

 

 


