
На основу  члана  45 и 46. Закона о култури (''Службени гласник Републике Србије'' 

број 72/09, 13/16, 30/16-исправка) и члана 67. Статута града Ужица (''Службени лист града 

Ужица'' број 25/17-пречишћен текст) Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 

2018.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ УЖИЦЕ 

 

Ι У Надзорни одбор Градске галерије именују се: 

 

Председник: 

 

1. Срђан Недељковић, дипломирани економиста, представник оснивача 

 

Чланови: 

 

2. Драгана Марјановић, дипломирани професор разредне наставе, представник 

оснивача, 

3. Иван Ђурђевић, дипл.инг.менаџмента, представник оснивача. 

 

ΙΙ Мандат чланова Надзорног одбора траје четири (4) године. 

 

ΙΙΙ Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Ужица“. 

Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи Решење о именовању Надзорног 

одбора Градске галерије Ужице I број 022-72/16 (''Службени лист града Ужица'' број 32/16) 

 

Република Србија 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Ι број 022-8 /18 

Датум: _____2018.године                                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                        Бранислав Митровић 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Чланом  45. Закона о култури  прописано је да надзорни одбор установе има најмање 

три члана, које именује и разрешава оснивач. Председника надзорног одбора именује и 

разрешава оснивач. 

Чланом 46. Закона прописано је да се највише једна трећина чланова управног одбора 

именује из реда запослених, на предлог репрезентативног синдиката установе а уколико 

синдикат не постоји, на предлог запослених. 

Чланом 67. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града именује управне и 

надзорне одборе установа чији је оснивач.  

Чланом 26. Статута Градске галерије је прописано да Надзорни одбор Градске галерије 

има 3 члана, од којих су два члана представници оснивача а један члан представник  

запослених. Истим чланом је прописано да за члана Надзорног одбора не може бити 

именовано лице против кога је покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним 

за обављање дужности члана Управног одбора Установе односно које је правоснажном 

одлуком осуђено за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана 

Управног одбора Установе. 



Чланом 26. Статута је прописано и да за члана Надзорног одбора може бити именован 

сваки запослени, осим директора и члана Управног одбора, а да уколико Установа нема 

запослених који испуњавају услове прописане законом и Статутом, уместо члана Надзорног 

одбора из реда запослених, Скупштина града, именује трећег члана Надзорног одбора 

Установе, као представника оснивача, који обавља дужност док се не стекну услови за 

именовање члана Надзорног одбора из реда запослених. 

Сви кандидати за чланове Надзорног одбора су доставили потврде да се против њих не 

води поступак односно да нису осуђивани. 

Обзиром да су у установи једини запослени директор и члан Управног одбора, трећи 

члан Надзорног одбора се у складу са чланом 26. став 6. именује као представник оснивача. 

Даном ступања на снагу овог решења, престаје мандат Надзорног одбора Градске 

галерије који је именован решењем I број 022-72/16 од 10. новембра 2016.године и то 

председнице Иване Дрчелић, и чланова Небојше Лучића и Мирослава Верговића. 

Градско веће је на седници одржаној 28.03.2018.године, утврдило предлог Решења о 

именовању Надзорног одбора Градске галерије Ужице и предлаже Скупштини да предлог 

размотри и усвоји. 

 


