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

13/2016 и 30/2016-исправка) и члана 67.  тачка 12. Статута града Ужица (''Службени лист 

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

________ доноси, 

 

РЕШЕЊЕ 

I Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Градског културног центра број 

I број 03-5-3/18 од 5.06.2018.године коју је Управни одбор Градског културног центра, 

усвојио Одлуком број 03-5-4/18 од 5.06.2018.године 

II Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 

III Решење доставити Градском културном центру и Градској управи за послове 

ограна града, општу управу и друштвене делатности. 

Република Србија 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 022-70/18 

________2018.године                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У ж и ц е                                                                                      Бранислав Митровић 

                                                                                                  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 44. Закона о култури прописано је да Управни одбор установе доноси 

статут  на који сагласност даје оснивач.  

Чланом 67. тачка 12а) Статута града Ужица прописано је да Скупштина града даје 

сагласност  на статуте установа  чији је оснивач. 

Управни одбор Градског културног центра на седници одржаној 05.06.2018.године 

усвојио Одлуку о изменама Статута Градског културног центра и доставио га оснивачу 

ради давања сагласности. 

Градско веће на седници одржаној 08.06.2018.године утврдило је предлог решења о 

давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Градског културног центра и предлаже 

Скупштини да овај предлог размотри и усвоји. 

 

 







Напомена: Уз предлог акта који се мења, доставља се и преглед одредби 

важећег акта. 

У прилогу члан 43. Статута Градског културног центра I број 01-1/17 од 

25.08.2017.године, који је Управни одбор Градског културног центра усвојио Одлуком I 

број 03-18/17 од 25.08.2017.године 

 

 

''Унутрашња организација 

  

Члан 43. 

У Установи се обављање делатности организује у оквиру следећих организационих 

целина: 

 

- Директор 

- Програмски сектор 

- Сектор за опште послове 

 

 

Правилником о организацији  и систематизацији послова и радних задатака ближе 

се уређује унутрашња организација Установе, врсте и опис послова, начин извршавања 

послова и задатака, , број извршилаца, врста и степен стручне спреме, потребна знања 

радно искуство, одговорност и овлашћења запослених у извршавању послова и други 

услови потребни за рад на тим пословима.'' 

 

 

 

 


