
 

 

 
СКУПШТИНА ГРАДА 
I Број 111-24/21 
Датум: _____ 2021.године 
 

ГРАД УЖИЦЕ 

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

 

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) и члана 60. Статута града 
Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), у вези Захтева за претходну сагласност 
за расписивање конкурса за именовање директора Народног позоришта Ужице број 411/21 
од 21.7.2021.године, Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2021.године, 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ 

КОНКУРСА  ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА 
УЖИЦЕ 

 
 
 

1. Даје се сагласност Управном одбору Народног позоришта Ужице на Предлог 
одлуке о расписивању јавног конкурса  за избор и именовање директора Народног 
Позоришта Ужице број 1-374/21 од 08.07.2021.године и на текст јавног конкурса 
који је саставни део Предлога. 
 

2. Одлуку доставити Управном одбору Народног позоришта Ужице. 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић 

___________________________ 
 

Образложење 
Чланом 35.став 1. Закона о култури  (''Службени гласник РС'' 

број 72/2009, 13/2016,  30/2016 - исправка 6/2020 и 47/2021), прописано је да директора 
установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина односно јединица 
локалне самоуправе, именује се на основу претходно спроведеног јавног конкурса, на 
период од четири године и може бити поново именован. Ставом 2. истог члана 
прописано је да Јавни конкурс расписује и спроводи управни одбор установе уз 
претходну сагласност оснивача. 

Чланом 35. ставом 4. јавни конкурс расписује се најкасније 60 дана пре истека 
мандата директора. Чланом 5. истог члана, прописано је да се јавни конкурс објављује 
се на сајту Националне службе за запошљавање на огласној табли или у просторијама 
установе и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој 
територији Републике. 
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Чланом 35. став 7. Закона, прописано је да рок за подношење пријава на јавни 
конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест дана од дана оглашавања 
јавног конкурса. 

Увидом у досављени предлог утврђено је следеће: 
 

- Мандат директору Народног позоришта Ужице, истиче 13. Октобра 2021.године; 
- Услови за избор директора су у складу са чланом 36. Закона о култури и у складу 

са Статутом Народног позоришта Ужице; 
- Објављивање је предвиђено у складу са чланом 35. Закона о култури, а рок од 10 

дана за подношење пријава је у складу са чланом 35. став 7. Закона. 
 
Имајући у виду напред наведено, може се дати сагласност на расписивање 

конкурса за избор директора Народног позоришта Ужице. 
 
Градско веће је на седници одржаној 28.7. 2021.године, утврдило предлог одлуке о 

давању претходне сагласности на расписивање јавног конкурса  за избор и именовање 
директора Народног позоришта Ужице и предлаже Скупштини да предлог размотри и 
усвоји. 
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