
СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број:     022-64 /22 

Датум: ______2022. године 

+381 (0) 31 

На основу члана 45. и 46

број 72/2009; 13/2016; 30/2016; 6/2020; 47/2021 и 78/2021)

Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број

на седници одржаној ________ 20

О ИМЕНОВАЊУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА

I У Надзорни одбор Градске галерије Ужице именује

Председник: 

1. Марија Мијаиловић дипломирани економиста,

Чланови: 

2. Ивана Ивановић професор разредне наставе,

3. Невена Јаџић, представник оснивача;

II Мандат  чланова, Надзорног одбора траје четири (4)

III Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.

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

Надзорног одбора Градске галерије Ужице I број 022

(''Службени лист града Ужица'' број

Чланом 45. став 1. и 2.

Надзорни одбор који обавља надзор над пословањем установе. У ставу 3.

члана је прописано да Надзорни одбор има три члана које именује и разрешава оснивач

да  председника надзорног одбора именује оснивач из реда чланова надзорног одбора.

ГРАД УЖИЦЕ 

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

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

број 72/2009; 13/2016; 30/2016; 6/2020; 47/2021 и 78/2021)  и члана 60. став 1. тачка 12.

Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19), Скупштина града Ужица,

________ 2022. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ УЖИЦЕ

Градске галерије Ужице именује се: 

Марија Мијаиловић дипломирани економиста, представник оснивача

Ивана Ивановић професор разредне наставе, представник оснивача; 

представник оснивача;

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

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 022-8/18 од 12.04.2018. године

ист града Ужица'' број 21/18) 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранислав Митровић

Образложење  

Чланом 45. став 1. и 2. Закона о култури прописано је да се у установи образује

који обавља надзор над пословањем установе. У ставу 3.

је прописано да Надзорни одбор има три члана које именује и разрешава оснивач

да председника надзорног одбора именује оснивач из реда чланова надзорног одбора.

(„Службени гласник Републике Србије“

став 1. тачка 12. 

), Скупштина града Ужица, 

ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ УЖИЦЕ 

представник оснивача; 

 

Решење ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу града Ужица''. 

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

8/18 од 12.04.2018. године 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Бранислав Митровић 

се у установи образује 

који обавља надзор над пословањем установе. У ставу 3. 4. и 5. истог

је прописано да Надзорни одбор има три члана које именује и разрешава оснивач, а

да председника надзорног одбора именује оснивач из реда чланова надзорног одбора. 



ГРАД УЖИЦЕ 

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

Чланом 46. став 1. Закона о култури прописано је да ако је оснивач установе 

Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, највише 

једна трећина чланова Надзорног одбора именује се из реда запослених у установи, на 

предлог репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни 

синдикат, на предлог већине запослених. 

Ставом 4. и 5. истог члана прописано је да састав Надзорног одбора треба да 

обезбеди заступљеност од најмање 40% представника мање заступљеног пола, а да се 

чланови Надзорног одбора именују на период од четри године и могу бити именовани 

највише два пута. 

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

именује и разрешава управне и надзорне одборе, директоре установа, организација и 

служби, чији је оснивач.  

Градско веће на седници одржаној  11.4.2022. године, утврдило је предлог Решења 

и предлаже Скупштини града Ужица да предлог размотри и усвоји. 


