
 
 
 

На основу члана 37. Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/2009 и 13/2016, 30/16- 
исправка и 6/20), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 
Србије'', број 129/07 и 83/2014 – др. Закон 101/16 и 47/18) и члана 40. ст. 1. тачка 10. Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник општине велико Градиште“ бр. 2/2019), на предлог Општинског 
већа општине Велико Градиште, Скупштина општине Велико Градиште на 5. седници одржаној дана 
01.03.2021. године донела је:  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе Културни центар „Властимир 
Павловић Царевац“ Велико Градиште из Великог Градишта 

 
 

Члан 1.  
 
ИМЕНУЈЕ СЕ ИВАНА ТОМИЋ, мастер аналитичар заштите животне средине из Царевца, за 

вршиоца дужности директора Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико 
Градиште из Великог Градишта. 

Мандат вршиоца дужности почиње 1. марта 2021. године и траје до именовања директора Јавне 
установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште из Великог Градишта, а 
најдуже једну годину. 
 

Члан 2. 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Велико 
Градиште“.  

 
Образложење 

 
Чланом 37. Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/2009 и 13/2016, 30/16- исправка и 

6/20) 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 мора да испуњава услове за 
избор кандидата за директора из члана 36. став 1. Закона о култури. 

Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину. 
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07 и 83/2014 – др. Закон 101/16 и 47/18) прописано је да Скупштина општине именује 
и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, 
организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом. 

Одредбом члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико 
Градиште“ бр. 2/2019) прописано је да оснивач, Скупштина општине Велико Градиште, има право да 
именује и разрешава директоре, управне и надзорне одборе јавних предузећа, организација и служби 
чији је оснивач. 

Статутом ЈУ Културног центра „Властимир Павловић Царевац“ општине Велико Градиште 
прописани су услови за именовање директора. 

 Ивана Томић, мастер аналитичар заштите животне средине из Царевца, у потпуности испуњава 
услове за директора прописане Законом о култури као и Статутом, односно има високо образовање и 
више од пет година радног искуства у култури за шта је Скупштини општине доставила доказе, а иста је 
донела решење као у диспозитиву. 



ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у 
Београду у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 
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