
           

                                                     

                                                                     

               На основу члана 34. ст. 2. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 

- испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. Закон и 

47/2018) и члана 40. ст. 1. тачка 10. Статута општине Велико Градиште („Службени гласник 

општине велико Градиште“ бр. 2/19),  

Скупштина општине Велико Градиште на 11. седници одржаној дана 04.10.2021. године 

донела је:  

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

 JАВНЕ УСТАНОВЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ''ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ'' 

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Члан 1.               

              ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Јавне установе Културни центар ''Властимир Павловић 

Царевац'' Велико Градиште, Сања Станковић, дипломирани социолог из Великог Градишта. 

 

Члан 2. 

              Мандат именованом директору Јавне установе траје четири године, почев од 

05.10.2021.године. 

Члан 3. 

Права и обавезе директора биће уређена Уговором о раду закљученим између Управног 

одбора Јавне установе Културни центар ''Властимир Павловић Царевац'' Велико Градиште и 

именованог директора. 

Директор заснива радни однос на одређено време. 

 

Члан 4. 

               Ово Решење ће се објавити у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Спровођење конкурса и именовање директора Културног центра, именовање вршиоца 

дужности директора, његове надлежности и друго, врши се на начин и по поступку прописаним 

одредбама закона којим се уређује област културе.  

Чланом 34. ст. 2. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 

6/2020, 47/2021 и 78/2021) прописано је да директора установе именује и разрешава оснивач.   

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике 

Србије'', број 129/07 и 83/2014 – др. закон101/2016 – др. Закон и 47/2018) 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 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. 

Законом о култури прописани су услови за именовање директора. 

Управни одбор Јавне установе Културни центар ''Властимир Павловић Царевац'' Велико 

Градиште донео је Одлуку о расписивању конкурса за именовање директора ове Јавне установе бр. 

160/2021 од 25.08.2021. године, на коју је оснивач дао сагласност у складу са Законом. 

Јавни конкурс је објављен у публикацији „Послови“дана 01.09.2021.године , дневном листу 

„Политика“ 01.09.2021.године као и на огласној табли установе. 

Рок за пријављивање кандидата био је 15 дана од дана објављивања у публикацији 

''Послови''. 



По расписаном конкурсу пристигла је једна пријава. 

Пријаву је поднела Сања Станковић из Великог Градишта, дипломирани социолог.  

Управни одбор, на седници одржаној дана 17.09.2021. године отворио је приспелу 

документацију и том приликом утврдио следеће: 

Пристигла је једна пријава, пријава Сање Станковић за коју је утврђено да је потпуна, 

благовремена и из документације је утврђено да кандидаткиња испуњава све прописане услове за 

директора. 

Управни одбор је обавио разговор са кандидатом те је након обављеног разговора донео 

следећи предлог листе кандидата са мишљењем о стручним и организационим способностима: 

 

1.Сања Станковић, дипломирани социолог из Великог Градишта.   

 

Управни одбор једногласног је мишљења да Сања Станковић из Великог Градишта у 

потпуности испуњава услове да буде именована за директора Јавне установе Културни центар 

''Властимир Павловић Царевац'' Велико Градиште, да иста поседује стручне и организационе 

способности за обављање послова директора те је предложио Скупштини општине Велико 

Градиште да исту именује за директора ове Јавне установе.  

Сања Станковић, дипломирани социолог из Великог Градишта, у потпуности испуњава 

услове за директора прописане Законом о култури као и Статутом, те је донето решења као у 

диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба Вишем 

суду у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема овог решења. 

 

Број: 020-21/2021-01-1 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

 

                                                                                                                      Председник скупштине: 

 

 

                                                                                                                       Владимир Штрбац, с.р. 


