Скупштина града Крагујевца, на основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 41.,
члана 42. и члана 44а. став 1. Закона о култури (''Службени гласник РС'', број 72/09, 13/16,
30/16-испр.,6/20, 47/21, и 78/21) и члана 40. став 1. тачка 33. Статута града Крагујевца
(''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19), на седници одржаној _______2022. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног одбора
''Позориште за децу'' у Крагујевцу
1. Разрешава се Сања Живковић, мастер филолог из
Крагујевца, дужности
председника Управног одбора ''Позоришта за децу'' у Крагујевцу,као представник града, на
лични захтев.
2. Ово решење објавити у ''Службеном листу града Крагујевца''.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члану
40. став 1. тачка 33. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19), којима је
утврђено да чланове Управног одбора установе именује и разрешава оснивач и даје сагласност на статут
у складу са Законом.
Чланом 41. став 3. Закона о култури (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 13/16, 30/16 и 6/20)
утврђено је да чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и
познавалаца културне делатности.
Чланом 44a. став 1. Закона о култури (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр.,6/20,
47/21, и 78/21 ) утврђено је да дужност члана Управног одбора установе престаје истеком мандата и
разрешењем.
Дана 20.01.2022.године, Сања Живковић, поднела је оставку на место председника Управног
одбора ''Позориште за децу'' Крагујевац у складу са одредбама члана 44а став 2. тачка 1. Закона о
култури.
Статутом Установе предвиђено је да Управни одбор има пет чланова, од којих су три члана
представници оснивача, а два члана представници запослених.
На предлог овлашћеног предлагача, донето је решење као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: _________
У Крагујевцу, ______2022. године
ПРЕДСЕДНИК,
Мирослав Петрашиновић
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