
На основу члана 15. алинеја прва Одлуке о установама културе чији је оснивач 
Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 
30/15, 44/16, 55/17, 12/19 и 46/20 ) и члана 29. алинеја прва Статута Новосадског дечијег 
културног центра, Нови Сад, број 01/2019 од 22. јануара 2019. године, Управни одбор 
Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад, на 30. седници од 29. јануара 2021. 
године, доноси 

 
 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  
СТАТУТА НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, НОВИ САД 

 
 

Члан 1. 
 

У Статуту Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад, број 01/2019 од 22. 
јануара 2019. године, члан 17. мења се и гласи: 
 

„Члан 17. 
 

Директора именује Скупштина Града на период од четири годиине и може бити 
поново именован. 

Директор се именује на основу претходно спроведеног јавног конкурса који 
расписује и спроводи Управни одбор. 

Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује се најкасније 60 дана пре истека 
мандата директора. 

Јавни конкурс из става 2. овог члана објављује се на сајту Националне службе за 
запошљавање, на огласној табли или у просторијама Центра и у најмање једним дневним 
новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс из става 2. овог члана не може бити 
краћи од осам ни дужи од 15 дана од дана оглашавања јавног конкурса. 

Управни одбор је дужан да поступа са пријавама на јавни конкурс из става 2. овог 
члана у складу са законом којим се уређује управни поступак. 

Управни одбор обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из јавног 
конкурса из става 2. овог члана и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса 
доставља Скупштини Града образложени предлог листе кандидата. 

Листа кандидата садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим 
способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору. 

Скупштина Града именује Директора са листе кандидата. 
Јавни конкурс из става 2. овог члана није успео уколико Управни одбор утврди да 

нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак, о чему је дужан да 
обавести Скупштину Града, односно, уколико Скупштина Града не именује Директора са 
листе кандидата. 

Уколико Управни одбор не распише јавни конкурс у року који је утврђен у ставу 3. 
овог члана, обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс није расписан обавести 
Скупштину Града.“ 



                                                             Члан 2. 
У члану 18. став 1. алинеја друга, реч: „струци“ замењује се речју: „култури“. 

 
Члан 3. 

 
У члану 19. став 3. мења се и гласи: 
„Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности Директора из 

става 1. овог члана.“ 
После става 3. додају се ст. 4. и 5. који гласе: 
„Вршилац дужности Директора мора да испуњава услове за избор кандидата за 

Директора утврђене Законом и овим статутом. 
Вршилац дужности Директора има сва права, обавезе и овлашћења Директора.“  

 
Члан 4. 

 
Члан 45. мења се и гласи: 

„Члан 45. 
 

„Центар се финансира или суфинансира из буџета Града и других извора 
предвиђених Законом. 

Висину средстава за финансирање делатности Центра утврђује Скупштина Града на 
основу предлога годишњег програма рада и предлога финансијског плана Центра за 
наредну годину и пројекција за наредне две године. 

Предлог годишњег програма рада Центра садржи посебно исказана средства 
потребна за финансирање програма и пројеката у култури, као и средства потребна за 
финансирање текућих расхода и издатака. 

Центар подноси Градској управи предлог годишњег програма рада и предлог 
финансијског плана за наредну годину са пројекцијама за наредне две године, најкасније 
до 20. јула текуће године.“  
 

Члан 5. 
 
Члан 47. мења се и гласи: 

 
„Члан 47. 

 
Градска управа утврђује који ће се културни програми, односно делови програма, 

текући расходи и издаци Центра финансирати или суфинансирати средствим из буџета 
Града. 
 Градска управа закључује са Центром годишње уговоре о финансирању делатности 
Центра. 
 Средства из буџета Града користе се у складу са законом којим се уређује буџетски 
систем. 

Центар је дужан да наменски користи пренета финансијска средства и поднесе 
извештај о реализацији културних програма и пројеката Градској управи у року од 30 дана 
по завршетку програма, односно пројекта за који су додељена средства из буџета Града, са 
доказима о наменском коришћењу финансијских средстава. 

 



Извештај је саставни део документације којом Центар правда наменски утрошена 
средства.“ 

 
Члан 6. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Центра, а објавиће се по добијању сагласности Скупштине Града. 
 

 
 
 
            
Новосадски дечији културни центар 
Нови Сад, Радничка 20 
Управни одбор         Председник Управног одбора 
Број: 61/2021        
Дана: 29.01.2021. године     ___________________________ 

       Вања Љубљанац 
 
 
 
                                                                                                   
                                                                                       
 

  
 

 


