
На  осноВу  члана  39. тачка  8. Статута  Града  Новог  Сада  (t Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  11/19), а  у  вези  са  чланом  27. став  1. Закона  о  култури  ( Службени  
гласник  Републике  Србије , бр.  72/09, 13/16 и  3О/16-ислр. и  6/20), Скупштина  Града  Новог  
Сада  на  јУ  седници  од  15. октобра  2020. године, доноси  

одлУкУ  
О  ИЗМЕНЛМЛ  И  дОПУНАМА  ОДЛУКЕ  О  УСТАНОВАМА  КУЛТУРЕ  

ЧИЛ{ ЈЕ  ОСНИВАЧ  ГРАД  НОВИ  САД  

Члан  1. 

У  Одпуци  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 и  12/19), члан  3. 
мења  се  и  гласи: 

,,Члан  3. 

Установе  културе  из  чпана  2. ове  одлуке  финансирају  се  ипи  суфинансирају  из  
буџета  Града  Новог  Сада  (у  даем  тексту: буџет  Града) и  других  извора  предвиђених  
Законом . 

Висину  средстава  за  финансирање  делатности  установа  културе  из  члана  2. ове  
одлуке, утврђује  Скуппітина  Града  Новог  Сада  (у  д&њем  тексту : Скупштина  Града), на  
основу  предлога  годипіњег  програма  рада  и  лредлога  финансијског  плана  установе  културе  
за  наредну  годину  и  пројекција  за  наредне  две  године. 

Предлог  годишњег  програма  рада  установа  културе  из  члана  2. ове  одлуке  садржи  
посебно  исказана  средства  потребна  за  финансирање  програма  и  пројеката  у  култури, као  
и  средства  потребна  за  финансирање  текућих  расхода  и  издатака . 

Установе  културе  из  члана  2. ове  одлуке  подносе  Градској  управи  за  културу  (у  
д&њем  тексту : Градска  управа) предлог  годишњег  програма  рада  и  предлог  финансијског  
плана  за  наредну  годину  са  пројекцијама  за  наредне  две  године, најкасније  до  20. јула  
текуће  године. 

Члан  2. 
Члан  4. мења  се  и  гласи: 

,,Члан  4. 
Градска  уnрава  утврђује  који  ће  се  културни  програми, односно  делови  програма, 

текући  расходи  и  издаци  установа  културе  из  члана  2. ове  одлуке, финансирати  или  
суфинансирати  средствима  из  буџета  Града. 

Градска  управа  закњучује  са  установама  културе  из  члана  2. ове  одлуке, годипјње  
уговоре  о  финансирању  делатности  установе . 
Средства  из  буџета  Града  користе  се  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  буџетски  систем. 
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Члан  3. 

Члан  7. мења  се  и  гласи: 

,,Члан  7. 

директоре  установа  културе  из  члана  2. ове  одлуке, осим  директора  Градскс  
библиотеке  у  Новом  Саду, Нови  Сад  именујс  Скупплина  Града, на  период  од  четири  годинс  
и  може  бити  поново  именован . 

директор  се  именује  на  основу  претходно  спроведеног  јавног  конкурса  који  
расјіисује  и  спроводи  Управни  одбор. 

Јавни  конкурс  из  става  2. овог  члана  расписује  се  најкаснијс  60 дана  пре  истска  
мандата  директора . 

Јавни  конкурс  из  става  2. овог  члана  објавЈЂује  се  на  сајту  Националне  службе  за  
запошјЂавање  на  огласној  табли  или  у  просторијама  установе  културе  из  члана  2. ове  одлуке  
и  у  најмање  једним  днсвним  новинама  које  се  дистрибуирају  на  целој  територији  
Републике . 

Рок  за  поднопјењс  пријава  на  јавни  конкурс  из  става  2. овог  члана  не  може  бити  
краћи  од  осам  ни  дужи  од  15 дана  од  дана  оглашавањајавног  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  обавња  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  
доставња  Скупштини  Града  образложени  предлог  листе  кандидата. 

Листа  кандидата  садржи  мишњење  Управног  одбора  о  стручним  и  организационим  
способностима  сваког  кандидата  и  записник  о  обавњсном  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  уђс  у  изборни  поступак, о  чсму  је  дужан  да  
обавссти  Скупштину  Града, односно  уколико  Скупштина  Града  не  именује  директора  са  
листе  кандидата. 

Уколико  Управни  одбор  не  распишејавни  конкурс  у  року  којије  утврђен  у  ставу  3. 
овог  члана, обавезан  је  да  о  разлозима  због  којих  јавни  конкурс  није  расписан  обавести  
Скупјлтину  Града. 

директора  Градскс  библиотске  у  Новом  Саду, Нови  Сад, именује  надлежни  орган  
Аутономнс  Покрајине  Војводине , уз  сагласност  руководиоца  Народне  библиотеке  Србије, 
у  складу  са  законом, којим  се  уређује  библиотечко -информациона  делатност. 

Члан  4. 

У  члану  8. став  1. реч: замењује  се  речју: 



Предеедни  
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Члан  5. 

У  члану  9. после  става  2. додају  се  ст. 3-5. који  гласе: 
,,Исто  лице  не  може  бити  два  пута  именовано  за  вршиоца  дужности  дирсктора  из  

става  І . овотчлана. 
Вршилац  дужности  директора  мора  да  испуњава  услове  за  избор  кандидата  за  

директора  утврђене  3аконом  и  Статутом  установе  културе . 
Вршилац  дужности  директора  има  сва  права, обавезе  и  овлаіпћење  директора. 

Члан  6. 

Установе  културе  из  члана  2. ове  одлуке  дужне  су  да  статут  ускладе  са  овом  одлуком  
у  року  од  90 дана  од  дана  ступања  на  снагу  ове  одлуке, 

Члан  7. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавливања  у  ,,Службсном  листу  
Града  Новог  Сада. 

РЕПУБЈјИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈННА  ВОЈВОДHНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Врој : 6-212/2020-! 
15. октобар  2020. године  
НОВИСАД  MЅc Jene аринковић  Радомировић  
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