
На  основу  члана  4. Закона  о  јавним  службама  ( Службени  гласник  Републике  
Србиј&, бр.  42/91, 71/94, 79/05 

- др. закон, 81/05 - испр . др. закона, 83/05 испр. др. закона  
и  83/14 

- др. закон), члана  23. став  1. Закона  о  култури  ( Службени  гласник  Републике  
Србије , бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и  78/21) и  члана  39. тачка  50. Статута  
Града  Новог  Сада  ( Службеііи  лист  Града  Новог  Сада11 , број  11/19), Скупштина  Града  
Новог  Сада  на  ХХј  седници  од  29. новембра  202 1. године, доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ  О  ОСНИВАЊУ  НОВОСАДСКОГ  

ДЕЧИЈЕГ  КУЛТУРНОГ  ЦЕНТРА , НОВИ  САД  

Члан  1. 

У  Одлуци  о  оснивању  Новосадског  дечијег  културног  центра, Нови  Сад  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  4/18), у  члану  6. rіocne става  1. додаје  се  став  2. 
који  гласи : 

,,Поред  делатности  из  става  1. овог  члана, Статутом  Центра  се  могу  утврдити  и  
друге  делатности  Центра. 

Члан  9. мења  се  и  гласи : 

Члан  2. 

,,Члан  9. 

Висину  средстава  из  буг.тета  Града  за  финансирање , односно  суфинансирање  
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  фипансирање  програма  и  пројеката  у  култури , као  и  средства  лотребна  за  
финансирање  текућих  расхода  и  издатака . 

Центар  подноси  Градској  управи  за  културу  (у  далем  тексту : Градска  улрава) 
предлог  годишњег  програма  рада  и  лредлог  финансијског  плана  за  наредну  годину  са  
пројекцијама  за  иаредне  две  тодине , најкасније  до  20. јула  текуће  године . 

Члан  3. 

Члан  10. мењасе  и  гласи : 

,,Члан  10. 

Градска  управа  утврђује  који  ће  се  културни  програми , односно  делови  протрама1  
текући  расходи  и  издаци  Центра, финансирати , односно  суфинансирати  средствима  из  
буџета  Града. 



2 

Градска  уцрава  закњучује  са  Центром , годишњи  уговор  о  финансирању  делатности  
Центра. 

Средства  из  буџета  Града  користе  се  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  
буџетски  систем . 

Члан  4. 

Члан  11 мења  се  и  гласи ; 

, Члан  1 1. 

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  пројеката , за  који  су  додењена  средства  из  буџета  
Града, са  доказима  о  наменском  коришћењу  финансијских  средстава! 

Извештај  је  саставни  део  документације  којом  Центар  правда  наменски  утроuіена  
средства . 

Центар  је  дужан  да  најкасније  до  15. марта  текуће  године , поднесе  Скуппітини  
Града  извештај  о  раду  и  финансијском  пословању  за  преткодну  годину. 

Обавеза  Центраје  да  својим  радом  допринесе  очувању, истраживању , проучавању , 

представњању , прикупњању  и  подстицању  домаћег  културног  и  уметничког  наслеђа, као  
и  домаћег  културног  и  уметничког  савременог  стваралаштва . 

Члан  5. 

Члан  13. мења  се  и  гласи ; 
,,Члан  13. 

директора  Центра  именује  Скупштина  Града, на  период  од  четири  године  и  може  
бити  поново  именован ! 

Директор  се  именује  на  основу  претходно  спроведеног  јавног  конкурса  који  
расписује  и  спроводи  Управни  одбор, уз  претходну  сагласност  Градског  већа  Града  Новог  
Сада  (у  дањем  тексту : Градско  веће). 

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

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

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

Управни  одборје  дужан  да  поступа  са  пријавама  најавни  конкурс  из  става  2. овог  
члана, у  складу  са  законом  којим  се  уређује  управни  поступак . 

Управни  одбор  обавња  рааговор  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  мишење  Управног  одбора  о  стручним  и  организационим  
способностима  сваког  кандидата  и  записник  о  обавЈ bеном  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  Скупштиву  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  
Скупштину  Града  

Члан  б. 

У  члану  14. став  1. реч: замењује  се  речју: ,,култури . 

Члан  7. 

У  члану  15. после  става  2. додају  се  ст. 3-5. који  гласе : 
,,Исто  лице  не  може  бити  два  пута  именовано  за  вршиоца  дужности  директора  из  

става  1. овог  члана. 
Вршилац  дужности  директора  мора  да  испуњава  услове  за  избор  кандидата  за  

директора  утврђене  Законом  и  Статутом  Центра . 
Вршилац  дужности  директора  има  сва  права, обавезе  и  овлашћење  директора . 

Члан  & 

У  члану  9. став  1. реч: ,,два , замењује  се  речју : 

У  ставу  4. број : ,,3О  замењује  се  бројем: ,,40. 

Члан  9. 

У  члану  20. речи: ,,Одлуком  о  установама  културе  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад  
(,,Слу?кбени  лuст  Града  Новог  Сада , бр! 1/10, 39/0, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/6 и  
55/17), замењују  се  речима: ,,одлуком  којом  је  утврђен  начин  остваривања  оснивачких  
права  Града  према  установама  културе  чији  је  оснивач  

Члан  10. 

У  члану  21. алинеја  1 L речи : ,,Законом  о  раду  (,,Службени  гласник  РС , 
 број  24/05, 

61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука  УС  и  113/17), замењују  се  речима: ,,општим  
прописима  о  рду • 
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Члан  11. 

У  члану  24. став  3. број : ,,3О  замењује  се  бројем : ,,40. 

Члан  12, 

У  члану  29. став  3. речи: ,,Града  Новог  Сада  (у  дањем  тексту : Градско  веће), 
бриніу  се! 

Члан  13. 

Центар  је  дужан  да  Статут  усклади  са  одредбама  ове  одлуке  у  року  утврђеном  
Одлуком  о  установама  културе  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада , бр, п/1О, 39/10, 50/10, 38/11, 52/јз , 30/15, 44/16, 55/17, 12/19, 46/20 и  45/21). 

Члап  14. 

Ова  одлука , ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Преседница  
Број : 6-3/2021-287-1 
29. новем6ар 202L године  
НОВИ  САД МЅсЈелена  Маринковић  Радомировић  
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