
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САд  
ГРАдСКО  ВЕЋЕ  
Број : 6/2022- 164-11 
дана: 18.јуна 2022. године  
НОВИ  САд  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НоВог  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Статут  Културног  центра  Новог  
Сада, Нови  Сад, са  Рефератом  и  3аклучк0м  Градског  већа  Града  Новог  Сада, 
број : 6/2022-164-11 од  18. јуна  2022. године, с  молбом  да  се  Предлог  решења  о  
давању  сагласности  на  Статут  Културног  центра  Новог  Сада, Нови  Сад, уврсти  у  
дневни  ред  седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  да  Скупштина  донесе  Решење  
у  предложеном  тексту. 



гРАдQН\ЧЕЛНИК  

аВчевuћ  

На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), поводоМ  разматрања  Нацрта  решења  о  давању  сагласности  на  
Статут  Културног  центра  Новог  Сада, Нови  Сад, Градско  веће  Града  Новог  Сада  на  147. 
седници  од  18. јуна  2022. године, доноси  

ЗАКЈЂУЧАК  

І. УТВРЂУЈЕ  СЕ  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Статут  
Културног  центра  Новог  Сада, Нови  Сад, којије  донео  Управни  одбор  Културног  центра  
Новог  Сада, Нови  Сад, на  ххју  седници  одржаној  12. маја  2022. године . 

H. Y складу  са  одредбом  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  
Сада, председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  доставла  се  Предлог  решења  о  давању  
сагласности  на  Статут  Културног  центра  Новог  Сада, Нови  Сад  и  предлаже  Скупштини  
Града  Новог  Сада  да  донесе  ово  решење  у  предложеном  тексту. 

пІ. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  
њених  радних  тела  одређује  се  далибор  Рожић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада  за  
културу, а  за  повереницу  Зорица  Шијак, вршилац  дужности  начелника  Градске  управе  
за  културу . 
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
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18. мај  2022. године  
НОВИ  САД  

ГРЖЦСКО  ВЕЋЕ  
АДА  НОВОГ  САДА  

пРЕдМТ: Мишњење  на  Нацрт  решења  о  давању  сагласности  на  Статут  Културног  

центра  Новог  Сада. Нови  Сад  

Градска  управа  за  прописе  размотрила  је  Нацрт  решења  о  давању  

сагласНост  на  Статут  Културног  центра  l-ІoBQr Сада, Нови  Сад. 

Градска  уnрава  за  прописе  нема  примедби  на  Нацрт  рејuења. 



ПРЕДЛОГ  
На  основу  члана  39. тачка  50. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  

Новог  Сада , број  11/19), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  седници  од  
2022. године , доноси  

РЕШЕЊ  Е  
ОДАВАЊУСАГЈЈАСНОСТИ  НА  СТАТУТ  

КУЛТУРНОГЦЕНТРА  НОВОГ  САДА , НОВи  САД  

І. ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Статут  Културног  центра  Новог  Сада, Нови  
Сад, који  је  донео  Управни  одбор  Културног  центра  Новог  Сада, Нови  Сад, на  XXІV 
седници  одржаној  12. маја  2022. године. 

1ј. Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 



РЕФЕРА  Т  

Правни  основ  за  доношење  Решења  о  давању  сагласности  на  Статут  Културног  
центра  Новог  Сада, Нови  Сад, садржан  је  у  члану  39. тачка  50. Статута  Града  Новог  
Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), којим  је  прописано  да  
Скупштина  Града  Новог  Сада  даје  сагласност, између  осталог, на  статуте  установа  чији  
је  оснивач  Град  Нови  Сад. 

доношење  нове  Одлуке  о  установама  културе  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  16/22), чије  одредбе  су  усклађене  са  Законом  
о  култури  (,,Службени  гласник  РС , бр. 72/09, 13/16, 30/16- испр, 6/20, 47/21 и  78/21), 
произвело  је  обавезу  установа  културе  да  своје  статуте, ускладе  са  одредбама  ове  
одлуке. Такође, у  међувремену  је  донет  и  Закон  о  родној  равноправности  (,,Службени  
гласник  РС , 

 број  52/21), као  и  нови  Закон  о  заштити  пословне  тајне  (,,Службени  
гласник  рС , 

 број  53/21), чије  одредбе  утичу  и  на  одредбе  статута  установа  културе. 
Једна  од  најважнијих  измена  Закона  о  култури  односи  се  на  промену  органа  надлежног  
за  вођење  регистра  установа  културе. Наиме, почев  од  1 8. новембра  2022. године, 
установе  културе  регистроваће  се  у  Регистру  установа  чије  вођење  је  поверено  
Агенцији  за  привредне  регистре . Постојеће  установе  културе, дужне  су  да  Агенцији  за  
привредне  регистре  поднесу  регистрациону  пријаву  за  упис  усклађивања  у  Регистар  
установа  и  документацију  прописану  Правилником  о  ближој  садржини  Регистра  
установа  културе  и  документацији  потребној  за  регистрацију  (,,Службени  гласник  РС , 
број  9/22). Сходно  члану  28. Правилника, за  потребе  уписа  усклађивања , неопходно  је  
да  установе  поднесу  важећи  оснивачки  акт  и  нови  Статут. 

ИМајући  у  виду  све  наведено , Управни  одбор  Културног  центра  Новог  Сада, 
Нови  Сад  је  на  ХХју  седници  одржаној  12. маја  2022. године, донео  нови  Статут  
Центра, чијим  ступањем  на  снагу  престаје  да  важи  Статут  Културног  центра  Новог  
Сада, Нови  Сад  бр. 501 од  8. септембра  2010. године, 429/1 од  27. маја  2015. године, 972 
од  6. децембра  2016. године, 162 од  21. фебруара  2018. године  и  178 од  2. марта  2021. 
године. 

У  глави  L Оеновне  одредбе  регулисаноје  да  се  овим  статутом  уређује  назив, 
седиште  и  печат, делатност, унутрашња  организација, заступање, органи, програм  рада  
и  финансирање , заштита  општег  интереса, јавност  рада, пословна  тајна, обавештавање  
запослених , заштита  права  запослених , заштита  и  унапређење  животне  средине, општа  
акта  и  друга  питања  од  значаја  за  рад  Центра. Оснивач  Центра  је  Град  Нови  Сад  и  ова  
установа  послује  као  јавна  служба. Центар  има  својство  правног  лица  и  у  nравном  
промету  са  трећим  лицима  иступа  у  своје  име  и  за  свој  рачун  и  одговара  целокупном  
својом  имовином . 

У  глави  Іј. Назив, седиште  и  печат  садржане  су  одредбе  о  називу  и  седишту, 
уређено  је  да  ова  установа  може  променити  назив  и  седиште  Центра  уз  сагласност  
Скупштине  Града  Новог  Сада. Такође, одредбама  ове  главе  уређени  су  садржина, 
изглед  и  употреба  печата  и  штамбиЈЂа . 

У  глави  јп. делатност  уређено  је  да  је  рад  уметничких  установа  претежна  
делатност  Центра, а  поред  претежне , утврђене  су  и  друге  делатности  које  установа  
о6авла. Центар  може  да  промени  делатност  уколико  се  том  променом  не  ремети  
обавњање  утврђене  делатности , а  одлуку  о  промени  делатности  доноси  Управни  одбор  
уз  сагласност  Скупштине  Града. 

У  глави  јУ. Унутрамња  оргаііизација  утврђено  је  да  Центар  у  свом  саставу  
има  десет  организационих  јединица, а  да  се  организација  рада  у  Центру  утврђује  тако, 
да  се  обезбеди  успешно  вршење  делатности  и  остваривање  цилева  због  којих  је  Центар  
основан . 



У  глави  У. Заступање  прописано  је  да  Центар  застуііа  директор, без  
ограничења, док  у  случају  одсутности  или  спречености  директора, Центар  заступа  
запослени  кога  одреди  Директор, уз  сагласност  Управног  одбора. Поред  наведеног, 
уређено  је  да  директор  може  путем  пуномоћја, пренети  поједина  овлашћења  за  
заступање  на  друго  лице, као  и  да  садржину , обим  и  трајање  пуномоћја  одређује  
директор . 

У  глави  Уј. Органи  Центра  предвиђени  су  директор, Управни  одбор  и  
Надзорни  одбор  као  органи  Центра  и  прописане  су  надлежности  ових  органа, као  и  
начин  њиховог  именовања  и  разрешења. Такође, утврђено  је  и  да  председнику  и  
члановима  Управног  и  Надзорног  одбора  припада  накнада  за  рад  у  висини  утврђеној  
одлуком  којом  је  утврђен  начин  остваривања  оснивачких  nрава  Града  према  
установама  културе  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад. Поред  ових  органа, предвиђено  је  
да  се  у  Центру  образује  Програмски  савет, као  саветодавно  тело  директора  и  уређен  је  
састав  и  начин  рада  овог  савета. 

У  глави  , уіј. Програм  рада  и  финансирање  предвиђено  је  да  Центар  доноси  
програм  рада  за  период  од  једне  календарске  године. Такође, уређен  је  начин  
финансирања  и  одређено  да  висину  средстава  за  финансирање  делатности  Центра  
утврђује  Скупштина  Града  Новог  Сада, на  основу  предлога  годишњег  програма  рада  и  
предлога  финалсијског  плана  установе  за  наредну  годину  и  пројекција  за  наредне  две  
године. Такође, предвиђен  је  начин  финансирања  програма  и  других  текућих  расхода  и  
издатака  Центра, начин  трошења  буџетских  средстава  одобрених  за  ове  намене, као  и  
начин  извештавања  о  утрошку  тих  средстава. 

У  глави  VІII. Заштита  општег  интереса , у  цињу  обезбеђивања  заштите  
општег  интереса, утврђена  су  овлашћења  Скуnштине  Града, Градског  већа  и  
Градоначелника  Града  Новог  Сада  према  Центру. 

У  глави  , Јх. Јавност  рада  прописан  је  начин  на  који  се  обезбеђује  јавност  
рада  Цеі-јтра. 

У  глави  Х. Пословна  тајна  утврђено  је  шта  се  сматра  пословном  тајном, и  
предвиђене  су  мере  које  Центар  предузима  ради  очувања  тајности  поверњивих  
информација . 

У  глави  хІ. Обавештавање  запослених  регулисано  је  да  запослени  у  Центру  
имају  право  да  буду  обавештени  о  питањима  од  интереса  за  остваривање  њихових  
гјрава  на  начин  и  по  поступку  предвиђеним  законом  и  овим  статутом . 

У  глави  ХІІ. Заштита  права  запослених  уређено  је  да  запослени  у  Центру  
остварују  права, обавезе  и  одговорности  из  радног  односа  и  по  основу  рада  у  складу  са  
законом, колективним  уговором  и  општим  и  појединачним  актима  органа  Центра . 

У  глави  ХІІІ  3аштита  и  унапређење  животне  средине  уређено  је  да  
Управни  одбор, у  складу  са  законом, доноси  одлуке  и  утврђује  мере  заштите  и  
унапређења  животне  средине  у  оквиру  делатности  Центра, одлучује  о  обезбеђивању  
средстава  за  те  намене, образује  радна  тела  и  одређује  лица  задужена  за  спровођење  
одлука  и  мера  заштите  и  спровођења  животне  средине . 

У  глави  ХІУ. Општа  акта  уређено  је  да  општа  акта  у  Центру  доносе  Управни  
одбор  и  директор  у  складу  са  законом, одлуком  оснивача  и  овим  статутом . Такође, 
утврђено  је  која  опјлта  акта  се, поред  Статута, доносе  у  Центру, као  и  да  се  поступак  за  
измене  и  допуне  Статута  nокреће  на  предлог  Скупптине  Града, Управног  одбора  и  
директора, док  одлуку  о  изменама  и  допунама  Статута  доноси  Управни  одбор  уз  
сагласност  Скупштине  Града. 

У  глави  , ху. Прелазне  и  завр iпне  одредбе  уређено  је  да  је  Центар  у  обавези  
да  своја  општа  акта  усагласи  са  Статутом  у  року  од  90 дана  од  дана  ступања  на  снагу  
Статута, као  и  да  општа  акта  која  која  су  важила  на  дан  доношења  овог  статута  остају  
на  снази  до  доноше[bа  нових, а  уколико  су  у  супротности  са  законом  и  Статутом , 
примењиваће  се  непосредно  одредбе  закона  и  овог  статута. Такође, предвиђепо  је  да  



председник  и  чланови  Управног, одНосНо  Надзорног  одбора  Центра, наставњају  са  
радом  до  именовања  председника  и  члаиова  Управног, односно  Надзорног  одбора  
именованих  у  складу  са  одредбама  Одлуке  о  установама  културе  чији  је  оснивач  Град  
Нови  Сад  и  овог  статута. Статут  Културног  центра  Новог  Сада, Нови  Сад  ступа  на  
снагу  осМог  даuа  од  дана  објавњивања  на  огласној  табли  Центра, а  објавиће  се  по  
добијању  сагласности  Скупштине  Града. 

Имајући  у  вuду  наведено , предлаже  се  да  Скупштuна  Града  Новог  Сада  донесе  
Решење  о  давању  сагласности  на  Статут  Културног  центра  Новог  Сада, Новu Сад  који  
је  донео  Управни  одбор  на  ХХјУ  седници  одржаној  12. маја  2022. годипе. 

Вд  ЗАМјНИКА  НАЧЕЛНИКА  



На  основу  члана  44. став  1. тачка  1. Закона  о  култури  (,,Службени  гласник  РС  бр. 72/09, 13/16, 
30/16 - испр, 6/20, 47/21 и  78/21) и  члана  18. алинеја  прва  Одлуке  о  установама  културе  чијије  оснивач  
Град  Нови  Сад  ( 1Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  16/22), Угјравни  одбор  Културног  центра  Новог  
Сада, Нови  Сад, на  XXіV седници  дана, 12.05.2022 годипе, доноси  

стлтут  
културног  ЦЕНТРА  НОВОГ  САДА, НоВи  САД  

І. ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ  

Члан  1. 

Овим  статутом  уређују  се  назив, седиште  и  печат, делатност, упутрашња  организација, 
заступање, органи, програм  рада  и  финансирање, загптита  општег  интереса, јаВност  рада, пословна  
тајна, обавештавање  заnослених, заштита  права  заnослених, заштита  и  унапређење  )кивотне  
средине, општа  акта, и  друга  питања  од  значаја  за  рад  Културног  центра  Новог  Сада, Нови  Сад  (у  
дањем  тексту: Културни  центар). 

Члан  2. 

Оснивач  Културног  центраје  Град  Нови  Сад  (у  дањем  тексту: Град). 

Члан  З. 

Културни  центарје  установа  културе  и  послује  каојавна  служба. 

Члан  4. 

Културни  центар  има  својство  правног  лица. 
Културни  центар  у  правном  промету  са  трећим  лицима  иступа  у  своје  име  и  за  свој  рачун  

и  одговара  целокупном  својом  имовином . 

1ј. НАЗИВ, СЕДИШТЕ  И  ПЕЧАТ  

Члан  5. 

Назив  Културног  центраје: Културни  центар  Новог  Сада, Нови  Сад. 
Назив  се  исписује  на  српскомјезику  ћириличким  писмом . 
Седиште  Културног  центраје  у  Новом  Саду, Католичка  порта  бр.5. 
Одлуку  о  нромени  назива  и  седишта  Културног  центра  Доноси  Управни  одбор  Културног  
центра  (у  дањем  тексту : Управни  одбор) уз  сагласност  Скупштине  Града  Новог  Сада  (у  
дањем  тексту: Скупштина  Града). 



Члан  б. 

Кvлтvрни  цснтар  има  гіечп  и  пјтамбињ . 

печат  Културиог  центра  у  фор \іи  отискаје  у  облику  круга, гірсчника  32мм  у  чијсм  спојіно .м  

кругује  нсписан  тскст: КУЛТУРНИ  ЦЕІІТАР  ј IОВОГ  САДА.  а  у  средини  водоравііо , јјОВИ  САД. 

Штамбињ  Ку:ітурног  центраје  ііравоугаоног  облика  величине  55 х  25мм . 

Штамбил  Kyn і ypііor цеіііра. ііорсд  пуног  назнва  Културно i цснтра, садржи  и  ознаку  са  
і ipa іі  u іM простором  за  yІІ  исивање  деловодног  гіротоко:іа  и  датума  завоlјен)а  протокоЈіа . 

l екст  гіечата  и  Lііта \тбил)а  исп  исан  је  на  срнском  језику  ГіириЈіички \і  ііисмом . 

liatІіі u корі-іііі lісња. чувања. уііІііптавања  и  бро , ітечата  утвр l)ује  се  аі(том  директора  

Нј. ДЕЛАТНОСТ  

Члан  7. 

делатност  Култvриог  і tеіІтра  обухвата  нромовисање  и  креирање  филмског . сценског. 

музичког. ликовт  і or стваралашіва , књижсвјіости , дрУштвсііІіх и других  трибина, 

интердисципјіинарііих  и  мултимедијалних  пројската  и  манифестација . 

Прстежна  делатносг  Културі -іог  і tентра  јс: 

90.04 Рад  мегјји Lікіјх  станова  

Поред  лретежне  делатности  из  става  2. овог  члана  Културни  центар  обавла  и  следеће  
делатности : 

90.03 Уметјти Lјко  стваралаштво , 

90.02 - Друге  уметничке  делатности  у  оквиру  извођачке  уметности , 

90.01 - Извођачка  уметност. 
9 І  .0 1 - дслатносг  бпбл  иотека  и  архи  ва, 
77.39 - Изнајмњивање  и  лизинг  осталих  мапјиј -ја  и  огіреме  и  маіеријаліІих  добара , 

73 . І  ј  - делаті  і oc,І  рскла \ іі -інх  areііі t і -іja, 

59. ј  3 дuстрибуција  кит-Іематогра (І)ских  дела, аудио-визуелних  дела  и  телевизијског  програма, 

59. l 4 делатііост  приказивања  ки nематографских  дела, 

59.20 - Сіти .мањс  и  издавање  звучііих  записа  и  музuке. 

58. ј  I - Издавајі )с  k і bura. 

58.14 - Издавање  часониса  и  периодичних  издања, 

56.10 - делатност  ресторана  и  покретник  угостителских  објеката, за  сопствене  гіотребе, 

56.29 - Остале  услуге  припремања  и  послуживања  хране, 

56.30 - Услуге  пригјремања  и  послуживања  пића, 

47.99 - Остала  трговина  на  мало  изван  продавниі tа, тезги  u nujaііa. 

47.78 - Остала  ірговиі -іа  на  мало  і -јовим  производима  у  сnецијализоваііим  продавііи Ltама. 

Члаіі  8. 

Културі -іи  цеіітар  може  да  промени  делаті-іост  уколико  сс  том  промеі -іом  і -і e ремеги  
обавл)аі-ће  делатности  из  члана  7. овог  статута. 

Одлуку  о  ііроімеііи  де:іатіјости  доіiоси  Уііравііи  одбор, уз  carnacіі ocr Скупштиіјс  Града. 
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Іу. УНУТРАШЊА  ОРГАНИЗАЦИ .ЈА  

Члан  9. 

Организадија  послова  у  Културном  центру  утврђује  се  тако, да  се  обезбеди  успешно  
вршење  дедатности  и  остваривања  цињева  због  којихје  Културни  центар  основан. 

Члан  10. 

У  Културном  центру  образују  се  следеће  оргализационејединице : 

- Редакција  говорног  програма, 
- Редакција  музичког  програма, 
- Редакција  сценског  програма, 
- Редакција  ликовног  програма, 
- Редакција  филмског  програма, 
- Редакција  за  издавање  публикација, 
- Редакција  за  графичко  обликовање , 
- Редакција  културних  станица, 
- Одењење  за  презентацију  мултимедијалних  и  мултијезичких  пројеката, 
- Заједнички  послови. 

Члан  11. 

Правилником  о  организацији  и  систематизацији  послова  Културног  центра  ближе  се  
утврђују  организациони  делови, врста  послова, број  извршилаца, врста  и  степен  стручне  спреме  
и  други  услови  за  рад. 

У. ЗАСТУНАЊЕ  

Члан  12. 

Културни  центар  заступа  днректор, без  ограиичења . 
У  случају  одсутности  или  сгтрсчености  директора, Културни  цснтар  заступа  запослсни  

кога  писалим  путем  овласти  директор , уз  сагласаност  Управног  одбора. 
Запослени  из  става  2. овог  члана  има  сва  овлашћења  директора  у  складу  са  законом  и  

овим  статутом . 

лице. 

Члан  13. 

директор  може  путем  пуномоћја, пренети  поједина  овлашhења  за  заступање  на  друго  

Садржину, обим  и  трајање  пуномоћја  одређује  директор . 
Лице  из  става  1. овог  члана  заступа  Културни  центар, у  границама  овлашћења. 
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уј. ОРГАНИ  кулТурНОГ  ЦЕНТРА  

Члан  14. 

Органи  Културног  центра  су: 

- директор , 
- Управни  одбор, 
- Надзорни  одбор. 

У  Културном  центру  се  образујс  Програмски  савет, као  саветодавно  тело  директора . 

директор  

Члан  15. 

Културним  центром  руководи  директор . 
директора, на  основу  претходно  спроведеногјавног  конкурса, именује  Скупuјтина  Града, 

на  период  од  четири  године  и  може  бити  поново  именовајі . 
Јавни  конкурс  расписује  и  спроводи  Управни  одбор , уз  претходну  сагласност  Градског  

већа  Града  Новог  Сада  (у  далем  тексту: Градско  веће). 
Јавни  конкурс  из  става  3. овог  члана  расписује  се  најкасније  60 дана  пре  истека  мандата  

директора. 
Јавни  конкурс  из  става  3. оВог  члана  објавњује  се  і-іa сајту  Националне  службе  за  

запошњавање , на  огласној  табли  или  у  просторијама  Културног  центра  и  у  најмање  једним  
дневним  новинама  које  се  дистрибуирају  на  целој  територији  Републике . 

Рок  за  подношење  пријава  најавни  конкурс  из  става  3. оВог  члана  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  3. 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  3. овог  члана  и  у  року  од  30 дана  од  дана  завршеткајавног  конкурса  доставња  
Скупштини  Града  образложени  предлог  листе  кандидата . 

Листа  кандидата  садржи  мишњење  Управног  одбора  о  стручним  и  организационим  
способностима  сваког  кандидата  и  записник  о  обавњеном  разговору . 

Скупштина  Града  именује  директора  са  листе  кандидата. 
Јавни  конкурс  из  става  3. овог  члана  није  успсо  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  имеііује  директора  са  листе  кандидата . 

Уколико  Управни  одбор  не  распише  јавни  конкурс  у  року  који  је  утврђен  у  стаВу  4. овог  
члана, обавезан  је  да  о  разлозима  због  којих  јавни  конкурс  није  расписан  обавести  Скупштину  
Града. 

Члагi 16. 

Кандидат  за  директора  поред  општих  услова  прописаних  законом  мора  да  испуњава  и  
следеће  услове: 

стечено  високо  образовање  из  области  филолошке  науке, филозофија, социолоілке  науке, 

историјске, археолошке  и  класичне  науке, драмске  и  аудиовизуелне  уметности , музичка  
уметност, ликовне  уметности  или  примењсне  уметности  и  дизајн, на  студијама  другог  
степена  (мастер  академске  студије, специјалистичке  академске  студије), по  пропису  који  је  

4 



уређивао  високо  образовање  почев  од  10. септембра  2005. године  до  7. октобра  2017. 
године  и  по  пропису  који  уређује  високо  образовање  почев  од  7. октобра  2017. године, 
односно  на  основним  студијама  у  трајању  од  најмање  четири  године, по  пропису  који  је  
уређивао  високо  образовање  до  10. септембра  2005. године, 
знање  страног  језика, 
знање  рада  на  рачунару, 
најмање  пет  година  радног  искуства  у  култури. 
Кандидат  за  директора  дужан  је  да  предложи  гтрограм  рада  н  развоја  Културног  центра  за  

мандатни  период  од  четири  године, као  саставни  део  конкурсне  документације . 

Члан  17. 

Скупштина  Града  може  именовати  вршиоца  дужности  днректора, без  претходно  
спроведеног  јавног  конкурса, у  случају  када  директору  престане  дужност  пре  истека  мандата, 
односно  кадајавни  конкурс  за  директора  није  успео. 

Вршилац  дужностн  директора  може  обавњати  ту  функцију  најдужеједну  годину. 
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  овим  статутом . 
Вршилац  дужности  директора  има  сва  права, обавезе  и  овлаліћења  директора. 

Члан  18. 

На  основу  решења  о  именовању  Директора, Управни  одбор  закњучује  уговор  о  раду  са  
Директором , којим  се  уређују  међусобна  права, обавезе  и  одговорности  из  радног  односа. 

Члан  19. 

Директор : 
организује  и  руководи  радом  Културног  центра, 

- стара  се  о  законитости  рада  Културног  центра, 
- доноси  акт  о  оргаnизацији  и  сuстематизацији  послова  Културног  центра  и  друга  општа  

акта  у  складу  са  законом  u овим  статутом, 
- заступа  Културни  центар, без  ограннчења , 
- извршава  одлуке  Управног  одбора, 
- предлаже  програм  рада  u финансијскн  план  Културног  центра, 
- одговоран  је  за  спровођење  програма  рада  Културног  центра, 
- одговоранје  за  материјално -финансијско  пословање  Културног  центра, 
- одлучује  о  појединачним  правима, обавезама  и  одговорностима  нз  радног  односа, у  

складу  са  законом  и  колективним  уговором, 
- подноси  извештај  о  раду  и  резултатима  пословања  Управном  u Надзорном  одбору, 
- образује  комисије  и  друга  радна  тела, 
- обавња  и  друге  послове  предвиђене  законом, колективним  уговором  и  овим  статутом . 

Члан  20. 

Дужност  Дuректора  престаје  истеком  мапдата  и  разрешењем . 
Скуnштина  Града  ће  разрешити  директора  пре  uстека  маuдата: 
- на  лични  захтев, 
- ако  обавња  дужности  суnротно  одредбама  закона, других  општнх  аката  и  овог  статута, 
- наступањем  неких  од  услова  за  престанак  радног  односа  у  складу  са  законом, 
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- ако  нестручним , неправилним  или  несавесним  радом  проузрокује  већу  штету  
Културном  центру  или  занемарује , односно  несавесно  извршава  своје  обавезе , тако  да  
су  настале  или  могу  настати  веће  сметње  у  раду  Културног  центра, 

- ако  је  против  њега  покренут  кривични  постуііак  за  дело  које  га  чини  недостојним  за  
обавњање  те  дужности , односно  ако  је  правоснажном  судском  одлуком  осуђен  за  
кривично  дело  које  га  чини  недостојним  за  обавЈБање  дужности  директора, 

- из  других  разлога  утврђених  законом  и  овим  статутом . 

Управни  одбор  

Члан  21. 

Управііи  одбор  управња  Културним  центром . 
Управни  одбор  има  пет  чланова . 
Чланове  Управног  одбора, именује  и  разрешава  Скупштина  Града  из  реда  истакнутих  

стручњака  и  познавалаца  културне  делатности . 
Председника  Управног  одбора  именује  Скупштина  Града  из  реда  чланова  Управног  

одбора! 
два  члана  Управног  одбора  именују  се  из  реда  запослених  у  Културном  центру. 
Један  члан  Управног  одбора  из  реда  запослсних  мора  да  буде  из  реда  носилаца  основне , тј . 

програмске  делатности ! 
Састав  Управног  одбора  треба  да  обезбеди  заступњеност  од  најмање  40% представника  

мање  заступњеног  пола. 

Члан  22. 

Чланови  Управног  одбора  из  реда  заnослених , именују  се  на  предлог  репрезентативног  
синдиката  установе , а  уколико  не  постоји  реnрезентативни  синдикат, на  предлог  већине  
запослених . 

Предлагање  кандидата  за  члана  Управног  одбора  из  реда  запослених  врши  се  на  скупу  
запослених  јавним  гласањем . 

На  основу  резултата  јавног  гласања  сачињава  се  листа  предложених  кандидата . 
Постугіак  утврђивања  коначног  предлога  са  листе  предложених  кандидата  за  члана  

Управног  одбора  спроводи  комисија  коју  образује  и  именује  директор . 
Комисија  има  председника  и  два  члана. 
Комисијаје  дужна  да  поступак  из  става  4. овог  члајја  спроведе  у  року  од  30 дана  од  дана  

образовања  и  именовања  Комисије . 
3а  члана  Управног  одбора  из  реда  запослених , предложен  је  кандидат  који  је  добио  

іiајвећн  број  гласова  од  укупног  броја  запослених . 

Члан  23. 

Чланови  Управног  одбора  именују  се  на  период  од  четири  године  и  могу  бити  именовани  
највише  два  пута. 

Уколико  члан  Управног  одбора  буде  разрецјен  npe истека  мандата, новоименованом  члану  
Управног  одбора  мандат  истиче  даном  истека  мандата  свих  чланова  Управног  одбора. 

Члан  24. 

Управни  одбор  ради  и  одлучује  на  седницама. 
Седница  Управног  одбора  може  се  одржати  ако  седници  присуствује  већина  чланова  

Управног  одбора. 
Управни  одбор  одлучује  већином  гласова  од  укуnног  броја  чланова. 

б  



Председник  Управног  одбора  сазива  и  председава  седницама, предлаже  дневни  ред  и  
потписује  акте  које  доноси  Управни  одбор. 

У  случају  спречености  председника  Управног  одбора, седницу  Управног  одбора  може  
заказати  и  њој  председавати , најстарији  члан  Управног  одбора. 

Члановима  Управног  одбора  доставња  се  позив  за  седницу  са  предложеним  дневним  
редом  и  материјалом , најкасније  три  дана  пре  одржавања  седнице. 

Изузетно  од  става  6. овог  члана, у  случају  хитности, nозив  за  седницу  са  предложеним  
дневним  редом  и  материјалом , доставња  се  члановима  Управног  одбора  најкасније  12 часова  пре  
одржавања  седнице. 

Седници  Управног  одбора  на  којој  се  усваја  годишњи  финансијски  извештај  о  раду  и  
пословању  присуствују  и  чланови  Надзорног  одбора. 

Члан  25. 

Председнику  и  члаuовима  Управног  одбора  припада  накнада  за  рад, у  висини  утврђеној  
одлуком  којом  је  утврђен  начин  остваривања  оснивачкнх  nрава  Града  према  установама  културе  
чији  је  оснивач  Град. 

Накнада  из  става  1. овог  члаuа  се  исплаћује  под  условом  да  је  Управни  одбор  у  току  
месеца  одржао  седницу, без  обзира  на  број  одржаних  седница. 

Члан 2б. 
Скупштина  Града  може, до  именовања  председника  и  чланова  Уnравног  одбора, да  

именује  вршноце  дужности  председника  н  члаuова  Управног  одбора. 
Скупштина  Града  може  именовати  вршиоца  дужности  председннка  и  члана  Управног  

одбора  и  у  случају  када  председнuку, односно  члану  Управног  одбора, престане  дужност  пре  
истека  мандата. 

Вршилац  дужности  председнuка, односно  члана  Управног  одбора, може  обавњати  ту  
функцију  најдуже  једну  годину. 

Члан  27. 

Управни  одбор: 
доносн  Статут, 
доноси  друге  опште  акте  Културног  центра  предвиђене  законом  н  овим  статутом , 

- утврђује  пословну  и  развојну  полuтику, 
- одлучује  о  пословању  Културног  центра, 
- доносu програм  рада  Културног  центра, на  предлог  Директора, 
- доноси  годншњн  финансијскн  плаu, 
доноси  годишњи  nлаu набавки, 

- усваја  годишњн  обрачун, 
- усваја  годишњн  uзвештај  о  раду  и  nословању, 
даје  предлог  о  статуснuм  променама, у  складу  са  законом, 

- pacnucyje конкурс  за  избор  кандидата  за  директора, 
- обавња  разговор  са  кандuдатима  за  директора  који  испуњавају  услове  из  јавног  

конкурса  и  доставња  Скуnштuни  Града  образложенu предлог  листе  каидuдата, 
- закњучује  уговор  о  раду  са  директором , на  одређено  врсме, до  uстека  рока  на  којн  је  

именован , односно  до  његовог  разрецјења, а  када  је  за  Директора  uменовано  лuце  које  је  всћ  
запослено  у  Културном  центру  на  неодређено  време, закњучује  анекс  уговора  о  раду, у  складу  са  
законом  о  раду, 

- одлучује  о  корншћењу  средстава  у  складу  са  законом, 
- доносн  пословннк  о  раду  Управног  одбора, 
- одлучује  о  другим  питањима  утврђеннм  законом, овим  статутом  и  другим  општим  

актима. 
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Члап  28. 

дужност  члана  Управног  одбора  престаје  истеком  мандата  и  разрешењем . 

Скупштина  Града  разрешиће  члана  Управног  одбора  пре  истека  мандата: 

- на  лични  захтев, 
- ако  обаВЈЂа  дужност  супротно  одредбама  закона, овог  статута  или  других  општих  

аката, 
- ако  нестручним , неправилним  и  несавесним  радом  проузрокује  већу  штету  Културном  

центру  или  занемарује , односно  несавесно  извршава  своје  обавезе  тако  да  су  настале  
или  могу  настати  веће  сметње  у  раду  Културног  центра, 

ако  је  против  њега  покренут  кривични  поступак  за  дело  које  га  чини  недостојним  за  
обавњање  дужности , одј-іосно  ако  је  правоснажном  судском  одлуком  осуђен  за  
кривично  дело  које  га  чини  недостојним  за  обавњање  дужности  члана  Управног  
одбора, 
из  других  разлога  утврђених  законом  или  овим  статутом . 

Надзорни  одбор  

Члан  29. 

Надзорни  одбор  Културног  центра  (у  дањем  тексту: Надзорни  одбор) обавња  надзор  над  
пословањем  Културног  центра. 

Надзорни  одбор  има  три  члана. 
Чланове  Надзорног  одбора, именује  и  разрешава  Скупштина  Града. 
Председника  Надзорног  одбора  именује  Скупштина  Града  из  реда  чланова  Надзорног  

одбора. 
Један  члан  Надзорног  одбора  именује  се  из  реда  запослених  у  Културном  центру. 

Састав  Надзорног  одбора  треба  да  обезбеди  заступњеност  од  најмање  40 % представника  
мање  заступњеног  пола. 

Члан  30. 

Предлагање  кандидата  за  члана  Надзорног  одбора  из  реда  запослених , спроводи  се  на  
начин  и  по  поступку  предвиђеном  у  члану  22. овог  статута. 

Члан  31. 

Члаuови  Надзорног  одбора  именују  се  на  период  од  четири  године  и  могу  бити  именоваuи  
највише  два  пута. 

Уколико  члан  Надзорног  одбора  буде  разрешен  пре  истека  мандата, новоименованом  
члану  Надзорног  одбора  мандат  истиче  даном  истека  мандата  свих  чланова  Надзорног  одбора. 

За  члана  Надзорног  одбора  не  може  бити  именовано  лице  којеје  члан  Управног  одбора. 

Члан  32. 

Надзорни  одбор  ради  и  одлучује  на  седницама . 
Седница  Надзорног  одбора  може  се  одржати  ако  седници  присуствује  већина  чланова  

Надзорног  одбора. 
Надзорни  одбор  одлучује  већином  од  укуnног  броја  чланова! 
Седнице  Надзорног  одбора  сазива  и  њима  председава  председник  Надзорног  одбора, а  у  

случају  његове  спречености , седницу  може  заказати  и  њоме  председавати  најстарији  члан  
Надзорног  одбора. 
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Члан  33. 

Председнику  и  члановима  Надзорног  одбора  припада  нахнада  за  рад, у  висини  утврђеној  
одлуком  којом  је  утврђен  начин  остваривања  оснивачких  права  Града  према  установама  културе  
чији  је  оснивач  Град. 

Накнада  из  става  1. овог  члана  се  ucnnahyje нод  условом  да  је  Надзорни  одбор  у  току  
месеца  одржао  седницу, без  обзира  на  број  одржаних  седница. 

Члан  34. 

Надзорни  одбор: 
- прегледа  периодичнс  обрачуне  и  утврђује  да  ли  су  сачињени  у  складу  са  прописима, 
- доноси  пословник  о  раду, 

обавња  и  друге  послове  утврђене  законом  и  овим  статутом. 
о  резултатима  надзора  Надзорнн  одбор  подноси  извештај  Градској  управи  за  културу  (у  далем  
тексту: Градска  управа) најмањеједанпут  годишње. 
Извештај  из  става  2. овог  члана  Надзорни  одбор  доставња  директору  и  Управном  одбору. 

Члан  35. 

Скуnштина  Града  може, до  нменовања  nредседника  и  чланова  Надзорног  одбора, да  
именује  вршиоце  дужности  председника  и  чланова  Надзорног  одбора. 

Скупштина  Града  може  именоватн  врпіиоца  дужности  председника  и  члана  Надзорног  
одбора  п  у  случају  када  nредседнику, односно  члану  Надзорног  одбора  предстане  дужност  нре  
нстека  мандата. 

Вршилац  дужности  председника, односно  члана  Надзорног  одбора  може  обавњати  ту  
функцuју  најдуже  једну  годину. 

Члан  36. 

Дужност  члана  Надзорног  одбора  nрестаје  истеком  мандата  и  разрешењем . 
Скуnштина  Града  разрешиће  члаnа  Надзорног  одбора  пре  истека  мандата: 
- на  лични  захтев, 
- ако  обавња  дужност  суnротно  одредбама  закона, овог  статута  или  других  оnштих  

аката, 
- ако  нестручннм , неправилним  и  несавесним  радом  проузрокује  већу  штету  Културном  

центру  или  заиемарује , односно  uесавесно  извршава  своје  обавезе  тако  да  су  настале  
или  могу  настати  веhе  сметње  у  раду  Културног  центра, 

- ако  је  против  њега  покренут  кривuчnи  поступак  за  дело  које  га  чuни  недостојним  за  
обавњање  дужности, односно  ако  је  nравоснажном  судском  одлуком  осуђеn за  
крuвично  дело  које  га  чини  недостојним  за  обавњање  дужности  члана  Надзорног  
одбора, 

- из  других  разлога  утврђених  законом  или  овим  статутом . 

Програмски  савет  

Члан  37. 

Програмски  савет  разматра  nuтања, даје  мншњења  и  предлоге  из  програмске  делатности  
Културног  центра. 

Програмски  савет  чuне  лица  високог  уметничког  и  стручног  интегритета  и  ауторитета  у  
областима  културне  делатности  које  су  заступлене  у  вршењу  делатностн  Културног  центра. 
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Одлуку  о  образовању  Програмског  савета  из  става  1. оВог  члана  доноси  Управни  одбор  на  
предлог  директора, већином  гласова  од  укупног  броја  својих  чланова. 

Програмски  савет  из  свог  састава  бира  председника  који  припрема, сазива  и  руководи  
седницама  овог  савета. 

У  случају  потребе, седници  Програмског  савета  присуствују  и  запослени  који  раде  на  
пословима  програмске  делатности  Културног  центра, на  позив  председника . 

Седнице  Програмског  савета  сазивају  се  по  потреби . 
О  раду  Програмског  савета  води  се  записник . 

VІІ. поглм  РАДА  И  ФИНАНСИРАЊЕ  

Члан  38. 

Пословање  Културног  центра  утврђује  се  програмом  рада. 
Програм  рада  из  става  1. овог  члана  доноси  се  за  период  од  ј  едне  календарске  године  
Предлог  програма  рада  са  предлогом  финансијског  плана, Културни  центар  доставња  

Градској  управи  у  складу  са  буџетским  календаром  и  упутством  за  припрему  нацрта  буџста  
Града. 

Члан  39. 

Културни  центар  се  фиiiансира  из  буџета  Града, прихода  остварених  из  сопствених  
делатности , донација, прилога  и  спонзорства  домаћих  и  страних  правних  н  физичких  лица  и  
других  извора, у  скаду  са  законом . 

Висину  средстава  из  буџета  Града  за  финансирање , односно  суфина iiсирање  делатности  
Културног  центра  утврђује  Скупштина  Града  на  основу  предлога  годиіпњег  програма  рада  и  
предлога  финансијског  плана  Културног  центра  за  наредну  годину  и  пројекција  за  наредне  две  
године . 

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

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

Члан  40. 

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

Градска  уnрава  закњучује  са  Културним  центром, годишњи  уговор  о  финансирању  
делатности  Културног  центра. 

Средства  из  бу,јета  Града  користе  се  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  буџетски  
систем. 

Члан  41. 

Културни  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  no 
завршетку  програма, односно  nројекта  за  које  су  додењсна  средства  из  буџета  Града, са  доказима  
о  наменском  коришћењу  финансијских  средстава . 

Извегптај  је  саставни  део  документације  којом  Културни  центар  правда  наменски  
утроаіена  средства. 
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Члан  42. 

Културни  центар  подноси  надлежним  органима  и  друге  извештаје  о  утрогдку  средстава  
распоређених  годишњим  финансијским  планом, у  складу  са  прописима  који  регулишу  буџетски  
систем. 

Културни  центар  је  дужан  да  најкасније  до  15. марта  текуће  године  поднесе  Скупштини  
Града  извештај  о  раду  и  финансијском  пословању  за  претходну  годину. 

VІІІ. зАштитА  ОПШТЕГ  ШІТЕРЕСЛ  

Члан  43. 

Ради  обезбеђивања  заштите  општег  интереса  у  Културном  центру, Скупштина  Града  даје  
сагдасност  на: 

- Статут, 
- статусне  промене, 
- програм  рада, 
- друге  акте  у  складу  са  законом . 
Скупппина  Града  разматра  и  усваја  годишњи  извеnЈтај  О  раду  Културног  центра. 

Члан  44. 

Градско  веће  утврђује  смернице  за  остваривање  програмских  аката  и  прати  спровођење  
пословне  политике  Културног  центра  и  предлаже, односно, предузима  мере  којима  се  обезбеђују  
услови  за  њихово  несметано  функционисање . 

Градско  веће, на  nредлог  Градоначелника  Града  Новог  Сада  (у  даем  тексту: 
Градоначелник ), доноси  програм  инвестиционих  активности  Културног  центра . 

Ради  обезбеђивања  заштите  општег  интереса  у  Културном  центру, Градско  веће  даје  
сагласност  на  располагање  (прибавњање  и  отуђење) имовином  Културног  центра  веће  вредности  
која  је  у  непосредној  функцији  обавњања  делатности  од  општег  интереса. 

Члан  45. 

Градско  веће  даје  сагласност  на  годишњи  финансијски  план  Културног  центра  као  и  на  
промене  програма  рада  у  оквиру  одобрених  апропријација  и  у  случају  промене  апроnријација  у  
складу  са  законом . 

Градско  веће  даје  претходну  сагласност  на: 
-преговоре, радње  и  правне  послове  са  трећим  лицима  којима  Културни  центар  оптерећује  

имовину  или  користи  друга  средства  обезбеђивања  потраживања, 
-одпуку  о  покретању  поступка  јавне  набавке  добара, услуга  или  радова  када  су  за  јавну  

набавку  предвиђена  сопствена  средства  Културног  центра. 

Члан  46. 

Градоначелник  даје  сагласност  на  Правилник  о  организацији  и  систематизација  послова  
Културпог  центра. 
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јх. ЈАВНОСТ  РАДА  

Члан  47. 

Рад  кујітурјіог  цеі  ітра  је  достуііан  јавностм  
Јавност  рада  се  обезбеђује : 

учешћс \ т  прелсІавттика  Грала  у  раду  КултурІіог  цеіттра. 
- стаін u т  нјш  ітоврсмсііиі  публиковат  см  рсзхлтата  pa:ta u истражнвања . 

- ооавсштаваіі )ом  ті vтем  штампе, раднја. тејтсвизнјс  и  дрхгмх  средстава  
И  Нс])орм  uca і  а  о  ј  і  ura і  нма  везан  и  м  за  рал  Кv:ттхрі  јог  ue іnpa. 

орган  нзоваі  і )см  службетіог  всб  сајiа. 
Rодаткс  о  раду  Кхјіі  pіі or цсјјтра  лајс  дuрсктор  ujііі  :іііі tc којс  oіі  овластu 

јавног  

Х. ПОСЈјОВНА  ТАЛ-јА  

tјлан  48. 

іјословІіо \і  raІіі o\ і  KyЈі rypіІ or Центра  сматрају  сс  иіјформацијс  које  и \тају  Ko\ і cp і tujaJіІ  і y 

вј)сдност. које. v цејіи  іі u ИЈіИ  лслим  ично. ннсv оппјтс  ііозтіаіе  unu лако  доступне  лит tима  која  х  
оквиру  својнх  акттівіјосги  уобнІјајсііо  долазе  у  коніакт  са  таквом  врсгом  ннформац uја  и  које  је  
Кхлтvріін  ігентар  зајтітИіио  одіоварајућим  мерама  у  складу  са  законом . пословном  ПОјіИіИКО \ і , 
\ іоворНнм  обавсзама  іі:і u оііоварајуІінм  стапдардн \іа  х  цнл,У  оіі vвања  ј Lјіхове  іајносііі . 

Члан  49. 

Културни  центар  је  дужан  да  ради  очувања  тајности  повер.њивих  информација  предузме  
следеће  мсре: 

- изради  интерни  акт  о  I)уковању  пословном  тајном  и  кругу  лица  и  њиховим  правима  и  
обавезама  нріілнком  руковаіћа  пословном  іајііом . 

обсзбеди  мсре  физнчкс  нлн  електронске  заінтите  nрuсту nа  и  рvковања  nословном  тајном . 

- повер.њнвс  доку \јсіігс  озітачи  озііаком  nословіта  rajіі a uJІ u слнчном  озтіаком , 

- ограничн  rі pucryіі  ііросторнјама  и  датотека Nіа  у  којима  сс  налазе  информације  које  се  
сматрају  nос:іовіІом  ІајіІом . 

- зак.њуч u уіоворс  о  јІовсрл )ИвостИ , одвосііо  іісоткрИваі bу  ловерњивих  uіІформација  са  
лицима  koja і  і o і  cі  іц u јаіјЕіо  \ і ory да  доl)у  у  ііоссд  nословие  Tajіі c, уклучујући  запос:іеЕте. 
пословне  партнере, споњне  сараднике  и  консултанте , односно  обезбеди  поі nисивање  изјава  
о  поверЈвивости  или  іісоткривању  поверњивих  ин(])ормација  од  стране  наведених  лица. 

ХІ. ОБАВЕШТАВАЊЕ  ЗАПОСЛЕНИХ  

tJnaіі  50. 

Запослени  у  Културііом  центру  имају  право  да  буду  обавештени  о  питањима  од  uнтереса  за  
остваривање  њіјхоанх  іірава , іі a На1інн  и  по  nосту nку  nрсдвиђеііим  законом  и  овим  сіатуiом . 

Обавештаваіће  зајіослејіі -іх  у  Културном  центру  врніи  се  објавњивањем  опііітих  аката. 

загіисннка , одлука , закјћучака, иІјформација  и  других  акаіа  іі a o і jі acіі oj іабли  Култуј)і  і or центра . 
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хІј. зАштитА  HPABA 3АПОСЛЕНХ  

Члан  51. 

Запослени  у  Културном  центру  остварују  права, обавезе  и  одговорности  из  радног  односа  
и  по  основу  рада  у  складу  са  законом, колективним  уговором  и  општим  и  појединачним  актима  
органа  Културног  центра. 

Члан  52. 

Ради  остваривања  својих  права, запослени  у  Културном  центру  писаним  путем  се  обраћа  
директору. 

Против  решења  којимје  повређено  право  запосленог  или  кадје  запослени  сазнао  за  гіовреду  
права, запослени, може  да  покрене  спор  пред  надлежним  судом . 

Рок  за  покретање  спораје  60 дана  од  дана  доотавлања  решења, односно  сазнања  за  повреду  
права. 

Члан  53. 

Запослени  у  Културном  центру  остварују  право  на  штрајк  у  складу  са  законом , 
колективним  уговором  и  општим  актима  Културног  центра. 

Општим  актом  директора  утврђују  се  послови  који  се, ради  заштите  општег  интереса  и  
интереса  Културног  центра, морају  обавњати  у  време  штрајка, као  и  начин  њиховог  извршења. 

директор  одређује  запослене  који  ће  радити  на  извршавању  послова  из  става  2. овог  члана. 
Према  запосленом  који  не  изврши  налог  директора  из  става  3. овог  члана, предузеће  се  

мере  у  складу  са  законом. 

ХјІј. злштитл  и  УНАHРЕЂЕЊЕ  ЖИВОТНЕ  СРЕДНЕ  

Члан  54. 

Управни  одбор, у  складу  са  законом, доноси  одлуке  и  утврђује  мере  заштите  и  унапређења  
животне  средине  у  оквиру  делатности  Културног  центра, одлучује  о  обезбеђивању  средстава  за  те  
намене, образује  радна  тела  и  одређује  лица  задужена  за  спровођење  одлука  и  мера  заштите  и  
унапређења  животне  средине. 

Мере  заштите  животне  средине  обухватају  примену  савремених  техничко-Технолошких  
решења  која  обезбеђују  спречавање , односно  отклањање  узрока  који  доводе  до  отежавања  услова  
рада  и  предузимање  мера  ради  пружања  помоћи  другим  органима  и  организацијама  који  се  овим  
питањем  баве. 

xіv. општл  лктл  

Члан  55. 

Општа  акта  Културног  центра  доносе  Управни  одбор  и  директор  у  складу  са  законом, 
одлуком  оснивача  и  овим  статутом . 

Члаіі  56. 

У  Културном  центру  се, поред  Статута, доносе  следећа  општа  акта: 
- Правилник  о  организацији  и  систематизацији  послова  Културног  центра, 
- Правилник  о  организацији  буџетског  рачуноводства , 
- Правипник  о  начину  евидентирања , класификовања , архивирања  и  чувања  архивске  грађе  

и  документарног  материјала , 
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ПРЕДСБДНИК  УПРАВНОГ  
ОДБОРА  

- 

Немања  Гери  

Правилт-тик  о  физичком  и  техничком  обезбеђењу , 

Правила  заштите  од  гіожара, 

I1равилник  о  раду  у  складу  са  законом , 

Нравилник  о  безбедности  и  здравјћу  на  рад . 

Правилник  о  поступку  уі-іутрашІ bег  узбуњи  вања, 

іlравиЈн-тик  о  ближем  уређивањ  планираіћа  набавки , СІтрово l)сі bа  пост) ітака  ј -јабавки  и  

праћења  имртттст -bа  уговора  о  јтабавкама . 

А  кт  о  гі  po і  с  ј  і  u риз  и  ка, 
друга  акта  у  складу  са  закојјо Nі , одлуком  ост-јивача  и  ОВим  сіатутом . 

1лан  57. 

Поступак  за  измене  и  допуне  Статута  покреће  се  на  предлог  Скупштине  Града, Управног  

од6ора  и  директора . 

Одлуку  о  изменама  и  допунама  Статута  доиоси  Управни  одбор  уз  сагласност  Скуііпјтине  
Града. 

Чла]і  58. 

!умачење  одредаба  ()BO і  c і a і y і a даје  Управни  одбор . 

Еумачеі -hе  одредаба  or і  шјеі  акіа  даје  О!)ган  који  ја  је  донео. 

ху. ПРЕЛАЗІ-јЕ  И  зАвјН!НЕ  ОДРЕДБЕ  

Члаіт  59. 

Културни  центарје  у  обавези  да  своја  општа  акта  усагласи  са  овим  статутом , у  року  од  90 

дана  од  дана  ступања  на  снагу  овог  статута . 

Оіішта  акта  која  cv важила  і  і a даіт  дОHОіјіСіі)d овога  статуга  oc і ajy ііa сіјази  до  доноіпења  

нових. а  уколико  су  у  спротітости  са  законом  и  овим  статутом . гіримењива lіс  се  неносредно  

одредбс  закоі -іа  і-і  oііor статута  
гlредседник  и  чланови  Управног , односно  !-!адзорі -іог  одбора  Културног  цеі-ј -і -ра  наставњају  

са  радом  до  имеііовај -hа  гіредседіјика  и  1іланова  Уnраві -іог. односио  Надзорног  одбора  у  складу  са  

одрсдба Nіа  Одлукс  о  устаііовама  куЈітУрс  чијн  је  осіјива1т  ! рад  !!ови  Сад  іі  овоі  сттута. 

Члаiі  60. 

даном  ступања  на  снагу  овог  статута  престаје  да  важи  Статут  Културног  центра  Новог  

Сада, Нови  Сад, бР. 501 од  8. септембра  2010 године, 429/1 од  27. маја  2015. године, 972 од  6. 

дсцсмбра  20 ј 6. іоднііс. !62 од  2!. (ј)ебруара  20!8. і -одине  и  178 од  2. марта  202!. годиі -те . 

Овај  ста-т -у-г  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  даіта  објавњивања  і -і a огласној  -јабли  Културі -іог  

цсіітра, а  објавићс  се  і -і o добијат-bу  сагласности  Скуіігіјіине  Града. 

У!ІРЛВНИ  ОДБОР  
Ky;іі ypііor цеіітра  ј  јовог  Сада, 

У  !-!овом  Саду, 
дана: 12.05.2022.године  
Број : 424 
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