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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 6/2022- 158-јј  
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  дапању  сагласности  на  Статут  Стеријиног  позорја, Нови  
Сад, са  Рефератом  и  3аклучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, број : 6/2022-
158-Н  од  18. јуна  2022. године, с  молбом  да  се  Предлог  репіења  о  давању  
сагласности  на  Статут  Стеријиног  позорја, Нови  Сад, уврсти  у  дневни  ред  седнице  
Скупштине  Града  Новог  Сада  и  да  Скупштина  донесе  Решење  у  предложеном  
тексту. 
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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  
Стеријиног  позорја, Нови  Сад, Градско  веће  Града  Новог  Сада  на  147. седници  од  18. 
јуна  2022. године, доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

Ј. УТВРЂУЈЕ  СЕ  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Статут  
Стеријиног  позорја, Нопи  Сад, који  је  донео  Управни  одбор  Стеријиног  позорја, Нови  
Сад  на  б. седnици  одржаној  12. маја  2022. године  

11. У  складу  са  одредбом  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  
Сада, председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  доставња  се  Предлог  решења  о  давању  
сагласности  на  Статут  Стеријиног  позорја, Нови  Сад  и  предлаже  Скулштини  Града  
Новог  Сада  да  донесе  ово  решење  у  предложеном  тексту. 

111. 3а  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  3орица  Шијак, вршилац  дужности  начелника  Градске  управе  
за  културу. 
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НоВи  САД  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  пОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  

ГРАД  НОВИ  САд  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ЛРОПИСЕ  
Боој : ХУI-01 2-0 1/2022-222 

iб. мај  2022. годиае  
НоВи  САД  

РДСО  ВЕЋЕ  
ГРАДЛ  НGВОГ  САДА  

ПРЕДМЕТ: Мишлење  на  Нацрт  решења  о  давању  сагласности  на  Статут  Стеријиног  

позорја, Нсви  Сад  

Гоадска  унрава  за  прописе  размотрила  је  Нацрт  решења  о  давању  

салсаосТи  на  Статут  Стеријиног  позорја. [-Іови  Сад. 

радска  управа  за  прописе  нема  примедбн  на  Нацрт  решења. 



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  

РЕШЕЊЕ  
ОДАВАЊУСАГЛАСНОСТИ  НА  СТАТУТ  
СТЕРИЈИНОГ  ПОЗОРЈА , НОВИ  САД  

ј. ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Статут  Стеријиног  позорја, Нови  Сад, који  је  
донео  Управни  одбор  Стеријиног  позорја, Нови  Сад, на  6. седници  одржаној  12. маја  2022. 
године. 

11. Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 



РЕФЕРА  Т  

Правни  основ  за  доношење  Решења  о  давању  сагласности  на  Статут  Стеријиног  
позорја, 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  Скушлтина  
Града  Новог  Сада  даје  сагласност , између  осталог, на  статуге  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  3аіоном  
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  3акон  о  загптuти  пословне  тајне  (,,Службени  
гласннк  РС  број  53/21), чије  одредбе  утичу  и  на  одредбе  статута  установа  културе. 
Једна  од  најважннјнх  измена  3акона  о  културн  односи  се  на  промену  органа  надлежног  
за  вођење  регистра  установа  културе. Наиме, почев  од  18. новембра  2022. године, 
установе  културе  регистроваhе  се  у  Регнстру  установа  чије  вођење  је  поверено  
Агенцнји  за  привредне  регнстре . Постојеhе  установе  културе, дужне  су  да  Агенцијн  за  
прнвредне  регнстре  поднесу  регuстрациону  пријаву  за  упис  усклађивања  у  Регистар  
установа  и  документацију  прописану  Правнлником  о  ближој  садржинu Регистра  
установа  културе  u документацији  потребној  за  регистрацију  (,,Службени  гласник  РС , 
број  9/22). Сходно  члану  28. Правилннка, за  потребе  уписа  усклађнвања, неопходно  је  
да  установе  поднесу  важећи  осннвачки  акт  и  новu Статут. 

Имајући  у  виду  све  наведено , Управнu одбор  Стеријиног  позорја  је  на  6. 
седници  одржаној  12. маја  2022. године, донео  нови  Статуг  Позорја, чијuм  ступањем  на  
снагу  престаје  да  важи  Статут  Стерuјuног  позорја, Новu Сад  бр. 020-341/1 од  1 1. 
октобра  2010. годuне, 030-1/10 од  3. новембра  2016. годuне, 030-1/2 од  31. јануара  
2018. године  и  020-7/1 од  5. фебруара  2021. годuне. 

У  глави  I. Основнс  одредбс  регулuсано  је  да  се  овим  статугом  уређује  назив, 
седиште  и  печат, делатност, унутрашња  организацuја, застуnање, органи, програм  рада  
и  финансирање , заштита  општег  интереса, јавност  рада, пословна  тајна, обавештавање  
заnослених, запјтuта  права  заnослених, заштита  и  унапређење  животне  средuне, општа  
акта  u друга  пuтања  од  значаја  за  рад  Позорја. Оснивач  Позорјаје  Град  Новu Сад  и  ова  
установа  послује  као  јавна  служба. Позорје  има  својство  правног  лица  и  у  правном  
промету  са  трећuм  лицима  иступа  у  своје  име  и  за  свој  рачун  и  одговара  целокупном  
својом  имовином . Оnисана  су  и  обележја  Стериног  позорја: застава, амблем  и  заштuтни  
знак, као  и  начuн  њиховог  корuшћења  и  чувања. 

У  глави  H. Назив, седиште  и  псчат  садржане  су  одредбе  о  називу  и  седuшту, 
уређено  је  да  ова  установа  може  променитu назнв  и  седuште  Позорја  уз  сагласност  
Скупштине  Града  Новог  Сада. Такође, одредбама  ове  главе  уређенu су  садржина, 
uзглед  и  употреба  печата  и  штамбила . 

У  глави  ІІІ. Дслатност  уређено  је  да  је  рад  уметничких  установа  претежна  
делатност  Позорја, а  поред  претежне, yrврђене  су  и  друге  делатности  које  установа  
обавња. Позорје  може  да  промени  дедатност  уколико  се  том  променом  не  реметu 
обавњање  утврђене  делатности , а  одлуку  о  променu делатности  доноси  Управнн  одбор  
уз  сагласност  Скуnштнне  Града. 

У  глави  ІV. Унутрашиа  организација  утврђено  је  да  Позорје  у  свом  саставу  
има  четири  организацuоне  јединuце, а  да  се  организацuја  рада  у  Позорју  утврђује  тако, 
да  се  обезбеди  успешно  вршење  делатности  и  остварuвање  цнњева  због  којuх  је  
Позорје  основано . 



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

У  глави  Іуј  Органи  Позорја  предвиђени  су  директор, Управни  одбор  и  
І-іадзорни  одбор  као  oprarіu позорја  и  прописане  су  надлежности  ових  органа, као  и  
начин  њиховог  именовања  и  разреінења . Такође, утврђено  је  и  да  председнику  и  
члановима  Управног  и  Надзорііог  одбора  припада  накпада  за  рад  у  висини  утврђеној  
одлуком  којом  је  утврђен  начин  остваривања  оснивачких  права  Града  према  
установама  културе  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад. Порсд  ових  органа, предвиђено  је  
да  се  у  Позорју  образује  Уметнички  савет, као  саветодавно  тело  директора  и  уређен  је  
састав  и  начин  рада  овог  савета. 

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

У  глави  УјII. Заіптііта  ој!лЈТсг  ијЈтереса , у  цилу  обезбеђивања  заштитс  
општег  интереса, утврђсна  су  овлаіnћења  Скупштиііс  Града, Градског  већа  и  
Градоначелника  Града  Новог  Сада  према  Позорју. 

У  глави  јХ. Јавност  рада  прописан  је  начин  на  који  се  обезбеђује  јавност  
рада  Позорја. 

У  глави  Х. Пословна  тајна  утврђено  је  шта  се  сматра  пословном  тајном, и  
предвиђене  су  мере  којс  јіозорје  предузима  ради  очувага  тајности  поверњивих  
информација . 

У  глави  Хј. Обавештавање  запосленпх  регулисано  је  да  запослени  у  Позорју  
имају  право  да  буду  обавештени  о  питањима  од  интереса  за  остваривање  њихових  
права  на  начин  u іio поступку  предвиђеним  законом  и  овим  статутом . 

У  глави  ХІј. заштита  права  запослеіінх  уређено  је  да  запослени  у  Позорју  
остварују  права, обавезе  и  одговорности  из  радног  односа  и  по  осјјову  рада  у  складу  са  
законом , колективним  уговором  и  општим  и  појединачним  актима  органа  Позорја. 

У  глави  , xііі. Заштита  и  унапређсЈbе  животне  срсдине  уређено  је  да  
Управни  одбор, у  складу  са  законом , доноси  одлуке  и  утврђује  мере  заштите  и  
унапређења  животне  средине  у  оквиру  делатности  Позорја, 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  , хју. Општа  акта  уређено  је  да  општа  акта  у  Позорју  доносе  
Управни  одбор  и  директор  у  складу  са  законом, одлуком  оснивача  и  овим  статутом . 

Такође, утврђено  је  која  општа  акта  се, поред  Статута, доносе  у  Позорју , као  и  да  се  
поступак  за  измене  и  допунс  Статута  покреће  на  предлог  Скупштине  Града, Управног  
одбора  и  директора , док  одлуку  о  изменама  и  доіiунама  Статута  доноси  Управни  одбор  
уз  сагласност  Скупі iітиііе  Fрада. 



$кА  НАЧЕЛНИКА  

Драгетсић  

У  глави  ІІXV. Прелазнс  и  завршне  одрсдбе  уређеноје  даје  Позорјс  у  обавези  
да  своја  олшта  акта  усагласи  са  Статутом  у  року  од  90 дана  од  дана  стулања  на  снагу  
Статута, као  и  да  општа  акта  која  која  су  важила  на  дан  доношења  овог  статуга  остају  
на  снази  до  доношења  нових, а  уколико  су  у  супротности  са  законом  и  Статутом , 
примењиваће  се  непосредно  одредбе  закона  и  овог  статута. Такође, предвиђено  је  да  
председник  и  чланови  Управног, односно  Надзорног  одбора  Позорја, наставњају  са  
радом  до  именовања  председника  и  чланова  Управног, односно  Надзорног  одбора  
именованих  у  складу  са  одредбама  Одлуке  о  установама  културе  чији  је  оснивач  Град  
Нови  Сад  и  овог  статута. Статут  Стеријиног  позорја, Нови  Сад  ступа  на  снагу  осмог  
дана  од  дана  објавливања  на  огласној  табли  Позорја, а  објавиће  се  по  добијању  
сагласности  Скупштине  Града. 

Имајући  у  виду  наведено , предлаже  се  да  Скупштина  Града  Новог  Сада  донесе  
Решење  о  давању  сагласности  на  Статут  Стеријиног  позорја, Нови  Сад  који  је  донео  
Управни  одбор  на  6. седници  одржаној  12. маја  2022. године. 



На  основу  члана  44. став  1. тачка  1. закона  о  култури  (,Службени  гласник  РС , бр. 72/09, 13116, 
30/16 - испр, 6/20, 47/21 и  78/21) и  члана  18. алинеја  прва  Одлуке  о  установама  културе  чији  је  оснивач  
Град  Нови  Сад  (Іслужбени  лист  Града  Новог  Сада , број  16/22), Управни  одбор  Стеријиног  позорја, Нови  
Сад, на  6. седници  одржаној  12, маја  2022. године, доноси  

СТАТУТ  

СТЕРИЈИНОГ  ГІОЗОРЈА, НовИ  САД  

І . ОСНОВНЕ  ОДРЕДВЕ  

Члан  ј. 

Овим  статутом  уређују  се  назив, седиште  и  печат, делатностІ  унутрашња  организација , 
ааступање , органи, програм  рада  и  финансирање , заџјтита  општег  интереса , јавност  рада, пословна  
тајна, обавештавање  запослених, заштита  гірава  запослених, заштита  и  унапређење  животне  средине, 
општа  акта  и  друга  гјитања  од  аначаја  за  рад  Стеријиног  позорја , Нови  Сад  (у  дањем  тексту: Позорје ). 

Члан  2. 

Оснивач  Позорја  је  Град  Нови  Сад  (у  дањем  тексту: Град). 

Члан  3. 

Позорје  је  установа  културе  и  послује  као  јавна  служба. 

Члан  4. 

Поаорје  има  својство  правног  лица. 
Позорје  у  правном  промету  са  трећим  лицима  иступа  у  своје  име  и  за  свој  рачун  и  одговара  

целоку rіном  својом  имовином , 

Члан  5. 

Позорје  има  своје  обележје  и  то: заставу, амблем  и  заштитни  знак. 
Застава  Позорја  је  светло  плаве  боје  на  чијој  је  једној  страни  амблем  Позорја  у  одговарајућој  

сразмери, као  заштитни  знак  Позорја . 
3астава  Позорја  је  правоугаоног  облика, чији  је  однос  дужине  и  ширине  4:1. 
Амблем  Позорја  је  овалног  облика. 
У  средишту  амблема  уцртан  је  лик  Јована  Стерије  Гiоповића. 
Око  лика  Јована  Стерије  Поповићаје  исписано: Стеријино  rіозорје-Нови  Сад . 
Исrіод  лика  је  стилизовано  представњена  трака  на  којој  је  исписан  текст: Основано  1д56. 
Заштитни  знак  Позорја  лредставњају  стилизовани  иницијали  назива  Стеријиног  позорја  - 

изведени  према  ликовном  решењу  Матјажа  Випотника , 
Начин  коришћења  и  чувања  обележја  Позорја  утврђује  директор  својим  актом. 



11. НАЗИВ, СЕДИШТЕ  И  ПЕЧАТ  

Члан  б. 

Назив  Позорја  је: Стеријино  позорје , Нови  Сад. 
Назив  се  исписује  на  српском  језику  ћириличким  писмом . 
Седиіuте  Позорја  је  у  Новом  Саду, Улица  Змај  Јовина  број  2211. 
Одлуку  о  промени  назива  и  седишта  Позорја  доноси  Управни  одбор  Позорја  (у  дањем  тексту: 

Управни  одбор) уз  сагласност  Скулштине  Града  Новог  Сада  (у  дањем  тексту: Скупштина  Града). 

Члан  7. 

Позорје  има  гіечат  и  штамбињ . 
Печат  Позорја  у  форми  отиска  је  округлог  облика, пречника  32 мм, у  средини  са  ликом  Јована  

Стерије  Поповића, око  кога  се  исписује  текст: Стеријино  позорје  - Нови  Сад , а  испод  лика  је  стиnизовано  
представњена  трака  на  којој  је  исписан  текст: ,Основано  1956. 

Штамбињ  Позорја  је  правоугаоног  обnика  величине  65 х  25 мм. 
Поред  назива  Позорја, штамбињ  садржи  и  ознаку  са  гіразним  простором  за  угіисивање  деловодног  

протокола  и  датума  завођења  протокола . 
Текст  печата  и  штамбиња  исписан  је  на  српском  језику  ћириличким  гіисмом . 
Начин  коришћења , чувања  и  уништавања  печата  и  штамбиња  и  њихов  број, утврђује  се  упутством  

директора . 

111. ДЕЛАТНОСТ  

Члан  8. 

Претежна  деnатност  Позорја  је: 

90.04 - Рад  уметничких  установа  

Поред  лретежне  делатности  из  става  1. овог  члана, Позорје  обавња  и  следеће  делатности : 
90.01 - Извођачка  уметност, 
90.02- друге  уметничке  делатности  у  оквиру  извођачке  уметности , 
58.11 - Издавање  књига, 
58.14- Издавање  часописа  и  периодичних  издања, 
58.19- Остала  издавачка  делатност, 
59.20- Снимање  и  издавање  заучних  записа  и  музике, 
18.20- Умножавање  снимњених  записа, 
47.61 - Трговина  на  маnо  књигама  у  специјализованим  гіродавницама , 
47.62 -Трговина  на  мало  новинама  и  канцеларијским  материјалом  у  специјализованим  

продавницама . 

Члан  9. 

У  оквиру  делатности  из  члана  8. овог  статута , Позорје  у  складу  са  законом  обавња  следеће  
гіосnове: 

- организује  драмски  фестивал  као  стални  фестивал  националних  драматургија , са  наградним  
такмичењем  за  најбоња  књижевно -драмска  и  сценско-извођачка  уметничка  остварења  наших  
драмских  писаца, односно  наших  професионалних  драмских  ансамбала  и  лрофесионалних  
драмских  ансамбаnа  у  другим  земњама  постигнута  у  представама  рађеним  искњиво  на  
текстовима  наіих  драмских  писаца, системом  селекције  



- окупа  драматичаре , позоришне  раднике  и  ствараоце  и  друге  кугtтурне  и  јавне  раднике, 

организује  стрyчне  и  научне  скупове, саветовања, јавне  разговоре  и  договоре  и  друге  радне  
састанке , ради  сагледавања  заједничких  питања  књижевно-драмског  и  позоришног  живота  и  рада, 
ради  преношења  и  међусобног  упознавања  са  теоријским  и  праіпичним  сазнањима  и  искуствима  
из  свих  подручја  позоришне  делатности; 
- организује  тематске, nригодне, јубиларне  и  друге  nозоришне  изложбе  
- систематски  прати, истражује, nрикупња  и  аналитички  обрађује  грађу, податке  и  документа  о  
драматургији  и  nозоришном  животу  и  раду  за  nотребе  стру .Іног  и  научно-истраживачког  рада  у  
области  драматургије  и  театраологије  и  ради  информисања  и  уnознавања  свих  заинтересованих  у  
земњи, као  и  заинтересованих  организација  и  лојединаца  у  другим  земњама; 
- прикуnња, библиотечки  обрађује  и  ставња  на  коришГіење  позоришне  књиге, nериодичне  и  друге  
лубликације, нарочито  из  наше  савремене  драматургије  и  позоришне  теорије  и  лраксе, као  и  
информације  и  аналитичке  прегледе  о  нашим  позориііЈтима . 

Члан  10. 

Позорје  може  да  nромени  делатност  уколико  се  том  променом  не  ремети  обавњање  делатности  из  
чл. 8. и  9. овог  статута . 

Одлуку  о  промени  делатности  доноси  Управни  одбор, уз  сагласност  Скупштине  Града. 

Іv. УНУТРАШЊА  ОРГАНИЗАЦИЈА  

Члан  11. 

Организација  послова  у  Позорју  утврђује  се  тако, да  се  обезбеди  усnешно  вршење  делатности  и  
остваривање  цињева  због  којих  је  Позорје  основано . 

Члан  ј2. 

У  Позорју  се  образују  следеће  организационе  јединице: 
1. Фестивалски  центар, 
2. документационо -истраживачки  центар , 
з. Издавачки  центар, 
4. Оnшта  сјіужба . 

Члан  13. 

Правилником  о  организацији  и  систематизацији  послова  Позорја  ближе  се  утврђују  организациони  
делови, врста  послова, број  извршилаца , врста  и  степен  стрyчне  спреме  и  други  услови  за  рад  на  тим  
пословима . 

V. ЗАСТУПАЊЕ  

Члан  14. 

Позорје  застуnа  директор, без  ограничења . 
У  случају  одсутности  или  спречености  директора , Позорје  заступа  запослени  кога  nисаним  nутем  

овласти  директор  уз  сагласност  Управног  одбора. 
Заnослени  из  става  2. овог  члана  има  сва  овлашћења  дирекгора  у  складу  са  законом  и  овим  

статутом . 



Члан  15. 

Дирекгор  може  путем  гіуномоћја , пренети  поједина  овлашћења  за  заступање  на  друго  лице. 
Садржину, обим  и  трајање  пуномоћја  одређује  Дирекгор. 
Лице  из  става  1. овог  члана  заступа  Позорје , у  границама  овлашћења . 

vІ . ОРГАНИ  ПОЗОРЈА  

Члан  16. 

Органи  Позорја  су: 
- Директор , 
- Управни  од6ор1  
- Надзорниодбор  

У  Позорју  се  образује  Уметнички  савет, као  саветодавно  тело  директора . 

директор  

Члан  17. 

Позорјем  руководи  дирекrор. 
директора , на  основу  претходно  слроведеногјавног  конкурса , именује  Скупштина  Града  на  лериод  

од  четири  године  и  може  бити  поново  именован. 
Јавни  конкурс  расписује  и  спроводи  Управни  одбор, уз  претходну  сагласност  Градског  већа  Града  

Новог  Сада  (у  дањем  тексту: Градско  веће). 
Јавни  конкурс  из  става  3. овог  члана  раслисује  се  најкасније  60 дана  пре  истека  мандата  Директора. 
Јавни  конкурс  из  става  3. овог  члана  објавњује  се  на  сајту  Националне  слук6е  за  запошњавање , 

на  огласној  табли  или  у  просторијама  Позорја  и  у  најмање  једним  дневним  новинама  које  се  дистрибуирају  
на  целој  територији  Републике . 

Рок  аа  подношење  пријаве  на  јавни  конкурс  из  става  3. 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  3. овог  члана  у  складу  
са  ааконом  којим  се  уређује  улравни  поступак. 

Управни  одбор  обавња  разговор  са  кандидатима  који  испуњавају  услове  из  јавног  конкурса  и  у  
року  од  30 дана  од  дана  завршетка  конкурса  доставња  Скуnштини  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  успео, уколико  Управни  одбор  угврди  да  нема  кандидата  

који  испуњава  услове  да  уђе  у  изборни  постулак, 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  4. овог  члана, 
обавезан  је  да  о  разлозима  због  којих  јавни  конкурс  није  расписан  обавести  Скупштину  Града. 



Члан  18. 

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

- стечено  високо  образовање  из  области  филолошке  науке, праане  науке  или  економске  науке, на  
студијама  другог  степена  (мастер  академске  студије  или  специјалистичке  академске  студије ) по  прогіису  
који  је  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  дукан  је  да  предложи  програм  рада  и  развоја  Позорја  за  мандатни  период  

од  четири  године, као  саставни  део  конкурсне  документације . 

Члан  19. 

Скупштина  Града  може  именовати  врнЈиоца  дужности  директора , без  претходно  спроведеног  
јавног  конкурса, у  случају  када  директору  престане  дужност  пре  истека  мандата, односно  када  јавни  конкурс  
за  директора  не  успео. 

Вршилац  дужности  директора  може  обавтbати  ту  функцију  најдуже  једну  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  овлаіuћења  диреwгора. 

Члан  20. 

На  основу  решења  о  именовању  директора 1  Управни  одбор  заісучује  уговор  о  раду  са  Директором  
којим  се  уређују  међусобна  права, обавезе  и  одговорности  из  радног  односа. 

Члан  21. 

директор: 
- организује  и  руководи  радом  Позорја , 
- стара  се  о  законитости  рада  Позорја, 
- доноси  awr o организацији  и  систематизацији  послова  Позорја, и  друга  општа  акта  у  складу  са  

законом  и  овим  статутом , 
заступа  Позорје , без  ограничења , 
изврџјава  одлуке  Управног  одбора, 
предлаже  програм  рада  и  финансијски  план  Позорја, 

- одговоран  је  за  спровођење  програма  рада  Позорја , 
- одговоран  је  за  материјално  - финансијско  пословање  и  законитост  рада  Позорја, 
- доноси  појединачне  одnуке  о  остваривању  и  коришћењу  средстава  према  наменама  утврђеним  

финансијски  пnаном, 
одлучује  о  појединачним  праеима , обавезама  и  одговорностима  из  радног  односа  у  скnаду  са  
законом  и  колективним  уговором , 
подноси  извештај  о  раду  и  резултатима  посnовања  Управном  и  Надзорном  одбору , 
образује  комисије  и  друга  радна  теnа, 
обавња  и  друге  посnове  предвиђене  законом , коnективним  уговором  и  овим  статутом . 



Члан  22. 

дужност  директора  престаје  истеком  мандата  и  разреLiЈењем. 
Скупштина  Града  ће  разрешити  директора  пре  истека  мандата: 
- на  лични  захтев, 
- ако  обавња  дужност  супротно  одредбама  закона, оВог  статута  и  других  општих  аката, 
- наступањем  неког  од  услова  за  престанак  радног  односа  у  складу  са  законом , 
- ако  нестручним , неправилним  или  несавесним  радом  проузрокује  већу  штету  Позорју  или  
занемарује , односно  несавесно  извршава  своје  обавезе  тако  да  су  настале  или  могу  настати  веће  
сметње  у  раду  Позорја, 
- ако  је  против  њега  покренут  кривични  поступак  за  дело  које  га  чини  недостојним  за  обавгbање  те  
дужности, односно  ако  је  правноснажном  судском  одлуком  осуђен  за  кривично  дело  које  га  чини  
недостојним  за  обавњање  дужности  директора, 
- из  других  разлога  утврђених  законом  или  овим  статутом . 

Управни  одбор  

Члан  23. 

Управни  одбор  управња  Позорјем . 
Управни  одбор  има  пет  чланова. 
Чланове  Управног  одбора, именује  и  разреuјава  Скупштина  Града  из  реда  истакнутих  стручњака  и  

познавалаца  културне  делатности . 
Председника  Управног  одбора  именује  Скулштина  Града  иа  реда  чланова  Управног  одбора . 
два  члана  Управног  одбора  именују  се  из  реда  запослених  у  Позорју. 
Један  члан  Управног  одбора  из  реда  запослених  мора  да  буде  иа  реда  носилаца  основне , тј. 

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

заступњеног  nona. 

Члан  24. 

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

Предлагање  кандидата  за  члана  Управног  одбора  из  реда  запослених  вріuи  се  на  скуnу  запослених  
јавним  гласањем . 

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

одбора  спроводи  комисија  коју  образује  и  именује  директор . 
Комисија  има  лредседника  и  два  члана. 
Комисија  је  дужна  да  лоступак  из  става  4. овог  члана  спроведе  у  року  од  30 дана  од  дана  

образовања  и  именовања  Комисије. 
За  члана  Управног  одбора  из  реда  запослених  , предложен  је  кандидат  који  је  добио  највећи  број  

гласова  од  укупног  броја  запослених. 



Члан  25. 

Чланови  Угјравног  одбора  именују  се  на  гіериод  од  четири  године  и  могу  бити  именовани  највише  
два  луга. 

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

Члан  26. 

Управни  одбор  ради  и  одлy- ује  на  седницама . 
Седница  Улравног  одбора  се  може  одржати  ако  седници  гјрисуствује  већина  чланова  Управног  

одбора, 
Уnравни  одбор  одлучује  већином  од  укулног  броја  чланова . 
Председник  Управног  одбора  сазива  и  председава  седницама , лредлаже  дневни  ред  и  потписује  

акте  које  доноси  Уnравни  одбор. 
У  случају  спречености  председника  Управног  одбора, седницу  може  заказати  и  њоме  

лредседавати  најстарији  члан  Улравног  одбора . 
Члановима  Управног  одбора  доставња  се  позив  за  седницу  са  предложеним  дневним  редом  и  

материјалом , најкасније  три  дана  пре  одржавања  седнице. 
Изузетно  од  става  б. овог  члана, у  случају  хитности , nозиа  за  седницу  са  nредложеним  дневним  

редом  и  материјалом , доставња  се  члановима  Уnравног  одбора  најкасније  12 сати  пре  одржавања  седнице. 
Седници  Управног  одбора  на  којој  се  усваја  годишњи  финансијски  извештај  о  раду  и  пословању  

rірисуствују  и  чланови  Надзорног  одбора. 

Члан  27. 

Председнику  и  чnановима  Улравног  одбора  припада  накнада  за  рад  у  висини  утврђеној  одлуком  
којом  је  угврђеч  начин  остваривања  оснивачких  права  Града  nрема  установама  кумуре  чији  је  оснивач  
Град. 

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

Члан  28. 

Скуnштина  Града  може, до  именовања  nредседника  и  члана  Уnравног  одбора, да  именује  врuјиоце  
дужности  председника  и  члана  Управног  одбора . 

Скупштина  Града  може  именовати  вршиоца  дужности  nредседника  и  члана  Управног  одбора  и  у  
случају  када  председнику , односно  члану  Управног  одбора  лрестане  дужност  npe истека  мандата . 

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

Члан  29. 

Уrіравни  одбор: 
- доноси  Статут, 
- доноси  друге  опште  акте  Позорја, предвиђене  законом  и  овим  статутом , 
- утврђује  пословну  и  развојну  политику, 
- одлучује  о  лословању  Позорја , 
- доноси  програм  рада  Позорја, на  nредлог  директора , 
- доноси  годијјњи  финансијски  план, 
- доноси  годишњи  план  набавки , 
- усваја  годишњи  обрачун , 
- усваја  годишњи  извештај  о  раду  и  лословању, 
- даје  предлог  о  статусним  nроменама , у  складу  са  законом , 
- pacnucyje конкурс  аа  избор  кандидата  за  Директора , 



- обавња  разговор  са  кандидатима  за  директора  који  испуњавају  услове  из  јавног  конкурса  и  
доставња  Скугіштини  Грцца  образложени  предлог  листе  кандидата , 

- закњучује  уговор  о  рццу  са  директором , на  одређено  време, до  истека  рока  на  који  је  именован , 
односно  до  његовог  разреіјЈења , а  када  је  за  директора  именовано  лице  које  је  већ  запослено  
у  Позорју  на  неодређено  време, закњучује  анекс  уговора  о  раду, у  скгіаду  са  законом  о  раду, 
одлучује  о  коришћењу  средстава  у  склццу  са  законом, 

- доноси  посгіовник  о  раду  Управног  одбора, 
одлучује  о  другим  гіитањима  уі-врђеним  законом, овим  статутом  и  другим  општим  актима. 

Члан  30. 

дyікност  члана  Уnравног  одбора  престаје  истеком  мандата  и  разрешењем . 
Скупштина  Града  разрешиће  члана  Уnравног  одбора  пре  истека  мандата: 

- наличнизахтев , 
- ако  обавња  дyікност  супротно  одредбама  закона, овог  статута  или  других  општих  аката, 
- ако  нестручним , неnравилним  и  несавесним  радом  проузрокује  већу  штету  Позорју  или  занемарује , 

односно  несавесно  извршава  своје  обавезе  тако  да  су  настале  urіu могу  настати  веће  сметње  у  
рццу  Позорја, 

- ако  је  гіротив  њега  покренут  кривични  поступак  за  дело  које  га  чини  недостојним  за  обавњање  
дyікности, односно  ако  је  правоснажном  судском  одлуком  осуђен  за  кривично  дело  које  га  чини  
недостојним  за  обавњање  дyікности  члана  Управног  одбора , 

- из  других  разлога  утврђених  законом  или  овим  статутом , 

Надзорни  одбор  

Члан  31. 

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

Надзорни  одбор  има  три  члана. 
Чланове  Надзорног  одбора, именује  и  разрешава  Скугіштина  Града. 
Председника  Надзорног  одбора  именује  Скупштина  Града  из  реда  чланова  Нццзорног  одбора. 
Један  члан  Надзорног  одбора  именује  се  из  реда  запослених  у  Позорју. 
Састав  Надзорног  одбора  треба  да  обезбеди  застуnњеност  од  најмање  40 % гіредставника  мање  

застугіњеног  пола. 

Члан  32. 

Предлагање  кандидата  за  члана  Надзорног  одбора  из  реда  запослених, спроводи  се  на  начин  и  
по  поступку  предвиђеном  у  члану  24. овог  статуга. 

Члан  33. 

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

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  именоаано  лице  које  је  члан  Уnравног  одбора. 

Члан  34. 

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

одбора. 



Надзорни  одбор  одлyчује  већином  гласова  од  укулног  броја  чЈіанова. 
Седнице  Надзорног  одбора  сазива  и  њима  председава  председі-іик  Надзорног  одбора, а  у  случају  

његове  сгіречености , седницу  може  заказати  и  њоме  председавати  најстарији  члан  Надзорног  одбора . 

Члан  35. 

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

Накнада  и3 става  1. овог  члана  се  исплаћује  под  условом  да  је  Надзорни  одбор  у  току  месеца  
одржао  седницу1  без  обзира  на  број  одржаних  седница. 

Члан  36. 

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

обавња  и  друге  послове  yrврђене  законом  и  овим  статутом . 
О  резултатима  надзора  Надзорни  одбор  подноси  извештај  Градској  управи  за  културу  (у  дањем  

тексту: Градска  управа) најмање  једанпут  годишње. 
Извештај  из  става  2. овог  члана  Надзорни  одбор  доставња  директору  и  Управном  одбору . 

Члан  37. 

Скугішіина  Града  може1  до  именовања  председника  и  члана  Надзорног  од6ора1  да  именује  
вршиоце  дужности  председника  и  члана  Надзорног  одбора. 

Скупштина  Града  може  именовати  вршиоца  дужности  председника  и  члана  Надзорног  одбора  и  у  
случају  када  председнику , односно  члану  Надзорног  одбора  престане  дужност  пре  истека  мандата. 

ВрLІЈилац  дужности  гіредседника , односно  члана  Надзорног  одбора  може  обавњати  ту  функцију  
најдуже  једну  годину . 

Члан  38. 

дужност  члана  Надзорног  одбора  престаје  истеком  мандата  и  разрешењем . 
Скупштина  Града  разрешиће  члана  Надзорног  одбора  npe истека  мандата: 

- наличнизахтев , 
- ако  обавња  дужност  супротно  одредбама  закона , овог  статута  или  других  општих  аката, 
- ако  нестручним , неправилним  и  несавесним  радом  проузрокује  већу  штету  Позорју  или  занемарује, 

односно  несавесно  извршава  своје  обавезе  тако  да  су  настале  или  могу  настати  веће  сметње  у  
раду  Позорја , 

- ако  је  против  њега  покренyr кривични  поступак  за  дело  које  га  чини  недостојним  за  обавњање  
дужности , односно  ако  је  nравоснажном  судском  одлуком  осуђеu за  кривично  дело  које  га  чини  
недостојним  за  обавњање  дужности  члана  Надзорног  одбора  

- из  других  разлога  утврђених  законом  или  овим  статутом. 



Уметнички  савет  

Члан  39. 

Уметнички  савет  разматра  питања, даје  мишњења  и  предлоге  из  уметничке  делатности  Позорја. 
Уметнички  савет  чине  лица  високог  уметничког  и  стручНог  интегритета  и  ауторитета  у  областима  

културне  делатности  које  су  највише  заступњене  у  врuјењу  делатности  Позорја . 
Одлуку  о  образовању  уметничког  савета  из  става  1. овог  члана  доноси  Управни  одбор  на  предлог  

директора , већином  гласова  од  укупног  броја  својих  чланова . 
Уметнички  савет  из  свог  састава  бира  председника  који  пригјрема , сазива  и  руководи  седницама  

овог  савета. 
У  слају  потребе, седници  Уметничког  савета  присуствују  и  запослени  који  раде  на  пословима  

уметничке  делатности  Позорја , на  лозив  председника . 
Седнице  Уметничког  савета  сазивају  се  по  потреби. 
О  раду  Уметничког  савета  води  се  записник . 

vІІ . ПРОГРАМ  РАДА  И  ФИНАНСИРАЊЕ  

Члан  40. 

Пословање  Позорја  утврђује  се  програмом  рада. 
Програм  рада  из  става  1. овоГ  члана  доноси  се  за  лериод  од  једне  календарске  године. 
Предлог  ірограма  рада  са  предлогом  финансијског  плана, Позорје  доставга  Градској  управи  у  

складу  са  буџетским  календаром  и  упутством  за  припрему  нацрта  буџета  Града  Новог  Сада  (у  дањем  тексту: 
буџет  Града). 

Члан  41. 

Позорје  се  финансира  из  буџета  Града, прихода  остварених  из  сопствених  делатности , донација , 
гірилога  и  спонзорства  домаћих  и  страних  правних  и  фиаичких  лица  и  других  иавора , у  складу  са  законом. 

Висину  средстава  из  буџета  Града  за  финансирање , односно  суфинансирање  делатности  Позорја  
утврђује  Скупштина  Града  на  основу  предлога  годишњег  програма  рада  и  предлога  финансијског  плана  
Позорја  за  наредну  годину  и  пројекција  за  наредне  две  године. 

Предлог  годишњег  програма  рада  Позорја  садржи  nосебно  исказана  средства  потребна  за  
финансирање  програма  и  nројеката  у  култури, као  и  средства  nотребна  за  финансирање  текућих  расхода  и  
издатака. 

Позорје  подноси  Градској  управи  предлог  годиuјњег  гірограма  рада  и  предлог  финансијског  плана  
за  наредну  годину  са  пројекцијама  за  наредне  две  године, најкасније  до  20. јула  текуће  године. 

Члан  42. 

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

Градска  управа  закњује  са  Позорјем , годишњи  уговор  о  финансирању  делатности  Позорја . 
Средства  из  буџета  Града  користе  се  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  буџетски  систем. 

Члан  43. 

Позорје  је  дкно  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  Позорје  nравда  наменски  утрошена  средства. 



Члан  44. 

Позорје  гіодноси  надлежним  органима  и  друге  извештаје  о  утрошку  средстава  распоређених  
годишњиМ  финансијским  планом, у  складу  са  гірописима  који  регулишу  буџетски  систем . 

Позорје  је  дукно  да  најкасније  до  15. марта  текуђе  године  поднесе  Скупіuтини  Града  извештај  о  
раду  и  финансијском  гіословању  за  претходну  годину. 

vilі. ЗАШТИТА  ОПIјЈТЕГ  ИНТЕРЕСА  

Члан  45. 

Ради  обезбеђивања  заштите  општег  интереса  у  Позорју, Скупџтина  Града  даје  сагласност  на: 
- Стаіуг, 
- статусне  промене, 
- програм  рада, 
- друге  акте  у  складу  са  законом . 
Скупштина  Града  разматра  и  усваја  годишњи  извештај  о  раду  Позорја. 

Члан  46. 

Градско  веће  утврђује  смернице  за  остваривање  гірограмских  аката  и  прати  спровођење  пословне  
политике  Позорја  и  гјредлаже , односно  предузима  мере  којима  се  обезбеђују  услови  за  њихово  несметано  
функционисање . 

Градско  веће, на  предлог  Градоначелника  Града  Новог  Сада  (у  дањем  тексту: Градоначелник ), 
доноси  програм  инвестиционих  активности  Позорја. 

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

Члан  47. 

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

Градско  веће  даје  претходну  сагласност  на: 

- преговоре , радње  и  правне  послове  са  тређим  лицима  којима  Позорје  оптерећује  имовину  или  
користи  друга  средства  обезбеђивања  потраживања , 

одлуку  о  покретању  поступка  јавне  набавке  добара, услуга  или  радова  када  су  за  јавну  набавку  
предвиђена  сопствена  средства  Позорја. 

Члан  48. 

Градоначелник  даје  сагласност  на  Правилник  о  организацији  и  систематизацији  послова  Позорја . 

јх. ЈАВНОСТ  РАДА  

Члан  49. 

Рад  Позорја  је  доступан  јавности . 
Јавност  рада  се  обезбеђује : 
- yчеіџћем  представника  Града  у  раду  Позорја, 
- сталним  или  повременим  публиковањем  резултата  рада  и  истраживања , 



обавештавањем  путем  штампе, радија, теЈіевизије  и  других  средстава  јавног  информисања  о  
гіитањима  везаним  за  рад  Позорја , 

- организовањем  службеног  веб  сајта, 
Податке  и  обавештења  о  раду  Позорја  даје  директор  или  лице  које  он  овласти . 

Х. ГІОСЛОВНА  ТАЈНА  

Члан  50. 

Пословном  тајном  Позорја  сматрају  се  информације  које  имају  комерцијалну  вредност, које, у  
целини  или  делимично , нису  опште  познате  или  лако  доступне  лицима  која  у  оквиру  својих  активности  
уобичајено  долазе  у  контакт  са  таквом  врстом  информација  и  које  је  Позорје  заштитило  одговарајућим  
мерама  у  складу  са  законом , пословном  политиком , уговорним  обавезама  или  одговарајућим  стандардима  
у  цињу  очувања  њихове  тајности . 

Члан  51. 

Позорје  је  дyжно  да  ради  очувања  тајности  поверњивих  информација  предузме  следеће  мере: 
- изради  интерни  акт  о  руковању  пословном  тајном  и  кругу  лица  и  њиховим  правима  и  обавезама  

приликом  руковања  пословном  тајном , 
- обезбеди  мере  физичке  или  електронске  заштите  приступа  и  руковања  пословном  тајном , 
- поверњиве  дојменте  означи  ознаком  пословна  тајна  или  сличном  ознаком , 
- ограничи  приступ  просторијама  и  датотекама  у  којима  се  налазе  информације  које  се  сматрају  

пословном  тајном, 
- закњyчи  уговоре  о  поверњивости , односно  неоткривању  поверњивих  информација  са  лицима  

која  потенцијално  могу  да  дођу  у  посед  nословне  тајне, укњyчујући  запослене, посnовне  
партнере, споњне  сараднике  и  консултанте, односно  обезбеди  потписивање  изјава  о  
поверњивости  или  неоткривању  поверњивих  информација  од  стране  наведених  лица. 

хј. ОБАВЕШТАВАЊЕ  ЗАПОСЛЕНИХ  

Члан  52. 

Запослени  у  Позорју  имају  право  да  буду  обавештени  о  питањима  од  интереса  за  остваривање  
њихових  права, на  начин  и  по  поступіrу  предвиђеним  законом  и  овим  статутом. 

О6авеu тавање  запослених  у  Поаорју  врuји  се  објавњивањем  општих  аката, записника , одлука, 
закњyчака, информација  и  других  аката  на  огласној  табли  Позорја . 

хјј . ЗАШТИТА  ЛРАВА  ЗАПОСЛЕНИХ  

Члан  53. 

запослени  у  Гlозорју  остварују  права, обавезе  и  одговорности  из  радног  односа  и  по  основу  рада  у  
складу  са  законом , колективним  уговором  и  општим  и  појединачним  актима  органа  Позорја . 



Члан  54. 

Ради  остваривања  својих  права, запослени  у  Позорју  писаним  путем  се  обраћа  директору. 
Против  решења  којим  је  повређено  право  залосленог  или  када  је  запослени  сазнао  за  повреду  

права, запослени  може  да  покрене  спор  пред  надлежним  судом . 
Рок  за  гіокретање  спора  је  60 дана  од  дана  доставњања  решења, односно  сазнања  за  повреду  

лрава. 

Члан  55. 

Запослени  у  Позорју  остварују  право  на  штрајк  у  складу  са  законом, колективним  уговором  и  
општим  актима  органа  Позорја. 

Општим  актом  дирекгора  утврђују  се  послови  који  се, ради  заштите  општег  интереса  и  интереса  
Позорја, 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  дирекгора  из  става  З. овог  члана, rіредузеће  се  мере  у  

складу  са  законом. 

хјјј . ЗАШТИТА  И  УНАПРЕЂЕЊЕ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

Члан  56. 

Управни  одбор, у  складу  са  законом, доноси  одлуке  и  утврђује  мере  заштите  и  унапређења  животне  
средине  у  оквиру  делатности  Позорја , одлучује  о  обезбеђивању  средстава  за  те  намене , образује  радна  
тела  и  одређује  лица  задукена  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  прукања  помоћи  другим  органима  и  организацијама  који  се  овим  питањем  баве. 

xІ v. ОПШТА  АКТА  

Члан  57. 

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

ЧЈіан  58. 

У  Позорју  се, поред  Статута, доносе  следећа  општа  акта: 
- Правилник  о  организацији  и  систематизацији  послова  Позорја, 
- Правилник  о  организацији  буџетског  рачуноводства , 
- Правилник  о  начину  евидентирања , класификовања , архивирања  и  чувања  архивске  грађе  и  

документарног  материјала , 
- Правилник  о  физичком  и  техничком  обезбеђењу , 
- Правила  заштите  од  пожара, 
- Правилник  о  раду  у  складу  са  законом, 
- Правилник  о  безбедности  и  здравњу  на  раду, 
- Правилник  о  поступку  унутрашњег  узбуњивања, 
- Правилник  о  ближем  уређењу  планирања  набавки , спровођења  nоступака  набавки  и  прађења  

извршења  уговора  о  набавкама , 
- Акт  о  процени  ризика, 



Г1РЕдСЕдНИЦА  УГ]Р, 
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- друга  акта  у  складу  са  законом , одлукоМ  оснивача  и  овим  статутом . 

Члан  59. 

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

Одлуку  о  изменама  и  допунама  Статута  доноси  Управни  одбор  уз  сагласност  скупнјтине  Града. 

Члан  60. 

Тумачење  одредаба  овог  статута  даје  Управни  одбор. 
Тумачење  одредаба  општег  акта  даје  орган  који  га  је  донео. 

XV. ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ  

Члан  61. 

Позорје  је  у  обавези  да  сва  своја  општа  акта  усагласи  са  овим  статутом  у  року  од  90 дана  од  дана  
ступања  на  снагу  овог  статута. 

Општа  акта  која  која  су  важила  на  дан  доношења  овог  статута  остају  на  снази  до  доноuЈења  нових, 
а  уколико  су  у  супротности  са  законом  и  овим  статутом , примењиваће  се  непосредно  одредбе  закона  и  овог  
статута. 

гlредседник  и  чланови  Управног, односно  Надзорног  одбора  Позорја  наставлају  са  радом  до  
именовања  председника  и  чланова  Управног, односно  Надзорног  одбора  у  складу  са  одредбама  Одлуке  о  
установама  културе  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад  и  овог  статута. 

Члан  62. 

даном  ступања  на  снагу  овог  Статута  престаје  да  важи  Статут  Стеријиног  позорја  Нови  Сад  бр. 
020-341/1 од  11. октобра  2010. године, 030-1/10 од  3. новембра  2016. године, 030-1/2 од  31. јануара  2018. 
године  и  020-7/1 од  5. фебруара  2021. године. 

Овај  статут  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  на  огласној  табли  Позорја, а  објавиће  
се  по  добијању  сагласности  Скупштине  Града. 

УПРАВНИ  ОдБОР  
СТЕРИЈИНОГ  ПОЗОРЈА  
Број: 020-28/1 
дана:12.05.2022. 
НОВИ  САД  
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