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На основу члана 18. став 1. Одлуке о оснивању Центра за стручно усавршавање 

(,,Сл.лист општине Чачак“ бр. 12/2005, 2/2006 и 13/2007 и „Сл. лист града Чачка“ 

бр.17/2012 и 14/2018) и члана 63. став 1. тачка 11а) Статута града Чачка („Сл.лист града 

Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015, 26/2016 и 11/2018),  

 

 Скупштина града Чачка, на седници одржаној_____________2018. године, 

донела је  

 

 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК 

 

 

I 

 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Центра за стручно усавршавање Чачак, 

који је донео Управни одбор Центра за стручно усавршавање Чачак, на седници 

одржаној 28. септембра 2018. године, број 817/2018. 

 

II 

 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број:_______________ 

____________________ 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић 
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Број: 817/2018 

Датум. 28.9.2018. 

Чачак 

 

На основу члана 21. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/1991, 

71/1994, 79/2005 – др.закон, 81/2005 – испр. др. закона,  83/2005 – испр. др. закона и 

83/2014 – др. закон) и члана 13. Одлуке о оснивању Центра за стручно усавршавање 

(„Сл. лист општине Чачак“ бр. 12/2005, 2/2006 и 13/2007 и „Сл. лист града Чачка“ бр. 

17/2012 и 14/2018), Управни одбор Центра за стручно усавршавање Чачак,  на седници 

одржаној 28.9.2018. године, донео је 

 

СТАТУТ 

 ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК 

 

Члан 1. 

 

 Статутом Центра за стручно усавршавање Чачак ( у даљем тексту: Центар) 

уређују се питања: назив, седиште и делатност Центра, орган управљања, руковођења 

и надзора, стручни органи Центра, престанак рада Центра и друга питања у складу са 

Законом и оснивачким актом. 

 

 Опште одредбе 

Члан 2. 

 

Оснивач Центра је град Чачак. 

Центар је основан одлуком Скупштине града Чачка бр.06 -160/18 - I од 11, 12.  и 

13. јула 2018. године. 

. 

 

Члан 3. 

 

Центар је правно лице са правом да у правном промету предузима све правне 

радње и послове у оквиру своје делатности. 

За своје обавезе Центар одговара целокупном својом имовином. 

Оснивач не одговара за обавезе Центра. 

 

Назив и седиште Центра 

Члан 4. 

 

Назив Центра је: Центар за стручно усавршавање Чачак. 

Скраћени назив Цетра је: ЦСУ Чачак. 

Седиште Центра је у Чачку, улица Цара Душана бб. 

Одлуку о промени назива и седишта Центра доноси оснивач, на предлог 

Управног одбора Центра. 

Члан 5. 

 

На рад Центра примењују се прописи који се односе на рад установа као јавних 

служби. 



 

Члан 6. 

 

 Центар има печат и штамбиљ. 

Печат Центра има следећи облик: 

- округли облик, 

- по унутрашњој ивици круга садржи текст: Центар за стручно усавршавање 

- у дну се исписује седиште Центра: Чачак, 

- у средини круга је грб Републике Србије,  

- пречник круга  печата је 32 мм. 

 

Штамбиљ Центра има правоугаони облик и садржи текст: Центар за стручно 

усавршавањеу Чачак и испод текста две рубрике за упис датума пријема поднесака и 

број под којим ће пријемни поднесак бити заведен. 

 

Члан 7. 

 

 Центар може имати заштитни знак под којим послује, о чему одлуку доноси 

Управни одбор. 

 

Члан 8. 

 

Одлуку о промени облика печата, штамбиља и заштитног знака доноси Управни 

одбор Центра. 

 

Члан 9. 

 

 Центар може основати организационе јединице у свом саставу према 

територијалном принципу, о чему одлуку доноси Управни одбор. 

 

Делатност 

Члан 10. 

 

Центар обавља следеће стручне послове: 

- утврђује потребе за стручним усавршавањем у региону, 

- израђује програме семинара, које координира у сарадњи са Школском 

управом, 

- организује семинаре, 

- вреднује квалитет програма стручног усавршавања у сарадњи са надлежним 

Заводом, 

- формира и одржава базу података о полазницима и програмима који су 

реализовани у Центру, 

- формира и одржава ресурсни Центар, 

- пружа услуге у образовању. 

           Претежна делатност центра је: 

84.12  Уређивање делатности субјеката који пружају услуге у образовању и друге 

друштвене услуге (управљање државним програмима чији је циљ побољшање 



квалитета живота појединаца у области образовања, управљање истраживањима и 

развојем у овој области и фондовима намењеним за те сврхе). 

              Поред претежне делатности центар обавља и: 

- 58.11  Издавање књига, 

- 58.14  Издавање часописа и периодичних издања, 

- 58.19  Остала издавачка делатност, 

- 59.20  Снимање и издавање звучних записа и музике, 

- 62.01  Рачунарско програмирање 

- 62.03  Управљање рачунарском опремом, 

- 63.11  Обрада података, 

- 85.59  Остало образовање. 

             Центар може у мањем обиму или повремено, без уписа у судси регистар, да 

обавља и  друге делатности које се уобичајено обављају уз претежну делатност 

Центра. 

 

 Финансирање 

 

Члан 11. 

 

Средстава  за рад Центра обезбеђују се у буџету града Чачка. 

Центар може стицату приходе непосредно од корисника својих услуга, као и из 

донација, спонзорстава домаћих и страних правних лица и из других извора у складу 

са Законом. 

 

 Органи Центра 

 

Члан 12. 

 Центар има следеће органе: 

 

- орган управљања, надзора и руковођења, 

- стручне органе. 

 

Члан 13. 

 

Орган управљања Центром је Управни одбор. 

Орган надзора Центра је Надзорни одбор. 

Орган руковођења Центром је директор установе. 

 

Управни одбор 

  

Члан 14. 

 

 Управни одбор је орган управљња Центром. 

 Управни одбор има 7 чланова, које именује оснивач и то: 

- 4 члана су представници оснивача, 

- 2 члана су представници установа из области образовања (1 члан 

представник основног образовања и 1 члан представник средњег образовања), 



- 1 члан је представник Школске управе. 

Представник установа из области образовања бира се из реда запослених 

просветних радника у области образовања и васпитања. 

Управни одбор има председника и заменика председника, које бирају чланови 

Управног одбора из својих редова, већином гласова. 

Чланови Управног одбора, председник и заменик председника, именују се на 

период од 4 године. 

Управни одбор доноси Пословник о свом раду. 

 

Члан 15. 

 

 Председник Управног одбора сазива седнице и руководи радом одбора.  

 Управни одбор пуноважно одлучује уколико је на седници присутна већина 

чланова Управног одбора. 

 Одлука Управног одбора је пуноважна уколико је за њу гласило више од 

половине укупног броја чланова одбора. 

 Када Управни одбор доноси Статут, Годишњи план и Програм рада и 

Финансијски план, одлука је пуноважна ако за њу гласа најмање 5 чланова одбора. 

 Директор установе присуствује седницама Управног одбора без права гласа. 

 

Члан 16. 

 

Мандат члану Управног одбора престаје пре истека времена на које је изабран у 

случају: 

- писмене изјаве члана да жели да му престане својство члана у Управном 

одбору Центра, о чему Управни одбор обавештава оснивача, 

- одлуком оснивача о разрешењу. 

 

Члан 17. 

 

Надлежност Управног одбора је: 

- доноси Статут, уз сагласност оснивача и одлучује о предлогу измена и 

допуна Статута, 

- доноси Годишњи план и програм рада Центра уз сагласност оснивача, 

- доноси Финансијски план Центра 

- одлучује о оснивању и укидању организационих јединица по територијалном 

принципу, 

- одлучује о пословној сарадњи са другим Центрима  и установама из области 

образовања, 

- доноси Одлуку о оснивању привремених стручних органа на предлог 

директора Центра, 

- усваја Годишњи извештај о раду Центра и подноси извештај оснивачу 

најмање једанпут годишње,  

- усваја Годишњи финансијски обрачун, 

- одлучује о коришћењу финансијских средстава у складу са законом, 

- одлучује о облику и садржини заштитног знака Центра, 

- доноси опште акте из своје надлежности,  



- даје предлоге за именовање директора, односно вршиоца дужности 

директора Центра, 

- доноси Пословник о свом раду, 

- обавља и друге послове утврђене Одлуком о оснивању и Статутом. 

 

Члан 18. 

 

 Чланови Управног и Надзорног одбора имају право на накнаду за свој рад у 

складу са Одлуком о накнади  за вршење одборничке и друге дужности у органима и 

јавним службама града Чачка. 

 

 Надзорни одбор 

Члан 19. 

 

Надзорни одбор је орган надзора Центром. 

Надзорни одбор има 3 члана, који именује оснивач. 

Чланови Надзорног одбора именују се из редова истакнутих радника у области 

образовања. 

Председника Надзорног одбора бирају чланови  Надзорног одбора из својих 

редова, већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора. 

Мандат председника и чланова Надзорног одбора трају 4 године. 

Мандат чланова Надзорног одбора може престати и пре истека рока на који је 

биран, на исти начин и под истим условима као и члану Управног одбора. 

 

Члан 20. 

 

 Надлежност Надзорног одбора: 

- врши надзор над законитошћу рада Центра, 

- врши преглед годишњих обрачуна и извештаја о пословању Центра, 

- предлаже Управном одбору стављање ван снаге oдлуку директора установе, 

уколико утврди да је предметна одлука незаконита, 

- доноси Пословник о свом раду, 

- подноси Управном одбору извештај о резултатима извршеног надзора, 

- врши и друге послове одређене законом, одлуком о оснивању и Статутом. 

 

Члан 21. 

 

 Надзорни одбор ради и одлучује на седницама. 

 Надзорни одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова Надзорног 

одбора. 

 

            Директор 

 

Члан 22. 

 

Директор установе је орган руковођења Центром. 

Директора установе именује оснивач на мандат од 4 године. 

 



Члан 23. 

         За директора установе може бити именовано лице: 

- које има високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске 

студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије), односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године, у било ком научном пољу, 

односно области, 

- радно искуство од најмање 8 година рада на пословима образовања и васпитања 

након стеченог одговарајућег образовања у складу са прописима којима се уређује 

област образовања и васпитања, 

- знање једног страног језика, 

- знање рада на рачунару, 

- да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценца), 

- да је завршио обуку и положио испит за директора установе (лиценца). 

 Директор установе именује се на основу јавног конкурса, који расписује Управни 

одбор Центра. 

 У случају да директор установе није могао бити благовремено изабран, оснивач 

ће на предлог Управног одбора изабрати вршиоца дужности директора установе. 

 

Члан 24. 

 

 Мандат директора установе може престати и пре истека рока на који је 

именован, на лични захтев или разрешењем, о чему одлуку доноси оснивач. 

 

Члан 25. 

  

            Надлежност директора установе: 

- руководи радом, заступа и представља Центар, 

- даје смернице и прати реализацију вршења послова из надлежности Центра, 

- доноси опште и појединачне акте за које је законом и другим прописима 

овлашћен, 

- одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених, 

- врши наредбодавне функције, прати извршење финансијског плана и плана 

јавних набавки и израђује предлог буџетских средстава за рад, 

- располаже средствима Центра у складу са законом, 

- спроводи донете одлуке и друга општа акта, 

- координира радом Центра, 

- израђује акциони план и спроводи мере и активности на осигурању квалитета и 

унапређења рада из своје области, 

- планира, организује и контролише рад запослених у центру, 

- планира и прати стручно усавршавање запослених у Центру и спроводи 

поступак за стицање њихових звања у складу са законом, 

- сарађује са запосленима, органима јединице локалне самоуправе, другим 

установама и удружењима и другим заинтересованим лицима и институцијама,  



- образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у 

Центру, 

- закључује уговоре о обављању одређених послова за које се не заснива радни 

однос, 

- стара се и одговоран је за организовање и спровођење послова безбедности и 

здравља на раду, 

- учествује у раду Управног и Надзорног одбора Центра, 

- предлаже програм рада Центра, 

- подноси Оснивачу и Управном одбору Центра извештај о раду,  

- информише јавност о раду Центра, 

- врши и друге послове утврђене законом, Oдлуком о оснивању и Статутом 

Центра. 

 

 

Стручни органи Центра 

Члан 26. 

 

 Стручни органи Центра се образују као привремени органи. 

 Привремени стручни органи образују се према потреби, као савети, комисије, 

стручни тимови и сл. 

 Одлуку о образовању привремених стручних органа доноси Управни одбор нa 

предлог директора установе. 

 

Члан 27. 

 

На права, обавезе и одговорности запослених у Центру примењују се прописи 

за запослене у јавним службама и општи акти Центра. 

  

Заштита животне и радне средине 

 

Члан 28. 

 

 Делатност Центра врши се на начин којим се не угрожава животна и радна 

средина. 

 Мере и средства неопходна за заштиту животне и радне средине, утврђују се 

општим актом Центра који доноси директор установе. 

 

            Престанак рада Центра 

 

Члан 29. 

 

 Надзор над законитошћу рада Центра врши оснивач. 

 Када оснивач утврди да Центар ради незаконито, или да се не остварује намена 

ради које је основан, одређује се рок за отклањање недостатка у раду Центра. 

 Уколико Центар не отклони недостатке у остављеном року, оснивач ће 

спровести поступак ликвидације у складу са Законом. 

 Акт о престанку рада Центра доноси оснивач. 

 



9nan 30.

[1o npecraxKy paga l-{enrpa, ocHilBaqy ce npe.qaje hMoBmHa l-.[enrpa.

HsrvreHe H AonyHe Craryra

Llnan 31.

J4srvreHe u ,qonyHe Craryra Bpue ce Ha HaqilH il no nocrynKy 3a FberoBo EoHolueFbe.
Ilpegnor u3MeHa r AonyHa Craryra Mory no4Herr: YnpaaHn o46op, AilpeKrop

ycraHoBe, Ha,qsopnu o,q6op il ocH[Baq,

llpenaane h 3aBpuHe oapen6e

9nan 32.

Onr.uru axrr l-{exrpa rrltopajy 6urr ycxnafiexr ca oeuna CraryToM y polry oA 6 ueceqn
oA AaHa crynaH,a Ha cHary oaor craryra.

9nan 33.

Crynarueu Ha cHary oaor Craryra npecraje Aa Baxr Craryr Permonansor qeHrpa 3a

npoSecrouanHr paseoj 3anocneHux y o6pasoeauy (,,Cn. flilcr onr.url4He t{aqaK" 6p. 1412005
u 212006 r ,,Cn. flilcr rpa4a LlaqKa" 6p. 1112008, 1712012 n 412013).

Llnan 34.

Oaaj CraryT cryna Ha cHary ocMor ,qaHa oA 4ana o6jaerbnBalba y ,,Cnpx6enona
nilcry rpa4a 9asKa", a 6uhe o6jaeruen HaKoH go6rjaua carnacHocn4 oA crpaHe ocHuBaqa.

ElHl4K ynPABHOT OEEOPA

Caefiheailh TlapesaHoauh
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OEPA3IIO}KEHTE

Pasnosn 3a AoHouet+e oBor Craryra cy:
- yc}(IlannBatbe ca O4nyxorvr o il3MeHaMa u AonyHaMa OAnyKe o ocHilBar+y PeruoHaflHor
qeHrpa sa npo$ecuoHanHu pasaoj 3anocneHux y o6pa3oBalby 6p. 06-160/18-l oA 11,12. u

13. jyna 2018. rograne (,,Cn. nilcr rpaga HaHKa", 6poj 14t2O1B ). Haee,qeuou O4nyrovr
npoMeH,eH je naara l-{enrpa fi Ha3[B paEHor MecTa AilpeKTopa l-ieurpa..
- ycxnafiuaabe ca Ypeg6olr o Karanory paAHilx Mecra y jaanrrvr cnyx6anaa ]r ApyrrM
opraHr3aqiljaua y jaenou ceKropy (,,Cn. rnacnux PC", 6poj 8112017,612018 u 4312018 ) y
Aeny HagnexHocrll ( onuca nocnoaa) il ycnoBa 3a [MeHoBaFbe ,qupeKropa l-lexrpa (

crpyqHa cnpeMa, AoAarHa 3Haba il paAHo ucxycrao).

PETTIOHAJ]Hil UEHTAP


