
Peuy6nura Cp1uja
IPAA qAqAK
fpagcrco nehe
Epoj: 06-26312018-III
7. noneu6ap 2018. ro4r,rHe
I{AI{AK

cKvrrrrrTI4HA f PAAA qAqKA

Ha ocHoBy qnaHa 46. 3axona o rorca-uuoj caMoyrpaBz , 
(<Cn.r:racHrrK PC)

6p.12912007 , 8312014 - Ap.3aKoH , 10112016 - Ap 3aKoH u 4712018) r4 qrraHa l2l. Craryra
rpaAa 9aqxa (,,Cn.nucr rpa.4a rla.rKa" 6p.312008, 812013, 2212013, 1512015, 26/2016 w

ty20r8),

fpa4cxo nehe rpa4a 9aurca, Ha ceAHr.rqrr oApxaHoj 7. Honeu6pa 2018. roAr4ue,
yrepauro je

TIPEAJIOI
oAnvKE o I,I3MEHI{ OAJIyKE O OCHT4BAIby yCTAHOBE 3A KyJITyPHO-

OEPA3OBHy AEJIATHOCT ,'KOCTA HOBAKOBI{h" y rrArrKy

na rrpeAnaxe Cryuurrulr.r [a AoHece

oAJrvKv
o r,I3MEH[I OAJTyKE O OCHI{BAI5y yCTAHOBE 3A KyJITypHO-

OEPA3OBHy AEJIATHOCT ,,KOCTA HOBAKOBIIh* y qArIKy

y reKcry roju je AocraBJseH o46opHraquMa 3a ceAHr.ruy Cxynurruue.

Vlzeecrurall Ha ceAHraqz Cxlnrrrrrr,rHe je Munrca CranKoerah, HaqeJrHr4r fpa4cre
yrrpaBe 3a ApyrrrTBeHe AenaTHocTr4.
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PENYS/I14KA CPSNJA

rPAA qAqAK

l-pa,qcxa ynpaBa 3a ApyutrBeHe AenarHocrh

spoj.Cnl18

flaryr* 07 .1,1.20L8. roArHe

Llaqa x

- 9,r ruNr
lPYlMJbEHol---.--

rPAg qAqAK
TPAACKA vnPABA

lt4CAPHt4UA qAqAr

TPMCKO BEhE

flPEAMET. l-lpe4aor oAnyKe o h3MeHr O4nyxe o ocHuBalby Vcranoee 3a KynrypHo-o6paaoexy

4enaruocr"Kocra Hoeax oBAh" y gavxy

l-pa4cxa ynpaBa 3a ApytxrBeHe AenarHocru usparyVna je xar-1pr O4.rryxe o il3MeHh

O4lyxe o ocHHBaFby YcraHoae 3a KynrypHo-o6paaoexy AenarHocr,,Kocra sogaKoBrh" y Havxy ra

npeAna}}te [pa4cxonn sehy4a ra HaKoH pa3MarpaFba AocraBh cKynurlaHt4 ua ycaajaroe.

Ha.{eaHr,1x

[pa4cxe ynpaBe 3a ApyurBeHe AenarHocrl4



Ha ocHoey qnaHa 3. crae .1. h qnaHa 4. 3axona o jaenrna cnyx6aua (,,Cnyx6enu
rnacHrK PC" 6poj 42191,71194,7912005 -trp.3aKoH, 8112005 - ilcnp.,qp. 3aKoHa, 83/2005 -
ilcnp. iqp. 3aKoHa w 8312014-4p.sarou),vnaHa 2. 3aroua o ocHoBaMa cilcreMa o6paaoeaFba r
BacnmraFba (Cnyx6euv rnaclnx P.C. 6p.88117 t 27118) qnaHa 2,16 vr 17.3axoua o
o6pasoearuy olqpacnilx (Cn.rnacHux P.C. 6p.5512013,8812017-4p.aaxoH v 2712018-
Ap.3aKoH.3aron) qflaHa 32. raqra 8. 3arona o noranuoj caMoynpaeu (,,Cnyx6enu rnacHnx PC"
6poj 12912007,8312014 - Ap. 3aKoH, 10112016 - Ap. 3aKoH u 4712018) ra vnaHa 63. ra,{ra 10.
Craryra rpa.qa 9a.{xa (,,Cnyx6eun nvcr rpa,qa Llauxa", 6poj 312008,812013,2212013, 1512015,
2612016 w 1112018),

Crynurrnna rpa,qa 9aqra, Ha cegHilqu o4pxanoj

oEnvKv
o 143MEHh O,qfivKE O OCHl4BArby yCTAHOBE 3A KynTyPHO-OEPA3OBHy

EEIATHOCT ,,KOCTA HOBAKOBHTI" y t{AtlKy

9naa 1.

y Ognyqr o ocHuBaFby Ycranoee 3a KynrypHo-o6pasoaHy iqeflarHocr ,,KOCTA
HOBAKOBIATI" y ulavry (,,Cn. flt4cr onuJrnHe 9a.{ar"6p.7194) qflaH 4. uerua ce I rnacu:

:

"Pagn o6es6elrBaFba ocrBapuBaFba npaBa yrepfieHrax 3aKoHoM vt ocrBapuBaFba Apyror
3aKoHoM yrepflenor ilHrepeca, YcranoBa 3a norpe6e rpaflaHa o6aerba cnegehe lqenarHocrl4:

8559 - ocraflo o6paeoearue;

Oea genarHocr o6yxeata:

-o6paaoeaue roje Huje 4e$raHilcaHo npeMa creneHilMa o6paeoaaua
-aKarqeMcKo TyTopcTBo
-qeHrpe 3a yqeFbe xoju Hyge nonpaBHe KypceBe
-npunpeMHe qacoBe 3a noraraFbe ucnuTa
-yqelbe jesura h qacoBa roneepsaqnje
-o6yry 3a pa,q Ha paqyHapy
-BepcKy noyKy
-o6yry 3a cnacuoLle Ha 6aeenuua u nnaxaMa
-o6yrcy y 6paou qhraFby

-O6yxy aa jaene Hacryne

5811 - u3,qaBaFbe KFbilra

5812 - il3.qaBaFbe nMeHilKa I agpecapa
6203 - ynpaBrbaFbe paqyHapcKoM onpeMoM
6311 - o6pa4a no4araKa, xocn4Hr 14 cfl.
6201 - paqyHapcKo nporpaMrpabe

gonena je



5829 - r43rqaBaFbe ocran[x co$rBepa
6312 - ee6 nopranu
6209 - ocrafle ycayre ran$oprvraqoHe rexHononaje
8553 - AenarHocr tuxone sa Bosaqe;

Peuleurua MnHucrapcrBa npocBere,HayKe il TexHoflotuKor pa3Boja raeapr-ueHo je nporuupeFbe
HoBt4x AeflarHocrt4 craryca JaeHo npil3Haror opraHu3aropa aKTilBHocrt4 o6pasoearua

oApacnhx no 3arony o o6paaoaaFby ogpacnrx t4 ro:

-O6yrca aa xpojen e il ruhBeFbe Peurerue 6p.611-00-01 85t2016-03- op27.0g.2016.
-O6yxa 3a il3paAy npot43Bo,qa og eoha u noepha Peuterue 6p.611-00-0186t2016-03-oA
27.09.2016.
-OcHoeHa raHQopuraruvrca o6yra Peulerue 6p.611-00-018712016-03 oA -27.09.2016.
-O6yxa 3a npilnpeMy, cepBupaFbe il ,qeKopt4caue jena Peu:eue 6p.611-OO-0189t2016-
03-oA 27.09.2016.
-O6yxa 3a nocnoBHy Kopecnon4eHr+ajy u KoMyH14Ka.iltjy Peulerse 6p.611-00-00188/2016-

03-o4 11.01.2017.
-O6yxa 3a eofierue nocfloBHr4x Kr-bilra". Peulerue 6p.611-00-0184t2016-03 o,q' 02.02.2017.

9nan 2.

Oea opnyKa cryna Ha cHary rqaHoM AoHoueFba n 6whe o6jaarueHa y ,,Cnyx6enou nncry
rpa4a tla.{Ka".

O6pa3noxet+e

l-lpaaHu ocHoB 3a AoHo[ueFbe oBe ognyxe je .an.2 3axoHa o ocHoBaMa chcreMa
o6pasoaatba v BacnrraFba (Cn.rnacnrax P.Cp6raje 6p.88t17 27t18) u un.2.cr.S u .{n.18.cr.7
3axoHa o o6pasoaaFby oApachrax (Cnyx6eHu rflacHilK PC 6p.55/13). uln.3 ct.1 w.{n.4 3arona o
jaenuru cnyx6aua(Cn.rnacnrax PCp6ra je 6p.42101 u 7 jtg4 nTgtOS)

t{n.4 OpnyKe o ocHuBaFby YcraHoee 3a Kyarypno o6pasoBHy,qeflarnocr(Cnyx6enu "nhcr
OnurruHe Llaqax 6p.7194)ytap[ena je 4enarnocr VcraHoae. Ype,q6ovr o rnacu$rraqujn
EenarHoctu (,,Cn.rnacHrK PC", 6p.5412010) Aoruno je Ao il3MeHe y HoMeHKn arypn AeaarHocrt4uln.2 cr.5 3axoua o o6paeoeaFby o,qpacnrx nponLrcaHo je ga neSoprraanHo o6pasoBaFbe
oflpacnHx y cMucny oBor 3aKona jecy opraHil3oBaHil npollecu yqerba,ogpacnilx Ha ocHoBy
noce6Hux nporpaMa,pahn crt4LlaFba 3HaFba,BpeAHocrt4,craBoBa,cnoco6nocrn v Beur[Ha
ycMepeHilx Ha flilqHu paeaoj o.qpacflrx,pal v 3anouJrbaBaFbe ra coqrajanHe aKT[BHocril a yn.17
nponilcaHo je 4a YcraHoea Moxe crehr craryc jaeHo npil3Haror opraH[3aropa aKrrBHocril aKo
je perucrpoBaHa ea o6paaoBHe,qeflarHocryt.

Peueruunaa Mrnucrapcraa npocBere HayKe v rexHonoluKor pasaoja o,q
27.09.2016.ro4rne u 03.02.2017.ro4.YcraHoen je npr3Har craryc jaano nprasHaror
opraHfi3aropa aKTuBHocrtl o6paeoeahba oflpacnrx.Ha ocHoBy qn.18.cr.6 3aKoHa o o6pasoeauy
o,qpacnHx, YctaHoaa je je rqocraBuna 3axreB npocBerHoM rHcneKTopy pagil yrapflraearua
ilcnyFbeHocrl4 ycfloBa y nornefqy Ka.qpa,npocropa,onpeMe v u HacraBHux cpeAcraBa 3a
[3.qaBaFbe ogo6perua



Ha ocHoey Hafla3a npocBerHor rHcneKTopa MrHucrapcrBo je goneno pe[ueFbe iqa
YcraHoea ilcnyFbaBa ycfioBe sa useoleFbe nporparvra o6paaoBaFba o,qpacnux
-o6yra xpojerua il rurBeFba
-o6yra 3a h3parqy npor3BoAa og eoha ra noepha
-ocHoBHa uH$opuaruvra o6yxa
-o6yxa 3a npt4npeMy cepBilpatt,e u AenKopt4catue jena
-o6yxa 3a nocfl oBHy KopecnogeHrlrajy
-o6yxa aa eo[erue noc.noBHHx Kt-bilra.

[lporuraperue HoBLtx ,qeflarHocrr4 craryca JaaHo npu3Haror opraH]43aropa aKTilBHocrr4
o6pasoearua O4pacntax no 3arony o o6paeoeaFby oApacnnx (,,Cn.rnacHilK PC", 6p.55 t2013).

Ha.{enHilr
3a Apyr.xTBeHe EeaaTHocTt4

xa Cranxoerh



Peny6nuxa Cplwja
IPAA IIAqAK
Ipagcrco nehe
Epoj:06-26712018-IU
15. HoeeM6ap 2018. roAI4He
qAqAK

CKYTIIIITIIHA IPAIA qAqKA

Ha oqrony qJraHa 46. 3axona o:roxa-nnoj caMoynpaBla (,,C:r.macHur PC" 6p.12912007

u 8312014 - Ap.3aKoH , l0ll20t6 - Ap 3aKoH v 4712018) pI qraua l2l. Craryra rpaAa 9aqra
(,,Cn.:rracr fpaAa r{aqKa" 6p.312008,812013,2212013,1512015,2612016 u ll12018),

fpa4cxo nehe rpa4a r{avlca, Ha ceAHr{uu o4pxauoj 15. noseM6pa 2018. roAI{He,

yrBpAr4no je

TTPEAJIOT
oAnvKE o AABAIby CAIJIACHOCTT'I HA CTATyT

vcrAHoBE 3A KyJITyPHO-OBPA3OBHy AEJIATHOCT
,,KOCTA HOBAKOBI4h* y qArrKy

la npernaxe Cryumrunr Aa loHece

oAJIvKv
o AABAISy CATJIACHOCTTT HA CTATyT

vcrAHoBE 3A KyJITyPHO-OBPA3OBHy AEJIATHOCT
,fiOCTA HOBAKOBI'Ih.. Y qATIKY

y reKcry roju je AocraBJbeH o46opnuquMa 3a ceAHrruy cxyuurrrane.

Irlgeecrurarl Ha ceAHraqz Cx)mmrune je Becua Hm<uroellh, AIlpeKTop Ycranoee

KynrypHo-o6pa:onHy AenarHocr,,Kocra HoeaxoeNh" y 9aury.

I4Kre;r,a 
A

flri\P,



Ha ourony qJIaHa 63. cras 1. raqra 11a) Craryra rprya rla.{xa (,,Cl.rurcr tpapla
9aqKa" 6p. 3 12008, 8 120 13, 2212013, I 5 l20l 5, 26 I 201 6 u | | I 2018),

Cxyumruua rpapLa r{aura, Ha ceAHr.rrlr{ o4pxaHoj
4onenaje

2018. roAr{He,

oAJryKy
o AABAIby CAIJIACHOCTI,I HA CTATyT yCTAHOBE 3A KyJITypHO-

OEPA3OBHy AEJIATHOCT ,, KOCTA HOBAKOBpIh6'y qArrKy

I

AAJE CE CAIJIACHOCT ua C'ratyr Ycranone 3a KynrypHo-o6pa:onny AenarHocr
,,Kocra Hoeaxosrh" y 9aury, rojra je goHeo Yupanuz o46op Ycrauone 3a KynrypHo-

- o6pasoBHy renarHocr ,,Kocra Honaxonuh" y r{aurcy, Ha ceAHr4ura o4pxanoj 13. noneu6pa
2018. roAraHe, 6poj l72NIl-2.

II

Ony o4ryr<y o6janzru y ,,ClyN6eHoM nr.rcry rpaAa r{aqKa".

CKyIIIIITI{HA f PAAA qAqKA
Bpoj:

TIPEACEAHI4K
Cxyumrzne rpa,4a rlaqxa

llrop Tpra$yHouah
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PEIIYEJII4KA CPBI4JA
|PAA I{AIIAK

TPAACKOM BEhy
IIAI{AK

XyuaHa Crpaqzuupa6p.2
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Y npulory Aonl4ca AocraBJbaMo Craryr Ycranose 3a KyJrrypHo-o6pasonny.uenarHocr
,,Kocra Hoearosuh'o y gauxy, pa4il l1aBar+;a cauracHocTr{.

C nourronarreu,

V r{aury, 13.11.2018.

Ycraxoea 3a KynrypHo o6pasoany AenarHocr "Kocra Hoearosilh" - Haqax, Xynana Crpaqrarr,1npa 6p.9
11lA6: 10129051T Maril.{nt4 6poj 02192724

rcn.:0321 322-636 ; 3 1 0-040; ren. /Saxc: 922-47 1

e-mai l: kosta n ovd ir@telema rk. rs www. kosta nov. co. rs
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yCTAHOBA 3A t(Ofl "KOCTA HOBAKOBI4h"
'Ynpaenu oA6op -
6poj:172N112
Llaqar, 13.11.2018.

Ha ocnoay qnaHa 30. Craryra ycraHoBe oa KynrypHo-o6pa3oBHy,qenarHocr ,,KOCTA
HOBAKOBIzIJT" r'{aqax (,,Cn. flucr onurnHe Llaqar" 6p. 5t2OO3 tA ,,Cn. nilcr rpa4a Lla,.{Ka"

6p.15/2009), Ynpaenr og6op YcraHoee Ha ceAHrlll4 ogpxanoj AaHa 1g.11.2018.
je4HornacHo je 4oHeo cne4ehy

oIlnvKv

,[oHocu ce Craryr YcraHoee 3a KynrypHo-obpasoeHy AenarHocr ,,KOCTA
HOBAKOBVIT" y ulavry y reKcry roju vunu cacraBHu Aeo oBe o,qnyKe.

,[ocraerueno:
-ala
-l-pagcrorvr aehy

['lpe4ce4Hnx

* ?A.-, r," '
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УСТАНОВА ЗА КОД „КОСТА НОВАКОВИЋ“ – ЧАЧАК 
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Новембар, 2018. године 

 

 



 

 

На основу члана 21. став 1. Закона о јавним службама („Сл.гласник РС“ бр. 42/91, 

71/94,79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005- испр.др.закона и 83/2014 – др.закон ) и 

члана 12. Одлуке о оснивању Установе за културно-образовну делатност „Коста Новаковић“ у 

Чачку (Сл. лист Општине Чачак бр. 7/94), и ________________ / 2018, Управни одбор установе 

за културно-образовну делатност „Коста Новаковић“ у Чачку на седници одржаној дана 

13.11.2018. године донео је 

 

 

СТАТУТ 

УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ 

 „КОСТА НОВАКОВИЋ“ У ЧАЧКУ 

 

 

 

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овим Статутом утврђују се задаци установе за културно-образовну делатност „Коста 

Новаковић“ у Чачку (у даљем тексту: Установа), унутрашња организација, делатност и 

пословање Установе, органи управљања као и друга питања од значаја за рад Установе. 

 

Члан 2. 

 

Радници Установе остварују своја права и врше своје обавезе и дужности у складу са 

одредбама Устава, Закона, овог Статута и других општих аката Установе. 

 

Члан 3. 

 

На основу одредаба овог Статута и у складу са њим поједини односи радника уређују се и 

другим општим актима Установе (правилници, пословници, одлуке...). 

 

Члан 4. 

 

Надзор над законитошћу рада и примени одредаба овог Статута, врши надлежни орган 

Скупштине Града Чачка, Директор Установе, као и други органи предвиђени Законом, сваки у 

оквиру своје надлежности. 

Члан 5. 

 

Установа обавља делатност од посебног друштвеног интереса у области културе и 

образовања.  

Установа делује под називом: Установа за културно образовну делатност „Коста 

Новаковић“ у Чачку.  

Седиште Установе је у Чачку у Улици Жупана Страцимира број 9.  

Установа је основана Одлуком Скупштине општине Чачак бр. 06-33/94-01 од  

27.07.1994. године. 

 

 

 



 

 

 

Правни положај Установе 

Члан 6. 

 

Установа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима која му 

припадају по Уставу, закону и овом Статуту.  

 

Члан 7. 

 

Установа је уписана у Судски регистар који се води код Привредног суда у Чачку, под 

бројем регистарског улошка 5-111-00 ПС Чачак. 

 

Одговорност, заступање и представљање Установе 

 

Члан 8. 

 

 Установа је правно лице са правом да у правном промету предузима све правне радње и 

послове у оквиру своје делатности. 

 За своје обавезе установа одговара целокупном својом имовином. 

 Оснивач не одговара за обавезе установе. 

 

Члан 9. 

 

Установу заступа и представља Директор. 

У случају да је Директор одсутан или спречен да врши своју функцију, замењује га лице 

које он за то овласти, са правима и дужностима одређеним овлашћењима.  

 

Члан 10. 

 

Директор може пуномоћјем своја овлашћења за заступање Установе пренети на друга 

лица. 

Пуномоћје се може издати за појединачни правни посао или одређену врсту или групу 

правних послова. 

Пуномоћник заступа Установу у границама пуномоћја. 

 

Печат Установе 
 

Члан 11. 

 

Установа у свом раду користи следеће печате: 

 

- Печат округлог облика пречника 30мм са кружно штампаним ћириличним текстом на 

српском језику који гласи: Установа за културно-образовну делатност „Коста Новаковић“ 

– Чачак, у средини са отвореном књигом и буктињом; 

- Печат окрулог облика пречника 30мм са кружно исписаним ћириличним текстом на 

српском језику који гласи: Република Србија, Установа за културно-образовну делатност 

„Коста Новаковић“ Чачак, са потпуном одговорношћу, са грбом Републике Србије у 

средини, који се користи приликом издавања јавних исправа; 

Штамбиљ има устаљени правоугаони облик са текстом: број, датум и Чачак. 



 

 

 

 

- Печат садржине и изгледа: 

а) Република Србија; 

б) Установа за културно-образовну делатност „Коста Новаковић“; 

в) у дну печата исписује се седиште – Чачак; 

г) у средини печата је мали грб Републике Србије; 

д) пречник печата износи 32мм; 

-Печат садржине и изгледа: 

а) Република Србија; 

б) Установа за културно-образовну делатност „Коста Новаковић“; 

в) у дну печата исписује се седиште – Чачак; 

г) у средини печата је мали грб Републике Србије; 

д) пречник печата износи 28мм; 

      Употреба и чување печата-штамбиља регулисано је посебним Правилником Установе. 

 

Унутрашња организација рада Установе 

 

Члан 12. 

 

Послове из своје делатности Установа организује према потребама и захтевима процеса 

рада, а у зависности од врсте и обима сродних и међусобних повезаних послова, тако да се 

обезбеди успешно вршење делатности и остваривање задатака због којих је Установа и основана. 

Установа је организована као јединствена радна целина. 

У основном делу процеса рада могу постојати и други организациони делови (катедре, 

трибине и др.) ако то захтева процес рада. 

 

Члан 13. 

 

 

Организација рада и пословања Установе, као и друга организацијска питања ближе се 

уређују посебним Правилником о организацији и систематизацији послова Установе у складу са 

овим Статутом. 

Члан 14. 

 

Установа може да обавља своју делатност и да организује свој рад и ван свога седишта са 

истим правима, обавезама, овлашћењима, задацима и одговорностима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II  ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 

 

 

Члан 15. 

 

Делатност Установе је: 

 

8559 – остало образовање; 

 

 

Ова делатност обухвата:  

 

- образовање које није дефинисано према степенима образовања 

- академско туторство 

- центре за учење који нуде поправне курсеве 

- припремне часове за полагања испита 

- учење језика и часова конверзације 

- обуку за рад на рачунару 

- верску поуку 

- обуку за спасиоце на базенима и плажама 

- обуку у брзом читању 

- обуку за јавне наступе 

 

5811 - издавање књига  

5812 – издавање именика и адресара 

6203 – управљање рачунарском опремом 

6311 – обрада података, хостинг и сл. 

6201 – рачунарско програмирање 

5829 – издавање осталих софтвера 

6312 – веб портали 

6209 – остале услуге информацоне технологије 

8553 – делатност школе за возаче; 

 

- Решењима Министарства просвете, науке и технолошког развоја извршено је проширење 

нових делатности статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих 

по Закону о образовању одраслих и то: 

 

-Обука за кројење и шивење  бр.611-00-0185/2016-03-27.09.2016. 

-Обука за израду производа од воћа и поврћа  бр.611-00-0186/2016-03-27.09.2016. 

-Основна информатичка обука бр.611-00-0187/2016-03-27.09.2016. 

-Обука за припрему, сервирање и декорисање јела бр.611-00-0189/2016-03-27.09.2016. 

 -Обука за пословну кореспонденцију и комуникацију бр.611-00-00188/2016-03-11.01.2017. 

 -Обука за вођење пословних књига“.бр.611-00-0184/2016-03-02.02.2017. 

 

Установа за потребе радника, школске популације, омладине и грађана обавља:  

- Истраживање културних потреба и организације културно-естетског образовања; 

- Организовање разних образовних облика (основно образовање одраслих, стручно 

образовање и оспособљавање из разних занимања кроз курсеве, течајеве, семинаре, 



 

 

припремну наставу по степенима стручности и полагање поправних, пријемних и 

ванредних испита, разне видове перманентног образовања из рада и уз рад, 

преквалификације, доквалификације); 

- Маркетиншка делатност; 

- Пружање услуга. 

 

У оквиру своје делатности Установа обавља следеће послове: 

1. Испитује образовне и културне потребе друштвене заједнице; 

2. Израђује планове и програме за образовне и културне делатности; 

3. Организује припрему предуслова за извођење наставног процеса (израда и набавка 

литературе и других наставних средстава: филмова, дијафилмова, дијапозитива, шема, 

графикона, статистичких података, машина, апарата и других очигледних средстава 

потребних за извођење наставе); 

4. Врши припрему организатора, предавача и других учесника у процесу извођења 

наставе и организује наставно – образовну и културну делатност; 

5. Организује припремну инструктивно-консултативну наставу средњег, вишег и високог 

образовања у сарадњи са верификованим институцијама; 

6. Организује припрему-подучавање омладине и одраслих за полагање пријемних 

испита за упис у средње школе и факултете, за полагање, поправних испита и за 

полагање испита у школама и на факултетима; 

7. Пружа помоћ ванредним ученицима и студентима; 

8. Ради на доквалификацији и преквалификацији запослених због нових технологија или 

организације рада као и оних који се припремају за рад; 

9. Ради на усавршавању и сталном-перманентном иновирању знања запослених за 

функцију организације производње, производног рада и осталих делатности; 

10. Нарочито развија све видове образовања уз рад и за потребе рада; 

11. Ради на оспособљавању и информисању пољопривредних произвођача;: 

12. Организује стручно оспособљавање кроз течајеве-курсеве: дактилографије, 

стенографије, полагања за класе, кројења и шивења, фризера, козметичара, сервисера 

за белу технику, водоинсталатера, тапетара, молера, фарбара, конобара, кувара, пекара  

и  др; 

13. Оспособљавања за рад на компјутерима-персоналним рачунарима; 

14. Организује учење страних језика за предшколску, школску децу, омладину и одрасле; 

15. Пружа преводилачке и друге посредничке услуге из оквира своје делатности; 

16. Организује течајеве из пословног комуницирања-менаџерства и маркетинга, курсеве 

за рачуновође, самосталне трговце, пословне секретаре и секретарице; 

17. Задовољава интересовање грађана у области ликовног, музичког, здравственог 

васпитања; 

18. Образује и васпитава омладину и одрасле за живот у породици и друштву, образовање 

за брак, исхрану, културу становања, међуљудске односе и др; 

19. Организује разне врсте семинара: за усавршавање у функцији руковођења, праћења 

законских прописа и сл; 

20. Врши дактилографске услуге и умножавање материјала за потребе трећих лица, 

набавку образаца, стручне литературе за потребе корисника основне делатности; 

21. Ради на оспособљавању радних људи и грађана на обављању делатности личним 

радом, као и оспособљавање за помоћне и пратеће послове у области личног рада, 

посебно у случајевима када ови облици образовања и оспособљавања нису 

заступљени у редoвном школском систему; 



 

 

Поред наведених активности основне делатности, Установа обавља и споредне 

делатности у мањем обиму које непосредно служе вршењу основне делатности или ако њихово 

вршење доприноси искоришћавању капацитета и средстава која се употребљавају за вршење 

основне делатности. 

Послове и задатке у оквиру своје активности, метода и облика рада, Установа усклађује 

са потребама привредног, друштвеног и културног развоја у Граду Чачку. 

Своју делатност Установа обавља кроз школе, одељења, центре, семинаре, предавања, 

катедре, трибине, округле столове, течајеве и друге.  

 

Члан 16. 

 

Установа може да допуни, прошири или промени своју делатност ако се за то испуне 

услови предвиђени Законом и општим актом. 

О промени делатности доноси се Одлука на начин и по поступку прописаним Законом. 

 

 

 

Установа може променити назив Установе уз сагласност оснивача. 

У случају наступања околности из става 1., 2. и 3. овог члана, врши се редакцијска измена 

овог Статута. 

 

 

Члан 17. 

 

Ради развијања трајних пословних односа и остваривања одређених заједничких 

интереса у процесу репродукције са другим установама, Установа се може удружити у друге-

више облике удруживања: пословне заједнице, пословна удружења, заједницу радних 

организација истих или сродних делатности и друго. 

 

 

III – ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

 

Члан 18. 

 

Органи Установе су: Директор, Управни одбор и Надзорни одбор.  

 

 

1. Директор Установе  

 

 

Члан 19. 

 

Директор Установе руководи Установом. 

Директора Установе именује и разрешава оснивач у складу са Законом и овим Статутом. 

 

Члан 20. 

 

За Директора Установе може бити именовано лице које поред општих услова прописаних         

Законом, испуњава још и следеће посебне услове: 



 

 

- да има високу  стручну спрему-образовање из области друштвено-хуманистичких наука, 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 

специјалистичким струковним студијама, по пропису  који уређује образовање почев од 

10.09.2005.године или из области друштвено- хуманистичких наука, стечено на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 

образовање до 10.09.2005.године; 

- Изузетно за директора Установе, може бити именовано и лице са студијама у трајању од 

три године или вишим образовањем; 

- да је досадашњим радом доказао да има организаторске способности; 

- знање страног језика 

- знање рада на рачунару 

- најмање осам година радног искуства на пословима неформалног образовања, након 

стеченог одговарајућег образовања који су у вези са основном делатношћу Установе. 

 

Скупштина Града Чачка може да именује вршиоца дужности директора до именовања 

Директора Установе, а најдуже до 1 (једне) године. 

 

 

 

Члан 21. 

 

Директор Установе се именује на време од четири године. 

По истеку времена на које је именован, исто лице може бити поново именовано за 

Директора на начин и по поступку предвиђеним Законом и овим Статутом. 

 

 

Члан 22. 

 

Директор Установе организује и руководи процесом рада и води пословање Установе, 

заступа Установу према трећим лицима и одговоран је за законитост рада Установе. 

Директор Установе је самосталан у вршењу послова из свог делокруга. 

 

Члан 23. 

 

Директор Установе у остваривању своје руководеће функције има задатак да: 

- организује и руководи радом Установе; 

- доноси акт о организацији и систематизацији послова; 

- доноси друга општа акта у складу са законом; 

- извршава одлуке Управног одбора Установе; 

- заступа Установу; 

- стара се о законитости рада Установе; 

- предлаже програм рада Установе; 

- одговоран је за спровођење програма рада Установе; 

- одговоран је за материјално-финансијско пословање Установе; 

- предлаже основе пословне политике Установе; 

- доноси појединачне одлуке о остваривању и коришћењу средстава према наменама 

утврђеним финансијским планом; 

- предлаже акте које доноси управни одбор; 

- именује и разрешава лица са посебним овлашћењима; 



 

 

- одлучује о потреби за заснивање радног односа; 

- врши избор између пријављених кандидата за заснивање радног односа; 

- закључује уговор о раду о пријему у радни однос, закључује анекс уговора о раду када је 

то потребно у случајевима предвиђеним законом и општим актом, доноси у одређеним 

случајевима решење или отказ уговора о раду о престанку радног односа; 

- доноси одлуку о распореду, почетку и завршетку радног времена; 

- доноси решење о одморима и одсуствима запослених; 

- доноси одлуку о службеном путовању запослених у земљи и иностранству; 

- покреће и води поступак због повреде радне дужности и радне дисциплине и изриче мере 

у складу са законом и актом који регулише повреде истих; 

- одлучује о свим другим правима, обавезама и одговорностима из радног односа; 

- закључује уговор о привременим и повременим пословима, уговор о делу, уговор о 

стручном оспособљавању и усавршавању, уговор о допунском раду, уговор о заступању и 

посредовању и друге уговоре у складу са законом; 

- директор Установе може у циљу обављања послова из своје надлежности, у границама 

утврђеним законом и општим актом установе образовати комисије, стручна и 

одговарајућа тела; 

- организује начин спровођења мера за обезбеђење заштите имовине и средстава Установе; 

- организује начин спровођења мера ради обезбеђења неопходних услова за безбедност и 

здравље на раду и одговоран је за њихово спровођење; 

- обавља и друге послове утврђене законом, одлукама оснивача и општим актима. 

 

 

Члан 24. 

 

Директор Установе може бити разрешен и пре истека времена за које је именован: 

- на његов захтев; 

- уз сагласност са Установом; 

- по сили Закона и у другим случајевима утврђеним Законом. 

 

Члан 25. 

 

Директор Установе има право и дужност да учествује у раду Управног и Надзорног 

одбора без права одлучивања. 

Директор Установе је дужан да упозори Управни одбор на незаконита и друга акта, на 

одлуке које нису у складу са Законом, Статутом или планом Установе. Ако и поред упозорења 

орган који је донео акт остане при свом акту, Директор Установе ће обуставити извршење тог 

акта и о томе обавестити оснивача.  

Кад Управни одбор доноси одлуке о пословима и средствима Установе, а исте се не 

доносе по предлогу Директора, дужан је да о томе затражи мишљење Директора. 

 

Члан 26. 

 

Директор Установе је самосталан у вршењу послова свога делокруга. 

Директор Установе ради у складу са Програмом утврђеним задацима Установе и 

одлукама донетим за његово извршавање, и на основу и у складу са општим актима Установе. 

У процесу рада Директор Установе има право да издаје налоге појединим радницима или 

групама радника за извршавање одређених послова и задатака. 



 

 

Ако Директор образује радне групе, комисије или друга радна и саветодавна тела за 

разраду одређених питања из његовог делокруга та тела раде по његовим налозима. 

 

Члан 27. 

 

Директор Установе је одговоран за свој рад оснивачу. 

 

2. Управни одбор Установе 

 

Члан 28. 

 

Посебан друштвени интерес у Установи остварује се именовањем Управног одбора 

Установе. 

Управни одбор је орган управљања Установе. 

Чланове Управног одбора именује Скупштина Града као оснивач. 

Управни одбор Установе сачињава пет именованих чланова од којих су два члана из 

редова запослених у Установи. 

 

Чланове из реда запослених бира колектив тајним гласањем и предлаже оснивачу. 

Приликом именовања чланова Управног одбора одређује се и члан који врши функцију 

председника Управног одбора. 

 

Члан 29. 

 

Управни одбор Установе: 

- доноси Статут Установе и друга општа акта уколико за њихово доношење није одређена 

надлежност директора; 

- одлучује о пословању Установе; 

- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун; 

- доноси Програм рада и Финансијски план Установе; 

- одлучује о коришћењу средстава у складу са Законом; 

- одлучује као другостепени орган поводом одлука и аката Директора Установе других тела 

и комисија Установе; 

- врши друге послове утврђене актом о оснивању и овим Статутом. 

 

Члан 30. 

 

Управни одбор Установе може именовати следеће комисије: 

- Комисија за општа акта Установе (Статут, Пословник о раду Управног одбора, Правилник 

о организацији и систематизацији послова, Правилник о личним дохоцима, Правилник о 

решавању стамбених питања, Комисију за попис имовине и инвентара и др.); 

- Комисија за радне односе (Конкурсна комисија, Дисциплинска комисија и друге); 

- Комисија за годишњи програм рада Установе, Финансијски план; 

- Комисије радних јединица Установе (за полагање порпавних, ванредних и других 

испита); 

- Друге сталне или повремене комисије. 

 

3. Надзорни одбор Установе 

 



 

 

Члан 31. 

Надзорни одбор Установе: 

- врши надзор над пословањем Установе; 

- прегледа годишњи извештај-годишњи обрачун Установе; 

- о резултатима надзора у писаној форми обавештава Управни одбор и оснивача. 

 

Члан 32. 

 

Чланове Надзорног одбора именује Скупштина Града Чачка. 

Надзорни одбор има три члана и то: два представника Града Чачка и једног представника 

запосленог у Установи. 

Члана из реда запоследних бира колектив тајним гласањем и предлаже оснивачу.  

Приликом именовања чланова Надзорног одбора именује се и члан који врши функцију 

председника. 

 

 

 

Члан 33. 

 

Мандат Управног и Надзорног одбора траје четири године. 

 

 

V - СРЕДСТВА УСТАНОВЕ 

 

Члан 34. 

 

Установа за своју делатност обезбеђује средства: 

- непосредно од корисника продајом услуга на тржишту; 

- из донација, спонзорстава домаћих и страних правних лица и из других извора. 

 

 

VI – ПЛАНОВИ, ПРОГРАМ И ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ 

 

Члан 35. 

 

Установа своја права и дужности планирања остварује: 

 

- утврђивањем смерница (основа плана) за план Установе; 

- доношење плана Установе; 

- предузимањем мера у акцији за остваривање тог плана. 

 

Члан 36. 

 

Предмет планирања у Установи јесте њено пословање и рад, а посебно планирање услова 

и основа за остваривање дохотка-добити и његово распоређивање за личну и заједничку 

потрошњу за планирање материјалне основе рада и за резерве. 

Доходак-добит је основна категорија планирања и њиме се оцењује остваривање плана 

Установе. 

 



 

 

 

 

 

Члан 37. 

 

Установа свој рад и пословање планира дугорочним плановима, средњорочним и 

годишњим планом и програмом рада. 

 

Члан 38. 

 

Смернице за планове Установе утврђује Директор и у форми предлога доставља 

Управном одбору Установе. Годишњи план и програм рада доноси Управни одбор Установе на 

основу предлога који подноси Директор. 

Програм рада за наредну годину доставља се Скупштини Града на увид најкасније до 

рока који је оснивач Установе предвидео својим актом као рок за предају Програма рада. 

Извршење плана рада усваја Управни одбор Установе.  

 

 

 

Члан 39. 

 

На основу годишњег плана и програма рада Управни одбор доноси Финансијски план 

Установе за текућу годину. 

Финансијски план рада садржи укупне приходе, материјалне трошкове и амортизацију, 

остварени доходак, личне дохотке и фондове.  

 

Члан 40. 

 

Усвојени планови и програми представљају радне задатке и обавезе радника Установе. 

  

 

Члан 41. 

 

Извршење плана и програма рада сагледава се квартално и крајем године Директор 

Установе подноси Управном одбору на усвајање Извештај о пословању Установе. 

Извештај о пословању Установе доставља се оснивачу пошто га усвоји Управни одбор. 

 

 

 

VII – ОДНОС УСТАНОВЕ ПРЕМА СКУПШТИНИ ГРАДА, НАДЛЕЖНИМ 

ОРГАНИМА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, ПРЕДУЗЕЋИМА, ШКОЛАМА И ДР. 

 

Члан 42. 

 

Установа у свом раду сарађује са оснивачем и њеним надлежним органима, са надлежним 

органима Министарства просвете и другим васпитно-образовним организацијама (основним и 

средњим школама, обдаништима, високошколским установама, РУ, НУ, домовима културе), 

предузећима на свим питањима од заједничког интереса у циљу унапређења и побољшања њене 

одновне делатности. 



 

 

 

 

 

Сарадња из става 1. овог члана огледа се у следећим питањима: 

- одређивање места и улоге Установе у вршењу основне делатности; 

- финансирање Установе; 

- испитивање образовних потреба одраслих на нивоу Града; 

- задовољење интереса деце, омладине и одраслих на изучавању страних језика, 

информатике и рачунарства и сл.; 

- организовање друштвено оправданих облика рада; 

- припремање заједничких акција на плану основног образовања и стручног 

оспособљавања одраслих; 

- изучавање образовно-педагошкох норматива; 

- изучавање педагошких метода рада и њихова примена у пракси; 

- стручно-андрагошко уздизање и усавршавање професора и стручних сарадника. 

 

 

VIII – ПОСЛОВНА ТАЈНА 

 

Члан 43. 

 

Пословну тајну представљају исправе и подаци из делатности и пословања Установе, 

односно акти који су законом, прописима или општим актима, као и појединачним одлукама 

надлежних органа проглашени пословном тајном. 

Одлуку о проглашењу одређених исправа и података за пословну тајну доноси Управни 

одбор на предлог Директора. 

Саопштавање података проглашених пословном тајном неовлашћеним лицима као и 

других нетачних и произвољних података, информација, оцена или коментара из рада Установе 

од стране неовлашћеног лица, представља тежи дисциплински прекршај. 

Документа и податке који представљају пословну тајну може другим лицима 

саопштавати само Директор Установе, односно лице које он одреди. Пословну тајну дужни су да 

чувају и радници Установе и чланови Управног и Надзорног одбора. 

 

 

 

IX – НОРМАТИВНА АКТА УСТАНОВЕ 

 

Члан 44. 

Нормативна акта Установе су: 

 

- Статут Установе; 

- Правилник о организацији и систематизацији радних места; 

- и друга нормативна акта одређена Законом о чему доноси одлуку Управни одбор. 

 

Члан 45. 

 

Нормативна акта Установе доноси Управни одбор по сопственој иницијативи или на 

предлог Директора Установе. 

Нормативна акта доноси Директор у случају када је за то овлашћен Законом. 
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