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Установа  у правном промету одговара средствима којима располаже – потпуна 

одговорност. 

Установа има отворене рачуне код Управе за трезор за Чачак. 

           

Члан 5. 

          Установа има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима у складу са 

Уставом, законом и овим Статутом. 

 

 

3. НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ 

 

 

Члан 6. 

            Назив Установе је: “Градско позориште Чачак“ Чачак. 

 

Члан 7. 

         Седиште Установе је у Чачку, улица Синђелићева бр.24. 

 

Члан 8. 

          О промени назива и седишта Установе одлучује Управни одбор, уз претходну сагласност 

оснивача.  

Члан 9. 

 Ознака назива Установе може се у пословању употребљавати само oнако како је уписана у 

судски регистар. 

На пословним просторијама мора се истаћи назив установе. 

 

Члан 10. 

Установа има свој печат и штамбиљ. 

Печат Установе је округлог облика. По унутрашњем ободу печата исписан је на српском 

језику, ћириличним писмом, следећи текст: “ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“, а по хоризонтали 

ЧАЧАК. 

          Штамбиљ Градског позоришта Чачак је правоугаоног облика са исписаним текстом на 

српском језику, ћириличним писмом, у горњем делу Градско позориште Чачак и у доњем делу, 

Чачак. 

 

Члан 11. 

          Одлуком директора Установе регулише се набавка, употреба, чување и умножавање печата и 

штамбиља, као и друга питања везана за печат и штамбиљ.           

 

 

 

4. ДЕЛАТНОСТ 

Члан  12. 

Предмет пословања Установе је делатност у области – стваралачке, уметничке и забавне 

делатности. 

Претежна делатност Установе је: 

         90.01 - Извођачка уметност, која обухвата постављање позоришних, оперских и плесних 

програма/представа, припрему извођења музичких програма (концерата), као и друге врсте 

сценског извођења активности позоришних трупа, дружина, оркестара, или музичких група 

циркуса, активности самосталних уметника, као што су глумци, плесачи, музичари и водитељи. 

Остале делатности су: 

9329 -остале забавне активности на другом месту напоменуте, 

5914 -кинематографска и видео дистрибуција и приказивање филмова, 

5811- издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација, 



1812 -штампање на другом месту напоменуто. 

 

 

5. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 

 

Члан 13. 

          Установу заступа и представља директор. 

 

Члан 14. 
          Директор је овлашћен да у име Установе закључује уговоре и врши друге правне радње као 

и да заступа и представља Установу пред судовима и другим и органима. 

 

Члан 15. 

          Директор може у оквиру својих овлашћења дати другим лицима писмено  пуномоћје за 

закључивање одрeђених врста уговора, као и за предузимање других правних радњи. 

 

Члан 16. 

          У случају одсутности или привремене спречености за рад, директора Установе замењује 

заменик са правима и дужностима директора. 

 Заменика директора Установе именује Управни одбор Установе, на предлог директора. 

 За заменика директора може бити именован запослени у Установи који испуњава услове 

који су овим Статутом утврђени за директора. 

 

 

6. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА 

 

Члан 17. 

          Годишњи програм и план рада Установе доноси се у складу са циљевима ради којих је 

основана, задацима утврђеним законом, захтевима оснивача, потребама грађана, а у складу са 

привредним, друштвеним и културним развојем града. 

Основе програма и плана рада Установе чине функције утврђене законом и другим 

прописима којима се дефинише пословање Установе. 

 

 

Члан 18. 

Установа доноси годишњи програм и план рада и финансијски план потребан за 

остваривање програма. 

Подаци и финансијски план назначен у годишњем програму рада односи се на: 

-репертоарску политику у наредној години (припрему нових представа и обнову играјућих 

представа), 

-гостовања и сарадњу са другим позориштима и установама културе, 

-усавршавање кадрова, 

-набавку опреме, инвестиције и инвестиционо одржавање. 

 

 

Члан 19. 

          Годишњи програм и план рада Установе може да садржи и елементе за које оснивач не 

обезбеђује средства, под условом да Установа обезбеди та средстава из других извора (од 

донатора, Министарства за културу или на други начин). 

 

 

 

 

 



Члан 20. 

          Годишњи програм и план рада са финансијским планом за његово остварење, предлаже 

директор, а доноси управни одбор Установе. 

Распоред средстава врши се финансијским планом за намене утврђене у Програму рада уз 

обавезу Установе да подноси годишњи извештај о раду и наменском коришћењу средстава 

оснивачу. 

 

 

 

7. НАЧИН, СТИЦАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА 

 

Члан 21. 

         Средства за обављање делатности Установе обезбеђују се из: 

- буџета града,  

- прихода од делатности за коју је Установа регистрована, 

- донација, поклона, легата и завештања, 

- других извора у складу са законом. 

 

 

8.   ИМОВИНА УСТАНОВЕ 

 

Члан 22. 

           Имовину Установе чине покретне и непокретне ствари и друга средства које Установа 

користи као основна средства и опрему за обављање делатности, као и новчана средства. 

          Установа је дужна да води пословне књиге и да их периодично закључује, састављајући на 

основу њих годишње и периодичне извештаје. 

Установа је дужна да управља, користи и располаже имовином у складу са законом. 

          Имовина Установе се не сме отуђивати без претходне сагласности оснивача. 

 

 

9. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Члан 23. 
Правилником о организацији и систематизацији послова ближе се одређује унутрашња 

организација Установе, начин извршавања послова и задатака, одговорност и овлашћења 

запослених у извршавању послова. 

          На Правилник о организацији и систематизацији послова у Установи, сагласност даје 

надлежни орган оснивача.           

Ради остваривања својих програмских задатака Установа може да ангажује аматере и 

професионалне уметничке сараднике. 

 

 

10. ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

 

Члан 24. 

          Органи Установе су: директор, Управни и Надзорни одбор. 

 

а)  Директор  

Члан 25. 

За директора Установе може бити именовано лице које испуњава следеће услове утврђене 

законом, подзаконским прописом и  овим Статутом: 

 -високо образовање из области драмске и аудиовизуелне уметности или друштвено-

хуманистичких наука стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо 



образовање почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање из области друштвено-

хуманистичких наука на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 

је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,  

 -најмање пет година радног искуства у струци, 

-знање страног језика и 

-знање рада на рачунару.  
 Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја установе, као саставни 

део конкурсне документације. 

 

Члан 26. 

          Установом руководи директор. 

          Директора именује и разрешава оснивач. 

          Директор је самосталан у свом раду, а за свој рад одговоран је оснивачу.                

          Директор Установе се именује на основу претходно спроведеног јавног конкурса. 

          Јавни конкурс из претходног  става  овог члана расписује и спроводи Управни одбор. 

          Управни одбор расписује јавни конкурс 60 дана пре истека мандата директора. 

          Јавни конкурс за именовање директора се објављује на сајту Националне службе за 

запошљавање и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на територији 

Републике. 

          Рок за подношење пријаве не може бити краћи од осам дана, ни дужи од петнаест дана од 

дана оглашавања јавног конкурса. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 

пријаве и пријаве уз које нису приложени потребни докази, Управни одбор одбацује закључком 

против кога се може изјавити посебна жалба оснивачу у року од три дана од дана доношења 

закључка. 

           Жалба из претходног става овог члана не задржава извршење закључка. 

          Управни одбор обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у 

року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу образложени предлог Листе 

кандидата. Листа кандидата садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим 

способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору. 

          Оснивач именује директора  Установе са Листе кандидата. 

          Јавни конкурс није успео уколико Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава 

услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести оснивача, односно уколико оснивач 

не именује директора установе са Листе кандидата. 

 

Члан 27. 

 Директор Установе се именује  на време од четири године. 

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

директора на начин и по поступку предвиђеном законом, оснивачким актом и овим Статутом. 

 

Члан 28. 
             Оснивач може именовати вршиоца дужности директора Установе, без претходно 

спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, 

односно када јавни конкурс за директора није успео. 

 Вршилац дужности директора може обављати функцију најдуже једну годину. 

             Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за избор кандидата за директора из 

члана 25. овог Статута. 

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора Установе. 

 

Члан 29. 
 Директор Установе: 

-организује и руководи радом Установе, 

-доноси акт о организацији и систематизацији послова уз сагласност оснивача и друга 

општа акта у складу са законом и овим Статутом,  

-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, 

-доноси појединачне одлуке о стицању и коришћењу средстава према наменама утврђеним 

финансијским планом, 

-подноси програмске и финансијске извештаје о раду и резултатима, 

-закључује колективни уговор, 

-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, 

-одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених из радног 

односа у складу са законом, 

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

стручном оспособљавању и усавршавању, уговор о допунском раду и друге уговоре у складу са 

законом, 

-образује комисије и друга стручна тела, 

-именује руководиоце програма и пројеката, 

-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, 

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

 

                                                                      Члан 30. 

          Дужност директора Установе престаје истеком мандата и разрешењем. 

          Оснивач Установе разрешиће директора пре истека мандата: 

-на лични захтев, 

-ако обавља дужност супротно одредбама закон,а 

-ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету Установи или 

тако занемарује и несавесно извршава своје обавезе да су настале или могу настати веће сметње у 

раду Установе, 

-ако је против њега покретнут кривични поступак за дело које га чини недостојним за 

обављање функције и дужности директора , односно ако је правоснажном судском одлуком осуђен 

за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора Установе и 

-из других разлога утврђених законом.  

      Предлог за разрешење директора у случајевима прописаним ставом 2. алинеје 2-4. овог 

члана, може поднети и Управни одбор Установе. 

 

Члан 31. 

Директор Установе је за свој рад одговоран Управном одбору и оснивачу. 

 

Члан 32. 

Директор има право да учествује у раду  Управног одбора без права одлучивања. 

Ако директор сматра да је акт  донет одлуком Управног одбора или другог органа донет 

супротно закону, Статуту или другом општем акту, упозориће на то орган који је такав акт донео. 

Уколико  се после упозорења тај акт не стави ван снаге, директор  ће га обуставити од 

извршења и о томе, у року од три дана од дана обустављања обавестити оснивача. 

 

 



б)        Управни одбор  

Члан 33. 

 Управни одбор управља Установом. 

            Управни одбор Установе има председника и два члана. 

            Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач. 

Председник и чланови Управног одбора се именују из реда истакнутих стручњака и 

познавалаца културне делатности. 

Председник и један члан Управног одбора су представници оснивача, а други члан 

Управног одбора је представник запослених у Установи. 

За члана Управног одбора може бити именован сваки запослени, осим директора и члана 

Надзорног одбора. 

Члан Управног одбора из реда запослених  мора да буде из реда носилаца основне, т.ј. 

програмске делатности. 

 

           Представник запослених у Управни одбор  се именује на предлог репрезентативног 

синдиката установе или на предлог већине запослених путем тајног гласања. 

Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника 

мање заступљеног пола. 

 

Члан 34. 

 Мандат председника и чланова Управног одбора траје четири године и могу бити 

именовани највише два пута.  

Услучају спречености председника Управног одбора, седницу Управног одбора може 

заказати и њом председавати , најстарији члан Управног одбора . 

 

Члан 35. 
 Управни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова. 

           

Члан 36. 

          Оснивач може, до именовања председника и чланова Управног одбора да именује вршиоце 

дужности  председника и чланова Управног одбора. 

          Оснивач може именовати вршиоце дужности предсеника и чланова Управног одбора и у 

случају када председнику или члану Управног одбора престане дужност пре истека мандата. 

          Вршилац дужности председника односно члана Управног одбора може вршити ту дужност 

најдуже једну годину. 

Члан 37. 

Управни одбор Установе обавља следеће послове:  

-доноси Статут, 

-доноси друге опште акте предвиђене законом и овом Статутом, 

-утврђује пословну и развојну политику, 

-одлучује о пословању Установе, 

-доноси програме рада Установе на предлог директора, 

-доноси годишњи финансијски план, 

-усваја годишњи обрачун, 

-усваја годишњи извештај о раду и пословању, 

-даје предлоге о статусним променама у складу са законом, 

- даје предлог оснивачу о кандидату за директора, 

-закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је 

изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које је већ 

запослено у истој установи културе на неодређено време склапа анекс уговора о раду, у складу са 

Законом о раду, 

- одлучује о другим питањима утврђеним законом и овим Статутом. 

           

 



Члан 38. 

          Дужност члана Управног одбора Установе престаје истеком мандата и разрешењем. 

          Оснивач ће разрешити члана Управног одбора пре  истека мандата: 

-на лични захтев, 

-ако обавља дужност супротно одредбама закона, 

-ако је против њега покретнут кривични поступак за дело које га чини недостојним за 

обављање функције и дужности члана Управног одбор , односно ако је правоснажном судском 

одлуком осуђен  за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана 

Управног одбора установе и 

-из других разлога утврђених законом. 

 

 

г)        Надзорни одбор 

Члан 39. 

         Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Установе. 

         Надзорни одбор има три члана. 

Председник и један члан Надзорног одбора су представници оснивача, а један члан 

Надзорног одбора је представник запослених у Установи.. 

  Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач. 

        Представник запослених у Надзорни одбор именује се на предлог репрезентативног  

синдиката Установе или на предлог већине запослених путем тајног гласања. 

 Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% предстаавника 

мање заступљеног пола. 

          За члана Надзорног одбора не може бити именовано лице које је  члан Управног одбора 

Установе, нити директор.  

Члан 40. 
Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити 

именовани највише два пута. 

У случају спречености председника Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може 

заказати и њом председавати , најстарији члан Надзорног одбора . 

  

Члан 41. 

Оснивач може, до именовања председника и чланова Надзорног одбора именовати вршиоце 

дужности председника и чланова Надзорног одбора. 

          Оснивач може именовати  вршиоца дужности председника и чланова Надзорног одбора, у 

случају ако председнику или члану Надзорног одбора престане дужност рада пре истека мандата. 

          Вршилац дужности председника Надзорног одбора односно члан може вршити ту дужност 

најдуже једну годину. 

 

Члан 42. 

          Надзорни одбор обавља следеће послове: 

 -врши надзор над пословањем Установе, 

 -утврђује да ли се пословне књиге, рачуноводствене исправе и друга документа Установе 

воде уредно и у складу са прописима, 

-прегледа годишње извештаје о финансијском пословању и обрачуну средстава, 

          - о резултатима рада у писменој форми обавештава Управни одбор и директора,. 

 -подноси извештај о свом раду оснивачу, нјмање једанпут годишње, 

 -доноси пословник о свом раду, 

 -врши и друге послове утврђене законом. 

Надзорни одбор подноси Управном одбору и оснивачу нјмање једанпут годишње извештај 

о надзору над законитости рада Установе. 

 

 

 



Члан 43. 

          Дужност члана Надзорног одбора Установе престаје истеком мандата и разрешењем. 

          Оснивач ће разрешити члана Надзорног одбора пре истека мандата: 

-на лични захтев, 

-ако обавља дужност супротно одредбама закона, 

-ако је против њега покретнут кривични поступак за дело које га чини недостојнимм за 

обављање функције и дужности члана Надзорног одбора, односно ако је правоснажном судском 

одлуком осуђен  за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана 

Надзорног одбора установе и 

-из других разлога утврђених законом. 

 

Члан 44. 
Председницима и члановима Управног и Надзорног одбора може припадати накнада за рад, 

под условима и мерилима утврђеним актом оснивача. 

 

Члан 45. 
          У Установи се образује програмски савет, који разматра питања из програмске делатности и 

даје предлоге и мишљења у вези са организацијом и реализацијом програмске делатности.  

 

Члан 46.  
Програмски савет чине директор и запослени из реда носилаца основне, односно 

програмске делатности установе, који делују на пољу уметничког стваралаштва. 

 

Члан 47. 

          Програмски савет има следеће надлежности: 

                    -прати актуелна догађања на културној и уметничкој сцени 

                    -даје предлоге за организацију и реализацију програма Установе 

        -прави стратегију и дугорочни план на ширењу и популаризацији уметности и културе, 

као и подизања нивоа програма, а самим тим и нивоа културних потреба потенцијалне публике. 

 

Члан 48. 
Програмски савет се састаје два пута годишње, а у зависности од потреба Установе и 

чешће. 

 

11. ЈАВНОСТ О РАДУ 

 

Члан 49. 
         О раду Установе обавештава се јавност. 

         Директор Установе  даје усмена обавештења, као и обавештења путем медија у вези са свим 

питањима везаним за рад Установе. 

          Запослени могу давати обавештења о пословању Установе у јавним иступањима само уз 

овлашћења директора, у супротном сматраће се да се ради о повреди радне обавезе за коју је 

прописана санкција у складу са законским прописима. 

 

12. ОПШТИ АКТИ 

Члан 50. 

          Статут је основни општи акт Установе и мора бити у сагласности са оснивачким актом 

Установе и законом. 

 Други општи акти Установе морају  битиу сагласности са Статутом. 

 Статут Установе доноси Управни одбор, а сагласност на исти даје оснивач. 

 Статут Установе се објављује у „Службеном листу града Чачка“. 

 Измене и допуне Статута Установе врше се наначин и по поступку за њено доношење, а 

напредлог оснивача, Управног одбора и директора Установе. 

 Друга општа акта су:колективни уговор, правилници, одлуке. 
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r{asKa", a cryfla Ha cnary ocMor AaHa o.( gaua o6jarrsuBasba.
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O6pa3Jroxcerre

flpannu ocHoB 3a AoHorrrelbe Cmryra ,,fpa4crcor [o3oprrrrrra rla.raK" 9aqax je .rnan 2I. crasl
ratlra 1. 3arosa o jannuu crryx6aua (;,Crryx6eurr uracHr.rK PC", 6p. 42191,71194,7912005-tp. 3aroHa,
81,12005-ucnp. Ip. 3aKona, 83/2005-ucrp.Ap. 3aKoHa u83120l4-lp. saroua), qrraHa 44. cras 1. raqra l.
3aroua o Kyrrrypr.r (,,Crryx6eru{ flracHr.rK PC'., 6p. 7212009,1312016,30120l6-ucup.) ra rrlraHa 22. cras I
aruneja upaa Oanyr<e o ocHI,rBaBy ycraHoBe Kynrype ,,lpagcro rro3opr.rmre r{a.raK" gaqar (,,Cn. nrEcr
rpala t{a{Ka", 6p. 27/2018), cxoAHo xojuua je ua4nexru opraH 3a Aouorrreme Craryra ycraHoBe
Yupaeun og6op.

OelrM Cr:aryrou, a y cKJraAy ca 3aKoHcKr.rM rporlrcrMa ce ypebyje npaBHrr uoloxaj u
oAroBopuocr Ycranose 3a o6anese, Ha3lrB, ceALrrrrre r{ rreqar, AerlarHocr, 3acryrrame r{ lpeAcraBJbarbe,
nnaul{pame pa4a vt pasroja, Haqr{H, crr,rrlame r{ pac[opefrmarre cpeAcraBa, ]rMoB]rHa Ycranone,
ylry{paruBa opranusaqnja, oprarru r{ rLrrxoBo HaArrexHocrr{, crpfrHr{ opraHn, jannocr y pa4y, olrrrra
ar{ra v HaquH BLD(oBof AoHorrrerba, rraelyco6ua [paBa o6asese r{ oAroBopHocr[ ocHr,rBaqa npeMa
ycTaHoBr{ r,r ycTaHoBe [peMa ocHBaqy r,r To:

-9nanoeuMa oa 6-11 Cratyra 4e$uuucan je nasr,re, ce.{urrrre r,r reqar ycraHoBe y cKJraAy ca
oHHBaqKI,IM aKToM, ua je uasun Yctanose: "fpagcxo flo3opr.rmre r{a.Iar" r{a.rax ca ceAr,rmreu y r{aury,
yrrHrla Cunlenuheaa 6p.24.

-qIraHoM 12 .qe(buHl.Icana je nperexHa AeJrarHocr ycraHoBe 900l-rsrofatrra )r\,rerHocr Kao r.r

Apyl'e AenarHocrrr sa xojeje ycrarroBa perucrpoBaHa Aa ce 6asu
-ruraHoBI,IMa o.q 13-16 geQanncano je na Ycranony npeAcraBJba kr 3acrya ru{peKTop ycraHoBe r,r

xa y crytajy oAcycTBa I,rJrlr [pr,rBpeMeHe cflpeqeHocTr{ Ar,rpeKTopa, Bera sarr,remyje 3aMeHr{K Kora
urueuyje ynpaBurr og6op Ha rpe.qnor Ar,rpeKropa.

-tlrraHoBr,rMa ol,17-20 yrnpleno je [rra caApxr.r rrJraH rr rporpaM pa4a ycraHoBe
-rrnauoM 21. yrrpleno je ras rojmr H3Bopa ce $unaucupa ycrarroBa, o.uHocHo ras 6ygera rpaAa, r.r3

npm(oAa oA AeJlarrrocrll 3a rcojy je Ycrauosa perrrcrpoBana, u3 Aouagwja, rroxJroHa, Jrerara rr
3aBemTaEa, u IpyrlD( rBBopa y cKnaAy ca 3aKoHoM.

-rurauoM 22. ge$u:nucauo je [rra trnH[ rrMoBur{y ycraHoBe, oAHocHo rroKperne, HenoKperHe
cTBapr{ rr HoBqaHa cpeAcTBa

-qralroM 23. je yrspfeHo Aa ce ylryrpamma opraHu3aquja ge(brur,rme aKroM o cacreMarrrzaqtju
-rrlralroBltMa a1,2444 cy AeQranncaHll opraHrr ycrauoBe:Ar,rpeKTop, Ynparnu u Hagsopnu o46op.

,{e(funucanu cy ycnoBLI xoje rangu,{ar 3a Ar4perropa Mopa Aa r.rcryr6aBa, AeriubHo je yreplen y cKJraAy
Ca 3aKoHoM IIOCTy[aK I.IMeHoBaIsa .{upeKTopa, OAHOCHo Aa ce urraeuyje jannr,rrrl KoHKypcoM Kora
pacnracyje Ynparnr o,46op, Aa ce cacraslba ilucra KaHgr.r,4ara roja ca.upxu sarrr,rcHlrK o o6asJbeHoM
pa3FoBopy ca cBLIM KaH,4H,qarI4Ma rojn ncnymanajy ycnoBe KorrKypca r{ M}rrrJbene Yupaenor ox6opa o
cTpfruuM LI opfaIrrr3aIIEoI{LtM cnoco6nocruMa cBaror oA KaHAHAaTa, Ia Ar{peKTopa urraerryje ocHr,rBaq ca
Jlucre KaHnu,{ara. Taxole cy yrrp$eHe HaAJrexHocrr,r AHpeKTopa, npecraHaK MaHAara r{ ycJroBr,r 3a
pa3pelueme AI,IpeKTopa u y rcojurra cu:ryaqujaua ce urr,renyje BprrrrdJrarl AyxHocrlr. Tar<ofe aeSunr.rcau je
nocryrlaK lrMelrlrBama qpeIceAHI,IKa rr ruraHoBa Vupanuor u Hagsopnor o46opa, rpajame MaH,4ara,
HaAJrexHocTr,r, [pecrarraK MaH,4aTa ]r ycnoBlr 3a pBperrreBe.

-qIraHoBI,IMa 45-48 4eQnulrcano je y craAy ca 3aKoHoM cacraB, HaAJrexHocr oApxaBame
cacTaHaKa uporpaMcKor caBeTa,

-qJIaIroM 49. Cruryra 4eQulrucano je ga je pa4 Ycranore janau H HaquH o6aseuraearba januocru
o paAy ycTaHoBe

-qraHolvI 50. ,r1e$nnncano je ,4a je Craryr najrumu orrrrr,r aKT ycraHoBe rcoju ruopa 6uru y
cKnaAy ca O4nyxoM o ocHr,rBamy ycraHoBe r,r 3aKor{oM, Kao u ra cy ocraJr}r aKTr,r ycrar{oBe
(upanr.rmruqlr,KoJleKTr.rBrrr.r yroBop u opryne) xoju mxole nopajy 6vru y cKJraAy ca Oarryrou o
oculrBalby, Craryrola rr 3aKoHcKr{M rrpofir4cr,rMa

-lulaHoBlrMa 51. a 52. geQunucana cy iraelyco6ua upara, o6aeese lr o4roBopHocrr{ ocHuBaqa
npeMa ycranoBlr H ycrauoBe [peMa ocHr,rBaqy, oAHocHo Aa HaAJrexr{H opranlr ocHr{Baqa 4ajy camacuocr



Ha CraT yr, ro.utlrrbu nporpaM paran aKT o cr,IcreMarr.r3aqr.rjlr Ycranose r,r Aa ocHr,rBarr Bpr[u Ha.q3op HaA
paAoM Ycranoee. Tarofe je .qeQzHr,rcaHo Aa je Ycrauona ,{yxua Aa roAAuocu uajuarre jegaurryr
ro.4r{rrrme rsnemmj o cBoM paxy u (puuaucujcxoM rrocJroBany ocHuBarry r4 Ap.


