
Peny6nnra Cp1uja
IPAI qAqAK
fpa4cro nehe
Bpoj: 06-137n420-1fi
2, orro6ap 2020. roAr.rHe
I{AqAK

CKI/IIITI{HA IPAtrA qAqKA

Ha ocHoBy qnaHa 46. 3arona o nora.uHoj caMo).flpaBa (,,Cr.ruaurrx PC"
6p.12912007,8312014 - Ap. 3aros, 10112016 - Ap 3aKoH u 4712018) r qraua 84. Cratyra
rpaaa Ya.rxa (,,Cr.nucr rpa.la YaqKa" 6p.612019),

fpagcro nehe rpa4a 9aura, Ha ceAHraqra o4pxaHoj 2. orro6pa 2020. roAlrHe,
yrnp4rano je

nPEAJTOI
oAJryKE O IT3MEHAMA I,I AOIyHAMA OAnyKE O OPIAHI,T3OBABy

yCTAHOBE HAPOAIJ^VT My3EJ qAIIAK

la rrpeAJriDr(e Crynmrnur Ea AoHece

oAJrvKv
o pI3MEHAMA pr AOITyHAMA OAJTyKE O OPIAHIT3OBABy

yCTAHOBE HAPOAHI4 My3EJ rrArrAK

y reKcry xojn je AocraBJEeH o46opnuquMa 3a ceAHraqy Crlmumnne.

Ilsnecrunaq Ha ceAHr,rqu CrlmurrrEue je Mranra Crarronuh, HaqeJrHr4x fpa4crce
yflpaBe 3a APYU:rneHe AerraTHocTH.



PENYSNHKA CPEI4JA

l-PM L{AtlAK

lpa4cxa ynpaBa 3a ApytrrBeHe AenarHocrx
Spoj: Cnl20

,^{arym : 28.09. 2020. ro4.
Lla.{ax

TPAACKO BEhE

IIPEflMET: Ilpe4,nor O4nyxe o h3MeHaMa il AonyHaMa ogrlyKe o opraHllsoBalby ycraHoBe

Hapo4xn MFejr-laqax

lpa4cxa ynpaBa 3a ApyurrBeHe AenarHocn4 Asparyttna je npegnor O4nyxe o H3MeHaMa

I AonyHaMa Og,nyxe o opraHu3oBaby ycraHoae Hapo4nr nnysej tlauax H npeMaxe lpap,cxor*

eehy.qa ra HaKoH pa3Marpahba AocraBH cKynurHHH ua ycaajarue.

'aHxoaNh

,{il



На основу члана 23. став 1. Закона о култури (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-

испр. и 6/2020) и члана 54. став 1. тачка 10. Статута града Чачка (“Службени лист града Чачка”, бр. 

6/2019) , 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној __________2020. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК 
 

Члан 1. 

 

 

У Одлуци о организовању Установе Народни музеј Чачак (“Сл. лист општине Чачак”, бр. 

4/2006 и “Сл. лист града Чачка”, бр. 4/2011, 17/2013 и 23/2016), у члану 9. после става 1. додају се 

ставови 2., 3. и 4. који гласе:  

"Установа обавља своју делатност, тако да својим  радом доприноси очувању, истраживању, 

проучавању, представљању, прикупљању и подстицању домаћег културног и уметничког наслеђа као 

и домаћег културног и уметничког савременог стваралаштва. 

У обављању својих послова Установа је обавезна  да користи јединствена софтверска решења 

и да омогући доступност и размену података. 

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада запослених у Установи.“ 

 

Члан 2. 

 

 

  Члан 15. мења се и гласи: 

„Директор Установе се именује јавним конкурсом. 

 Одлуку о расписивању јавног конкурса доноси Управни одбор  и спроводи поступак по 

конкурсу. 

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

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

запошљавање, на огласној табли или у просторијама установе и у најмање једним дневним новинама 

које се дистрибуирају на целој територији Републике. 

 Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест 

дана од дана оглашавања јавног конкурса.  

Управни одбор је дужан да поступа са пријавама на јавни конкурс у складу са законом којим 

се уређује управни поступак. 

Управни одбор установе 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 ако 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. 

Уколико Управни одбор не распише јавни конкурс у року који је утврђен у ставу 3. овог члана, 

обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс није расписан обавести оснивача.“ 

 

 

 



Члан 3. 

 

 

У члану 17. став 2. реч: „струци“, замењује се речју: “култури“. 

 

 

Члан 4. 

 

 У члану 18. после става 2. додаје се нов став 3. који гласи:  

“Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.” 

Досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови 4. и 5. 

 

 

 

Члан 5. 

 

 У члану 21. став 8. брише се.  

  

 

Члан 6. 

 

 Члан 22. мења се и гласи: 

 “У случају спречености председника Управног одбора, седницу Управног одбора може 

заказати и њој председавати, најстарији члан Управног одбора.” 

 

 

 

Члан 7. 

 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу града 

Чачка”. 

 

 

 

Скупштина града Чачка 

Бр.__________ 

           ________ 2020. год. 

 

 

                                                                         Председник                                                                                            

                                                        Скупштине града Чачка 

                    ________________________   

                                                                     Игор Трифуновић 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 



O6pa3,'ror(erLe

llpannu ocHoB 3a AoHo[rerre O4:ryre o r43MeHaMa 14 AonyHanaa O4nyre o opraHr43onarsy VcraHone
HapogHu rraysej 9auar ("C1. JII4cr onrraHe 9a.rax",6p.412006 v"Cr. nacr rpaAa r{ayKa", 6p.412011,
6p.1712013 u 6p.2312016) je uran 23.ffas 1. 3aroHa o Kynrypa ("Cr. rraurvK PC", 6p.7212009, 1312016,
30 I 20 I 6 -uctp. u 6 12020).

Ha oerony qJIaHa 23. cras 1. 3aroHa o Kynrypr4, ycraHoBy Moxe ocHoBarr4 Peny6lura Cp6uja,
ayroHoMHa uoxpajzua, je4Ianuqa JIoKaJrHe caMoynpaBe, Apyto [paBHo ullr SusuuKo Jrr.rUe, rroA ycnoBr4Ma
IIpOnr4CaHI4M 3aKOHOM.

OsoNa oAnyKoM ce BpIxI4 ycrraluname O4lyre o opraHu3onarry Ycranone Hapo4Hu naysej gaqar ca
o4pe46arvra 3aroua o I{3MeHaMa 14 AonyHaua 3arosa o Kynrypr4, rcoju je Ha cHa3r4 og 1. Se6pyapa 2020.
foAr4He.

OeoN,I oAnyKoM o I43MeHaMa v AonyHanaa O4nyre o opraHr43onamy Ycrauoee Hapo4ura rraysej gaqar
I43BpueHe cy cle4ehe I43MeHe 14 AonyHe, oAHocHo ycrralunarre ca 3arcoHoM o Kynrypr4 (y 4a;rerra
rexcry::arcou):

-y qnaHy 9. rojra ce oAHocI4 Ha AenarHocr Yc'ranoee, r43BprrreHo je ycrnafr4Barbe, na je 4o4a'ro 4a
YcraHosa o6asJba cnojy 4e:rarHocr, TaKo ga ceojuvr paAoM Aonpr4Hocu or{yBarby, r4crpaxr4Barby,
npoyr{aBalLy, [percraBJrarby, rlpl4KynJbarLy H rroAcr]rqarry gorr,raher KynrypHor 14 yMerHr4qKot uaclefa rao
u 4ouaher KynrypHor 14 yMerHur{Kor caBpeMeHor crBaparaunga.Taxofe je AoAaro .qa je Ycranora je
o6asesHa Aa y cBoM fiocnoBalry Kopr4crr4 je4uucrneHa co(frnepcKa pelrrerra, .4a ouoryhr4 AocryrrHocr 14

pa3MeHy noAaraKa u ga je lvrvffa!ruf,aqraja xynrypHor HacJrehla, cactayHr4 Aeo paAa 3anocneHr4x y
Ycrauoeu,

- y qnaHy 15. Ogryre rpeql{3l4pano je 4a ce janHra KoHKypc 3a Ar4peKropa pacnucyje uajxacuuje 60
AaHa rlpe ucreKa MaH/Iara AI4peKTopa, ,{onymena je o4peg6a Be3aHa sa o6jan,tsunarre jaeuot KoHKypca, [a
oclrM Ha cajry HaquoHaJIHe clyN6e 3a 3alorJbaBarse z y najnaame je4nuvr AHeBHT4M HoBVHaMa roje ce
lucrpuiyupajy ua qenoj repuropuju Peny6nuxe, o6jan-rsyje ce v Ha or:raoroj ra6tu vrtur y npoc.ropujaua
ycraHoBe .Yxoluro Ynpaauu o46op He pacrrr4rxe januu KoHKypc y poKy najracuuje 60 aana rpe ucreKa
MaHAara Ar4peKTopa, o pa3:ro3aua je o6aee3aH Aa o6asecru ocHlrBaqa,

-y r{naHy 17. je I43BpIIIeHa I,I3MeHa y florneAy ycnoBa 3a Ar4peKTopa, ila yMecro Aa KaHAVAaT 3a
A[IpeKTopa ycraHoBe uvra uajuarre ner roAr4Ha paAHor r4cKycrBa y ,,crpyuu" ) ca1a croju y ,,Kyrryprt",

-y rlnaHy 18. npequsl4paHo je Aa I4cro nuqe He Moxe 6utu gsa rryra r4MeHoBaHo 3a Bprrrproqa
AyxHocrr4 Ar4peKTopa, umo je Ao caAa 6r.ro clyuaj,

- r{raH 22 je uzvelreH I4 rutacvi,,y cnyuajy cnpeqeHocrr4 npeAceAHura YlpanHor o46opa, ceAH}rqy
Ynpanuor o46opa Moxe 3aKa3arr4 u rroj rperceAaBaru,najwapujr4 rrraH Ynpaenor og6opa",

Haqe,'IHLIx
fpagcrce y[paBe 3a ApyrrrrBeHe AeJrarHocrr{
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Peuy6nurca Cp1uja
TPAA IIAqAK
Ipagcrco nehe
Bpoj: 06-13712020-1il
2. onro6ap 2020. roAr{He
TIAI{AK

CKYIIIIITUHA TPMA IIAI{KA

Ha ocuoBy qJraHa 46. 3axona o :roxamroj caMo).[paBr{ (,,Cn.rnacnux PCo'

6p.12912007,8312014 - Ap.3arou, 10112016 -Ap 3aKoH u 4712A18) rr qraua 84. Cra:ryra
rpaAa rla.ma (,,Cn.nracr rpaAa r{aqKa'o 6p.612019),

fpa4cro aehe rpaga r{a.ma, Ha ceAHrrrlu o4pxauoj 2. oxto6pa 2020. ro,u}rHe,
yrBpAr.rno je

npBAlor
OAJIyKE O TT3MEHAMA rr AOTTyHAMA OIJTyKE O OPTAHTI3OBABy

YCTAHOBE AOM KYJITYPE IIAIIAK

ra rrpegnaxe Cryruuuaur la AoHece

oInvKv
o II3MEHAMA r,I AOITyHAMA OInyKE O OpIAHlI3OBArf,y

yCTAHOBE AOM KyJTTyPE rrAtIAK

y rercry roju je AocraBJbeu og6opuuquMa 3a ceAHr.rqy Crynrrrune.

Plgeecu.Irarl Ha ceAHI{rIa Cxynumune je Mranxa CraHxoe[h, HaqeJrHrrr< fpa4crce
yrpaBe 3a .{pyrrrTBeHe AenarHocTr.r.

rPAnc
Mu,ryn

:[[



PENY6/IhKA CPEl4JA

rPM qAqAK

[pa4cxa ynpaBa 3a ApyrurBeHe Ae,flarHocr]4

6poj: Cn/20

,{arym: 28.09. 2020.ro4.

9aqax

TPAACKO BEhE

l-IPEflMET: !-lpe4ror O4ryxe o H3MeHaMa h AonyHaMa oArryxe o opraHh3oBalby ycraHoBe

flonn xyarype t{aqax

fpa4cxa ynpaBa 3a ApyuJrBeHe AenarHoc-tu v3pa4t4na je npe4aor Ognyxe o il3MeHaMa

I AonyHaMa O.qnyxe o opraHr3oBaFby ycraHoae flonn Kynrype 9aqax H npeAna]+(e Fpa,qcxom eehy

Aa ra HaHoH pa3Marpalba AocraBH cxynurhHH ra ycsajarue.
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ynpaBe 3a Lpyr.rJrBeHe Ae
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На основу члана 23. став 1. Закона о култури (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 

13/2016, 30/2016-испр. и 6/2020) и члана 54. став 1. тачка 10. Статута града Чачка 

(“Службени лист града Чачка”, бр. 6/2019) , 

 Скупштина града Чачка, на седници одржаној __________2020. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ ДОМ КУЛТУРЕ ЧАЧАК 
 

Члан 1. 

 

У Одлуци о организовању Установе Дом културе Чачак (“Сл. лист општине Чачак”, 

бр. 4/2006 и “Сл. лист града Чачка”, бр. 4/2011 и 23/2016), у члану 9. после става 1. додају 

се ставови 2, 3. и 4. који гласе:  

"Установа обавља своју делатност, тако да својим  радом доприноси очувању, 

истраживању, проучавању, представљању, прикупљању и подстицању домаћег културног 

и уметничког наслеђа као и домаћег културног и уметничког савременог стваралаштва. 

У обављању својих послова Установа је обавезна  да користи јединствена 

софтверска решења и да омогући доступност и размену података. 

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада запослених у Установи.“ 

 

Члан 2. 

 

Члан 15. мења се и гласи: 

„Директор Установе се именује јавним конкурсом. 

 Одлуку о расписивању јавног конкурса доноси Управни одбор  и спроводи 

поступак по конкурсу. 

Управни одбор расписује јавни конкурс најкасније 60 дана пре истека мандата 

директора. 

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

запошљавање, на огласној табли или у просторијама установе и у најмање једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике. 

 Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од осам ни дужи 

од петнаест дана од дана оглашавања јавног конкурса.  

Управни одбор је дужан да поступа са пријавама на јавни конкурс у складу са 

законом којим се уређује управни поступак. 

Управни одбор установе 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 ако 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. 



Уколико Управни одбор не распише јавни конкурс у року који је утврђен у ставу 3. 

овог члана, обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс није расписан обавести 

оснивача.“ 

 

Члан 3. 

 

 

У члану 17. став 2. реч: „струци“, замењује се речју: “култури“. 

 

 

Члан 4. 

 

 У члану 18. после става 2. додаје се нов став 3. који гласи:  

“Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.” 

Досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови 4. и 5. 

 

 

 

Члан 5. 

 

 У члану 21. став 8. брише се.  

  

 

Члан 6. 

 

 Члан 22. мења се и гласи: 

 “У случају спречености председника Управног одбора, седницу Управног одбора 

може заказати и њој председавати, најстарији члан Управног одбора.” 

 

Члан 7. 

 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу 

града Чачка”. 

 

Скупштина града Чачка 

Бр.__________ 

           ________ 2020. год. 

 

 

                                                                  Председник  

                                                          Скупштине града Чачка  

              _____________________________  

                                                             Игор Трифуновић 

                              

 

 



O6pa3Jroxcerbe

llpaenu ocHoB 3a AoHoIIIer+,e Ogryrce o r43MeHaMa 14 AonyHaMa O4nyre o opmHu3oBarby
Ycranoee lou rymype 9a.Iar ("C:r. rucr orrrrrr4He 9a.{aK", 6p. 412006 Lt "Crl nr4cr rpaAa
9a'{Ka", 6p.4l20ll u2312016), je u:rau 23.crae 1. 3arona o Kynrypr4 ("cr. uacHur PC", 6p.
7 2 12009, 13 120 I 6, 30 l20l 6-ucrrp. u 6 12020).

Ha ocnoey qJIaHa 23. c;ras 1. 3arosa o Kynrypr4, Ycranoey Moxe ocHoBarr4 Peny6lura
Cp6uja, ayroHoMHa uorpajuna, je4Ltruqa JroKaJrHe caMoy[paBe, Apyro npaBHo ralu $usuuro
JIIIqe, nOA yCnOBI,IMa rrpo III4CaHUM 3aKOHOM.

OeoN,I oAnyKoM ce BpIIII4 ycrrafurarre Ogryre o opmHr43onamy YcraHone lorra Kynrype
9a'Iax ca o4pe46aua 3aroua o rBMeHaMa 14 AorryHarraa 3aroua o Kynrypr4 ("C.r. r:racru4K PC",
6p.612020) rojra je Ha cHa3v oa 1. $e6pyapa2020. roAlrHe.

OeoN,I oAnyKoM o I43MeHaMa I{ AorryHalra O4:ryxe o opraHu3oBarLy Ycrauone flou
Kynr)?e rlaqar LI3BpIIreHe cy c:regehe r43MeHe r4 Ao[yHe, oAHocHo ycr.:rafunarre ca 3arconou o
Kynrypu:

-y ruaHy 9, rojr,r ce oAHocI4 Ha AenarHocr Ycranose, r43BpueHo je ycrcnafueame, na je
Ao.4aro 4a Ycrauoea o6asJ6a ceojy ,uelarHocr, TaKo ga ceojuu paAoM AorrptrHocr4 or{yBamy,
vcrpa>Kvmalry, rpoyqaBarLy, lpeAcraBJbarf,y, npr4KyrrJrarby r4 [oAcrr4rrarry 4ouaher KynrypHor
v yMerHzqKor naclela Kao v 4onaaher KynrlpHor vt yMerHurtKot caBpeMeHor
crBapaJlau'raa.Tarofe je 4o4aro ga je YcraHona je o6asegHa Aa y cBoM rrocnoBarry Koplrcrrl
je4IaHcrreua co$mepcKa pemerLl, Ad ouoryhu AocrynHocr r,r prBMeHy rroAaraxa w ga je
rvfft4Tanusauuja rymypHor Hac:rela, cacraBHu reo paAa 3arrocJreHr.rx y Ycrauoau,

- y ruaHy 15. O4nyxe rpeul43l4pauo je 4a ce janHr.r KoHKypc 3a AupeKTopa pacnucyje
najracur.rje 60 aana rpe IIcreKa MaHAara Ar4peKTopa. Yrolzro Ynpanuu o46op He pactrurue
jaruu KoHKypc y poKy uajracur.rje 60 lana npe r4creKa MaHAara Ar4peKTopa, o6aresan je rc
o6aeecru ocHI,IBar{a o pa3no3l4Ma

-y r{naHy 17. je rr3BpIIIeHa I43MeHa y rlorneAy ycJroBa 3a Ar4peKTopa, ta yMecro Aa
KaHAI4Aar 3a AI{peKTopa ycraHoBe r4Ma uajnrarre rrer toAr4Ha palHor r4cKycrBa y ,,crpyqu", caga
croju y,,Kynrypu"

-y ruaHy 18. npequsrapauo je Aa I4cro nI4IIe He Moxe 6uru 1ua nyra r4MeHoBaHo 3a
Bprrrr4orla AyxHocrr4 Ar4peKTopa, turo je Ao caAa 6uo clyuaj,

-y qnaHy 21. cras 8. roju r:rucv: ,,y cryuajy crpeqeHocrr4 rpeAceAuarca Ynpanuor
og6opa, ceAHI4IIy Ynpannor o46opa Moxe 3aKa3arr4 ra rroj ilpeAceAaBaru, uajwapuju qJraH

Ynpaeuor o46opa" je 6pucam Lrucra o4peg6aje rpeHera y,ttau22,
- r{raH 22. je I43MeIbeH rJIacI4: ,,y c:ryvajy clpeqeHocrr4 rrpeAce4Hrana Ynpaeuor o46opa,

ceAHI4IIy Yupaeuor og6opa Moxe saKa3arv u rroj npeAceAaBaru, uajcrapv1l4 r{JraH Ynpanuor
o46opa", uraue je I43BpIIIeHo rlpellr43r.rparLe, La [peAceAHrlra Ynpannor o46opa, y cnyvajy
oAcyrHocrr4 sarra erryj e uaj crap uj z ulau Ynpan nor o46opa.

Haqe,rnux



Peuy6:rura Cplfia
IPAI qATIAK
Ipagcrco rehe
Epoj: 06-13712020-lI
2. oxro6ap 2020. roAI4He
I{AI{AK

cKyfJ[rTr{HA IPAAA rrArrKA

Ha ocHoB,v rrJraHa 46. 3axosa o :roxauuoj caMoylpaBu (.,C:r.uacunx PC"

6p.129D0A7" 8312014 - 4p. 3arou, 101/2016 - rp 3aKoH u 47DAI8) ri u:rana 84. Craryra
rpaAa t{aqxa (,"C1.-uucr rpaAa r{a.{Ka" 6p.612019),

fpa4cxo nehe rpa4a 9asxa, Ha ceAHlrrln oEp>xanoj 2. oxro6pa 2020. rorr{He,

yrnpgu;ro je

rrPEAnor
oAJnrKE O pT3MEHAMA r4 AOIIyHAMA OAJIyKE O OPrAHlr3OBAbv

YCTAHOBE YMETHUIIKA TAJIEPUJA,,HMEX(AA IETPOBI4h" qAqAK

na [peAnaxe Cqmnruanr Ea rouece

oAnvKv
o I,I3MEHAMA I,I AOTTyHAMA OAJIyKE O OPrAHlr3OBAIbv

YCTAHOBE YMETHI,IIIKA IAJIEPI4JA,,HMEXAA IETPOBIIh" qAqAK

y rercry roja je AocraBJleH o46opHIaqnMa 3a ce,4HI,Iqy Crynru'rune.

I4seecrr,rau Ha celHr.iqa CxyurrrrrHe je Mra:ma CraHroevh. HaqeJIHI{r< fpa4cre

"yrrpaBe 
3a ApyrrrTBeHe AeJraTHocTIr.



PENY6/I14KA CP6YIJA

fPM LlAtlAK

[pa4cxa ynpatsa 3a ApytxrBeHe AenarHocrt4
6poj: Cn/2A

,Qaryu: 28.09. 2020.ro4.

9a.{ax

50 0s. 2020
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TPAACKO BEhE

IIPEflMET: l-lpeg4or O44yxe o H3MeHaMa H AonyHaMa oAryKe o opraHr43oBalby ycraHoBe

Ynnerx h.{xa ran ep nja"H aAexAa Il erpo auh"g ava x

lpa4cxa ynpaBa 3a ApytxrBeHe AenarHocrJ,l tz,epaAnna je npeAnor O.qnyxe o HsMeHaMa

h AonyHaMa O4nyxe o opraH[3oBaFby ycraHoae YnnerHrqxa raneprja ,,Hagexga flerpoarh" Llaqax r
npeAnaH{e [pa,qcxovt eehy p,a ra HaKoH pa3Marpaba AofiaBil cxynlxrnHH Ha yceajarue.

HaqenHnx

3a Apy[xrBeHe



На основу члана 23. став 1. Закона о култури (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-

испр. и 6/2020) и члана 54. став 1. тачка 10. Статута града Чачка (“Службени лист града Чачка”, бр. 

6/2019) , 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној __________2020. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА  

“НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ” ЧАЧАК 
 

Члан 1. 

 

 

У Одлуци о организовању Установе Уметничка галерија „Надежда Петровић“ Чачак (“Сл. лист 

општине Чачак”, бр. 4/2006 и “Сл. лист града Чачка”, бр. 4/2011, 17/2013 и 23/2016), у члану 9. после 

става 1. додају се ставови 2., 3. и 4. који гласе:  

"Установа обавља своју делатност, тако да својим  радом доприноси очувању, истраживању, 

проучавању, представљању, прикупљању и подстицању домаћег културног и уметничког наслеђа као 

и домаћег културног и уметничког савременог стваралаштва. 

У обављању својих послова Установа је обавезна  да користи јединствена софтверска решења 

и да омогући доступност и размену података. 

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада запослених у Установи.“ 

 

Члан 2. 

 

Члан 15. мења се и гласи: 

„Директор Установе се именује јавним конкурсом. 

 Одлуку о расписивању јавног конкурса доноси Управни одбор  и спроводи поступак по 

конкурсу. 

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

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

запошљавање, на огласној табли или у просторијама установе и у најмање једним дневним новинама 

које се дистрибуирају на целој територији Републике. 

 Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест 

дана од дана оглашавања јавног конкурса.  

Управни одбор је дужан да поступа са пријавама на јавни конкурс у складу са законом којим 

се уређује управни поступак. 

Управни одбор установе 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 ако 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. 

Уколико Управни одбор не распише јавни конкурс у року који је утврђен у ставу 3. овог члана, 

обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс није расписан обавести оснивача.“ 

 

 

 



Члан 3. 

 

 

У члану 17. став 2. реч: „струци“, замењује се речју: “култури“. 

 

 

Члан 4. 

 

 У члану 18. после става 2. додаје се нов став 3. који гласи:  

“Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.” 

Досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови 4. и 5. 

 

 

 

Члан 5. 

 

 У члану 21. став 8. брише се:  

  

 

Члан 6. 

 

 Члан 22. мења се и гласи: 

 “У случају спречености председника Управног одбора, седницу Управног одбора може 

заказати и њој председавати, најстарији члан Управног одбора.” 

 

 

 

Члан 7. 

 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу града 

Чачка”. 

 

 

 

Скупштина града Чачка 

Бр.__________ 

           ________ 2020. год. 

 

 

 

                                                                       Председник 

                                                                Скупштине града Чачка  

                    ________________________   

                                                                    Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

 



O6pa3JrolKer+,e

flpaeHrz ocHoB 3a AoHorreme O4nyre o r4sMeHaMa r4 AonyHaua O4ryre o opraHl43onamy Ycrauone
YuerHuqra ranepuja ,,Ha4exga flerponuh" r{aqar ("C:r. :rucr orrrrrr4He 9asaK", 6p. 412006 vt "Cr'. rucr
rpaAa 9a.{Ka", 6p.412011,17l20l3 u2312016)je u:ran 23.qas 1. 3axona o Kynrypl4 ("C:r. rlacrrzr PC", 6p.

7 2 12009, 13 I 20 1 6, 3 0 I 207 6 -*rcnp. u 6 I 2020).
Ha ocuony qJraHa 23. crae l. 3arona o Kynrypr4, ycraHoBy Moxe ocHoBarl4 Peny6nrara Cp6uja,

ayroHoMHa norpajuua, je.qnnr.rua JroKaJrHe caMoyrrpaBe, Apyro [paBHo vlm $uzu,tKo JIVIIe, rIoA ycnoBl4Ma

lporrr4caHHM 3aKoHoM.

OsoN{ oAnyKoM ce Bprxr4 ycx,ralneame Ognyre o opraHr43onau,y Ycranoee VMerHurIKa ranepuja

,,Ha4exga llerponzh" gaqax ca ogpeg6aua 3aroua o rBMeHaMa r4 AoryHarraa 3arona o Kynrypl4, Itoju je ua

cnasvoa 1. Se6pyapa2020. roAr4He.

OsoNa oAnyKoM o r43MeHaMa 14 Ao[yHaua O4ryxe o opraHr43onarry Ycranoee YNlerHI4qKa rzurepraja

,,Ha.4exga llerponuh" gauar, r43Bp[reHe cy cne4ehe r43MeHe r4 Ao[yHe, oAHocHo ycrcraluearre ca 3arcosovt o

Kynrypu (y aa-merra'rercry:sarou) :

-y r{naHy 9. roja ce oAHocr4 Ha ,(eJrarHocr Ycranose, rr3BpueHo je ycruafl4BarLe, ua je Ao.{aro Aa

YcraHoea o6aeJba ceojy .4eraruocr, TaKo Aa ceojuNa paAoM AonpvHocl4 or{yBalLy, I4crpaxI4BaILy,

npoyrraBarLy, rpeAcraBJ.barry, [prrKyrrJbarLy 14 rroAcrr4qarry Aorraaher KynrypHor I4 yMerHl4qKor uacrefa rao
ra 4ouaher KynrypHor 14 yMerHr4qKor caBpeMeHor crBapararurea.Tarofe je 4o4aro rc je Ycrauona je
o6aeesHa Aa y cBoM rrocnoBarLy Koplrcrr4 je.4uncrneua co$rnepcKa pemerLa, 4a ouoryhl4 AocrynHocr 14

pa3MeHy noAaraKa n aa je 1uttrranLl:;aquja rcynrypHor Hacnetla, cacraBHa Aeo paAa 3arlocneH[Ix y
Ycrauoeu,

- y r{naHy 15. Ogryrce rperlr43r4pano je 4a ce januu KoHKypc 3a Ar4peKTopa pacuucyje najracruje 60

AaHa rrpe L{creKa MaHAara Ar.rpeKTopa,. flouymena je ogpe46a Be3aHa sa o6jan,rranarre januor KoHKypca, tra

ocr,rM Ha cajry HaqzoHaJrHe clyN6e 3a 3arrorxJbaBarbe u y najuarre jegnralvr AHeBHI4M HoBuHaMa roje ce

Sucrpu6yupajy ua qenoj repraropuju Peny6rure, o6jaeryje ce r4 Ha ouacuoj ralrru vnv y npocropujaua
ycraHoBe. O6asesa YnpaeHor og6opa je , ta yKonr4Ko He pacrr4rrre jaeHu KoHKypc y poKy najrauruje 60

AaHa npe r4creKa MaH.{ara rr,rpeKTopa, o pa3no3r4Ma s6or rojux jaeHra KoHKypc uuje pacnucau, o6anecul
ocHr4Baqa,

-y rrnaHy 17. je usaprueHa r.r3MeHa rra yMecro Aa KaHAr4Aar 3a Ar4peKTopa ycraHoBe LrMa najuarre uer
roAr4Ha paAHor r4cKycrBa y ,,crpyt\u") cara croju y ,rryrrypu"

-y r{naHy 18. npeqasr4paHo je aa r4cro nr4ue He Moxe 6uru gya rryra uMeHoBaHo 3a Bplrruolra

AyxHocrr4 Ar4peKTopa, mro je Ao caAa 6zo c:ryuaj
- qJraH 22 je uzwerLeH r4 rJracr4: ,,y cnyuajy crper{eHocrr.r [peAceAHrara YnparHor o46opa, ceAHI,Iqy

Yupanuor o46opa Moxe 3aKa3arr4 lr rroj npegce4aBatu, uajwapuju ulaH Ynpannor o46opa"

Haqe.irnurc
fpagcre yrpaBe 3a ApyIIrrBeHe AeJrarHocrrr

lr&r:r



Peuy6nraxa Cp1uja
rPAA IIAIIAK
Ipa4crco rehe
Bpoj: 06-13712020-1il
2. or:ro6ap 2020. roAr.rne
I{AIIAK

CKyIIITI{HA f PAAA TIATIKA

Ha ocHoBy rulaHa 46. 3aroua o rorarnoj caMoyrpaBr,r (,,Cn.rnacnrar PC"
6p.I2912A07,8312014 - Ap. 3arov, 10112016 - Ap 3aKoH u 4712018) r4 qrrarra 84. Craryra
rpa,qa 9a.{xa (,,Cn.macr {pana r{aqra" 6p.612019),

fpa4cxo nehe rpa,ua r{auxa, Ha ceAHr{ura o4pxauoj 2. oxro6pa 202A. roAr4He,
y:rrparano je

riPEAJrOf
OAJIyKE O T,T3MEHAMA I,I AOIyHAMA OAJI)'KE O OPIAHI,I3OBABy

yc TAHO BE rPAI CKA E IIE Jr[rO TEKA,, BJrMr{C JrAB IIETK OB prTl ilttc"

IIa [peAnaxe Crynnrruuu [a AoHece

oAJryKy
o U3MEHAMA I,I AOIIyHAMA OAJIITKE 0 OPIAHII3OBABy

YC TAHOB E TPMC KA EI4EJII4O TE KA,,BJIMI,IC JIAB IIE TK OBI,Ih IVIC"

y reKcry roju je locraBJberr o46opnuqnMa 3a ceAuurly Crcytrurune.

tr{geecruraq Ha ceAHIaqrz Cxynlrrrr.rHe je Mulra CraHxoeflh. Har{eJ1ur.rx fpancxe
ylpaBe 3a lpyrxrBeHe AenaTHocTa.



PEnYS/ll,'lKA CPEI4JA

fPM LlAtlAK

lpanqcxa ynpaBa 3a ApyrxrBeHe ra,enarHocrl4

6poj: Cn/20

,fiaryu: 28.09.2020. rog.
tlaqar

30. 09. 2020

lr!.-i1'/-
I l- - r ) ' i 
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F..r" r'"-,!:.f ' 'tl'rlAt$
I i"l".,l,l'"ri\i\ ' rri

fiHe&,pHttuA L[AL:&5

TPAACKO BEhE

l-IPEflMET: l-lpe4ror Ognyxe o r43MeHaMa H AonyHaMa oArryKe o opraHh3oBalby ycraHoBe fpaAcxa

E r 6n r orex a,,B na Ancna B n erKo Br,th fl r c"t{ ava x

lpa4cxa ynpaBa 3a ApytxrBeHe AenarHoc-t4 rz'spary,z,na je nperqnor O4nyxe o H3MeHaMa

h AonyHaMa Ognyxe o opraHh3oBalby ycraHoee l-pagcxa 6u6arorexa ,,Bnagucnaa flerxoeilh

.0,ttc"9avax H npeAnaxe Fpa4cxonn Behy Aa ra HaKoH pa3Marpalba AocraBu cKynurhH14 Ha ycBajaFbe.



На основу члана 23. став 1. Закона о култури (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 

13/2016, 30/2016-испр. и 6/2020) у вези са чланом 15. став 1. Закона о библиотечко-

информационој делатности (“Сл. гласник РС,” бр.52/2011)  и члана 54. став 1. тачка 10. 

Статута града Чачка (“Службени лист града Чачка”, бр. 6/2019) , 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној __________2020. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ 
 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о организовању Установе Градска библиотека “Владислав Петковић 

Дис“, (“Сл. лист општине Чачак”, бр. 4/2006 и “Сл. лист града Чачка”, бр. 4/2011, 17/2012, 

23/2016  и 8/2019), у члану 9. после става 1. додају се ставови 2., 3. и 4. који гласе:  

"Установа обавља своју делатност, тако да својим  радом доприноси очувању, 

истраживању, проучавању, представљању, прикупљању и подстицању домаћег културног 

и уметничког наслеђа као и домаћег културног и уметничког савременог стваралаштва. 

У обављању својих послова Установа је обавезна  да користи јединствена 

софтверска решења и да омогући доступност и размену података. 

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада запослених у Установи.“ 

 

Члан 2. 

 

 Члан 15. мења се и гласи: 

„Директор Установе се именује јавним конкурсом. 

 Одлуку о расписивању јавног конкурса доноси Управни одбор  и спроводи 

поступак по конкурсу. 

Управни одбор расписује јавни конкурс најкасније 60 дана пре истека мандата 

директора. 

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

запошљавање, на огласној табли или у просторијама установе и у најмање једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике. 

 Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од осам ни дужи 

од петнаест дана од дана оглашавања јавног конкурса.  

Управни одбор је дужан да поступа са пријавама на јавни конкурс у складу са 

законом којим се уређује управни поступак. 

Управни одбор установе обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове 

из конкурса и у року од  30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља министру 

културе образложени предлог листе кандидата. Листа кандидата садржи мишљење 

управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и 

записник о обављеном разговору. 

Министар културе именује директора установе са листе кандидата, а по 

сагласности Народне библиотеке Србије. 



Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да нема кандидата који 

испуњава услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести министра 

културе, односно уколико министар културе не именује директора установе са лlисте 

кандидата. 

Уколико Управни одбор не распише јавни конкурс у року који је утврђен у ставу 3. 

овог члана, обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс није расписан обавести 

министра културе.“ 

 

Члан 3. 

 

У члану 17. став 2. речи: „најмање пет година радног искуства у струци“, замењују 

се речима: „најмање три године радног искуства у култури“. 

 

Члан 4. 

 

 У члану 18. после става 2. додаје се нов став 3. који гласи:  

“Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.” 

Досадашњи ставови 3. и 4. постају ставови 4. и 5. 

Члан 5. 

У члану 21. став 8. брише се. 

 

Члан 6. 

 

  Члан 22. мења се и гласи: 

 “У случају спречености  

председника Управног одбора, седницу Управног одбора може заказати и њој 

председавати, најстарији члан Управног одбора.” 

 

Члан 7. 

 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу 

града Чачка”. 

 

                                                             Скупштина града Чачка 

                                                             Бр__________________ 

                                                                    __________2020 

   

                                                                    Председник  

                                                            Скупштине града Чачка 

                                                           _______________________ 

                                                    Игор трифуновић          

  

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

 

           Правни основ за доношење Одлуке о измени Одлуке о организовању Установе 

Градска библиотека “Владислав Петковић Дис“ (“Сл. лист општине Чачак”, бр. 4/2006 и 

“Сл. лист града Чачка”, бр. 4/2011, бр. 17/2012, бр.23/2016  и 8/2019),  је члан 23. став 1. 

Закона о култури (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр. и 6/2020), у вези 

са чланом 15. став 1. Закона о библиотечко-информационој делатности(“Сл. гласник РС,” 

бр.52/2011). 

На основу члана 23. став 1. Закона о култури, Установу може основати Република 

Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, друго правно или физичко 

лице, под условима прописаним законом. 

 Чланом 15. став 1. Закона о библиотечко-информационој делатности (“Сл. гласник 

РС,” бр.52/2011), прописано је да на оснивање библиотека, вршење оснивачких права, 

оснивачки акт, упис у судски регистар и евиденцију установа основаних средствима у 

јавној својини се примењују одредбе закона којим се уређује област културе. 

      Овом одлуком се врши усклађивање Одлуке о организовању Установе Градска 

библиотека “Владислав Петковић Дис“  са одредбама  Закона о изменама и допунама 

Закона о култури (“Сл. гласник РС”, бр. 6/2020) који је на снази од 1. фебруара 2020. 

године.  

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Градска 

библиотека “Владислав Петковић Дис“, извршене су следеће измене и допуне, односно 

усклађивање са Законом о култури (у даљем тексту:закон): 

-у члану 9., који се односи на делатност Установе, извршено је усклађивање, па је 

додато да Установа обавља своју делатност, тако да својим  радом доприноси очувању, 

истраживању, проучавању, представљању, прикупљању и подстицању домаћег културног 

и уметничког наслеђа као и домаћег културног и уметничког савременог 

стваралаштва.Такође је додато  да је  Установа је обавезна  да у свом пословању користи 

јединствена софтверска решења, да омогући доступност и размену података и да је 

дигитализација културног наслеђа, саставни део рада запослених у Установи, 

            

 - у члану 15. Одлуке прецизирано је да се јавни конкурс за директора расписује 

најкасније 60 дана пре истека мандата директора, односно додата је реч „најкасније“, чиме 

је отклоњена дилема у вези са тумачењем рока. Допуњена је одредба везана за 

објављивање јавног конкурса, па осим на сајту Националне службе за запошљавање и у 

најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике, 

објављује се и на огласној табли или у просторијама Установе. Уколико Управни одбор не 

распише јавни конкурс у року најкасније 60 дана пре истека мандата директора, обавезан 

је да о  разлозима због којих јавни конкурс није расписан, обавести Министра културе, 

-у члану 17. је извршена измена у погледу услова за директора, па уместо да кандидат за 

директора установе има најмање пет година радног искуства у струци, сада стоји да има 

најмање три године радног искуства у „култури“,  јер је тако прописано Законом о 

библиотечко-информационој делатности, који је lex specialis  пропис у односу на Закон о 

култури 

 

 



- y rrnaHy 18. npeqrzsupaHo je rc r4cro nr4ue He Moxe 6vfiu [sa [yra r4MeHoBaHo 3a

Bprrrr4orla AyxHocrr4 Ar{peKTopa, mro je Ao caAa 6no cnyuaj
- qJIaH 22 je Merra ce v tnacv: ,,y clyuajy clpeqeHocrr4 rrpeAceAHlrKa Yupanuor

o46opa, ceAHlruy Yupaeuor o46opa Moxe 3aKa3arr4 u rroj [peAceAaBaru, uajwapujw
urau Ynpanuor og6opa".
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Peuy6nuxa Cp1wja
IPAI IIAIIAK
fpagcrco nehe
Epoj: 06-13712A20-Ul
2. orrobap 2020. roArrHe
I{AI{AK

CKYITIITPIHA TPAAA IIAIIKA

Ha ocHoBy qJrana 46. 3axosa o roxa:ruoj caMoyrrpaBn (,.Cl.r,racnnr PC"
6p.12912007.8312014 - Ap. 3axos, 10112016 - Ap 3aKoH u 4712018) u u:raHa 84. Craryra
rpaAa r{a.rKa (,.C.n.lucr rpaAa r{a.rKa" 6p.612019).

fpa4cro nehe rpaga qa.rKa, Ha ceAHHun o4pxauoj 2. oxro6pa 2020. rorr.{He.
yrnp4uro je

TIPEAJTOT
OAJIyKE O H3MEHAMA 1r AOTTyHAMA OAJTyKE O OCHpTBABy
yCTAHOBE KyJITyPE,,TPMCKO IIO3OPI,IIIITE TIATIAK" TIATIAK

rra [peAnaxe Crynur:runrn AaAoHece

oAnyKy
o I,I3MEHAMA II AOIyHAMA OIJI]rKE O OCHI,IBABy

yCTAHOBE KyJITyPE 
',TPAACKO 

IIO3OPUmTE TIATIAK" qAqAK

y rercry rojn je AocraBJLeH og6opurquMa 3a ce.qur.r{y Cr<yuurrrzne.

lIsnectLlrau Ha ce4nlrrlra Cryumtnne je Mranxa Crauronuh, HaqeJrHr{rc fpa4cr<e
y[paBe 3a Ap]rrrrBeHe AenaTHocTr{.

I4K
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Peuy6nuxa Cp6uja
fpa4 rla.rax

fpa,ucra FrpaBa 3a ApyrtrTBeue AeJrarHocrlr
Epoj: c:ryx6esal2020
,{arpa :28. 0 9.2020 roAr.rue
r{aqar

TPMCKO BETE

IIPEAMET: Ilpe4ror O4n1xe o lBMeHaMa 14 Aorr).HaMa O4rryre o ocurrBarby ycrarroBe
(ynrype,, Ipa4cro [o3opr4rrrre r{a.rax" 9a.rax

fpa,ucxa ylpaBa 3a ApymTBeHe ,4enaruosrr{ rBpaAr{na je rrpe4nor O4.nyr<e o
r{3MeHaMa [r,{o[ysaMa O2gryme o ocHuBilrLy ycrauoBe Kynr]?e ,,fpaAcro rIo3opI{IrITe 9a.raK"
qaqaK r{ [peAJriDKe fpaAcrorvr rehy [a ta HaKorI pa3MaTparba AocraBr{ cKyrrrrrT}rHr4 Ha

yceajame,

l-pagcxe
Ha.{enHilx

, r ,rl4ll'/- r
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На основу члана 23. став 1. Закона о култури (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-

испр. и 6/2020) и члана 54. став 1. тачка 10. Статута града Чачка (“Службени лист града Чачка”, бр. 

6/2019) , 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној __________2020. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

„ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК 
 

Члан 1. 

 

У Одлуци о оснивању Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак (“Сл. лист града 

Чачка”, бр. 27/2018),  у члану 5. после става 2. додају се ставови 3. и 4. који гласе:  

"У обављању својих послова Установа је обавезна  да користи јединствена софтверска решења 

и да омогући доступност и размену података. 

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада запослених у Установи.“ 

 

 

Члан 2 

 

У члану 16. став 1. реч: „струци“, замењује се речју: “култури“. 

 

 

Члан 3. 

 

 У члану 17. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:  

“Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.” 

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. реч: „струци“, замењује се речју: “култури“. 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

 

 

     Члан 4.  

 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу града 

Чачка”. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Бр.__________ 

           ________ 2020. год. 

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК  

                                                                Скупштине града Чачка  

                    ________________________   

                                                                      Игор Трифуновић 

 

 



O6pa3!,ror(erbe

llpauuu ocHoB 3a AoHollrerre OAryrce o r43MeH ata u AonyHaMa Ognyre o ocHr4Barby Ycrauone
Kynrype ,,fpa4cxo no3opl4trre r{aqaK" 9a.rar ("Cr. lucr rpaAa 9asKa", 6p.2712018) je vnan 23.cras l.
3arona o Kynrypr4 ("cr. r:racHHK PC", 6p.7212009, 1312016,3012016-ucrry. u 612020).

Ha ocHoey qJIaHa 23. cras 1. 3arona o Kynrypr4, ycraHoBy Moxe ocHoBaru Peuy6nrara Cp6uja,
ayroHoMHa norpajuua, jeguuuqa JIoKaJIHe caMoyrrpaBe, Apyro rrpaBHo utm $usutxo Jrvqe, trol ycnoBraMa
npo[ucaHr4M 3aKoHOM.

OeoN,I oAnyKoM ce Bplrru ycr:rafuname O4:ryre o ocHlrBarby YcraHoee Kynrype ,,fpa4cro
no3oplrlllTe r{aqaK" 9aqar ca o4pe46aua 3arosa o ra3MeHaMa 14 AorryHaua 3aroua o Kynrypr4, rcoju je Ha
cHa3r4 og 1. Oe6pyapa2020. roAVHe.

Ollyrou o I43MeHaMa LI AonyHaua O4nyxe o ocHr4Bamy Vcrauone Kynrype ,,fpa4cxo no3opurxre
9a'IaK" Hauarc, I43BpIxeHe cy cne4ehe prsMeHe 14 AorryHe, oAHocHo ycxrafunarre ca 3aroHona o rynrypz (y
AaJbeM rexcry:sanoH):

-y qnaHy 5. roju ce oAHocI4 Ha AenarHocr Ycranose, r43BprrreHo je ycrura!krBarue, na je go4aro.{a je
Ycranosa o6aeesHa Aa y cBoM nocnoBarby Kopr4crr4 je4rancrreHa co$rnepcKa pemem d, rd oruoryhu
AocryrlHocr I4 pasMeHy [oAaraKa il la je 4rarura:rwzaguja KynrypHof uaclefa, cacraBHr4 Aeo paAa
3alocireHlrx y Ycranoeu,

- y rrnaHy 16. je I43Bp[reHa I43MeHa y norneAy ycroBa 3a Ar4peKTopa ycraHoBe, rra yMecro .{a
KaHAI,IAaT 3a AI4peKTopa ycraHoBe r4Ma najuarse rrer toAprHa paAHor r4cKycrBa y,,crpyuu", caga croju y
",xylrrypr.r"

-y rrnaHy 17. r,rsnpruena je 4ony*a, taje npeqzsupaHo Aa r4cro nnrle He Moxe 6uru yua tyra
I4MeHoBaHo 3a BpruI4olra AyxHocrr4 Ar4peKTopa, ruro je Ao caAa 6no cnyuaj r4 rBMeHa ra Bptur4narl AyxHocrr4
AI4peKTopa ycTaHoBe Mopa I4cnyrbaBaT[ r4cre ycnoBe Kao Ar,rpeKTop ycTaHoBe KynType, oAHocHo Mopa
uMarv Hajnaarre rrer ro,qr4Ha paAHor r{cKycrBa y ,,Kynrypr4", a He y ,,crpyrlr4.. .

Haqeruurc


