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СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 

 

  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), члана 110. став 1. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст и 33/20) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) 

Градско веће града Зрењанина је дана 10.12.2021. године утврдило Предлог Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' 

у Зрењанину, на исти нема примедби и упућује га Скупштини града Зрењанина на 

разматрање и доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Дејан Карлечик.                          
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                 Симо Салапура 

 

 

ЈХ/ 

 

 

 



 

  На основу члана 51. став 1. тачка 33. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 110. став 3. 

Пословника Скупштине града Зрењанинa (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 

17/20 – пречишћен текст и 33/20), Градоначелник града Зрењанина је дана 

10.12.2021. године разматрао Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

оснивању Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' у Зрењанину и дао следеће 

 

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

 

 

 Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног позоришта ''Тоша 

Јовановић'' у Зрењанину, који је утврдило Градско веће.  
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З р е њ а н и н 

                               

 

 

 

                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                           Симо Салапура   

 

ЈХ/ 

 

 

 

 

 



На основу чл. 23. и 26. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16, 

30/16- испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 13. став 1. Закона о јавним службама ("Службени 

гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. 

закона и 83/14 - др. закон) и чл. 36. тачка 10) и 128. став 1. Статута града Зрењанина 

("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 – пречишћен текст), Скупштина града 

Зрењанина на седници одржаној дана ____________ 2021. године донела је 

 

                                                                      О Д Л У К У 

                                  О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

                         НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА "ТОША ЈОВАНОВИЋ" У ЗРЕЊАНИНУ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о оснивању Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' у Зрењанину 

(''Службени лист општине Зрењанин'', бр. 6/92, 1/98, 4/98, 2/02 и 4/02- испр. и ''Службени 

лист града Зрењанина'' , бр. 14/09, 14/11 и 21/16), члан 7. мења се и гласи: 

"Члан 7. 

Позориште има следеће органе: директора, управни одбор и надзорни одбор." 

  Члан 2. 

После члана 7. додаје се нови члан 8. који гласи: 

"Члан 8. 

 

Установом руководи директор. 

Директора именује Оснивач на основу претходно спроведеног јавног конкурса на 

период од четири године и може бити поново именован. 

Кандидат за директора Позоришта мора бити лице које испуњава следеће услове: 

високо образовање и да има најмање 5 година радног искуства у култури. 

Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја установе, као 

саставни део конкурсне документације. 

Јавни конкурс  расписује и спроводи Управни одбор. 

Јавни конкурс расписује се 60 дана пре истека мандата директора. 

 Јавни конкурс 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 Позоришта 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. 

 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, уколико 

оснивач не именује директора установе са Листе односно ако министарство не предложи 

ниједног кандидата са листе. 

Уколико управни одбор не распише јавни конкурс у року који је утрђен у ставу 6. 

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

оснивача." 

 

Члан 3.  

 

После члана 8. додаје се нови члан 9. који гласи: 

 

"Члан 9. 

 

Оснивач може именовати вршиоца дужности директора Позоришта, без претходно 

спроведног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека 

мандата, односно када јавни конкурс за избор директора није успео. 

Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину. 

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

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за избор кандидата за 

директора. 

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

  Члан 4. 

Досадашњи чланови 9. 9а., 10., 10а. и 11. постају чланови 10., 11., 12., 13. и 14. 

Члан 5. 

 

   У досадашњем члану 9. који сада постаје члан 10. у  ставу 6. број: "30" замењује се 

бројем: "40". 

Члан 6. 

  У досадашњем члану 10. који сада постаје члан 12. у  ставу 5. број: "30" замењује се 

бројем: "40". 

 

 



Члан 7. 

Ова Одлука ступа ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу града Зрењанина". 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  

Дана:  

З Р Е Њ А Н И Н 

 

 

 

 

              ПРЕДСЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

               Чедомир Јањић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  О б р а з л о ж е њ е 

 Члaном 23. став 1. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16, 30/16 

– испр, 6/20, 47/21 и 78/21) утврђено је да Установу може основати Република Србија, 

аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, друго правно или физичко лице, под 

условима прописаним законом, а чланом 26. Закона, утврђена је садржина акта о 

оснивању, као и да исти доноси оснивач. 

 Чланом 13. став 1. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 

71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. 

закон), прописано је да оснивач установе обезбеђује средства потребна за оснивање и 

почетак рада установе и да доноси акт о оснивању, а чланом 4. Закона утврђено је да 

установу, предузеће и други облик организовања за обављање делатности могу основати 

Република, аутономна покрајина, град, општина и друга правна и физичка лица.  

 Чланом 36. тачка 10. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20 – пречишћен текст), утврђено је да Скупштина града оснива јавна предузећа и 

друге облике организовања за обављање делатности од општег интереса у складу са 

законом и Статутом, установе, организације и службе у области предшколског образовања 

и васпитања, основног образовања и културе од значаја за Град и за припаднике свих 

националних заједница, социјалне заштите, здравствене заштите, физичке културе, спорта, 

омладине, дечје заштите, заштите природе и туризма и врши надзор над њиховим радом, 

даје сагласност на њихове структуре, опште акте и друге правне радње, а чланом 128. став 

1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 

решења, закључке, препоруке и упутства. 

Доношењу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног позоришта 

''Тоша Јовановић'' у Зрењанину приступило се из потребе усклађивања истог са Законом о 

култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 30/16- испр., 6/20, 47/21 и 78/21). Наведеним 

изменама прецизиран је поступак именовања директора. Такође наведеним изменама и 

допунама Одлуке број чланова управног и надзорног одбора мање заступљеног пола 

усклађује се са изменама Закона о култури ("Службени гласник РС", број 78/21).  

На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о 

изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног позоришта ''Тоша Јовановић''  у датом 

тексту. 

Припрема: 

Јелена Табачки 

 

Контролише: 

Заменик начелника Одељења за људске ресурсе и правне послове 

Сања Марић 

 

Одобрава:  

в.д. начелника Градске управе 

Милош Королија 

 

 

 


