На пснпву шлана 21. Закпна п јавним службама (''Службени гласник РС'', бр. 42/91 и
71/94), шлана 30. Закпна п култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09) и шлана 7.
Одлуке п пдређиваоу устанпва културе пд знашаја за град Бепград (''Службени лист
града Бепграда'', бр. 26/92, 21/94, 22/99, 18/00 и 5/03) Управни пдбпр Куће легата,
на седници пдржанпј 8. марта 2013. гпдине, дпнеп је

С Т А Т У Т
КУЋЕ ЛЕГАТА
ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутпм Куће легата (у даљем тексту: Устанпва), у складу са закпнпм,
уређују се:
1) назив и седищте,
2) правни статус,
3) импвина,
4) делатнпст,
5) заступаое и представљаое,
6) кпнцепција Устанпве и унутращоа прганизација,
7) план и прпграм рада и развпја,
8) пргани Устанпве – састав, нашин и ппступак именпваоа и надлежнпст,
9) јавнпст рада,
10) ппслпвна тајна и пбавещтаваое заппслених,
11) сарадоа са синдикатпм,
12) безбеднпст и здравље на раду и защтита и унапређиваое живптне
средине,
13) ппщта акта,
14) прелазне и заврщне пдредбе,
кап и друга питаоа пд знашаја за рад Устанпве.
Члан 2.
Одредбе пвпг Статута пбавезне су за све заппслене и пргане управљаоа
Устанпве.
Ппједина питаоа, кпја су нашелнп утврђена пвим Статутпм, кпнкретније и
ближе се уређују пдгпварајућим ппщтим актима Устанпве (правилници и др.) и
ппјединашним актима (пдлуке, наредбе, упутства и др.) Устанпве.
Опщта и ппјединашна акта Устанпве мпрају да буду у сагласнпсти са Закпнпм
и пвим Статутпм.
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НАЗИВ И СЕДИШТЕ
Члан 3.
Устанпва пбавља делатнпст ппд пуним називпм: Кућа легата.
Седищте Устанпве је у Бепграду, улица Кнез Михаилпва брпј 46.
О прпмени назива и седищта Устанпве пдлушује псниваш, на предлпг
Управнпг пдбпра Устанпве.
ПРАВНИ СТАТУС
Члан 4.
Устанпва је настала на пснпву Рещеоа п псниваоу устанпве културе – Кућа
легата брпј 6-392/04-XIII-01, кпје је дпнела Скупщтина града Бепграда дана 21. јула
2004. гпдине и регистрпвана је у регистру Привреднпг суда у Бепграду ппд брпјем
5-802-00.
Осниваш Устанпве је Град Бепград.
Члан 5.
Устанпва има свпјствп правнпг лица са правима, пбавезама и
пдгпвпрнпстима кпја јпј припадају на пснпву закпна, пснивашкпг акта и пдредаба
пвпг Статута.
Устанпва је јавна служба - устанпва културе кпја пбавља делатнпст културе
пд знашаја за град Бепград, пднпснп ппслпве кпјима се пбезбеђује пствариваое
права грађана и задпвпљеое оихпвих пптреба, кап и пствариваое другпг закпнпм
утврђенпг интереса у пбласти културе.
У правнпм прпмету са трећим лицима Устанпва иступа у свпје име и за свпј
рашун, у пквиру делатнпсти утврђене пвим Статутпм и за свпје пбавезе пдгпвара
свим средствима кпјима распплаже (пптпуна пдгпвпрнпст).
Члан 6.
Устанпва има пешат, щтамбиљ и знак.
Пешат Устанпве је пкруглпг пблика, прешника 32 mm. Пп унутращоем пбпду
пешата исписанп је на српскпм језику ћирилишним писмпм: КУЋА ЛЕГАТА, а пп
хпризпнтали: БЕОГРАД.
Штамбиљ је правпугапнпг пблика, велишине 48х20 mm, са исписаним
текстпм на српскпм језику ћирилишним писмпм:
КУЋА ЛЕГАТА
БРОЈ _______
______20___
БЕОГРАД
Знак Устанпве представља цвет кпји држи једна рука дпк га друга рука
наткриљује. Оквир знака је правпугапнпг пблика.
Знак Устанпве кпристи се на мемпрандуму Устанпве.
Кприщћеое, шуваое и унищтаваое пешата и щтамбиља Устанпве врщи се на
пснпву ппсебнпг акта кпга дпнпси директпр.
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О прпмени пешата, щтамбиља и знака Устанпве пдлушује Управни пдбпр
Устанпве, уз сагласнпст псниваша.
Члан 7.
За писану кпмуникацију са трећим лицима Устанпва кпристи мемпрандум.
Мемпрандум Устанпве садржи исписан, на српскпм језику ћирилишним
писмпм, пун назив Устанпве са следећим ппдацима Устанпве: седищте, брпјеви
телефпна и факса, адреса електрпнске ппщте, веб адреса, матишни брпј и ПИБ.
ИМПВИНА
Члан 8.
Импвину Устанпве шине импвинска права на стварима у јавнпј свпјини,
нпвшаним средствима, хартијама пд вреднпсти и другим импвинским правима кпја
из улпга псниваша Устанпва стекне тпкпм свпг ппслпваоа.
Устанпва мпже кпристити средства у јавнпј и другим пблицима свпјине, у
складу са закпнпм и пвим Статутпм.
Импвина Устанпве – средства кпјим управља мпгу бити птуђена, замеоена,
дата на привременп кприщћеое и залпжена у складу са закпнпм и пдлукпм
псниваша.
Устанпва има правп прибављаоа импвине пд нпсилаца права свпјине.
Члан 9.
Управни пдбпр Устанпве има правп да пснпвна средства расхпдује акп су
физишки дптрајала или технплпщки застарела (расхпдпваое пснпвних средстава).
Акп је пснпвнп средствп пщтећенп или унищтенп вищпм силпм или на други
нашин предвиђен закпнпм, Управни пдбпр Устанпве има правп да птпище тп
пснпвнп средствп, на нашин и ппд услпвима утврђеним закпнпм (птпис пснпвних
средстава).
Устанпва усклађује вреднпст пп кпјпј се пснпвнп средствп впди у евиденцији
(коигпвпдствп), са оегпвпм тржищнпм вреднпщћу, на нашин и ппд услпвима
утврђеним закпнпм (ревалпризација пснпвних средстава).
ДЕЛАТНПСТ
Члан 10.
Делатнпст Устанпве разврстава се према јединственпј класификацији
делатнпсти у пбласт – Стваралашке, уметнишке и забавне делатнпсти.
Претежна делатнпст Устанпве је 91.02 – делатнпст музеја, галерија и збирки.
Члан 11.
Устанпва пбавља делатнпсти у пбласти културе пд знашаја за град Бепград
такп щтп интерпретира културнп, уметнишкп, архитектпнскп, истпријскп и
друщтвенп наслеђе крпз запставщтину истакнутих уметника и еминентних људи у
истприји Бепграда и Србије.
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Члан 12.
Ппред делатнпсти из шлана 10. пвпг Статута, Устанпва пбавља и следеће
делатнпсти у циљу пствариваоа претежне делатнпсти ради кпје је Устанпва
пснпвана, и тп:
91.03 – защтита и пдржаваое неппкретних културних дпбара, културнпистпријских лпкација, зграда и слишних туристишких сппменика
90.03 – уметнишкп стваралащтвп
90.01 – делатнпст библиптека и архива
85.60 – ппмпћне пбразпвне делатнпсти
82.19 – фптпкппираое, припремаое дпкумената и друга специјализпвана
канцеларијска ппдрщка
79.90 – пстале услуге резервација и делатнпсти ппвезане са оима
77.22 – изнајмљиваое видеп-касета и кпмпакт-дискпва
74.20 – фптпграрфске услуге
72.20 – истраживаое и развпј у друщтвеним и хуманистишким наукама
63.12 – веб ппртали
59.14 – делатнпст приказиваоа кинематпграфских дела
58.14 – издаваое шаспписа и перипдишних издаоа
58.11 – издаваое коига
56.30 – услуге припремаоа и ппслуживаоа пића
56.29 – пстале услуге припремаоа и ппслуживаоа хране
47.99 – пстала тргпвина на малп изван прпдавница, тезги и пијаца
47.91 – тргпвина на малп ппсредствпм ппщте или прекп интернета
47.78 – пстала тргпвина на малп нпвим прпизвпдима у специјализпваним
прпдавницама
47.63 – тргпвина на малп музишким и видеп записима у специјализпваним
прпдавницама
47.62 – тргпвина на малп нпвинама и канцеларијским материјалпм
у специјализпваним прпдавницама
47.61 – тргпвина на малп коигама у специјализпваним прпдавницама
47.19 – пстала тргпвина на малп у неспецијализпваним прпдавницама
18.20 – умнпжаваое снимљених записа
18.12 – псталп щтампаое
Устанпва мпже, без уписа у регистар суда, пбављати и друге делатнпсти кпје
су у функцији претежне делатнпсти кпја је уписана у регистар суда, али у маоем
пбиму.
О прпмени делатнпсти Устанпве пдлушује Управни пдбпр Устанпве, уз
сагласнпст псниваша.
Члан 13.
Какп би щтп адекватније реализпвала свпју делатнпст Устанпва сарађује са
васпитним, пбразпвним, наушним и другим правним субјектима, кап и са
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ппјединцима из земље и инпстранства.
Кап деп мреже устанпва и манифестација шији је псниваш Град Бепград, у
пбављаоу свпје делатнпсти ппсебнп кппрдинира свпје ресурсе и активнпсти у свим
фазама реализације (планироа, припреме, јавнпг представљаоа) са активнпстима
и ресурсима псталих шланица културнпг система Бепграда.
ЗАСТУПАОЕ И ПРЕДСТАВЉАОЕ
Члан 14.
Устанпву заступа и представља директпр.
У слушају спрешенпсти и пдсутнпсти директпра, Устанпву заступа и
представља лице кпје за тп директпр пвласти писаним пвлащћеоем.
Лице кпје привременп замеоује директпра има права и пбавезе у
границама датпг пвлащћеоа.
Члан 15.
Директпр је пвлащћен да, у име Устанпве, у пквиру свпје надлежнпсти и у
пквиру пвлащћеоа из Закпна и пвпг Статута, закљушује угпвпре и врщи друге
правне ппслпве, да заступа Устанпву пред трећим лицима, пднпснп судпвима,
државним прганима и другим правним субјектима.
Директпр мпже дати пунпмпћје другпм лицу ради врщеоа ппслпва у кприст
Устанпве (генералнп пунпмпћје), или самп за изврщеое пдређенпг ппсла
(специјалнп пунпмпћје), у складу са закпнпм и пвим Статутпм.
Пунпмпћје мпра бити у писанпј фпрми.
У специјалнпм пунпмпћју мпрају да буду наведени сви ппслпви збпг кпјих се
пунпмпћје даје, са пбимпм ппсла и рпкпм у кпме пунпмпћје важи.
Члан 16.
Директпр не мпже без прибављене сагласнпсти Управнпг пдбпра Устанпве
и псниваша закљушити угпвпр п дугпрпшнпј ппслпвнпј сарадои, куппвини и прпдаји
пснпвних средстава веће вреднпсти.
У слушају већих инвестиципних улагаоа у складу са прпписима кпјима се
уређује пбласт јавних набавки, директпр је дужан да п тпме пбавести Управни
пдбпр Устанпве.
КПНЦЕПЦИЈА УСТАНПВЕ И УНУТРАШОА ПРГАНИЗАЦИЈА
Члан 17.
У пквиру свпје делатнпсти Устанпва развија и примеоује савремене
стандарде у излагаоу, кпнзервацији, рестаурацији и защтити легата и
мемпријалних пбјеката, развија кпмуникацију са струшоацима из пбласти защтите
културнпг наслеђа и са ппсетипцима и усппставља и разрађује метпде укљушиваоа
лпкалне заједнице у свпј рад са циљем защтите културнпг наслеђа, интензивираоа
свпје присутнпсти у јавнпсти и развпја туризма.
У складу са претхпдним ставпм Устанпва:
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1) Организује излпжбе легата и предмета из легата у матишнпм прпстпру устанпве, у
устанпвама и галеријама у Бепграду, Србији и инпстарнству, ради указиваоа на
знашај легата кап једнпг пд пснпвних кпмппненти музејских фпндпва;
2) Организује предаваоа, срушне семинаре, струшне курсеве, радипнице, видеп
прпјекције и друге манифестације ради утврђиваоа и кпнсплидпваоа механизама
интегративне защтите културнпг наслеђа и оегпве сталне присутнпсти у јавнпсти;
3) Прикупља, евидентира, истражује, пбрађује и архивира уметнишке и друге
предмете из легата;
4) Каталпщки уређује, инвентарище и впди дпкументацију п шуваоу и излагаоу
предмета из легата;
5) Струшнп прпцеоује вреднпсти уметнишких и других предмета кпји мпгу ппстати деп
легата или легат;
6) Спрпвпди и прпписује све мере превентивне защтите и технишкп-физишкпг
пбезбеђеоа, какп пбјеката шији је кприсник Кућа легата, такп и самих предмета у
деппима и излпжбеним прпстприма, у складу са најсавременијим критеријумима
музејске праксе;
7) Прпщирује свпј фпнд путем пријема нпвих легата;
8) Обрађује архивску грађу кпја је пд знашаја за културнп наслеђе, а ппсебнп легата;
9) Утврђује и реализује прпјекте, елабпрате, студије и слишнп из пбласти защтите
културних дпбара, а пре свега легата и защтите, презентације и прпмпције легата;
10) Сарађује у пквиру међунарпдне сарадое са устанпвама и институцијама кпје
пбављају исту или слишну делатнпст (легатима, мемпријалним кућама и сл.) са
циљем ствараоа и унапређеоа прпфесипналне платфпрме за размену идеја,
рещеоа и искустава у раду;
11) Сарађује са устанпвама, прганизацијама и институцијама у земљи, регипну и щире,
на разлишитим нивпима, са циљем защтите културнпг наслеђа и прпмпције рада
саме устанпве;
12) Сарађује са институтима, факултетима, академијама и лабпратпријама са циљем
защтите, прпушаваоа, превентивне защтите и прпмпције културнпг наслеђа, а
ппсебнп легата;
13) Публикује и приказује резултате у пбласти защтите и излагаоа културних дпбара, а
ппсебнп легата;
14) Прати и унапређује струшни и наушнп-истраживашки рад у пбласти културнпуметнишкпг наслеђа, а пре сега легата;
15) Сарађује са свим врстама медија (електрпнски, щтампани, интернет и др.) ради
утемељиваоа идентитета Устанпве, усппстављаоа транспарентнпсти рада,
прпмпције рада Устанпве, щиреоа круга пптенцијалних партнера на прпјектима,
привлашеоа сппнзпра, дпнатпра и инвеститпра;
16) Развија стандарде у кпнзервацији, рестаурацији и защтити легата и мемпријалних
пбјеката и развија кпмуникацију са струшоацима из пбласти защтите културнпг
наслеђа и са ппсетипцима;
17) Сарађује са институцијама и устанпвама пбразпвнпг карактера и прганизује
прпграме за децу и рпдитеље (радипнице, предаваоа, струшна впђеоа, щкпле
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сликаоа и др.) ради креираоа нпвих генерација публике и развијаоа свести п
знашају културнпг идентитета;
18) Организује прпмптивне стратегије ради истицаоа знашаја легата у истпријскпм
пбликпваоу грађанске класе Бепграда и оенпм кпнтинуиранпм развпју;
19) Струшнп усаврщавава заппслене у земљи и инпстранству и ушествује на струшним
међунарпдним и регипналним кпнгресима и кпнференцијама;
20) Обавља све ппслпве кпји се пднпсе на защтиту културних дпбара у складу са
закпнпм.
Члан 18.
У складу са кпнцепцијпм Устанпве утврђенпм пвим Статутпм и
систематизацијпм збирки легата и оихпве грађе, прганизација рада, рукпвпђеое и
друга питаоа унутращое прганизације Устанпве ближе се уређују правилникпм п
прганизацији и систематизацији ппслпва, такп да се пстварује функципналнп
јединствп у прганизацији ппслпва на пснпву јединственпг планираоа, развпја, рада
и кпнтрпле изврщеоа ппслпва.
Члан 19.
Пплазећи пд делатнпсти кпју Устанпва пбавља, а у циљу ефикаснпг и
екпнпмишнпг изврщаваоа ппслпва, у Устанпви се пбразују два пдељеоа:
1) Одељеое збирки легата и прпграмских активнпсти;
2) Одељеое за правне, административнп-технишке и финансијске ппслпве.
На шелу пдељеоа налазе се рукпвпдипци пдељеоа кпји су за свпј рад
пдгпвпрни директпру.
Члан 20.
Правилникпм п прганизацији и систематизацији ппслпва утврђује се
прганизација рада у Устанпви, прганизаципне јединице и оихпв делпкруг, врсте
ппслпва и оихпва систематизација, брпј пптребних изврщилаца, врста и степен
струшне спреме и други ппсебни услпви за рад на тим ппслпвима, нашин
рукпвпђеоа и функципнална ппвезанпст прганизаципних делпва, пдгпвпрнпст за
изврщаваое ппслпва, кап и друга питаоа пд знашаја за рад и прганизацију
Устанпве.
Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва Устанпве дпнпси
директпр.
Члан 21.
Заппслени у Устанпви пстварују права и пбавезе у складу са закпнпм,
кплективним угпвпрпм, Статутпм и другим ппщтим актима Устанпве.
ПЛАН И ПРПГРАМ РАДА И РАЗВПЈА
Члан 22.
Устанпва дпнпси гпдищои план и прпграм рада Устанпве.
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Предлпг гпдищоег плана и прпграма рада Устанпва дпставља пснивашу
најкасније дп 1. јула текуће гпдине за наредну гпдину.
Гпдищои план и прпграм рада Устанпве усваја, на предлпг директпра,
Управни пдбпр Устанпве.
Ппред гпдищоег плана и прпграма рада, Устанпва мпже сашинити и
развпјне планпве и прпграме рада за дужи временски перипд – средопрпшни
планпви.
Члан 23.
Гпдищои план и прпграм рада, перипдишне извещтаје, кап и извещтај п
финансијскпм ппслпваоу Устанпве – заврщни рашун за претхпдну гпдину,
дпстављају се пснивашу у рпку утврђенпм закпнпм.
Члан 24.
Средства Устанпве кпристе се за намене предвиђене гпдищоим планпм и
прпгрампм рада Устанпве, у складу са закпнпм и пвим Статутпм.
Члан 25.
Средства за пбављаое делатнпсти Устанпве и пствариваое прпграма и
прпјеката пбезбеђују се у складу са закпнпм и тп:
1) из бучета града Бепграда,
2) из прихпда пстварених пбављаоем делатнпсти,
3) пд накнада за услуге, пднпснп врщеоем услуга правним и физишким
лицима,
4) прпдајпм прпизвпда Устанпве – публикација, сувенира, кппија,
репрпдукција и др,
5) из прихпда пстварених изнајмљиваоем ппреме (уз сагласнпст Управнпг
пдбпра Устанпве и псниваша),
6) пд дпнатпрства, сппзпрства, ппклпна, легата,
7) уступаоем аутпрских и српдних права,
8) на други нашин у складу са закпнпм.
ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ ДПБАРА
Члан 26.
Устанпва, кап јавна устанпва у пбласти културе, пбавља делатнпст защтите
културних дпбара у складу са закпнпм и са правилима и стандардима музеплпщке
струке.
Члан 27.
На пснпву закпна и дугих прпписа кпји регулищу пву пбласт и упутстава
надлежних пргана, у Устанпви се врщи и защтита културних дпбара из збирки легата Устанпве у слушају неппсредне ратне ппаснпсти или елементарних неппгпда,
дпнпщеоем плана защтите културних дпбара.
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План защтите културних дпбара из става 1. пвпг шлана дпнпси Управни
пдбпр Устанпве.
Директпр је прганизатпр ппслпва у реализацији плана из става 1. пвпг шлана
и неппсреднп је пдгпвпран за оегпвп спрпвпђеое.
ПРГАНИ УСТАНПВЕ – САСТАВ, НАЧИН И ППСТУПАК ИМЕНПВАОА И НАДЛЕЖНПСТ
Члан 28.
Органи Устанпве су:
1) директпр – прган рукпвпђеоа Устанпвпм;
2) Управни пдбпр – прган управљаоа Устанпвпм;
3) Надзпрни пдбпр – прган надзпра над ппслпваоем Устанпве.
Директор
Члан 29.
Устанпвпм рукпвпди директпр.
Директпра именује и разрещава псниваш.
Директпр је сампсталан у свпм раду, а за свпј рад пдгпвпран је пснивашу.
Члан 30.
Директпр се именује на пснпву претхпднп спрпведенпг јавнпг кпнкурса, у
складу са закпнпм, на перипд пд шетири гпдине.
Пп истеку времена на кпје је именпванп, истп лице мпже ппнпвп
ушествпвати у јавнпм кпнкурсу за местп директпра исте устанпве и бити именпванп
за директпра исте устанпве укпликп буде предлпженп пд стране Управнпг пдбпра
на пснпву претхпднп спрпведенпг јавнпг кпнкурса.
Члан 31.
Јавни кпнкурс за избпр директпра расписује и спрпвпди Управни пдбпр
Устанпве (у даљем тексту: Управни пдбпр) 60 дана пре истека мандата директпра.
Јавни кпнкурс за избпр директпра пбјављује се у најмаое једнпм дневнпм
листу са издаоем за целу теритприју Републике Србије.
Рпк за ппднпщеое пријава кандидата на кпнкурс је 20 дана пд дана
пбјављиваоа јавнпг кпнкурса, а благпвремена је свака пријава кпја је примљена у
пвпм рпку.
Управни пдбпр прегледа све пристигле пријаве на јавни кпнкурс и пцеоује
да ли кандидати за директпра испуоавају услпве предвиђене јавним кпнкурспм, п
шему се впди записник.
Непптпуне и неблагпвремене пријаве на јавни кпнкурс Управни пдбпр неће
разматрати.
Пптпуна пријава је свака пријава кпја садржи дпказе предвиђене
кпнкурснпм дпкуметнацијпм.
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Члан 32.
Управни пдбпр дужан је да у рпку пд 30 дана пд дана заврщетка јавнпг
кпнкурса, изврщи избпр кандидата и предлпг дпстави пснивашу.
Осниваш именује директпра Устанпве, на пснпву предлпга Управнпг пдбпра.
Рещеое псниваша п именпваоу директпра пбјављује се у ''Службенпм листу
града Бепграда''.
Члан 33.
Управни пдбпр мпже предлпжити пснивашу самп једнпг кандидата за
директпра.
Акп Управни пдбпр не изабере ни једнпг пд пријављених кандидата или акп
псниваш не прихвати кандидата предлпженпг пд стране Управнпг пдбпра, сматра
се да јавни кпнкурс није успеп.
У слушају из става 2. oвпг шлана Управни пдбпр расписује нпви јавни кпнкурс.
Члан 34.
Осниваш мпже именпвати врщипца дужнпсти директпра, без спрпведенпг
јавнпг кпнкурса, у слушају када директпру престане дужнпст пре истека мандата
пднпснп када јавни кпнкурс за директпра није успеп.
Врщилац дужнпсти директпра има права и пбавезе директпра.
Врщилац дужнпсти директпра мпже пбављати ту функцију најдуже једну
гпдину.
Члан 35.
За избпр кандидата за директпра утврђују се следећи услпви:
1) да има стешенп виспкп пбразпваое из наушне, пднпснп струшне пбласти у
пквиру пбразпвнп-наушнпг ппља друщтвенп-хуманистишких наука и
уметнпсти на студијама другпг степена (диплпмске академске студије мастер, специјалистишке академске студије, специјалистушке стукпвне
студије), пднпснп на пснпвним студијама у трајаоу пд најмаое шетири
гпдине;
2) да има најмаое пет гпдина раднпг искуства у пбласти културе, пд шега
најмаое три гпдине раднпг стажа на ппслпвима управљаоа
прганизацијама и прпјектима у пбласти културе;
3) активнп знаое енглескпг језика;
4) да се прптив кандидата не впди истрага и да прптив оега није ппдигнута
пптужница за кривишна дела кпја се гпне пп службенпј дужнпсти, кап и
да није псуђиван за кривишна дела кпја га шине недпстпјним пбављаоа
дужнпсти директпра;
5) држављанствп Републике Србије;
6) ппщта здравствена сппспбнпст;
7) напреднп ппзнаваое рада на рашунару.
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Члан 36.
Приликпм избпра кандидата за директпра Управни пдбпр ће ценити и
следећа дппунска знаоа и сппспбнпсти:
1) ппзнаваое ппслпваоа прганизација у пбласти делатнпсти кпјпм се Устанпва
бави и управљаое оихпвим ресурсима;
2) искуствп у управљаоу средствима, људским и псталим ресурсима;
3) искуствп у иницираоу, прганизацији и реализацији прпјекта кпји су везани
за излпжбене, едукативне и друщтвенп ангажпване прпјекте, кап и искуствп
у пбезбеђиваоу средстава за реализацију прпјеката;
4) резултате у раду на анимацији и едукацији публике, раду са младима
(публикпм и аутприма) и прпщиреоу туристишке ппнуде културним и
уметнишким прпграмима и прпизвпдима;
5) ппзнаваое нпвих технплпгија и оихпве примене у редпвним и прпјектним
активнпстима институција културе;
6) сппспбнпст кпмуникације са јавнпщћу.
Ппред дппунских знаоа и сппспбнпсти из става 1. пвпг шлана Управни пдбпр
ће ценити и да ли је пбразпвнп-наушнп или пбразпвнп-уметнишкп ппље, у пквиру
кпга је стешенп виспкп пбразпваое кандидата, примеренп делатнпсти устанпве за
кпју кандидат кпнкурище за директпра, ппслпвима у пквиру утврђене делатнпсти
Устанпве и др.
Члан 37.
Сваки кандидат кпји је заинтереспван за ушещће на кпнкурсу дужан је да
писаним путем затражи пд Устанпве, за шијег се директпра нпминује, ппщту
дпкументацију ради ушещћа на кпнкурсу.
Опщта дпкументација пбухвата заврщни рашун Устанпве са биланспм успеха
и биланспм стаоа за претхпдну гпдину, финансијски и прпграмски план за текућу
гпдину, пснивашки акт Устанпве, Правилник п прганизацији и систематизацији
ппслпва Устанпве кпји је у примени, припритете псниваша и припритете псниваша
везане за рад Устанпве у перипду за кпји се кандидат нпминује да Устанпвпм
рукпвпди, мпдел угпвпра п раду директпра и ппдатак п висини плате директпра
Устанпве.
Члан 38.
Кпнкурсна пријава за избпр кандидата за директпра мпра да садржи:
1) предлпг Прпграма рада и развпја Устанпве за перипд пд шетири гпдине;
2) пверену кппију диплпме или увереоа п стешенпј струшнпј спреми;
3) пверену кппију радне коижице или пптврду ппслпдавца;
4) пптврду ппслпдавца, пверену кппију рещеоа или угпвпра п засниваоу
раднпг пднпса кпјпм се пптврђује рад на прпјектима у пбласти културе / у пбласти
претежне делатнпсти устанпве и др.
5) бипграфију кандидата кпја мпра да садржи елементе кпји дпказују
струшнпст, дппунска знаоа и сппспбнпсти у смислу шлана 36. пвпг Статута, са
кратким прегледпм пстварених резултата у раду;
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6) увереое да кандидат није правнпснажнп псуђиван;
7) увереое, не старије пд щест месеци, да се прптив кандидата не впди
истрага и да прптив оега није ппдигнута пптужница за кривишна дела кпја се гпне
пп службенпј дужнпсти;
8) увереое п држављанству Републике Србије;
9) извпд из матишне коиге рпђених;
10)
дпказ п ппщтпј здравственпј сппспбнпсти (пригинал лекарскпг
увереоа);
11)
изјаву кандидата да је уппзнат са ппщтпм дпкументацијпм Устанпве.
Члан 39.
Директпр:
представља и заступа Устанпву у складу са закпнпм и Статутпм Устанпве;
стара се п закпнитпсти рада Устанпве;
предлаже ппщта акта кпја дпнпси Управни пдбпр;
дпнпси ппщта и ппјединашна акта у складу са закпнпм и Статутпм Устанпве;
прганизује и рукпвпди радпм Устанпве;
предлаже Прпграм рада и развпја Устанпве и предузима мере за оегпвп
спрпвпђеое;
7) изврщава пдлуке Управнпг пдбпра;
8) дпнпси акт п прганизацији и систематизацији ппслпва Устанпве;
9) предлаже мере за птклаоаое ппремећаја у ппслпваоу Устанпве;
10) пдгпвпран је за материјалнп-финансијскп ппслпваое Устанпве;
11) предлаже Управнпм пдбпру Гпдищои Прпграм рада Устанпве са
финансијским планпм прихпда и расхпда и планпм јавних набавки ;
12) пбезбеђује пствариваое јавнпсти рада Устанпве;
13) рукпвпди радпм кплегијума;
14) ппднпси Управнпм пдбпру и пснивашу трпмесешнп извещтај п изврщеоу
Гпдищоег финансијскпг плана прихпда и расхпда Устанпве;
15) дпставља на мищљеое Надзпрнпм пдбпру Устанпве предлпг Гпдищоег
финансијскпг извещтаја Устанпве – заврщни рашун и дпставља га Управнпм
пдбпру на усвајаое;
16) спрпвпди ппступак за избпр изврщипца кпји ће, у складу са прпцедурама
усаглащеним са пснивашем, заснпвати радни пднпс у Устанпви и са
изабраним изврщипцем закљушује угпвпр п раду;
17) дпнпси рещеоа п пбразпваоу кпмисија и других радних тела за пбављаое
пдређених ппслпва за пптребе Устанпве;
18) предузима мере за изврщаваое правнпснажних судских пдлука;
19) стара се и пдгпвпран је за прганизпваое и спрпвпђеое ппслпва
безбеднпсти и здравља на раду;
20) пдпбрава службена путпваоа заппслених у земљи и инпстранству и п тпме
пбавещтава Управни пдбпр;
21) пдлушује п псигураоу импвине и заппслених;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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22) предлаже Управнпм пдбпру дпнпщеое пдлуке п утврђиваоу цена
прпизвпда и услуга правним и физишким лицима у пквиру делатнпсти
Устанпве, ппреме и другпг инвентара, кап и уступаоу права за пбјављиваое
и репрпдукпваое материјала Устанпве;
23) ушествује у раду Управнпг и Надзпрнпг пдбпра кап известилац, без права
пдлушиваоа;
24) дпнпси упутства и врщи расппделу ппслпва, издаје налпге и смернице за
изврщеое ппслпва;
25) пдлушује п ппјединашним правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима заппслених
у складу са закпнпм и кплективним угпвпрпм;
26) даје пвлащћеоа из делпкруга свпг рада у слушајевима пдређеним закпнпм
и Статутпм Устанпве;
27) пдлушује п захтевима заппслених, акп пдлушиваое п тим захтевима закпнпм
или кплективним угпвпрпм није стављенп у надлежнпст другпм пргану;
28) пдгпвпран је за реализацију забране пущеоа у пбјектима Устанпве;
29) пбавезан је да прганизује рад Устанпве на нашин кпјим се спрешава ппјава
злпстављаоа на раду и у вези с радпм;
30) главни је и пдгпвпрни уредник издаоа Устанпве;
31) предлаже Управнпм пдбпру усвајаое пдлуке п ппслпвнпј сарадои са
другим правним субјектима;
32) пдлушује п другим питаоима кпја закпнпм, актпм п псниваоу и Статутпм
Устанпве нису стављена у надлежнпст других пргана;
33) пбавља и друге ппслпве утврђене закпнпм, Статутпм и другим ппщтим
актима Устанпве и пдлукама Управнпг пдбпра.
У пквиру свпје надлежнпсти директпр дпнпси правилнике, пдлуке, рещеоа
и упутства и издаје наредбе, налпге и смернице за изврщеое ппслпва.
Члан 40.
Дужнпст директпра престаје истекпм мандата и разрещеоем.
Директпр мпже бити разрещен дужнпсти и пре истека времена на кпје је
именпван:
1) на лишни захтев,
2) акп пбавља дужнпст супрптнп пдредбама закпна,
3) акп неструшним, неправилним и несавесним радпм прпузрпкује већу щтету
устанпви или такп занемарује или несавеснп изврщава свпје пбавезе да су
настале или мпгу настати веће сметое у раду устанпве,
4) акп је прптив дирекпра ппкренут кривишни ппступак за делп кпје га шини
недпстпјним за пбављаое дужнпсти директпра, пднпснп акп је
правпснажнпм судскпм пдлукпм псуђен за кривишнп делп кпје га шини
недпстпјним за пбављаое дужнпсти директпра;
5) из других разлпга утврђених закпнпм.
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Члан 41.
Између директпра кпме престаје мандат или је разрещен и нпвпг
директпра, пднпснп врщипца дужнпсти директпра, врщи се примппредаја
дужнпсти.
Примппредаја дужнпсти из претхпднпг става врщи се у присуству кпмисије
кпју пбразује Управни пдбпр.
Кпмисија се састпји пд председника и два шлана.
Управни пдбпр приликпм пбразпваоа кпмисије пдређује рпк у кпме ће се
изврщити примппредаја.
Члан 42.
Директпр кпме престаје мандат дужан је да уппзна нпвпг директпра,
пднпснп врщипца дужнпсти директпра, са финансијским стаоем – ппслпваоем
Устанпве и ппслпвима кпји су у тпку и кпје треба изврщити у пдређенпм рпку.
Записник п примппредаји дпставља се Управнпм пдбпру и пснивашу.
Члан 43.
Директпру у спрпвпђеоу ппслпва утврђених Гпдищоим прпгрампм рада и у
ппслпвима из оегпве надлежнпсти, кап саветпдавнп телп ппмаже Кплегијум.
Члан 44.
Кплегијум, кап саветпдавнп телп директпра, шине директпр, рукпвпдипци
пдељеоа и секретар.
Управни одбор
Члан 45.
Устанпвпм управља Управни пдбпр.
Управни пдбпр има председника и два шлана – два представника псниваша и
једнпг шлана из реда заппслених у Устанпви.
Састав Управнпг пдбпра требалп би да пбезбеди заступљенпст пд најмаое
30% представника маое заступљенпг ппла.
Председника и шланпве Управнпг пдбпра – представнике псниваша именује
и разрещава псниваш из реда истакнутих струшоака и ппзнавалаца културне
делатнпсти, у складу са закпнпм.
Чланпви Управнпг пдбпра из реда заппслених у Устанпви именују се на
предлпг репрезентативнпг синдиката Устанпве, а укпликп не ппстпји
репрезентативни синдикат, на предлпг већине заппслених Устанпве. Члан управнпг
пдбпра из реда заппслених мпра да буде из реда нпсилаца пснпвне, тј. прпграмске
делатнпсти Устанпве.
Председник и шланпви Управнпг пдбпра именује се на перипд пд шетири
гпдине и мпгу бити именпвани највище два пута.
Председнику и шланпвима Управнпг пдбпра мпже припадати накнада за
рад, ппд услпвима и према мерилима утврђеним актпм псниваша.
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Члан 46.
Осниваш мпже именпвати врщипца дужнпсти председника и врщипца
дужнпсти шлана Управнпг пдбпра у слушају када председнику пднпснп шлану
Управнпг пдбпра престане дужнпст пре истека мандата.
Врщилац дужнпсти председника пднпснп врщилац дужнпсти шлана
Управнпг пдбпра мпже пбављати ту функцију најдуже једну гпдину.
Члан 47.
Ппступак припремаоа, сазиваоа и впђеоа седница, утврђиваое резултата
гласаоа, пбјављиваое пдлука и пстала питаоа у вези са радпм Управнпг пдбпра
регулисаће се Ппслпвникпм п раду Управнпг пдбпра.
Члан 48.
Управни пдбпр:
1) дпнпси Статут и друга ппщта акта Устанпве предвиђене закпнпм и пвим
Статутпм,
2) даје предлпг п статусним прпменама Устанпве, у складу са закпнпм и
пвим Статутпм,
3) утврђује ппслпвну и развпјну пплитику Устанпве,
4) пдлушује п ппслпваоу Устанпве и даје смернице директпру за впђеое
ппслпвне пплитике,
5) дпнпси, на предлпг директпра, Гпдищои прпграм рада Устанпве са
финансијским планпм прихпда и расхпда и планпм јавних набавки,
6) усваја, пп прибављенпм мищљеоу Надзпрнпг пдбпра, Гпдищои
финансијски извещтај Устанпве – заврщни рашун,
7) расписује и спрпвпди јавни кпнкурс за именпваое директпра и предлаже
пснивашу кандидата за директпра у складу са закпнпм,
8) закљушује угпвпр п раду са директпрпм, на пдређенп време, дп истека
рпка на кпји је изабран, пднпснп дп оегпвпг разрещеоа, у складу са
закпнпм,
9) дпнпси пдлуке п финансијскпм задуживаоу за пптребе Устанпве,
10) усваја Гпдищои извещтај п изврщенпм пппису импвине и средстава и
дпнпси пдлуку п птпису средстава,
11) на предлпг директпра, пдлушује п ппслпвнпј сарадои и ппвезиваоу са
другим правним субјектима,
12) пдлушује п службеним путпваоима директпра и п гпдищоем пдмпру
директпра,
13) пбразује стална или ппвремена радна тела за пбављаое ппјединих
ппслпва из свпг делпкруга,
14) дпнпси Ппслпвник п раду Управнпг пдбпра, кпјим се ближе уређује
нашин рада и пдлушиваоа Управнпг пдбпра,
15) пдлушује п другим питаоима предвиђеним закпнпм, пвим Статутпм и
другим ппщтим актима Устанпве.
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Члан 49.
Управни пдбпр ради и пдлушује на седницама.
Управни пдбпр пунпважнп пдлушује акп је на седници присутнп вище пд
пплпвине укупнпг брпја шланпва, а пдлуке дпнпси већинпм гласпва присутних
шланпва.
Члан Управнпг пдбпра кпји се не слаже са пдлукпм, мпже издвпјити свпје
мищљеое.
Одлуке кпјима се дпнпси Статут, оегпве измене и дппуне, пдлуке п
статусним прпменама и пдлуке п предлпгу кандидата за директпра, Управни пдбпр
дпнпси већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва.
Члан 50.
Седнице Управнпг пдбпра сазива и рукпвпди оихпвим радпм председник
Управнпг пдбпра, а изузетнп у слушају оегпве спрешенпсти, замеоује га шлан
Управнпг пдбпра кпга, између себе, изаберу шланпви Управнпг пдбпра.
Гласаое је јавнп, псим акп шланпви Управнпг пдбпра не пдлушe да се п
пдређенпм питаоу гласа тајнп.
Изузетнп, у хитним слушајевима, на предлпг председника, Управни пдбпр
мпже дпнети пдлуку већинпм гласпва укупнпг брпја шланпва и путем писаних
изјава свакпг шлана или кприщћеоем других технишких средстава кпмуникације.
О изјащоеоу шлана Управнпг пдбпра путем кприщћеоа других технишких
средстава кпмуникације сашиоава се писмена белещка, кпју исти пптврђује свпјим
пптписпм на првпј седници кпјпј буде присуствпвап.
Члан 51.
Председник и шланпви Управнпг пдбпра за свпј рад пдгпвпрни су пснивашу.
Члан кпји при гласаоу издвпји мищљеое у записник не снпси пдгпвпрнпст
за дпнете пдлуке.
Члан 52.
Управни пдбпр кап свпја ппмпћна радна тела мпже да пбразује сталне и
ппвремене кпмисије, ради пбављаоа ппслпва из делпкруга рада Управнпг пдбпра.
Надзорни одбор
Члан 53.
Надзпрни пдбпр пбавља надзпр над ппслпваоем Устанпве.
Надзпрни пдбпр Устанпве има председника и два шлана – два представника
псниваша и једнпг шлана из реда заппслених.
Састав Надзпрнпг пдбпра Устанпве требалп би да пбезбеди заступљенпст пд
најмаое 30% представника маое заступљенпг ппла.
Члан 54.
Председника и шланпве Надзпрнпг пдбпра именује и разрещава oсниваш, у
складу са закпнпм.
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За шлана Надзпрнпг пдбпра не мпже бити именпванп лице кпје је шлан
Управнпг пдбпра Устанпве.
Члан 55.
Члан Надзпрнпг пдбпра из реда заппслених именује се, на предлпг
репрезентативнпг синдиката, а укпликп у Устанпви не ппстпји репрезентативни
синдикат, на предлпг већине заппслених.
Члан 56.
Чланпви Надзпрнпг пдбпра именују се на перипд пд шетири гпдине и мпгу
бити именпвани највище два пута.
Осниваш мпже именпвати врщипца дужнпсти председника Надзпрнпг
пдбпра и врщипца дужнпсти шлана Надзпрнпг пдбпра у слушају када председнику,
пднпснп шлану Надзпрнпг пдбпра престане дужнпст пре истека мандата.
Врщилац дужнпсти председника, пднпснп шлана Надзпрнпг пдбпра мпже
пбављати ту функцију најдуже једну гпдину.
Члан 57.
Надзпрни пдбпр пунпважнп пдлушује акп је на седници присутнп вище пд
пплпвине укупнпг брпја шланпва, а пдлуке дпнпси већинпм гласпва присутних
шланпва.
Члан Надзпрнпг пдбпра кпји се на слаже са пдлукпм мпже издвпјити свпје
мищљеое.
Члан 58.
Седнице Надзпрнпг пдбпра сазива и рукпвпди оихпвим радпм председник,
а изузетнп у слушају оегпве спрешенпсти, замеоује га шлан Надзпрнпг пдбпра кпга,
између себе, изаберу шланпви Надзпрнпг пдбпра.
Гласаое је јавнп, укпликп Надзпрни пдбпр не пдлуши да се п пдређенпм
питаоу гласа тајнп.
Изузетнп, у хитним слушајевима, на предлпг председника Надзпрнпг
пдбпра, Надзпрни пдбпр мпже дпнети пдлуку већинпм гласпва укупнпг брпја
шланпва и путем писаних изјава свакпг шлана или кприщћеоем других технишких
средстава кпмуникације.
О изјащоеоу шлана Надзпрнпг пдбпра путем кприщћеоа других технишких
средстава кпмуникације сашиоава се писмена белещка, кпју исти пптврђује свпјим
пптписпм на првпј седници кпјпј буде присуствпвап.
Члан 59.
Надзпрни пдбпр, у складу са закпнпм пбавља надзпр над ппслпваоем
Устанпве, а нарпшитп:
1) прегледа перипдишне и гпдищое извещтаје и утврђује да ли су
састављени у складу са закпнским прпписима,
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2) утврђује да ли се ппслпвне коиге и друга дпкумента Устанпве впде
уреднп, и у складу са прпписима,
3) прегледа и даје мищљеое п извещтајима кпји се ппднпсе Управнпм
пдбпру п ппслпваоу, спрпвпђеоу ппслпвне пплитике Устанпве, п
гпдищоим финансијским исказима и извещтајима п ппслпваоу Устанпве
кпја се ппднпсе пснивашу, пре оихпвпг усвајаоа пд стране Управнпг
пдбпра,
4) п резултатима изврщенпг надзпра, у писанпм пблику, извещтава
Управни пдбпр и псниваша, указујући на евентуалне прппусте Управнпг
пдбпра, директпра и других лица,
5) најмаое једнпм гпдищое, ппднпси извещтај п свпм раду пснивашу,
6) дпнпси Ппслпвник п раду Надзпрнпг пдбпра, кпјим се ближе уређује
нашин рада и пдлушиваоа,
7) врщи и друге ппслпве утврђене закпнпм, пвим Статутпм и другим
ппщтим актима.
Члан 60.
Надзпрни пдбпр има правп да у врщеоу ппслпва из свпг делпкруга
прегледа ппслпвне коиге и дпкументацију Устанпве.
Надзпрни пдбпр је дужан да три дана унапред, у писанпј фпрми, затражи пд
директпра, да му пмпгући увид у пдређене ппслпвне коиге и дпкументацију.
Наведена дпкументација и ппслпвне коиге прегледају се у прпстпријама
Устанпве, уз присуствп заппсленпг кпга директпр пдреди.
Члан 61.
За време трајаоа мандата председник и шланпви Надзпрнпг пдбпра мпгу
имати правп на накнаду за рад, ппд услпвима и мерилима утврђеним актпм
псниваша.
Члан 62.
Директпр пдгпвара за резултате рукпвпђеоа, ппслпваоа и закпнитпст рада
Устанпве.
Директпр и шланпви Управнпг пдбпра пдгпварају за щтету нанету Устанпви
дпнпщеоем и изврщаваоем пдлука за кпје су пвлащћени, у складу са закпнпм.
ЈАВНПСТ РАДА
Члан 63.
Јавнпст рада Устанпве пстварује се у складу са закпнпм.
Устанпва пстварује јавнпст рада путем средстава јавнпг инфпрмисаоа,
пдржаваоем кпнференција за нпвинаре, даваоем изјава пвлащћених лица,
пбјављиваоем инфпрмација на званишнпј интернет страни Устанпве, издаваоем и
дистрибуираоем струшних, наушних и пппуларних публикација п уметнишким
предметима из легата (перипдика, каталпзи излпжби, каталпзи збирки, наушне
мпнпграфије и друге публикације), пдржаваоем сталних и ппвремених излпжби у
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пбјектима Устанпве, ван пбјеката Устанпве у земљи и инпстранству,
прганизпваоем струшних и пппуларних предаваоа и других пблика културнппбразпвне делатнпсти, пбјављиваоем прпграма и плана рада Устанпве и на други
ппгпдан нашин.
Јавнпст рада пстварује се и јавнпщћу рада Управнпг пдбпра, ппднпщеоем
извещтаја п раду и финансијскпг извещтаја, у складу са закпнпм.
Члaн 64.
Уметнишки предмети из легата дпступни су јавнпсти, наушним и струшним
радницима, у границама утврђеним закпнпм и ппщтим актпм.
ППСЛПВНА ТАЈНА И ПБАВЕШТАВАОЕ ЗАППСЛЕНИХ
Члан 65.
Ппслпвну тајну представљају дпкумента, исправе и ппдаци утврђени
пдлукпм Управнпг пдбпра, шије би саппщтеое непвлащћенпм лицу збпг оихпве
прирпде и знашаја билп прптивнп интересима и ппслпвнпм угледу Устанпве.
Неће се сматрати ппвредпм дужнпсти шуваоа ппслпвне тајне саппщтаваое
пвих ппдатака на седницама пргана Устанпве акп је таквп саппщтаваое неппхпднп
ради врщеоа ппслпва или пбавещтаваоа пргана Устанпве.
Члан 66.
Лице кпје саппщтава пвакве ппдатке дужнп је да на седници пргана
Устанпве присутне шланпве и све пстале ушеснике уппзпри да се ти ппдаци или
дпкументи сматрају ппслпвнпм тајнпм и да су дужни шувати кап ппслпвну тајну све
пнп щтп су сазнали.
Члан 67.
Управни пдбпр мпже ппсебнпм пдлукпм утврдити исправе и ппдатке кпји
представљају ппслпвну тајну, кап и ппступак прпглащаваоа и нашин шуваоа тајне, у
складу са закпнпм.
Члан 68.
Ппслпвну тајну дужни су да шувају сви заппслени Устанпве, кпји на билп кпји
нашин сазнају за исправу или ппдатак кпји се сматра ппслпвнпм тајнпм.
Дужнпст шуваоа ппслпвне тајне траје и пп престанку раднпг пднпса
заппслених у Устанпви.
Члан 69.
Органи Устанпве пбавещтавају заппслене п свпм раду и ппслпваоу
устанпве, безбеднпсти и здрављу на раду и мерама за ппбпљщаое услпва рада,
кап и п другим питаоима у складу са закпнпм, кплективним угпвпрпм и ппщтим
актима Устанпве.
Обавещтаваое заппслених у смислу става 1. пвпг шлана врщи се прекп
пгласне табле Устанпве.
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САРАДОА СА СИНДИКАТПМ
Члан 70.
Заппслени у Устанпви мпгу пбразпвати синдикалну прганизацију.
Синдикална прганизација – репрезентативни синдикат Устанпве има правп
и пбавезу да ушествује у регулисаоу права и пбавеза заппслених у Устанпви у
складу са закпнпм, пвим Статутпм, кплективним угпвпрпм и другим ппщтим
актима.
БЕЗБЕДНПСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАОЕ ЖИВПТНЕ
СРЕДИНЕ
Члан 71.
Устанпва је дужнa да у пбављаоу свпје делатнпсти пбезбеђује пптребне
услпве за защтиту и унапређиваое живптне средине, да спрешава узрпке и птклаоа
щтетне ппследице кпје угрпжавају прирпдне и радпм ствпрене вреднпсти живптне
средине.
Члан 72.
Устанпва ће у складу са прпписима кпји регулищу безбеднпст и здравље на
раду, ближе уредити права, пбавезе и пдгпвпрнпсти у вези са безбеднпщћу и
здрављем на раду ппщтим актпм или кплективним угпвпрпм.
ППШТА АКТА
Члан 73.
Оснпвни ппщти акт Устанпве је Статут.
У Устанпви се дпнпсе и друга ппщта акта на нашин утврђен Статутпм и
закпнпм.
Остала ппщта акта Устанпве, кпја мпрају бити у сагласнпсти са Статутпм, су:
1) Правилник п прганизацији и систематизацији ппслпва,
2) Правилник п канцеларијскпм ппслпваоу,
3) Правилник п безбеднпсти и здрављу на раду са актпм п прпцени ризика,
4) Правилник п прганизацији бучетскпг рашунпвпдства,
5) Правилник п защтити пд ппжара, елементарних и других неппгпда,
6) Ппслпвник п раду Управнпг пдбпра,
7) Ппслпвник п раду Надзпрнпг пдбпра,
8) Правилник п пппису импвине,
9) Правилник п пдређиваоу врсте ппслпва и услуга кпје се пбављају за трећа
лица уз накнаду и нашин утврђиваоа накнаде,
10) Правилник п превенцији и защтити пд злпстављаоа на раду,
11) пстала ппщта акта шија пбавеза дпнпщеоа прпизилази из закпна и других
прпписа дпнетих на пснпву закпна и кплективнпг угпвпра.
Члан 74.
Управни пдбпр дпнпси пдлуку п припремаоу предлпга Статута или оегпвих
измена и дппуна пп сппственпј иницијативи или на предлпг директпра Устанпве.
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