
Регионални центар за професионални  

развој запослених у образовању 

Дел.бр.: 32/2015 

Датум: 12. 05. 2015. 

Кањижа 

Главни трг 9 

 

На основу члана 30. став 1. тачка 1) и члана 52. Статута Регионалног центра за 

професионални развој запослених у образовању у Кањижи, Управни одбор Регионалног центра 

за професионални развој запослених у образовању у Кањижи доноси 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ 

 

Члан   1. 

 Овом Одлуком врше се измене Статута Регионалног центра за професионални развој 

запослених у образовању (у даљем тексту: Статут) од 25.06.2010. године. 

 

Члан   2. 

 У члану 4. став 2. мења се и гласи:  

 „Седиште Центра је у Кањижи, Главни трг бр. 9.“ 

 

Члан 3. 

 У члану 6. после става 3. додају се ст. 4. и 5. и гласе: 

 „Имовину Центра чине непокретне и покретне ствари, новчана средства и друга 

имовинска права.  

            Центар прибавља, управља, користи и располаже са имовином у складу са законом 

којим се уређује јавна својина.“ 

 

Члан 4. 

 У члану 15. алинеја 1 и 2 мењају се и гласе:  

 „- има стечено високо образовање на студијама другог степена (дипломске академске 

студије - мастер, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) 

или на основним студијама у трајању од четири године 

- радно искуство од најмање пет година у области образовања“. 

 

Члан 5. 

  У члану 22. тачка 9. мења се и гласи:  

 „9. доноси акт о организацији и систематизацији послова уз сагласност надлежног 

органа Оснивача,“.  

Члан 6. 

 Члан 23. мења се и гласи: 

 „Директор је материјално одговоран за штету коју намерно или крајњом непажњом 

нанесе установи“. 

 

Члан 7. 

 У члану 25. став 3. мења се и гласи: 

 „Три члана управног одбора су представници оснивача, један је представник 

запослених у Центру, а један је представник запослених у установама образовања.“  

 

 Члан 8. 

 У члану 30. тачка 10. мења се и гласи:  

 „10. расписује конкрус и утврђује предлог за именовање директора,“. 

 После тачке 12. додаје се нова тачка и гласи:  



„13. закључује уговор о раду са директором којим се уређују права, обавезе и 

одговорности послодавца и директора са којим се заснива радни однос,“ 

Досадашње тачке 13. и 14. постају тачке 14. и 15. 

 

Члан 9. 

 У члану 32. став 3. мења се и гласи:  

 „Два члана Надзорног одбора су представници оснивача, а један је представник 

запослених у установама образовања.“ 

 Став 4. брише се. 

 Досадашњи ст. 5., 6.,7. и 8. постају ст. 4, 5., 6., и 7. 

 

Члан 10. 

 Члан 38. мења се и гласи:  

 „Организациони делови Центра, назив и опис послова, врста и степен захтеване 

стручне спреме, односно образовања и други посебни услови за рад на пословима у Центру 

утврђују се актом о организацији и систематизацији послова.“  

 

Члан 11. 

 У члану 39. речи: „Правилник о унутрашњој органиазцији и систематизацији“ замењују 

се речима: „Акт о организацији и систематизацији послова“.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 12.  

 Управни одбор Центра утврдиће пречишћен текст Статута Регионалног центра за 

професионални развој запослених у образовању у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке.  

 

Члан 13. 

Одлука о изменама и допунама Статута Регионалног центра за професионални развој 

запослених у образовању објављује се на огласној табли Центра, а на исту сагласност даје 

надлежан орган оснивача. 

                                                                                            

 

 

      Председник Управног одбора  

      _____________________ 

 Кришка Едит 

 

 


