
ЈАВНА УСТАНОВА „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ 

З Р Е Њ А Н И Н 
Број:  883 

Дана:  09.09.2013. 

 

 

На основу члана 21. Закона о јавним службама (“Службени гласник РС“  бр. 42/91, 

71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр. др. закона)  и члана 22. 

Статута  Јавне  установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин , Управни одбор Јавне установе  

„СПОРТСКИ  ОБЈЕКТИ“    Зрењанин, на седници одржаној дана  09.09.2013. године  донео је    

 

 

     О     Д     Л     У     К     У  

    О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА    СТАТУТА  ЈАВНЕ  УСТАНОВЕ  

   „СПОРТСКИ  ОБЈЕКТИ“    З  Р  Е  Њ  А  Н  И  Н 

 

 

    Члан  1. 

 

У  Статуту Јавне установе „ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин који је донео  Управни 

одбор Установе  на седници одржаној дана 16.12.2010. године, са изменама и допунама 

Статута Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“  Зрењанин  број  99-1 од дана 22.03.2011. 

године и изменама и допунама Статута број 954 од 11.10.2012. године, члан 16. се мења и 

гласи:   

„Радом и пословањем  Установе руководи Директор. 

Директор Установе именује се на основу претходно спроведеног јавног конкурса, на 

период од четири године и може бити поново именован. 

 Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује и спроводи Управни одбор Установе, 

 60 дана пре истека мандата Директора. 

  Управни одбор Установе дужан је да у року од 30 дана од дана завршетка јавног 

конкурса изврши избор кандидата и предлог достави оснивачу. 

 Оснивач именује Директора Установе на основу предлога Управног одбора Установе. 

 Ако оснивач није прихватио предлог Управног одбора сматра се да јавни конкурс 

није успео. “ 

 

     Члан 2. 
 

Члан 20. се мења и гласи:     

„Дужност  Директора  Установе  престаје истеком мандата и резрешењем. 

Оснивач Установе разрешиће Директора и пре истека мандата: 

- на лични захтев, 

- ако обавља дужност супротно одредбама закона, оснивачког акта, овог Статута и 

других правних аката, 

- ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету 

Установи или тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе да су настале 

или могу настати веће сметње у раду Установе, 

- уколико за време обављања дужности буде правноснажно осуђен на условну или 

безусловну казну затвора за кривично дело која га чини недостојним за обављање 

дужности Директора Установе, 

- из других разлога утврђених законом.“ 



    Члан 3. 

 

После члана 20. додаје се члан 20а који гласи: 

    „Члан 20а 

 

Оснивач може именовати вршиоца дужности Директора Установе, без претходно 

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

односно када јавни конкурс за Директора није успео. 

Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину.“ 

 

    Члан 4. 

 

 У члану  21. став 6. се мења и гласи: 

„Представнике запослених у Управни одбор предлаже репрезентативни синдикат 

Установе.“ 

 

    Члан 5. 

 

У члану 22. додаје се нова алинеја која гласи: 

„- даје предлог оснивачу кандидата за Директора Установе.“ 

 

    Члан 6. 

 

У члану 24. став 3. се мења и гласи: 

„ Члана Надзорног одбора – представника запослених предлаже репрезентативни 

синдикат Установе.“ 

 

    Члан  7.  

     

 Измене и допуне  Статута ступају на снагу осмог дана од  дана објављивања на 

огласној табли Установе, а по претходно добијеној сагласности од Скупштине града 

Зрењанина.     

  

 

 

 

                ПРЕДСЕДНИК   УПРАВНОГ ОДБОРА                 
 

            ____________________________________ 

        Дарко  Велисављев  

 

 

 

 

 

 

 



    О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

 

 

 

 

Управни одбор Јавне установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“  Зрењанин на седници 

одржаној дана  09.09.2013. године,  донео је Одлуку о изменама  и допунама Статута Јавне 

установе „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ“ Зрењанин и исту доставља Скупштини града Зрењанина 

ради давања сагласноси. 

 

Доношењу Одлуке о изменама и допунама Статута Јавне установе  „СПОРТСКИ 

ОБЈЕКТИ“  Зрењанин приступило се из  разлога боље организације и ефикасности рада  Јавне 

установе „Спортски објекти“ Зрењанин. 

 

  

 

 

 

 

СЕКРЕТАР УСТАНОВЕ 

 

Бађин Живковић Љубица     ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ 

 


