
         На основу члана 4. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 
42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 83/14-
др.закон), члана 55. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 27/18-др.закон и 6/20), 
члана 32. став 1. тачка 8. а у вези са чланом 66. став 3. Закона  локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон 
и 47/18), члана 26. став 1. тачка 12. и члана 121. став 2. Статута града Краљева 
(„Службени лист града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст),  
        Скупштина града Краљева на седници одржаној  дана 29. новембра 2021. 
године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ГРАДА КРАЉЕВА 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

         Овом одлуком град Краљево (у даљем тексту: оснивач) оснива Центар за 
стручно усавршавање запослених у образовању града Краљева (у даљем 
тексту:Центар). 

Члан 2. 

         Центар има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима 
установе утврђеним законом, овом одлуком и Статутом Центра. 
         Центар стиче својство правног лица уписом у судски регистар Привредног 
суда. 

Члан 3. 

        Центар послује под називом:Центар за стручно усавршавање запослених у 
образовању града Краљева. 
       Седиште Центра је у Краљеву, улица Олге Јовичић-Рите број 1. 
        О промени назива, седишта и статусној промени Центра одлучује оснивач на 
предлог Управног одбора Центра. 
 

Члан 4. 

       Центар има свој печат, штамбиљ и знак. 
       Изглед и садржај печата, штамбиља и знака утврђује се Статутом Центра, у 
складу са законом. 

 



II  ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА 

Члан 5. 

       Центар је установа чији је задатак обављање послова стручног усавршавања 
запослених у образовању у циљу квалитетнијег остваривања и унапређења 
образовно-васпитног рада. 
       Претежна делатност Центра је: 
       85.60-помоћне образовне делатности. 
       Допунска делатност Центра је: 
- 18.13- услуге припреме за штампу, 
- 58.11-издавање књига, 
- 58.14-издавање часописа и периодичних издања, 
- 58.19-остала издавачка делатност, 
- 85.59-остало образовање. 
      Центар може, у мањем обиму или привремено, без уписа у судски регистар, 
да обавља и друге делатности које се уобичајено обављају уз основну делатност 
Центра. 
 

Члан 6. 
 

     Центар остварује делатност кроз следеће активности: 
- организација семинара и других облика стручног усавршавања, 
- анализа потреба за стручним усавршавањем запослених у образовању, 
- анализа понуде програма стручног усавршавања, 
- планирање обука и других видова стручног усавршавања, 
- праћење примене различитих облика стручног усавршавања, 
- помоћ при креирању нових програма стручног усавршавања, 
- формирање и одржавање базе података, 
- учешће у домаћим и међународним пројектима у области образовања, 
- сарадња са Заводом и другим центрима за професионални развој, 
- сарадња са локалном заједницом, 
- сарадња са Министарством просвете, 
- сарадња са образовно-васпитним установама. 

 
III СРЕДСТВА ЗА РАД ЦЕНТРА 

 
Члан 7. 

 

 Средства за оснивање Центра обезбеђују се у буџету града Краљева. 
      Град обезбеђује оснивачки улог у износу од 1.000,00 динара. 
 
         

Члан 8. 
        
       Средства за обављање делатности Центра обезбеђују се: 
-  у буџету Града, 
-  у буџету Републике, 



-  сопственим приходима оствареним обављањем делатности, 
- донацијама и спонзорством, 
- из других извора. 
 

                                                         Члан 9. 
 

        Оснивач је у обавези да у буџету Града обезбеди Центру средства за рад и 
средства за плате, додатке и накнаде запослених и социјалне доприносе на терет 
послодавца. 
 
                                                 IV  ОРГАНИ ЦЕНТРА 
 

                                                          Члан 10. 
 

      Органи Центра су: 
1. директор 
2. Управни одбор и 
3. Надзорни одбор. 

 
                                              Директор 
 
                                               Члан 11. 
 

      Директор руководи Центром у складу са законом. 
      Директора именује и разрешава оснивач по поступку и условима утврђеним 
Статутом Установе. 
      Директор се именује на период од четири године. 
      Директор може бити разрешен и пре истека времена на које је именован у 
случајевима предвиђеним Статутом Установе. 
 

Управни одбор 
                                                             

Члан 12. 
 

    Центром управља Управни одбор. 
    Управни одбор има седам чланова, укључујући и председника. 
    Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава оснивач у складу 
са законом. 
    Чланови Управног одбора именују се на период од четири године и по истеку 
мандата могу бити поново именовани. 
    Управни одбор чине: 
- четири представника оснивача,  
- представник основног образовања, 
- представник средњег образовања и 
- представник Школске управе. 
 
 

 



                                                       Члан 13. 
 
Статут Центра доноси Управни одбор и доставља га оснивачу на сагласност. 
Статутом се уређују назив и седиште установе, правни положај, имовина, 

делатност, заступање и представљање, унутрашња организација, органи-њихов 
састав, избор, именовање и надлежности, јавност рада, пословна тајна, 
обавештавање запослених, синдикално организовање, безбедност и здравље на 
раду, општа акта, као и друга питања од значаја за рад Центра. 

 
                                                       Надзорни одбор 

 
                                                        Члан 14. 
 
Надзор над радом и пословањем Центра врши Надзорни одбор. 
Надзорни одбор има пет чланова, укључујући и председника. 

       Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач у 
складу са законом. 
      Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године и по истеку 
мандата могу бити поново именовани. 
       Надзорни одбор чине: 
- три представника оснивача  
- представник Школске управе и 
- представник установа образовања. 
                                   

V  МЕЂУСОБНА ПРАВА  И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА  И ЦЕНТРА 
 

Члан 15. 
         
      Центар је дужан да извршава послове и задатке за које је основан и да 
оснивачу подноси одговарајуће извештаје о раду и пословању у складу са 
законом, Статутом Установе и на захтев оснивача. 
       
                                                               Члан 16. 
 
         Оснивач је дужан да обезбеди остваривање делатности Центра у складу са 
својим надлежностима и овлашћењима. 
  

Члан 17. 
 

         У случају поремећаја у пословању Центра оснивач може предузети мере које 
ће обезбедити несметано пословање Центра, разрешити органе које је поставио и 
именовати привреме органе, као и друге мере предвиђене законом. 

               
 
 
 
 



ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

                                                        Члан 18. 
 

Оснивач ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке именовати 
вршиоца дужности директора на период најдуже до шест месеци од дана избора, 
са задатком да обави послове подношења пријаве за упис у судски регистар 
Привредног суда  и изврши друге потребне припреме за почетак рада Центра. 

Оснивач ће именовати Привремени Управни одбор у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке, чији је задатак да у року од 60 дана од дана избора 
донесе Статут Центра и достави га оснивачу на сагласност. 
 
 
                                                              Члан 19. 
 

      Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева“. 
 
 
 
Скупштина града Краљева 
Број: 011-356/2021-I 
Дана: 29. новембра 2021. године 
 
 
 
                                                                                                Председник 
                                                                                   Скупштине града Краљева 
 

                                                                 Ненад Марковић, дипл. инж.саобраћаја 

        

        
         

 

       


