КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР „ЧОКА“
ул. Марщала Тита бр. 2
23320 Чпка
дел. брпј: 399/1-4-141
датум: 27.11.2017. гпдине

На пснпву шлана 69. Статута Културнп - пбразпвнпг центра „Чпка“ (брпј 201-14-27, пд
22.12.2008. гпдине), Одлуке п изменама и дппунама Статута Културнп пбразпвнпг центра „Чпка“
(брпј 97/2 – 4 – 44, пд 31.03.2011. гпдине) и Одлуке п изменама и дппунама Статута Културнп
пбразпвнпг центра „Чпка“ (брпј 355/1 – 4 – 121а, пд 20.10.2017.), Управни пдбпр на седници пджанпј
дана 27. нпвембра 2017. гпдине утврдип је:

СТАТУТ
КУЛТУРНП – ПБРАЗПВНПГ ЦЕНТРА „ЧПКА“ У ЧПКИ
Прешищћени текст

I. ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутпм се уређује правни пплпжај, назив и седищте Културнп - пбразпвнпг центра
„Чпка'' у Чпки (у даљем тексту: КОЦ ), заступаое и представљаое, делатнпст, унутращоа прганизација
КОЦ-а, планираое, стицаое и кприщћеое средстава за пбављаое делатнпсти пргана КОЦ-а и оихпве
пбавезе и пдгпвпрнпсти, нашин пствариваоа сарадое и услпви за рад синдиката, ппслпвна тајна,
пбавещтаваое радника, защтита права радника, защтита живптне и радне средине и друга питаоа пд
знашаја за рад и пбављаое делатнпсти КОЦ-а.
Члан 2.
КОЦ „Чпка“ у Чпки је правни следбеник Образпвнп-културне устанпве „РАДНИЧКИ
УНИВЕРЗИТЕТ“ п.п. Чпка.
II. ПРАВНИ ППЛПЖАЈ, НАЗИВ И СЕДИШТЕ КПЦ-а
Члан 3.
КОЦ је правнп лице, са свим правима и пдгпвпрнпстима кпје има на пснпву Устава, закпна и
пвпг Статута. Устанпва у правнпм прпмету са трећим лицима има сва права и пбавезе у пквиру
уписане делатнпсти и у вези са тпм делатнпщћу.
Устанпва у правнпм прпмету са трећим лицима за свпје пбавезе пдгпвара са пптпунпм
пдгпвпрнпщћу. Средства КОЦ-а за пбављаое делатнпсти пд ппсебнпг друщтвенпг интереса не мпгу
бити предмет изврщеоа.
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Члан 4.
КОЦ има свпј жирп рашун, а мпже имати и рашуне за ппсебне намене.
Члан 5.
Пун назив КОЦ-а гласи: КУЛТУРНО - ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР „ЧОКА“ у Чпки са пптпунпм
пдгпвпрнпщћу, CSÓKA MŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI KÖZPONT teljes felelőséggel.
Назив КОЦ-а се истише на ппслпвним прпстпријама на српскпм језику ћирилишним писмпм и на
мађарскпм језику.
Члан 6.
Седищте КОЦ-а је у Чпки, улица Марщала Тита бр. 2.

III. ЗАСТУПАОЕ И ПРЕДСТАВЉАОЕ КПЦ-а
Члан 7.
КОЦ заступа и представља директпр КОЦ-а. Директпр КОЦ-а мпже путем писмене пунпмпћи
пренети свпја пвлащћеоа за заступаое и представљаое КОЦ-а на друга лица.
Пунпмпћ је пгранишена.
Члан 8.
КОЦ има свпј пешат пкруглпг пблика, прешника 40 mm у два кружна лука, пп кружници пешата
исписан је текст на српскпм језику ћирилишним писмпм: Културнп пбразпвни центар „Чпка“ п.п. а
исппд тпга: Сsókа Művelődési és Oktatási Központ t.f. На средини пешата је: Чпка – Csóka.
КОЦ има щтамбиљ за сигнираое дпкумената и пријемни щтамбиљ. Штамбиљ за сигнираое
дпкумената је правпугапнпг пблика велишине 55 x 18 mm и садржи назив КОЦ-а на српскпм језику
ћирилишним писмпм и на мађарскпм језику.
Пријемни щтамбиљ је правпугапнпг пблика, велишине 55 x 34 mm, а садржи назив КОЦ-а на
српскпм језику ћирилишним писмпм и на мађарскпм језику, а исппд тпга реш БРОЈ затим следи
линија а на крају линије реш SZÁM, исппд тпга је линија, а у прпдужетку 20, па линија, па у наставку
скраћеница ГОД. па цртица ÉV, исппд тпга ЧОКА - CSÓKA.
IV. ДЕЛАТНПСТ КПЦ-а
Члан 9.
КОЦ пбавља следеће делатнпсти:
85.59 псталп пбразпваое
91.01 делатнпст библиптека и архива
91.02 делатнпст музеја и збирки
91.03 защтита и пдржаваое неппкретних дпбара, културнп истпријских
лпкација, зграда и слишних туристишких сппменика
90.03 уметнишкп стваралащтвп
90.04 рад уметнишких устанпва
58.13 издаваое нпвина
58.11 издаваое коига
60.20 прпизвпдоа и емитпваое телевизијскпг прпграма
60.10 емитпваое радип прпграма
59.11 прпизвпдоа кинематпграфских дела, аудип-визуелних прпизвпда
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и телевизијскпг прпграма
59.20 снимаое и издаваое звушних записа и музике
59.13 дистрибуција кинематпграфских дела, аудип-визуелних дела
и телевизијскпг прпграма
59.14 делатнпст приказиваоа кинематпграфских дела
93.29 пстале забавне и рекреативне делатнпсти
77.33 изнајмљиваое и лизинг канцеларијских мащина
и канцеларијске ппреме (укљушујући рашунаре)
62.02 кпнсултантске делатнпсти у пбласти инфпрмаципне технплпгије
63.11 пбрада ппдатака, хпстинг и слишнп
62.01 рашунарскп прпграмираое
62.09 пстале услуге инфпрмаципне технплпгије
74.30 превпђеое и услуге тумаша
69.20 рашунпвпдствени, коигпвпдствени и ревизпрски ппслпви,
ппрескп саветпваое
47.61 тргпвина на малп коигама у специјализпваним прпдавницама
47.62 тргпвина на малп нпвинама и канцеларијским материјалпм
у специјализпваним прпдавницама
47.79 тргпвина на малп пплпвнпм рпбпм у прпдавницама.
Члан 10.
КОЦ мпже да прпмени, дппуни или прпщири свпју делатнпст. Одлуку п прпмени делатнпсти
дпнпси Управни пдбпр КОЦ-а, уз сагласнпст псниваша.
V. УНУТРАШОА ПРГАНИЗАЦИЈА КПЦ-а
Члан 11.
КОЦ свпју делатнпст пбавља крпз рад радних јединица и тп :
1. Радна јединица за перманентнп пбразпваое
2. Радна јединица библиптеке
3. Радна јединица за културну делатнпст
4. Радна јединица за инфпрматику
5. Радна јединица за ппщте ппслпве.
Члан 12.
У циљу пбављаоа делатнпсти КОЦ се мпже у свпм раду ппвезати са другим прганима и
прганизаципним јединицама ван КОЦ-а, уз сагласнпст псниваша.
Културнп - уметнишка, сппртска и друга друщтва мпгу се у пквиру пдгпварајуће радне јединице
приппјити КОЦ-у.
VI. ПЛАНИРАОЕ
Члан 13.
Ради пбављаоа делатнпсти Управни пдбпр на предлпг директпра КОЦ-а дпнпси средопрпшни
и гпдищои прпграм рада.
Прпграми рада се дпнпсе на предлпг директпра, у шијпј изради ушествују рукпвпдипци радних
јединица.
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КОЦ ппднпси пснивашу предлпг гпдищоег прпграма рада најкасније дп 01. јула текуће гпдине,
за наредну гпдину.
Члан 14.
Директпр КОЦ-а ппднпси гпдищои извещтај п раду устанпве и гпдищои пбрашун Управнпм
пдбпру и пснивашу, у прпписанпм закпнскпм рпку.
VII. СРЕДСТАВА КПЦ-а
Члан 15.
КОЦ стише средства за пбављеое делатнпсти из бучета Опщтине, из бучета АП Впјвпдине, из
бучета РС, неппсреднп пд кприсника, прпдајпм прпизвпда и услуга, дпнатпрствпм, ппклпнпм,
каматпм и из других закпнпм утврђених извпра.
Члан 16.
Средства кпјима распплаже КОЦ су ппслпвна средства (пснпвна и пбртна). Ппслпвна средства
су друщтвена средства, кпјима радници КОЦ-а управљају у складу са закпнским прпписима.
Обавезе псниваша у ппгледу снпщеоа материјалних трпщкпва и трпщкпва брутп зараде
радника КОЦ-а биће утврђене Ппјединашним кплективним угпвпрпм КОЦ-а.
VIII. ПРГАНИ КПЦ-а
Члан 17.
КОЦ има редпвне, ппсебне и струшне пргане.
А. Редпвни пргани КОЦ-а су:
1. Директпр
2. Управни пдбпр
3. Надзпрни пдбпр
Б. Ппсебни пргани КОЦ-а су:
1. Савет библиптеке
A. РЕДПВНИ ПРГАНИ КПЦ-а
1. Директор
Члан 18.
Установом руководи директор.
Директора установе именује и разрешава Скупштина општине Чока, на основу претходно
спорведеног јавног конкурса, на период од четири године и може бити поново именован.
Члан 19.
Јавни конкурс за избор и именовање директора расписује и спроводи управни одбор установе.
Јавни конкурс из претходног става расписује управни одбор установе 60 дана пре истека
мандата директора.
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Јавни конкурс објављује се на сајту Националне службе за запошљавање и у најмање једним
дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике, као и у једном од штампаних
медија на језику и писму мађарске националне мањине.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од петнаест
дана од дана оглашавања јавног конкурса.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, управни одбор одбацује закључком против кога се може изјавити
посебна жалба општинском већу у року од три дана од дана достављања закључка.
Жалба из претходног става овог члана не задржава извршење закључка.
Управни одбор установе 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 (у даљем тексту: Листа).
Листа садржи мишљење управног одбора о стручним и организационим способностима сваког
кандидата и записник о обављеном разговору.
Скупштина општине Чока именује директора установе са Листе.
Општинско веће предлаже Скупштини општине кандидата за директора са Листе.
Ако Општинско веће не прихвати предлоге са Листе дужно је да о разлозима за то обавести
Скупштину општине.
Јавни конкурс није успео ако управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава услове
да уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести оснивача, односно уколико Скупштина
општине не именује директора установе са Листе.
Члан 20.
За директора Установе може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
1. да има стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовнонаучног поља друштвено-хуманистичких, економских или правних наука на студијама другог степена
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке струковне студије, специјалистичке
академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
2. да има најмање пет година радног искуства у струци и три године радног искуства у области
културе или образовања
3. да није правоснажно осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање
дужности директора
4. да поседује држављанство Републике Србије
5. да има општу здравствену способност
6. да познаје језике који су у службеној употреби у општини Чока.
Кандидат за директора установе дужан је да предложи програм рада и развоја установе, као
саставни део конкурсне документације.
Члан 21.
Директор Установе:
1) организује и руководи радом Установе
2) доноси акт о организацији и ситематизацији послова и друга општа акта у складу са законом
и статутом Установе
3) извршава одлуке управног одбора Установе
4) заступа установу
5) стара се о законитости рада Установе
6) одговоран је за спровођење програма рада установе
7) одговоран је за материјално-финансијско пословање Установе
8) врши и друге послове утврђене законом и овим Статутом.
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Члан 22.
Дужност директора Установе престаје истеком мандата и разрешењем.
Оснивач Установе разрешиће директора пре истека мандата:
1) на лични захтев
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона
3) ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету Установи или ако
занемарује или несавесно извршава своје обавезе због чега су настале или могу настати веће
сметње у раду Установе
4) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности директора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен за кривично
дело које га чини недостојним за обављање дужности директора Установе
5) из других разлога утврђених законом или овим статутом.
Члан 23.
Скупштина општине 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.
Вршилац дужности директора мора да испуњава услове за избор кандидата за директора
утврђене овим Статутом.
2. Управни одбор
Члан 24.
Управни одбор је орган управљања Установе.
Чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и
познавалаца културне делатности, на период од четири године и могу бити именовани највише два
пута.
Председника управног одбора именује оснивач из реда чланова управног одбора.
Управни одбор установе има пет (5) чланова, од којих се два члана именују из реда
запослених, на предлог репрезентативног синдиката установе, односно на предлог већине запослених
уколико не постоји репрезентативни синдикат.
Састав управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање
заступљеног пола.
Председнику и члановима управног одбора може припадати накнада за рад под условима и
према мерилима утврђеним актом оснивача.
У случају спречености председника управног одбора, седницу управног одбора може заказати
и њој председавати, најстарији члан управног одбора
Оснивач може до именовања председника и чланова управног одбора да именује вршиоце
дужности председника и чланова управног одбора.
Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и члана управног одбора Установе и
у случају када председнику, односно члану управног одбора престане дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно члана управног одбора може обављати ту функцију
најдуже једну годину.
Члан 25.
Дужност члана управног одбора престаје истеком мандата и разрешењем.
Скупштина општине разрешиће члана управног одбора пре истека мандата:
- на лични захтев,
- ако обавља дужност супротно одредбама закона, ове одлуке или других општих акта,
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- наступањем неког од услова за престанак радног односа у складу са законом,
- ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету установи или
занемарује, односно несавесно извршава своје обавезе тако да су настале или могу настати веће
сметње у раду установе,
- ако је против њега покретнут кривични поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана управног одбора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен
за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана управног одбора и
- из других разлога утврђених законом или статутом установе.
Члан 26.
Управни одбор:
1. доноси статут
2. доноси друге опште акте предвиђене законом и статутом
3. утврђује пословну и развојну политику
4. одлучује о пословању установе
5. доноси програм рада установе на предлог директора, уз сагласност оснивача
6. доноси годишњи финансијски план, уз сагласност оснивача
7. усваја годишњи обрачун
8. усваја годишњи извештај о раду и пословању
9. даје предлог о статусним променама у складу са законом
10. доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата за директора која садржи
мишљење управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник
о обављеном разговору
11. закључује уговор о раду са директором на одређено време до истека рока на који је
изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које је већ
запослено у установи на неодређено време закључује анекс уговора о раду у складу са Законом о
раду
12. одлучује о другим питањима утврђеним законом и статутом.
3. Надзорни одбор
Члан 27.
Надзорни одбор обавља надзор на пословањем установе.
Чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач на период од четири године и могу
бити именовани највише два пута.
Председника надзорног одбора именује оснивач из реда чланова надзорног одбора.
Члан 28.
Надзорни одбор има три (3) члана, од којих се један именује из реда запослених, на предлог
репрезентативног синдиката установе, односно на предлог већине запослених уколико не постоји
репрезентативни синдикат.
Састав надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника
мање заступљеног пола.
Председнику и члановима надзорног одбора може припадати накнада за рад под условима и
према мерилима утврђеним актом оснивача.
Оснивач може до именовања председника и чланова надзорног одбора да именује вршиоце
дужности председника и чланова надзорног одбора установе.
Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и члана надзорног одбора установе
и у случају да председнику, односно члану надзорног одбора престане дужност пре истека мандата.
У случају спречености председника надзорног одбора, седницу надзорног одбора може
заказати и њој председатавати најстарији члан надзорног одбора.
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Вршилац дужности председника, односно члана надзорног одбора може обављати ту функцију
најдуже једну годину.
Члан 29.
Дужност члана надзорног одбора престаје истеком мандата и разрешењем.
Скупштина општине разрешиће члана надзорног одбора пре истека мандата:
- на лични захтев,
- ако обавља дужност супротно одредбама закона, ове одлуке или других општих акта,
- наступањем неког од услова за престанак радног односа у складу са законом,
- ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету установи или
занемарује, односно несавесно извршава своје обавезе тако да су настале или могу настати веће
сметње у раду установе,
- ако је против њега покретнут кривични поступак за дело које га чини недостојним за
обављање дужности члана управног одбора, односно ако је правноснажном судском одлуком осуђен
за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана надзорног одбора и
- из других разлога утврђених законом или статутом установе.
Члан 30.
Надзорни одбор:
1. врши надзор над пословањем Установе
2. врши преглед годишњег извештаја и утврђује да ли је исти састављен у складу са прописима
3. утврђује да ли се пословне књиге и друга документа Установе воде уредно и у складу са
прописима,
4. врши преглед извештаја који се подносе Управном одбору о пословању и пословној
политици Установе о годишњим финансијским исказима и извештајима о пословању Установе која се
подносе оснивачу и даје мишљење на исте
5. најмање једном годишње подноси извештај о свом раду надлежном органу оснивача
6. врши и друге послове утврђене законом, оснивачким актом, овим статутом и другим општим
актима.

Члан 31.
Брисанп.
Члан 32.
Брисанп.
Члан 33.
Брисанп.
Члан 34.
Брисанп.
Члан 34/а.
Брисанп.
Члан 35.
Брисанп.
Члан 36.
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Брисанп.
Члан 37.
Брисанп.
Члан 38.
Брисанп.

Б. ППСЕБНИ ПРГАНИ КПЦ-а
1. Савет библиптеке
Члан 39.
У пквиру радне јединице библиптеке делује Савет библиптеке кап ппсебан саветпдавни прган.
Савет библиптеке има пет (5) шланпва, кпје на предлпг шиталаца - шланпва библиптеке и
заппслених радника у библиптеци именује Управни пдбпр, на мандатни перипд пд шетири (4) гпдине.
Савет библиптеке из реда свпјих шланпва бира председника.
Члан 40.
Савет библиптеке сарађује у пствариваоу прпграма рада библиптеке, у прганизпваоу разних
акција и манифестација у складу са прпгрампм рада и пвим Статутпм.
Члан 41.
У КОЦ-у се мпгу пп пптреби фпрмирати и струшне кпмисије и друга струшна тела.
IX. РАД СИНДИКАТА
Члан 42.
Радници и пргани КОЦ-а пстварују сарадоу са прганизацијпм синдиката у КОЦ-у такп щтп је
благпвременп пбавещтавају п активнпстима, радоама и прпблемима кпји се тишу пствариваоа права
и пбавеза радника пп пснпву раднпг пднпса.
Члан 43.
Приликпм усвајаоа ппщтих аката кпји се пднпсе на права и пбавезе радника и пп пснпву рада
Управни пдбпр разматра предлпге и мищљеоа прганизације синдиката, акп је таквп мищљеое
дпстављенп.
Органи КОЦ-а су дужни да размптре предлпге прганизације синдиката у вези са пствариваоем
права радника и материјалнпг пплпжаја радника.
X. ППСЛПВНА ТАЈНА
Члан 44.
Ппслпвнпм тајнпм сматрају се исправе и ппдаци утврђени ппщтим актима КОЦ-а, шије би
саппщтеое или даваое на увид непвлащћенпм лицу билп прптивнп ппслпваоу КОЦ-а или би щтетилп
интересима и ппслпвнпм угледу КОЦ-а.
Члан 45.
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Исправе и ппдатке кпји се сматрају ппслпвнпм тајнпм мпже другим лицима саппщтавати
директпр КОЦ-а, а ппједине врсте исправа и ппдатака и лице пдређенп ппщтим актпм КОЦ-а.
Члан 46.
Ппслпвну тајну су дужни шувати сви радници КОЦ-а, кпји на билп кпји нашин сазнају за исправу
или ппдатак кпји се сматра ппслпвнпм тајнпм.
XI. ПБАВЕШТАВАОЕ РАДНИКА
Члан 47.
Органи КОЦ-а су дужни да пбезбеде редпвнп, благпвременп и истинитп пбавещтеое радника у
свим питаоима знашајним за рад, ппслпваое и пбављаое делатнпсти КОЦ-а, п кприщћеоу ,
удруживаоу и распплагаоу средствима КОЦ-а, и другим питаоима пд интереса за управљаое и
пдлушиваое.
XII. ЗАШТИТА ПРАВА РАДНИКА
Члан 48.
Радници пстварују защтиту свпјих права у КОЦ-у и пред надлежним прганима ван КОЦ-а, на
нашин и пп ппступку утврђеним закпнпм и ппјединашним кплективним угпвпрпм.

XIII. ЗАШТИТА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ
Члан 49.
КОЦ и оени пргани су дужни да се трајнп старају п защтити и унапређиваоу шпвекпве живптне
средине , какп у пбјектима за пбављаое свпје делатнпсти, такп и изван тих пбјеката.

XIV. ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА КПЦ-а
Члан 50.
Ппд ппсебним друщтвеним делатнпстима у пквиру делатнпсти КОЦ-а ппдразумевају се
следеће делатнпсти:
- културна делатнпст
- библиптекарска делатнпст
Ппд псталим делатнпстима КОЦ-а ппдразумевају се средое и перманентнп пбразпваое,
инфпрматика и ппщти ппслпви.

1. Културна делатнпст
Члан 51.
У пквиру радне јединице за културну делатнпст КОЦ-а пбављају се следеће делатнпсти:
- прганизпваое културнп - уметнишких манифестација
- аматерски рад у друщтвима у пбласти драме, ликпвнпг стваралащтва, фплклпра и другп,
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-

естрадне и друге манифестације, видеп и дискп клубпва,
сценскп - музишка делатнпст и слишнп.

Члан 52.
КОЦ ствара услпве за рад културне делатнпсти на теритприји ппщтине.
Члан 53.
Радна јединица за културне делатнпсти сарађује са разним субјектима културе у ппщтини и ван
ое, и у тпм склппу прганизује разне културне манифестације.
Члан 54.
Радна јединица свпје прпграме рада дпнпси у склппу прпграма и планпва рада КОЦ-а.

2. Библиптекарска делатнпст
Члан 55.
У КОЦ-у ппставља се рад Опщтинске библиптеке за врщеое библиптешких ппслпва утврђених
закпнпм.
Библиптека, кап радна јединица КОЦ-а има задатак да :
- набавља, сређује и шува све врсте библиптешкпг материјала
- струшнп пбрађује библиптешки материјал
- услужује грађане – шитапце,
- птвара библиптешке јединице ван седищта у ппщтини
- прпушава стаое и пптребе, те развија делатнпст библиптекарства
- сарађује са другим библиптекама
- стара се п струшнпм усаврщаваоу заппслених,
- врщи антикварску делатнпст, прпдају коига, канцеларијскпг материјала и прибпра, услужну
прпдају радпва аматерских сликара и других предмета примеоене уметнпсти,
- развија разне пблике прпщирене делатнпсти (прпмпције, сусрети, смптре, такмишеоа,
излпжбе и слишнп)
Библиптека има шитапницу.
Члан 56.
КОЦ ствара услпве за рад библиптешке јединице на теритприји ппщтине.
Члан 57.
Радна јединица библиптека пружа струшну ппмпћ библиптекама у щкплама, у насељеним
местима ппщтине, кап и у предузећима и у другим устанпвама.
Члан 58.
Крпз рад библиптеке пстварују се задаци прпписани закпнпм п библиптешкпј делатнпсти.
Члан 59.
Радна јединица свпје прпграме рада дпнпси у складу са прпграмима и планпвима рада КОЦ-а.
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3. Делатнпст физичке културе
Члан 60.
Брисанп.
Члан 61.
Брисанп.
ПСТАЛЕ ДЕЛАТНПСТИ КПЦ-а
1. Средое и перманентнп пбразпваое
Члан 62.
У складу са израженим пптребама заинтереспваних грађана КОЦ пбезбеђује услпве за
пдређене видпве средоег пбразпваоа пдраслих, кап щтп су:
- стицаое I. и II. степена струшнпсти
- припремаое и пплагаое испита за стицаое III. - IV. степена струшне спреме,
- прганизпваое припремних и кпнсултативних курсева,
- припремаое за пплагаое струшних испита,
- нефпрмалнп пбразпваое ради стицаоа пдређених зваоа и вещтина пп ппсебним
прпграмима и прпписима.
Материјална средства за све пблике пвпг вида пбразпваоа пбезбеђују пплазници или
прганизација за шије пптребе кадрпви или пплазници се псппспбљавају.
Члан 63.
КОЦ ппставља прпграмску пријентацију на таква усмереоа и занимаоа кпја нису присутне у
раду средое щкпле у седищту КОЦ-а.
Оснпвни пблик активнпсти је сарадоа са васпитнп - пбразпвним устанпвама какп у ппщтини
Чпка, такп и изван ппщтине.
Члан 64.
Прпграм средоег или перманентнпг пбразпваоа се дпнпси или на пснпву важећих прпписа
из дате пбласти, или сппразумнп са кприсницима услуга.
2. Инфпрматика
Члан 65.
Унутар радне јединице инфпрматике пбавља се следеће:
- пружаое рашунарске услуге
- пдржаваое рашунарске мреже КОЦ -а
- праћеое развпја рашунарске и инфпрматишке технплпгије, и предлагаое рещеоа за развпј
система
- израда планпва кприщћеоа рашунара и рашунарске ушипнице
- израда планпва и прпграма курсева за рашунарску пбуку
- репрпдукција звушних и видеп записа
- репрпдукција кпмпјутерских медија
- пружаое савета у вези са кпмпјутерскпм ппремпм
- пружаое савета и израда кпмпјутерских прпграма
- пбрада ппдатака и изградоа базе ппдатака
- пдржаваое и пправка канцеларијских, рашунских и рашунарских мащина
- и пстале активнпсти у вези са кпмпјутерима.
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3. Ппшти ппслпви
Члан 66.
КОЦ у пквиру свпје делатнпсти путем радне јединице за ппщте ппслпве врщи следеће ппслпве:
- ппслпви рукпвпђеоа, администрације, финансијски и коигпвпдствени ппслпви за КОЦ ,
- пстале неппменуте услуге унутар и изван КОЦ-а из оене делатнпсти, кпји не спадају у
делпкруг псталих радних јединица.
Члан 67.
Радне јединице пбављају и друге ппслпве псим пних кпји су наведени у пвпм Статуту, акп је тп
у вези и у интересу пствариваоа уписане делатнпсти КОЦ-а.
XV. ППШТА АКТА
Члан 68.
Опщтим актима у смислу пвпг Статута сматрају се: кплективни угпвпри, правилници и пдлуке
кпјима се на ппщти нашин уређују међуспбни пднпси радника и пргана КОЦ.-а.
Члан 69.
Опщте акте дпнпси Управни пдбпр КОЦ-а , акп закпнпм или пвим Стаутпм није другашије
уређенп.
Акп се ппщтим актпм регулищу пднпси пд ппсебнпг друщтвенпг интереса, пре дпнпщеоа акта
Управни пдбпр пбавезнп прибавља сагласнпст псниваша или усвпјени ппщти акт дпставља пснивашу
на даваое сагласнпсти.
Члан 70.
Опщти акти дпнпсе се на предлпг директпра КОЦ-а.
Одређене ппщте акте дпнпси директпр у складу са закпнпм.
Нацрт ппщтих аката израђује пдгпварајућа струшна служба пп упутсвима директпра.
Акп се ппщтим актпм уређују пднпси радника пп пснпву раднпг пднпса, а нарпшитп:
систематизација радних места, награђиваое, пдгпвпрнпст и др. нацрт ппщтег акта разматра синдикат
и свпје примедбе и предлпге дпставља Управнпм пдбпру или директпру ради разматраоа, акп је исти
надлежан за дпнпщеое тпг ппщтег акта.
Члан 71.
Сваки ппщти акт треба да буде у складу са пдредбама Статута.
Члан 72.
Опщти акти пбјављују се истицаоем на пгласнпј табли КОЦ-а, и ступају на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа, акп самим тим ппщтим актпм није другашије пдређен дан ступаоа на снагу.
О пбјављиваоу ппщтег акта на пгласнпј табли сашиоава се закљушак у виду службене белещке
уз навпђеое назива ппщтег акта, оегпве пзнаке у делпвпднику, дан када је истакнут на пгласнпј
табли. Закљушак п пбјављиваоу и примерак ппщтег акта завпде се у Делпвпдни прптпкпл и шувају се
кап трајни дпкумент.
КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР „ЧОКА“

Председник Управнпг пдбпра
Мартпнпши Михаљ с.р.

_______________________________
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