
                     Предлог 

На основу члана 34. и 35. Закона о култури („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16, 

30/16 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 40. тачка 13. Статута општине Кањижа („Службени 

лист општине Кањижа“, бр. 2/20 – пречишћен текст) и члана 26. Статута Регионалног креативног 

атељеа Кањижа и мишљења Националног савета мађарске националне мањине ____________од 

__. марта 2022. године Скупштина општине Кањижа на седници одржаној __. ________ 2022. 

године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о  именовању директора Регионалног креативног атељеа Кањижа 
 

I 

ЕДИТ ЕРДЕЉИ ТОТ, професор мађарског језика и књижевности из Кањиже, 

ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Регионалног креативног атељеа Кањижа,  на период од четири 

године.  

 

II 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Решењем Скупштине општине Кањижа бр. 02-118/2018-I/Б од 5. априла 2018. године Едит 

Ердељи Тот из Кањиже именована је за директора Регионалног креативног атељеа Кањижа на 

период од четири године. 

 Управни одбор Регионалног креативног атељеа Кањижа сагласно одредбама члана 35. 

Закона о култури  („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/2020, 47/2021 

и 78/2021) расписао је јавни конкурс за именовање директора који је објављен дана 2. марта 2022. 

године на сајту Националне службе за запошљавање, односно у дневним листовима: „Дневник“ и 

„Magyar Szó”.  

 Одредбама члана 34. став 2. Закона о култури („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 

13/16, 30/16 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021) прописано је да директора установе именује и 

разрешава оснивач. Одредбама члана 35. истог закона прописано је да се директор установе чији је 

оснивач јединица локалне самоуправе, именује се на основу претходно спроведеног јавног 

конкурса, на период од четири године и може бити поново именован, да јавни конкурс расписује и 

спроводи управни одбор установе  уз претходну сагласност оснивача, 60 дана пре истека мандата 

директора и да се јавни конкурс објављује на сајту Националне службе за запошљавање и у 

најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике, односно 

у слуачју  именовања директора установе од посебног значаја за очување, унапређење и развој 

културне посебности и очување националног идентитета националне мањине јавни оглас се 

објављује и у једном од штампаних медија на језику и писму одговарајуће националне мањине. У 

члану 35. прописано је да 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, да  Листа садржи мишљење управног одбора о 

стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору и 

да оснивач именује директора установе са Листе.  

 Управни одбор Регионалног креативног атељеа Кањижа је након истека рока за доставу 

пријава на јавни конкурс, спроведеног изборног поступка и усменог разговора са кандидатом који 

је испуњавао услове из јавног конкурса, утврдио листу кандидата за именовање директора и 



доставио исту оснивачу са предлогом да се за директора установе именује Едит Ердељи Тот из 

Кањиже која испуњава све услове утврђене законом, Статутом установе и јавним конкурсом.  

Одредбама члана 28. Статута Регионалног креативног атељеа Кањижа утврђено је да се 

директор Атељеа именује се уз мишљење Националног савета мађарске националне мањине. 

Национални савет мађарске националне мањине доставио је мишљење бр. _________ од __. марта 

2022. године у поступку именовања директора Регионалног креативног атељеа Кањижа. 

 У складу са наведеним Општинско веће општине Кањижа утврдило је предлог решења о 

именовању Едит Ердељи Тот из Кањиже за директора Регионалног креативног атељеа Кањижа, 

Административно-мандатна комисија дала је позитивно мишљење о предлогу решења, а 

Скупштина општине Кањижа донела је решење као у диспозитиву. 
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