
                   Предлог 

На основу члана 39. став 1. 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 

aтељеа Кањижа, Скупштина општине Кањижа на седници одржаној __. _______ 2022.  године 

донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрешењу директора Регионалног креативног атељеа Кањижа 

 

 

I 

РАЗРЕШАВА СЕ ЕДИТ ЕРДЕЉИ ТОТ из Кањиже, дужности директора Регионалног 

креативног атељеа Кањижа због истека временског периода на који је именован.  

 

II 

            Ово решење објавити у „Службеном листу општине Кањижа“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

            Одредбама члана 39. став 1. Закона о култури („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 

13/16, 30/16 – испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021) утврђено је да дужност директора престаје истеком 

мандата и разрешењем.   

            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.  

           Одредбама члана 40. тачка 13. Статута општине Кањижа („Службени лист општине 

Кањижа“, бр. 2/20 – пречишћен текст) утврђена је надлежност скупштине општине да именује и 

разрешава директоре установа чији је оснивач.  

 Одредбама члана 26. Статута Регионалног креативног атељеа Кањижа утврђено је да 

директора Атељеа именује и разрешава Скупштина општине Кањижа, на основу претходно 

спорведеног јавног конкурса, на период од четири године и да може бити поново именован. 

            Сагласно наведеном, Општинско веће општине Кањижа утврдило је предлог решења о 

разрешењу Едита Ердељи Тот из Кањиже дужности директора Регионалног креативног атељеа 

Кањижа због истека временског периода на који је именована, Административно-мандатна 

комисија дала је позитивно мишљење о предлогу овог решења, а Скупштина општине Кањижа 

донела је решење као у диспозитиву.  
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