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На основу члана 3,.5.7.и 12.Закона о
систему јавних служби("Службени гласник
Републике Српске",бр. 68/07),а у складу са
чл. 30.алинеја 25. Закона о локалној
самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.111/04,42/05 и 118/05)и чланом
35.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05 и 9/07),
Скупштина општине Ш-амац на Деветој
редовној сједници одржаној 30.септембра
2009.године донијела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
«ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ» ШАМАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Ради обезбјеђивања остваривања права и
интереса грађана у области културе и
образовања,оснива се Јавна установа
«Центар за културу» Шамац(у даљем
тексту: Центар).
Оснивач Центра је општина Шамац(у даљем
тексту: Оснивач).
II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ
Члан 2.
Назив Јавне установе гласи: Јавна
установа «Центар за културу» Шамац, са
потпуном одговорношћу.
Скраћени назив Јавне установе је: ЈУ
«Центар за културу»,Шамац.
Сједиште Јавне установе је у Шамцу,
Улица Краља Александра I Карађорђевића
бр.24.
Члан 3.
ЈУ «Центар за културу» Шамац(у даљем
тексту: Центар) је установа од посебног
друштвеног интереса за област културе за
општину Шамац.
Центар има својство правног лица и у
правном промету са трећим лицима иступа
у своје име и за свој рачун,без ограничења.

Члан 4.
За обавезе у правном промету са трећим
лицима, Центар одговара цјелокупном
имовином(потпуна одговорност).
За обавезе Центра у правном промету,
Оснивач одговара до висине оснивачког
улога.
Члан 5.
Центар заступа директор,без ограничења.
Директор Центра може дати писмену
пуномоћ у оквиру својих овлашћења,
другом лицу да у границама које он одреди
заступа Центар.
III ДЈЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА
Члан 6.
Дјелатност Центра је:
22.130-Издавање часописа и сличних
периодичних издања
22.150 - Остала издавачка дјелатност
55.300-Ресторани
- продаја оброка који се уобичајено
конзумирају на лицу мјеста,као и продаја
пића уз оброке, евентуално уз неки вид
забаве, у:ресторанима, ресторанима са
самоуслуживањем, као што су кафетерије,
ресторанима са брзо припремљеном
храном,као што су хамбургер-барови и др;
55.400 - Угоститељска дјелатност
55.403 Кафане: -кафе бар,кафе сластичарна;
60.230 Остали превоз путника у копненом
саобраћају
- остали превоз путника у друмском
саобраћају без утврђеног реда вожње:
превоз путника за властите потребе;
некретнина
за
70.200-Изнајмљивање
сопствени рачун
- изнајмљивање изложбених, концертних и
других простора и земљишта,повјерених
јавној установи на управљање,за потребе
одржавања
културних
манифестација,
конференција,научних и других скупова;
74.400 - Реклама и пропаганда
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74.402 Остале услуге рекламе и пропаганде;
74.850-Секретарске и преводилачке
дјелатности
80.420-Образовање одраслих и остало
образовање
92.130 - Приказивање филмова
- приказивање филмова: и видео трака у
биоскопима,на отвореном простору или на
другим објектима погодним за приказивање,
- дјелатност киноклубова;
92.120 - Филмска и видео дистрибуција
92.200 Радио и телевизијске дјелатности:
- емитовање радио и телевизијских
програма,
- производњу радио и телевизијских
програма без обзира да ли је то повезано са
њиховим емитовањем или не,
- произведени и емитовани програми могу
бити забавни, пропагандни, информативни,
образовни, за обучавање и друго и могу
бити снимљени на трајној траци која се
може продавати, изнајмљивати или чувати
за емитовање или реемитовање;
92.310
- Умјетничко и
књижевно
стваралаштво и сценска умјетност
- извођење позоришних,балетских и
фолклорних представа,концерата и других
врста
сценских
умјетности:дјелатност
група,друштава,оркестара
и
бендова,
дјелатност слободних умјетника,као што су
глумци,
диригенти,
музичари,
писци,предавачи,
спикери,
скулптори,
сликари, аниматори, гравери и бакроресци,
сценографи, аранжери и др, рестаурирање
умјетничких дјела, слике и сл;
92.320-Дјелатност објеката за културне
потребе
- рад концертних и позоришних дворана и
других умјетничких објеката, рад агенција,
- за продају карата;
92.340 - Остале забавне дјелатности
92.521 - Дјелатност музеја (галерија)
92.522 - Заштита културних добара,
природних и других знаменитости
Центар може,без уписа у судски регистар,
да обавља и друге дјелатности које служе
дјелатности уписаној у регистар,у мањем
обиму или привремено,а које су у
непосредној вези са обављањем основне
дјелатности или се уобичајено обављају из
те дјелатности.

IV
ИЗНОС
СРЕДСТАВА
ЗА
ОСНИВАЊЕ
И
ПОЧЕТАК
РАДА
УСТАНОВЕ И НАЧИН ОБЕЗБЈЕЂЕЊА
СРЕДСТАВА
Члан 7.
Основни капитал (оснивачки улог)
Центра износи 5.000,00 (пет хиљада) КМ.
Члан 8.
Средства Центра су у државној својини.
Средства за финансирање рада Центра
стичу се у складу са законом.
Члан 9.
Средства за пословање Центра обезбјеђују
се из:
- Буџета Оснивача(за плате и накнаде
трошкова запослених,порезе и доприносе
на остала лична примања,трошкове
материјала и услуга,трошкове за набавку
сталних средстава,инвестиционо и текуће
одржавање),
- дјелатности Установе,
- донација, и
- других извора.
Средства за пословање Центра користе се
у складу са Законом о буџетском систему
Републике Српске, Законом о трезору и
Одлуком о извршењу буџета општине
Шамац за текућу годину.
V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У
ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЈЕЛАТНОСТИ
ЗБОГ КОЈЕ ЈЕ УСТАНОВА ОСНОВАНА
Члан 10.
У циљу обављања дјелатности због које је
Центар основан,Оснивач,у складу са
Законом:
- обезбјеђује средства и прописане
услове за рад,
- врши благовремено именовање и
разрјешење
органа
управљања
и
руковођења,
- даје сагласност на годишњи програм
рада и финансијски план,
- разматра и усваја годишњи извјештај о
пословању и годишњи обрачун,
- даје сагласност на Статут, и
- даје сагласност на акт о унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста.
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VI МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
УСТАНОВЕ И ОСНИВАЧА
Члан 11.
Центар је обавезан да послове из своје
дјелатности
обавља
благовремено,
квалитетно и по правилима струке, на начин
који ће задовољити потребе и интересе
грађана из области културне дјелатности и
подручја за који је основан,на законит
начин и у складу са закљученим уговорима
и споразумима, те да неће без сагласности
Оснивача предузети обављање других
послова који не представљају предмет
дјелатности утврђених овом одлуком.
Центар се обавезује да својом и имовином
која му је дата на коришћење поступа са
пажњом доброг привредника.
Центар је дужан подносити Оснивачу
извјештај о пословању и друге извјештаје и
информације,најмање једанпут годишње,а
на захтјев Оснивача - и чешће.
Оснивач према Центру има обавезе које
су садржане у члановима 9.и 10. ове
Одлуке,као и у другим законским и
подзаконским актима.
Оснивач остварује надзор над радом
Центра давањем сагласности на Статут и
Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији
радних
мјеста
и
именовањем и разрјешењем директора и
Управног одбора.
VII
ОДРЕЂИВАЊЕ
ОРГАНА
УПРАВЉАЊА
УСТАНОВЕ
У
ОСНИВАЊУ И ЊЕГОВА ОВЛАШЋЕЊА
Члан 12.
До коначног именовања Управног одбора,
у складу са Статутом Центра, именују се
вршиоци дужности чланова Управног
одбора Центра у оснивању,у саставу:
1. Ангелина Васовић,предсједник
2. Далибор Маринковић, замјеник
предсједника,члан
3. Лазар Благојевић,члан
4. Љубиша Вакић,члан
5. Саја Гаврић,члан.
Члан 13.
Управни одбор:
1) доноси статут Центра,
2) одлучује о пословању Центра,
3) разматра и усваја извјештај
пословању и годишњи обрачун,

о

4) доноси програм рада и финансијски
план Центра,
5) одлучује о коришћењу средстава,у
складу са законом и статутом Центра и
6) врши друге послове утврђене
законом,овом Одлуком и Статутом Центра.
Члан 14.
Управни одбор Центра састоји се од пет
(5) чланова, с тим да запослени у Центру не
могу бити чланови Управног одбора.Друга
ограничења у погледу именовања чланова
Управног одбора могу се прописати
Статутом Центра,у складу са законом.
За чланове Управног одбора Центра,могу
бити именована лица која,поред законом
прописаних општих услова, испуњавају и
сљедеће посебне услове:
- да имају ВСС,ВШС или ССС,
- познавање дјелатности јавне установе и
дјелокруга рада и одговорности управног
одбора,
- да имају радно искуство најмање једну (1)
годину;
Предсједника,замјеника предсједника и
чланове управног одбора именује,својом
одлуком,Скупштина општине.
VIII ОДРЕЂИВАЊЕ ЛИЦА КОЈЕ ЋЕ ДО
ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА
ОБАВЉАТИ ПОСЛОВЕ И ВРШИТИ
ЊЕГОВА ОВЛАШТЕЊА
Члан 15.
До избора директора,у складу са законом
и Статутом Центра,за вршиоца дужности
директора Центра именује се Давор
Челиковић,дипл. економиста који има
овлашћење да обавља послове директора и
врши његова овлашћења,без ограничења.
Вршилац дужности директора Центра је
дужан извршити упис Центра у судски
регистар и предузети све друге правне и
друге радње у циљу почетка рада
Центра(отварање рачуна код овлашћене
банке,пријава и регистрација код пореских
и других надлежних органа и др.).
Члан 16.
Директор руководи Центром, представља
и заступа Центар и одговоран је за
законитост његовог рада.
Директора Центра именује и разрјешава
оснивач,на период од четири године и уз
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претходно спроведен поступак јавне
конкуренције.
За директора Центра може бити
именовано лице,које поред општих услова
испуњава и следеће посебне услове:
- висока стручна спрема друштвеног
смјера
- најмање пет година радног искуства
- организационе
и
комуникационе
способности.
IX РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ СТАТУТА И
ИМЕНОВАЊЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА
И РУКОВОЂЕЊА
Члан 17.
Статут Центра доноси се уз претходно
прибављену сагласност Оснивача.
Рок за доношење Статута је 30 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 18.
Поступак именовања Управног одбора и
директора Центра покренуће се најкасније у
року од 60 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке,у складу са Статутом Центра и
са Законом.
До коначног именовања Управног одбора
и директора, функције ових органа
обављаће вршиоци дужности из члана 12. и
15.ове Одлуке.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Управни
надзор
и
надзор
над
законитошћу рада установе врши надлежни
орган управе, у складу са законом и актима
оснивача.
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Шамац”.
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,с.р.
Број: 07-022-169/09
30.9.2009.године
Шамац
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ
222.

ОДЛУКА о оснивању Јавне установе «Центар за културу» Шамац
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