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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник 

Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 12. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ број 68/07 и 109/12) и члана 30. 

Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 14/14), 

Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној   _________  2016. године,  

донијела је 

 

                                                       О  Д Л У К У  
 
                о организовању Јавне установе Центар за културу Прњавор 
                                           

 

Члан 1. 

Скупштина општине Прњавор оснивач је Јавне установе Центар за културу 

Прњавор (у даљњем тексту: оснивач – установа), а основана је ради остваривања  

општег интереса којим се обезбјеђује остваривање права и дужности правних и 

физичких лица и остваривање другог законом утврђеног интереса у области културе и 

других друштвених дјелатности.                                     

Члан 2. 

(1) Назив установе је: Јавна  установа Центар за културу Прњавор. 

(2) Сједиште установе је у Прњавору. 

                                        

Члан 3. 

(1) Дјелатност установе је: 

1) 90.01 Извођачка дјелатност, 

2) 90.02 Помоћне дјелатности у извођачкој дјелатности, 

3) 90.03 Умјетничко стваралаштво, 

4) 90.04 Рад умјетничких друштава, 

5) 91.02 Дјелатности музеја, 

6) 93.2 Забавне и рекреативне дјелатности, 

7) 59.14 Дјелатности приказивања филмова, 

8) 85.5 Остало образовање, 

9) 85.52 Образовање у области културе, 

10)  85.59 Остало образовање, д.н., 

11) 58.11 Издавање књига, 

12) 58.19 Остала издавачка дјелатност, 

13) 56.30 Дјелатности припреме и послуживања пића  

- кафане (кафана, кафе бар, кафе посластичарница, интернет кафе, 

кафетерија и сл), 

14) 79.90 остале резервацијске услуге и припадајуће дјелатности. 

(2) Јавна установа Центар за културу Прњавор без уписа у регистар може да  

обавља и друге дјелатности које служе дјелатности уписаној у регистар, а које се 

уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем обиму или повремено, све у циљу 

остваривања функције за које је основана. 

                                    

Члан 4.   

Средства за финансирање установе обезбјеђује оснивач из буџета општине и 

установа из властитих прихода које оствари кроз обављање основних и споредних 

дјелатности.       

                                     



Члан 5. 

Установа не може вршити промјене у регистрацији дјелатности из члана 3. ове 

одлуке, без сагласности оснивача. 

 

Члан 6. 

Установа има својство правног лица које стиче уписом у регистар код надлежног 

суда.                                                

  Члан 7. 

Начелник општине  Прњавор даје сагласност на Статут установе и Правилник о 

организацији рада и систематизацији послова и радних мјеста, а oснивач даје 

сагласност на годишњи програм рада и финансијски план установе, те разматра и усваја 

годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун установе. 

 

Члан 8. 

Органи  установе су управни одбор и директор. 

                                                     
Члан 9. 

(1) Управни одбор је орган управљања у установи. 

(2) Управни одбор установе именује и разрјешава оснивач на приједлог  

Начелника општине Прњавор, а након спроведеног поступка јавне конкуренције. 

(3) Запослени у установи не могу бити чланови њеног управног одбора. 

(4) Општи и посебни услови за именовање чланова управног одбора, као и број 

чланова управног одбора одређен је статутом установе, а у складу са законом. 

 

Члан 10. 

(1) Директор руководи, представља и заступа установу и одговоран је за  

законитост њеног рада. 

(2) Директора установе именује и разрјешава оснивач, уз предходно спроведен  

поступак јавне конкуренције. 

(3) Општи и посебни услови за именовање директора утврђују се статутом  

установе, у складу са законом. 

Члан 11. 

Надлежности управног одбора су: 

1) доноси статут установе, 

2) одлучује о пословању,                                              

3) разматра и усваја Извјештај о пословању и годишњи обрачун,          

4) доноси Програм рада установе,        

5) одлучује о начину коришћења средстава у складу са законом и статутом  установе,     

 6) обавља и друге послове утврђене статутом установе, у складу са законом и овим 

актом. 

 

Члан 12. 

(1) Надзор над законитошћу рада установе врши надлежно министарство. 

(2) Инспекцијски надзор над примјеном овог акта врши Републичка управа  

за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и надлежних инспектора у 

саставу јединица локалне самоуправе. 

 
Члан 13. 

Кад министарство надлежно за вршење надзора над законитошћу рада установе 

утврди да установа не испуњава прописане услове за рад, или не остварује законом или 



овим актом утврђене циљеве и задатке, рјешењем ће одредити рок за испуњење тих 

услова и о томе обавјестити оснивача. 

Члан 14. 

(1) Установа престаје да ради када не испуњава услове прописане важећим  

законским прописима. 

(2) Поступак за престанак  рада установе покреће оснивач или надлежно  

министарство за вршење надзора над законитошћу рада установе. 

(3) Акт о престанку рада установе доноси оснивач. 

 

Члан 15. 

Јавна установа Центар за културу Прњавор дужна је да усклади свој Статут,   

организацију рада и пословање са одредбама овог акта, у року од 30 дана од дана  

ступања на снагу ове одлуке. 

                                               

Члан 16. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о организовању Јавне 

установе Центар за културу Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“ број 

2/95, 3/02, 1/06, 17/07, 18/07, 29/11, 18/13 и 38/15). 

 

Члан 17. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у“ Службеном 

гласнику општине Прњавор.“ 

 
 
Број: 01-022-___/16                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: ________.2016. године                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                          Борко Лукановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           



                                                   О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 30. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

члану 12. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ број 

68/07 и 109/12) и члану 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 

Чланом 30. Закона о локалној самоуправи и чланом 30. Статута општине Прњавор 

прописано је између осталог да скупштина општине оснива предузећа и установе 

комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за општину и 

управља истим у складу са законом. 

Чланом 12. Закона о систему јавних служби прописано је да акт о оснивању 

установе доноси оснивач. 

Основни текст Одлуке о организовању Јавне установе Центар за културу донесен је  

1995. године. 

Послије тога вршене су многе измјене ове одлуке, ради усклађивања са законским 

прописима, као и других разлога. 

Имају у виду наведено, као и и чињеницу да је потребно измијенити и правни основ  

за доношење ове одлуке, те извршити и друге измјене, ради усклађивања са законским 

прописима, предлажемо доношење ове одлуке.  

    

     МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
 

За провођење ове одлуке нису потребна посебна материјална средства. 

 


