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 На основу члана 17. став 1. тачка 1. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16) Управни одбор Јавне установе Центар за 
културу „Семберија“ Бијељина на сједници одржаној дана _____. 2017. године донио је   

 
  

С Т А Т У Т  
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ   

„СЕМБЕРИЈА“ БИЈЕЉИНА 
 

 
1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
 Члан 1. 

  
  ЈУ Центар за културу „Семберија“ Бијељина основана је Одлуком Скупштине општине 

Бијељина и Рјешењем број: 080-0-REG-07-000327 од 04.07.2007. године уписана је у судски 
регистар код Основног суда у Бијељини. 

 
      2. НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ЦЕНТРА 
  

 Члан 2. 
 
  Центар ће пословати под називом Јавна установа Центар за културу ''Семберија'' 

Бијељина.  
  Сједиште Јавне установе Центар за културу''Семберија'' Бијељина је у Бијељини, у улици 

Патријарха Павла број 1. 
 

Члан 3. 
 
  Центар има службени печат. 
  Центар у правном саобраћају користи печат који има облик круга, пречника 35 мм, у 

којем је концентричним круговима исписан пуни назив Центра ћириличним и латиничним 
писмом и на енглеском језику. 

  Начин употребе, чување и заштиту печата одређује директор. 
 

Члан 4. 
 

  Центар има штамбиљ. 
  Штамбиљ је правоугаоног облика дужине 65 мм и ширине 35 мм, у коме је исписан 

скраћени назив и сједиште Центра, са рубрикама предвиђеним за датум пријема, број протокола 
и број прилога уз примљену службену пошту. 

  Штамбиљ је исписан на српском језику, ћириличним писмом. 
 
  3. ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ, ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
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  Члан 5. 
 

  Центар има својство правног лица и у правном промету са трећим  лицима иступа у своје 
име и за свој рачун, без ограничења. 

 
 Члан 6. 

 
  За обавезе у правном промету са трећим лицима, Центар одговара цјелокупном 

имовином (потпуна одговорност). 
 

 Члан 7. 
 

  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. 
 
  4. ДЈЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА 
 

 Члан 8. 
 
  Дјелатност Центра је: 
 
 47.11 – трговина на мало у неспецијализованим продавницама претежно прехрамбеним 

производима, пићима и дуванским производима 
 47.78 - Остала трговина на мало новом робом у специјализованим продавницама  
                  56.30 - Дјелатност припреме и послуживање пића 
                  58.14 - Издавање часописа и периодичних публикација 
                  58.19 - Остала издавачка дјелатност 
                  59.13 - Дистрибуција филмова, видео филмова и телевизијског програма 
                  59.14 - Дјелатност приказивања филмова 
                  68.20 - Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп 

(лизинг) 
                  73.12 - Услуге оглашавања (представљања) преко медија 
 90.01 – извођачка дјелатност 
 90.02 – помоћне дјелатности у извођачкој дјелатности 
                  90.03 - Умјетничко стваралаштво 
                  90.04 - Рад умјетничких објеката 
                  93.29 - Остале забавне и рекреативне дјелтности 

 
 5. ОСНОВНА СРЕДСТВА ЦЕНТРА 

 
 Члан 9. 

 
 Основни капитал (оснивачки улог) Центра износи 5000,00 (пет хиљада) КМ. 
 

 Члан 10.  
 
 Средства за рад Центра обезбјеђује Оснивач у буџету. 
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 Члан 11. 

 
 Средства Центра за буџетску годину распоређују се: 

- за развој и унапређење културе 
- за реализацију Програма и Правилника усвојеног од стране Оснивача 
- за финансирање функционисања Центра 

 
 6. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОСНИВАЧА И ЦЕНТРА 
 

 Члан 12.  
 
 У складу са Законом и овим Статутом, оснивач путем својих органа даје сагласност на 
Статут Центра, именује и разрјешава директора и чланове Управног одбора, даје сагласност на 
годишњи Програм рада и финансијски план, разматра и усваја годишњи Извјештај о пословању 
и годишњи обрачун и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији радних мјеста. 
 Надзор над законитошћу рада и пословања Установе врши надлежни орган управе, у 
складу са Законом и актима Оснивача. 
 
 7. ОРГАНИ ЦЕНТРА 

 
 Члан 13. 

 
 Органи Центра су: Управни одбор и директор. 
 
 УПРАВНИ ОДБОР 
 

 Члан 14. 
 
 Управни одбор Центра има предсједника и два члана. 
 Управни одбор Центра именује и разрјешава Скупштина Града на приједлог 
Градоначелника, након проведеног поступка јавне конкуренције. 
 Мандат чланова Управног одбора траје 4 године, с тим што чланови могу бити 
разрјешени дужности и прије истека мандата у случајевима прописаним овом Одлуком. 
 

 Члан 15. 
 
 Управни одбор има следећа права и дужности: 
 

1. Доноси Статут 
2. Одлучује о пословању Центра 
3. Разматра и усваја Извјештај о пословању и годишњи обрачун 
4. Доноси програм рада и финансијски план. 
5. Одлучује о кориштењу средстава у складу са Законом и Статутом. 
6. Врши друге послове утрврђене актом о оснивању и Статутом. 

 
                     Члан 16.  
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 Управни одбор доноси одлуке већином  гласова својих чланова. 
 Сједницама Управног одбора предсједава предсједник. 
 Управни одбор и директор могу формирати и комисије и друга помоћна тијела за 
обављање одређених послова. 
 
       Члан 17. 
 
 Чланови Управног одбора за свој рад имају право на накнаду у складу са важећим 
прописима. 

 Члан 18. 
  
 Критеријуми за именовање чланова Управног одбора су сљедећи: 

- висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна спрема  
- познавање проблематике у дјелатности којом се бави правни субјект 
- познавање садржаја и рада органа управљања 
- доказни резултати рада на ранијим пословима. 

 
 Члан 19. 

 
 Критеријуми за разрјешење чланова Управног одбора су: 

- истек мандата на који су именовани 
- неусвајање Извјештаја о раду Јавне установе и Програма рада од стране Скупшине Града 
- пословање правног субјекта са финансијским губитком 
- неоправдани изостанак са узастопно 3 сједнице 
- оставка већине чланова управног одбора 
- нередовно одржавање сједница управног одбора. 

 
 
 ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 

 Члан 20. 
 
 Директора на основу претходно проведеног поступка јавне конкуренције и приједлога 
Комисије за избор именује Скупштина Града. 
 Мандат директора траје четири године и по истеку може бити поново именован. 
 Директор може бити разријешен дужности и прије истека мандата у случајевима 
предвиђеним овим Статутом. 
 Директор и запослени у Центру не могу бити чланови Управног одбора. 
                      
                                                                         Члан 21. 
 
 Директор има сљедећа права и дужности: 
 

1. представља и заступа Центар, без ограничења 
2. организује и руководи Центром 
3. предлаже акте које доноси Управни одбор 
4. извршава одлуке Управног одбора и предузима мјере за њихово спровођење 
5. стара се и одговара за законитост рада и коришћење и располагање имовином Центра 
6. обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом. 
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 Члан 22. 

 
 Директор је обавезан да обустави од извршења општи акт Центра за који сматра да је 
супротан Закону или другом пропису и да о томе без одлагања обавијести орган који је донио 
тај акт. 
 Ако орган који је донио општи акт из претходног става овог члана не усклади исти са 
прописима у року од 30 дана од дана када је примио обавјештење директора да је тај акт 
обуставио од извршења, директор ће по истеку тог рока, у року од 8 дана, покренути поступак за 
оцјену његове законитости. 
 
 До доношења одлуке од стране надлежног органа предметни акт се не примјењује. 

 
  Члан 23.   

 
 Критеријуми за именовање директора су сљедећи: 
 

- висока стручна спрема (VII степен) 
- потребно стручно знање из дјелатности којом се бави правни субјект 
- најмање три године радног искуства у струци 
- посједовање руководних и организационих способности 
- доказни резултати и успјеси у обављању ранијих послова  
- програм рада. 

 
  Члан 24. 

  
 Директора разрјешава Скупштина Града у сљедећим случајевима: 

- истек мандата на који је именован 
- неусвајање Извјештаја о раду Јавне установе и програма рада од стране Скупштине Града 
- пословање правног субјекта са финансијским губитком 

 
 
8.ОПШТА И ПОЈЕДИНАЧНА АКТА 

 
                 Члан 25. 

 
 Општи акти Центра су: Статут, Правилник и друга општа акта. 
 Статут  је општи акт Центра којим се ближе одређује дјелокруг рада и унутрашња 
организација Центра, надлежност органа, заступање и представљање, права, обавезе и 
одговорности запослених, начин организовања послова и друга питања од значаја за рад Центра 
и доноси се уз претходно прибављену сагласност Оснивача. 
 

  Члан 26. 
 

 У складу са Статутом, обављање појединих стручних послова из своје надлежности 
Центар може повјерити другим правним и физичким лицима, уз сагласност Оснивача. 
 

9. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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       Члан 27. 
 
 Сагласност на Статут, на Одлуку о измјенама и допунама Статута и акт о организацији и 
систематизацији радних мјеста у установи даје Градоначелник Града Бијељина. 
 
         Члан 28. 
 
 Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Јавне установе Центар за 
културу ''Семберија'' Бијељина 01/2007 од 02.07.2007. године и Одлука о измјенама и допунама 
Статута Јавне установе Центар за културу ''Семберија'' Бијељина број 1897/13 од 11.11.2013. 
године. 

  Члан 29. 
 
 Овај Статут, по добијеној сагласности Градоначелника града Бијељина ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања на огласној табли Јавне установе Центар за културу 
''Семберија'' Бијељина. 
  
 
Број: ____/17 
Датум: __.05.2017.                                                                   ЈУ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 

         ,,Семберија,, Бијељина 
                                                                                                                         УПРАВНИ ОДБОР 
      
                                                                                          ________________________________ 
       Милорад Секулић, в.д. предсједник 
  

 
 
  

 




