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БАТОЧИНА 
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На основу члана 63. став 1. и 2. 

Закона о јавним предузећима („Службени 

гласник Републике Србије“, број 15/2016 

и 88/2019), члана 64. став 1. тачка 10) 

Статута општине Баточина („Службени 

гласник општине Баточина“, бр.9/19) и 

члана 29. Одлуке о усклађивању 

пословања Јавног предузећа "Лепеница 

Баточина" из Баточине са Законом о 

јавним предузећима („Сл. гласник 

општине Баточина", бр. 19/17 – 

пречишћен текст и 33/17), Општинско 

веће општине Баточина на седници 

одржаној дана 04.02.2022. године, 

донело је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Извештај о 

степену усклађености планираних и 

реализованих активности из Програма 

пословања ЈП  ''Лепеница Баточина'' 

Баточина за период од 01.01. - 

31.12.2021. године 

 

 

I Даје се сагласност на Извештај о 

степену усклађености планираних и 

реализованих активности из Програма 

пословања ЈП ''Лепеница Баточина'' 

Баточина за период од 01.01. - 31.12.2021. 

године (четврти квартал), који је усвојио 

Надзорни одбор ЈП ''Лепеница Баточина'' 

Баточина, на седници одржаној дана 

31.01.2022. године, Одлуком бр. 01-101-

03/2022. 

II Ово Решење објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

 

Образложење 

 

Правни основ за доношење овог 

решења садржан је у одредбама члана 63. 

став 1. и 2. Закона о јавним предузећима 

које прописују да јавно предузеће 

доставља тромесечне извештаје о 

реализацији годишњег, односно 

трогодишњег програма пословања 

надлежном органу јединице локалне 

самоуправе. У складу са чланом 64. став 

1. тачка 10) Статута општине Баточина 

Општинско веће општине Баточина прати 

реализацију програма пословања и врши 

координацију рада јавних предузећа чији 

је оснивач Општина, док сагласно члану 

29. Одлуке о усклађивању пословања 

Јавног предузећа "Лепеница Баточина" из 

Баточине са Законом о јавним 

предузећима јавно предузеће 
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Општинском већу доставља тромесечне 

извештаје о реализацији годишњег, 

односно трогодишњег програма 

пословања. 

ЈП „Лепеница Баточина“ је у складу 

са наведеним одредбама, у циљу праћења 

реализације програма пословања 

предузећа, Општинском већу доставило 

Извештај о степену усклађености 

планираних и реализованих активности 

из Програма пословања ЈП  ''Лепеница 

Баточина'' Баточина за период од 01.01. - 

31.12.2021. године (четврти квартал), који 

је усвојио Надзорни одбор на седници 

одржаној дана 31.01.2022. године, 

Одлуком бр. 01-101-03/2022. Извештај је 

израђен у складу са Правилника о 

oбрасцима тромесечних извештаја о 

реализацији годишњег, односно 

трогодишњег програма пословања јавних 

предузећа („Службени гласник 

Републике Србије“, број 36/2016 и 

131/2021). 

У извештају за четврти квартал 

2021. године  приказани су приходи и 

расходи, као и услуге и радови које је ЈП 

''Лепеница Баточина'' Баточина 

извршавало у оквиру својих делатности у 

извештајном периоду. 

Општинско веће општине Баточина, 

сагласно наведеним одредбама даје 

сагласност на извештај за четврти 

квартал 2021. године,  у достављеном 

тексту. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број 020-119/22-III од 04.02.2022. 

године                                                                                                              

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Здравко Младеновић 

_________________________ 

 

У складу са чланом 4. 

Правилника о критеријумима, начину и 

поступку доделе средстава или 

недостајућег дела средстава из буџета 

општине Баточина за подстицање 

програма и пројеката од јавног интересе 

која реализују удружења („Службени 

гласник општине Баточина“, бр. 

24/2019), Општинско веће општине 

Баточина на седници одржаној 

04.02.2022. године, доноси  

 

ГОДИШЊИ ПЛАН 

РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ 

КОНКУРСА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ОД 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ 

РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ИЗ 

СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 

Р. 

Б

р 

Давалац 

средстав

а 

Област Назив конкурса 

Укупан 

износ 

(рсд) 

Планиран

и период 

расписива

ња јавног 

конкурса 

1. 
Општина 

Баточина 

помоћ старима, 

хуманитарни и остали 

програми у којима 

удружења искључиво и 

непосредно следе јавне 

интересе 

Јавни конкурс за 

доделу средстава из 

буџета општине 

Баточина за 

реализацију програма 

и пројеката од јавног 

интереса које 

700.000,0

0 

фебруар 

2022. 
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реализују удружења у 

2022. години  

2. 
Општина 

Баточина 

борачко-инвалидска 

заштита, друштвена 

брига о деци и остали 

програми у којима 

удружења искључиво и 

непосредно следе јавне 

интересе 

Јавни конкурс за 

доделу средстава из 

буџета општине 

Баточина за 

реализацију програма 

и пројеката од јавног 

интереса које 

реализују удружења у 

2022. години  

300.000,0

0 

фебруар 

2022. 

3. 
Општина 

Баточина 

заштита животне 

средине и заштита 

животиња 

Јавни конкурс за 

доделу средстава из 

буџета општине 

Баточина за 

реализацију програма 

и пројеката од јавног 

интереса које 

реализују удружења у 

2022.. години  

1.200.000,

00 

фебруар 

2022. 

4. 
Општина 

Баточина 

традиционалне цркве и 

верске заједнице 

Јавни конкурс за 

доделу средстава из 

буџета општине 

Баточина за 

реализацију програма 

и пројеката од јавног 

интереса које 

реализују удружења у 

2022. години  

1.000.000,

00 

фебруар 

2022. 

5. 
Општина 

Баточина 
култура 

Јавни конкурс за 

доделу средстава из 

буџета општине 

Баточина за 

реализацију програма 

и пројеката од јавног 

интереса које 

реализују удружења у 

2022.. години  

1.000.000,

00 

фебруар 

2022. 
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II Годишњи план расписивања 

јавних конкурса за подстицање пројеката 

и програма од јавног интереса који се 

финансирају или суфинансирају из 

средстава буџета општине Баточина за 

2022. годину објавити у ,,Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Број: 020-127/22-III од 04.02.2022. 

године 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

________________________ 

Здравко Младеновић 

 

 

 

 

 

 

Одбор за избор, именовања, 

прописе, управу, награде и признања, на 

основу члана 44. став 1. Статута општине 

Баточина („Сл. гласник општине 

Баточина“, бр.9/19) и члана 77. тачка 2) и 

члана 79. став 5. Пословника о раду 

Скупштине општине Баточина („Сл. 

гласник општине Баточина“, бр.13/19 и 

24/20), на седници одржаној дана 

10.02.2022. године, утврдио је пречишћен 

текст Одлуке о усклађивању Одлуке о 

оснивању Културног центра у Баточини. 

Пречишћен текст Одлуке о 

усклађивању Одлуке о оснивању 

Културног центра у Баточини садржи: 

1.  Одлуку о усклађивању Одлуке о 

оснивању Културног центра у Баточини 

(„Сл. гласник општине Баточина“, бр. 

23/18), 

2.  Одлуку о измени и допуни 

Одлуке о усклађивању Одлуке о 

оснивању Културног центра у Баточини 

(„Сл. гласник општине Баточина“, бр. 

19/21) и 

3.  Одлуку о другој измени Одлуке о 

усклађивању Одлуке о оснивању 

Културног центра у Баточини („Сл. 

гласник општине Баточина“, бр. 25/21) 

Пречишћен текст Одлуке о усклађивању 

Одлуке о оснивању Културног центра у 

Баточини не садржи одредбе: 

− чланова 8, 9. и 10. Одлуке о 

измени и допуни Одлуке о усклађивању 

Одлуке о оснивању Културног центра у 

Баточини („Сл. гласник општине 

Баточина“, бр. 19/21) којима је утврђено 

и то: чланом 8. је одређено да је Установа 

дужна да усклади Статут, своју 

организацију, рад и опште акте са 

одредбама ове Одлуке у року од три 

месеца од дана ступања на снагу ове 

Одлуке, чланом 9. се овлашћује Одбор за 

избор, именовања, прописе, управу, 

награде и признања да утврди и објави 

пречишћени текст Одлуке о усклађивању 

Одлуке о оснивању Културног центра у 

Баточини и чланом 10. одређено је да 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику 

општине Баточина“; 

- чланова 7, 8. и 9. Одлуке о другој 

измени Одлуке о усклађивању Одлуке о 

оснивању Културног центра у Баточини 

(„Сл. гласник општине Баточина“, бр. 

25/21) којима је утврђено и то: чланом 7. 

је одређено да у осталом делу Одлука о 

усклађивању Одлуке о оснивању 

Културног центра у Баточини остаје 

непромењена, чланом 8. се овлашћује 

Одбор за избор, именовања, прописе, 

управу, награде и признања да утврди и 

објави пречишћени текст Одлуке о 

усклађивању Одлуке о оснивању 

Културног центра у Баточини и чланом 9. 

је одређено да одлука ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 
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„Службеном гласнику општине 

Баточина“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

БАТОЧИНА 

Одбор за избор, именовања, прописе, 

управу, награде и признања 

Број: 020-154/22-I 

Датум: 10.02.2022. године 

Б а т о ч и н а 

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 

Драган Тодоровић 

 

О Д Л У К А 

 о усклађивању Одлуке о оснивању 

Културног центра у Баточини 

(„Сл. гласник општине Баточина“, бр. 

23/18, 19/21 и 25/21) 

(пречишћен текст) 

 

Усклађивање оснивачког акта 

 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се 

усклађивање Одлуке о оснивању 

Културног центра у Баточини, број 020-

19/92-05 од 26.03.1992. године, са 

Законом о култури и доноси се нови 

Оснивачки акт, по коме Културно-

туристички центар ,,Доситеј Обрадовић“ 

Баточина наставља да послује под 

називом Културни центар ,,Доситеј 

Обрадовић“ Баточина, а организује се као 

установа за културу, у складу са Законом 

о јавним службама. 

Установа Културни центар 

,,Доситеј Обрадовић“ у Баточини, 

уписана у Регистaр код Привредног суда 

у Крагујевцу Решењем број Фи-17/2010 

од 31.03.2010. године, наставља са радом 

у складу са одредбама ове Одлуке. 

 

 

 

 

 

Циљ оснивања Установе 

 

Члан 2. 

Општина Баточина је основала 

установу Културни центар ,,Доситеј 

Обрадовић“ Баточина, ради вршења 

послова заштите културних добара и 

развоја културног и уметничког 

стваралаштва од значаја за Општину, 

којима се обезбеђује остваривање права и 

интереса грађана, односно задовољавање 

потреба грађана у култури на својој 

територији. 

 

Члан 3. 

Обавеза Установе је да својим 

радом допринесе очувању, истраживању, 

проучавању, представљању, прикупљању 

и подстицању домаћег културног и 

уметничког наслеђа, као и домаћег 

културног и уметничког савременог 

стваралаштва. 

 

Предмет одлуке 

 

Члан 4. 

 Овом Одлуком, у складу са 

Законом о јавним службама регулишу се 

права и обавезе Оснивача и Установе у 

обављању делатности из члана 2. ове 

Одлуке. 

 Овом Одлуком се регулишу 

питања од значаја за функционисање и 

рад установе. 

 

Члан 5. 

Одлука о оснивању Установе 

садржи: 

- подаци о оснивачу; 

- назив и седиште Установе; 

- делатност Установе; 

- средства за рад Установе као и начин 

обезбеђивања средстава; 

- права и обавезе и одговорности 

оснивача у погледу обављања делатности 

Установе; 
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- органе Установе и њихова овлашћења; 

- начин именовања директора и органа 

управљања; 

- обавезу доношења, односно 

усаглашавања Статута. 

 

Подаци о оснивачу 

 

Члан 6. 

Оснивач Установе Културни 

центар ,,Доситеј Обрадовић“- Баточина је 

Општина Баточина (у даљем тексту: 

Оснивач), улица Краља Петра I број 32, 

матични број 07202342. 

Своја права Оснивач остварује 

преко Скупштине општине Баточина. 

 

Назив и седиште установе 

 

Члан 7. 

 Установа послује под називом: 

Културни центар ,,Доситеј Обрадовић“- 

Баточина. 

 Скраћени назив установе: КЦ 

Баточина. 

Седиште Установе је у Баточини, 

Карађорђев трг бр. 2. 

О промени пословног имена и 

седишта одлучује Управни одбор 

Установе, уз сагласност оснивача. 

Установа послује у складу са 

Законом о јавним службама. 

 

Печат и штамбиљ Установе 

 

Члан 8. 

Установа има свој печат. 

Печат је округлог облика 

пречника 32 mm у коме је исписан текст: 

Културни центар ,,Доситеј Обрадовић“ 

Баточина - у средини Баточина. 

Установа има свој штамбиљ 

правоугаоног облика на коме је у првом 

реду текст: Културни центар, у другом 

реду: ,,Доситеј Обрадовић“ Баточина, у 

трећем реду: ознака броја и слободан 

простор за упис броја, у четвртом реду: 

датум и слободан простор за упис датума 

и у петом реду: Баточина. 

Установа може имати и друге 

печате. 

Број, врста, величина и начин 

употребе, чување и руковање печатом, 

ближе се регулише посебним упутством 

директора Установе. 

 

Упис Установе у регистар 

 

Члан 9. 

Установа Културни центар 

,,Доситеј Обрадовић“- Баточина (у даљем 

тексту: Установа) основана је за 

обављање делатности од општег интереса 

у култури утврђене овом одлуком и 

Установа је уписана у регистар у складу 

са законом. 

 

Делатност Установе 

 

Члан 10. 

У циљу извршавања послова који 

су од значаја за остваривање права и 

интереса у области културе, установа 

обавља следеће делатности: 

 

а) Претежне делатности Установе су: 

9102 – делатност музеја, галерија и 

збирки,                                                                                

5914 – приказивање филмова,                                                                                                       

9003 – уметничко и књижевно 

стваралаштво и сценска  делатност,                                                                                     

– извођење позоришних, балетских и 

фолклорних представа, концерата и 

других врста сценских уметности и 

делатности група, друштава, оркестара, 

бендова, слободних         уметника као 

што су: глумци, музичари, писци, 

сликари и др.                                                          

9004 – рад уметничких установа,                                                                                                       

9103 – заштита културних добара, 

природних и др.знаменитости,                                                 

6020 – производња и емитовање ТВ 
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програма,                                                                                                       

6391 – делатност новинских агенција,                                                                                                                                                                                                                  

5814 – издавање часописа и сличних 

периодичних издања,                                                              

5911 – производња кинематографских 

дела, аудио-визуелних производа и ТВ 

програма.       

 

б) остале делатности: 

9329 – остале забавне активности на 

другом месту непоменуте,                                                   

9319 – остале спортске активности,                                                                                               

4778 – остала трговина на мало у 

специјализованим продавницама,                                        

5630 – остале угоститељске услуге – 

продаја пића, која се обично конзумирају 

на лицу места,  евентуално уз неки вид 

забаве,                                                                                                        

4939 – остали превоз путника у копненом 

саобраћају,                                                                 

8559 – основно образовање посебног 

типа,                                                                                   

6010 – емитовање радио програма,                                                                                                                  

6020 – производња и емитовање ТВ 

програма,                                                                                                       

6391 – делатност новинских агенција,   

7912 – делатност тур-оператора, 

7990 – остале услуге резервације и 

делатности повезане с њима, 

5520 – одмаралишта и слични објекти за 

краћи боравак,                                                             

5590 – остали смештај.                                                                                                                                                                                                                     

Установа може променити 

делатност на основу одлуке Управног 

одбора, донете по претходно 

прибављеној сагласности Оснивача. 

 

Средства за рад Установе и начин 

обезбеђивања средстава 

 

Члан 11. 

Средства за обављање делатности 

за које је регистрована, Установа 

обезбеђује из следећих извора: 

1. буџета општине Баточина, 

2. буџета републике, 

3. прихода од продаје роба и услуга на 

тржишту обављањем регистроване 

делатности, 

4. донација, поклона, спонзорства и 

реклама, 

5. других прихода које оствари у складу 

са Законом. 

 

Члан 12. 

Имовину установе чине покретне 

и непокретне ствари у јавној својини  на 

којима установа има право коришћења, 

право својине и друга имовинска права 

којима установа управља и располаже у 

складу са законом и одлуком Оснивача. 

Средства за рад Установе су у 

јавној својини. 

Имовина Установе и средства 

којима управља, веће вредности, не могу 

бити отуђена, замењена или дата у закуп 

без сагласности оснивача у складу са 

законом. 

 

Права и обавезе Установе и оснивача у 

погледу обављања делатности 

Установе 

 

Члан 13. 

 Установа има статус правног лица 

са правима, обавезама и одговорностима 

утврђеним законом и статутом. 

У правном промету са трећим 

лицима Установа иступа у своје име и за 

свој рачун. 

 

Члан 14. 

Скупштина општине Баточина у 

складу са законом: 

-  именује и разрешава директора 

Установе; 

-  именује вршиоца дужности директора 

Установе; 

- именује и разрешава председника и 

чланове Управног одбора Установе из 

реда истакнутих стручњака и познавалаца 

културне делатности; 
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- именује вршиоце дужности председника 

и чланова Управног одбора Установе, до 

именовања председника и чланова 

Управног одбора; 

- именује и разрешава председника и 

чланове Надзорног одбора Установе; 

- именује вршиоце дужности председника 

и чланова Надзорног одбора Установе, до 

именовања председника и чланова 

Надзорног одбора; 

- посебним актом може да утврди услове 

и мерила за одређивање накнада за рад 

председницима и члановима Управног и 

Надзорног одбора Установе; 

- утврђује висину средстава за 

финансирање, односно суфинансирање 

програма Установе, на основу стратешког 

плана и предложеног годишњег програма 

рада Установе; 

- одлучује о преносу права коришћења на 

стварима у јавној својини општине 

Установи; 

- одлучује о одузимању непокретности у 

јавној својини општине на којима право 

коришћења има Установа, у складу са 

законом; 

- обавља и друге послове утврђене 

законом и Статутом општине Баточина. 

 

Члан 15. 

У случају поремећаја у пословању 

Установе, Скупштина општине предузеће 

мере којима ће обезбедити услове за 

несметан рад и пословање Установе, у 

складу са законом, а нарочито: 

- разрешење органа Установе, 

- ограничење у погледу права 

располагања појединим средствима у 

јавној својини и 

- друге мере одређене законом којим се 

уређују услови и начин обављања 

делатности Установе. 

 

Члан 16. 

Установа подноси оснивачу 

предлог годишњег програма рада и 

предлог финансијског плана за наредну 

годину и пројекцијама за наредне две 

године, најкасније до 20. јула текуће 

године. 

Установа је дужна да најкасније до 

1. марта текуће године, поднесе оснивачу 

извештај о раду и извештај о 

финансијском пословању за претходну 

годину. 

 

Члан 17. 

Ради обезбеђивања заштите општег 

интереса у обављању делатности за коју 

је Установа основана, Скупштина 

општине Баточина: 

1.  даје сагласност на Статут 

Установе, 

2.  даје сагласност на статусне 

промене, 

3.  даје сагласност на промену 

назива, седишта и делатности Установе, 

4.  даје сагласност на вишегодишње 

планове рада и развоја Установе, 

5.  даје сагласност на годишњи 

програм рада Установе, 

6.  даје сагласност на годишњи 

финансијски план Установе, 

7. даје сагласност на друге одлуке 

Установе којима се уређује обављање 

делатности Установе, у складу са 

законом и овом одлуком,  

8. усваја годишњи извештај о раду и 

пословању Установе. 

 

Члан 18. 

Општинско веће општине 

Баточина, даје сагласност на: 

- акт о организацији и систематизацији 

послова у Установи, 

- акт којим се регулишу зараде 

запослених у Установи, 

- претходну сагласност на кадровски 

планУстанове. 
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Члан 19. 

Општинска управа општине 

Баточина, као надлежни орган оснивача, 

доставља податке о Установи надлежном 

министарству, у складу са законом. 

 

Органи Установе 

 

Члан 20. 

Органи Установе су: 

1. Директор, 

2. Управни одбор и 

3. Надзорни одбор. 

 

1. Директор 

 

Члан 21. 

Директор Установе руководи 

Установом. 

Директора именује и разрешава 

оснивач.. 

 

Именовање директора 

 

Члан 22. 

Директор Установе именује се на 

основу претходно спроведеног јавног 

конкурса, на период од четири године и 

може бити поново именован. 

Јавни конкурс из става 1 овог 

члана расписује и спроводи Управни 

одбор Установе уз претходну сагласност 

оснивача. Јавни конкурс расписује се 

најкасније 60 дана пре истека мандата 

директора. 

Јавни конкурс из става 1.овог 

члана објављује се на сајту Националне 

службе за запошљавање, на огласној 

табли или у просторијама установе и 

најмање у једним дневним новинама које 

се дистрибуирају на целој територији 

Републике Србије. Рок за подношење 

пријава на јавни конкурс не може бити 

краћи од осам ни дужи од петнаест дана 

од дана оглашавања јавног конкурса. 

Управни одбор је дужан да поступа са 

пријавама на јавни конкурс у складу са 

законом којим се уређује управни 

поступак. 

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 (у даљем тексту: Листа). Листа 

садржи мишљење Управног одбора о 

стручним и организационим 

способностима сваког кандидата и 

записник о обављеном разговору. 

Оснивач именује директора Установе са 

Листе 

Јавни конкурс није успео ако 

Управни одбор утврди да нема кандидата 

који испуњава услове да уђе у изборни 

поступак о чему је дужан да обавести 

оснивача, односно уколико оснивач не 

именује директора установе са Листе. 

Уколико управни одбор не 

распише јавни конкурс у року који је 

утврђен у ставу 2. овог члана, обавезан је 

да о разлозима због којих јавни конкурс 

није расписан обавести оснивача. 

Кандидати за директоре установа 

морају имати високо образовање и 

најмање пет година радног искуства у 

култури. 

Кандидат за директора дужан је да 

предложи програм рада и развоја 

установе, као саставни део конкурсне 

документације. 

Остали услови и поступак за избор 

кандидата за директора установе утврђују 

се Статутом. 

 

Члан 23. 

Директор Установе: 

- Организује и руководи радом Установе; 

- Представља и заступа Установу у 

складу са законом и Статутом; 

- Доноси акт о организацији и 

систематизацији послова, кадровски план 

Установе и опште акте у складу са 
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законом и статутом Установе уз 

сагласност оснивача; 

- Води пословање и одговоран је за 

пословање Установе; 

- Одговоран је за законитост рада и 

пословања Установе; 

- Предлаже општа акта која доноси 

Управни одбор; 

- Извршава одлуке Управног одбора; 

- Предлаже програм рада и план развоја и 

основе пословне политике и предузима 

мере за њихово спровођење; 

- Одговоран је за спровођење програма 

рада Установе; 

- Одговоран је за материјално 

финансијско пословање Установе; 

- Доноси појединачне одлуке о 

остваривању и коришћењу средстава 

према наменама утврђеним финансијским 

планом; 

- Предлаже мере за отклањање 

поремећаја у пословању; 

- Одлучује о појединачним правима, 

обавезама и одговорностима запослених 

у складу са Законом и Статутом; 

- Подноси предлог извештаја о раду и 

пословању Установе и годишњег 

обрачуна; 

- Обавља и друге послове предвиђене 

Законом и подзаконским актима. 

 

Вршилац дужности директора 

 

Члан 24. 

Оснивач може именовати вршиоца 

дужности директора, без спроведеног 

јавног конкурса, у случају када директору 

престане дужност пре истека мандата, 

односно када јавни конкурс за директора 

није успео. 

Вршилац дужности директора 

може обављати ту функцију најдуже 

једну годину. 

Исто лице не може бити два пута 

именовано за вршиоца дужности 

директора из става 1. овог члана. 

Вршилац дужности директора 

мора да испуњава услове утврђене за 

избор директора. 

Вршилац дужности има сва права, 

обавезе и овлашћења директора. 

 

Престанак дужности директора 

 

Члан 25. 

Дужност директора Установе 

престаје истеком мандата и разрешењем. 

Оснивач Установе разрешиће 

директора пре истека мандата: 

1. На лични захтев; 

2. Ако обавља дужност супротно 

одредбама закона; 

3.Ако нестручним, неправилним и 

несавесним радом проузрокује већу 

штету Установи, или тако занемарује, 

или несавесно извршава своје обавезе да 

су настале, или могу настати веће сметње 

у раду Установе; 

4. Ако је против њега покренут кривични 

поступак за дело које га чини 

недостојним за обаљање дужности 

директора, односно ако је 

правноснажном судском одлуком осуђен 

за кривично дело које га чини 

недостојним за обављање дужности 

директора Установе; 

5. Из других разлога утврђених законом 

или статутом. 

 

2. Управни одбор Установе 

 

Члан 26. 

Установом управља Управни 

одбор. 

Управни одбор има 5 чланова. 

Чланови Управног одбора именују 

се на период од 4 године и могу бити 

именовани највише два пута. 

Председника и чланове Управног 

одбора именује и разрешава оснивач из 

реда истакнутих стручњака и познавалаца 

културне делатности. 
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Два члана Управног одбора 

именују се из реда запослених у 

Установи на предлог репрезентативног 

синдиката Установе, а уколико на постоји  

репрезентативни синдикат на предлог 

већине запослених и један члан мора да 

буде из реда носилаца основне, тј. 

програмске делатности. 

Председника Управног одбора 

именује оснивач из реда чланова 

Управног одбора. 

Састав Управног одбора треба да 

обезбеди заступљеност најмање 40% 

представника мање заступљеног пола. 

У случају спречености 

председника Управног одбора, седницу 

Управног одбора може заказати и њом 

председавати најстарији члан Управног 

одбора. 

Председнику и члановима 

Управног одбора може припадати 

накнада за рад, под условима и мерилима 

утврђеним актом оснивача. 

 

Члан 27. 

Оснивач може, до именовања 

председника и чланова Управног одбора 

установе, да именује вршиоце дужности 

председника и чланова Управног одбора. 

Оснивач може именовати вршиоца 

дужности председника и члана Управног 

одбора Установе и у случају када 

председнику, односно члану Управног 

одбора престане дужност пре истека 

мандата. 

Вршилац дужности председника, 

односно члана Иправног одбора може 

обављати ту функцију најдуже једну 

годину. 

 

Члан 28. 

Управни одбор обавља следеће 

послове: 

1. Доноси Статут Установе, уз сагласност 

оснивача; 

2. Одлучује о пословању Установе; 

3. Утврђује пословну и развојну политику 

4. Доноси годишњи програм рада 

Установе на предлог директора уз 

сагласност оснивача; 

5. Доноси годишњи финансијски план уз 

сагласност оснивача; 

6. Усваја годишњи извештај о раду и 

пословању који доставља на усвајање 

оснивачу; 

6а Усваја годишњи обрачун; 

7. Доноси друге опште акте Установе, 

предвиђене законом и статутом; 

8. Одлучује о коришћењу средстава у 

складу са законом; 

9. Предузима мере у делу Установе у 

коме су настали поремећаји у програму 

рада и пословања, или који не извршава 

утврђене обавезе; 

10.  Разматра предлоге синдиката у вези 

са материјалним положајем запослених; 

11. Расписује и спроводи јавни конкурс за 

именовање директора и даје предлог 

оснивачу о кандидату за директора у 

складу са законом; 

12. Закључује уговор о раду са 

директором на одређено време, до истека 

рока на који је изабран, односно до 

његовог разрешења, а када је за 

директора именовано лице које је већ 

запослено у истој установи културе на 

неодређено време, закључује анекс 

уговора о раду, у складу са Законом о 

раду; 

13. Даје предлог о статусним променама 

у складу са законом; 

14. Одобрава коришћење права на 

годишњи одмор директора и вд 

директора; 

15. Одобрава пут у иностранство 

директора; 

16. Доноси пословник о свом раду; 

17. Одлучује о другим питањима 

утврђеним законом и Статутом. 
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Члан 29. 

Председник и чланови Управног 

одбора за свој рад одговорни су 

оснивачу. 

Председник и чланови Управног 

одбора солидарно одговарају за 

материјалну штету нанету Установи. 

Члан Управног одбора који при 

гласању издвоји мишљење у записник не 

сноси одговорност из става 2. овог члана. 

Начин рада и одлучивања 

Управног одбора ближе се утврђује 

Пословником о раду, у складу са законом 

и овим статутом. 

 

Престанак дужности члана Управног 

одбора 

 

Члан 30. 

Дужност члана Управног одбора 

престаје истеком мандата и разрешењем. 

Оснивач Установе разрешиће 

члана Управног одбора пре истека 

мандата: 

1. На лични захтев; 

2. Ако обавља дужност супротно 

одредбама закона; 

3. Ако је против њега покренут кривични 

поступак за дело које га чини 

недостојним за обављање дужности 

члана Управног одбора, односно ако је 

правноснажном судском одлуком осуђен 

за кривично дело које га чини 

недостојним за обављање дужности 

члана Управног одбора Установе. 

4. Из других разлога утврђених законом 

или статутом Установе. 

 

3. Надзорни одбор 

 

Члан 31. 

У Установи се образује Надзорни 

одбор. 

Надзорни одбор обавља надзор 

над пословањем Установе. 

Надзорни одбор има три члана. 

Чланове Надзорног одбора 

именује и разрешава оснивач. 

Чланови Надзорног одбора 

Установе именују се на период од четири 

године и могу бити именовани највише 

два пута. 

Председника Надзорног одбора 

именује оснивач из реда чланова 

Надзорног одбора. 

Један члан Надзорног одбора из 

реда запослених именује се на предлог 

репрезентативног синдиката, а уколико у 

Установи не постоји репрезентативни 

синдикат, на предлог већине запослених. 

Састав Надзорног одбора треба да 

обезбеди заступљеност од најмање 40% 

представника мање заступљеног пола. 

За члана Надзорног одбора не 

може бити именовано лице које је члан 

Управног одбора. 

У случају спречености 

председника Надзорног одбора, седницу 

Надзорног одбора може заказати и њом 

председавати најстарији члан Надзорног 

одбора. 

Председнику и члановима 

Надзорног одбора може припадати 

накнада за рад, под условима и према 

мерилима утврђеним актом оснивача. 

 

Члан 32. 

 Оснивач може до именовања 

председника и чланова надзорног одбора 

Установе да именује вршиоце дужности 

председника и чланова Надзорног 

одбора. 

 Оснивач може именовати вршиоца 

дужности председника и члана Надзорног 

одбора Установе и у случају када 

председнику, односно члану Надзорног 

одбора престане дужност пре истека 

мандата. 

 Вршилац дужности председника, 

односно члана Надзорног одбора може 

обављати ту функцију најдуже једну 

годину. 
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Члан 33. 

Надзорни одбор: 

1. Обавља надзор над пословањем 

Установе; 

2. Прегледа годишње извештаје и 

утврђује да ли су састављени у складу са 

законским прописима; 

3. Утврђује да ли се пословне књиге и 

друга документа Установе воде уредно и 

у складу са прописима, а може их дати и 

на вештачење; 

4. Прегледа извештаје који се подносе 

Управном одбору о пословању и 

пословној политици Установе о 

годишњим финансијским исказима и 

извештајима о пословању Установе која 

се подносе оснивачу и даје мишљење на 

исте пре усвајања Управног одбора; 

5. О резултатима извршеног надзора, у 

писменом облику обавештава Управни 

одбор и оснивача указујући на 

евентуалне пропусте Управног одбора, 

директора и других лица; 

6. Најмање једном годишње подноси 

извештај о свом раду оснивачу 

7. Доноси пословник о свом раду, којим 

ближе уређује начин рада и одлучивања; 

8. Врши и друге послове утврђене 

законом, овим Статутом и другим 

општим актима Установе. 

 

Престанак дужности члана Надзорног 

одбора 

 

Члан 34. 

Дужност члана Надзорног одбора 

Установе престаје истеком мандата и 

разрешењем. 

Оснивач Установе разрешиће 

члана Надзорног одбора пре истека 

мандата: 

1. На лични захтев; 

2. Ако обавља дужност супротно 

одредбама закона; 

3. Ако је против њега покренут кривични 

поступак за дело које га чини 

недостојним за обављање дужности 

члана Надзорног одбора, односно ако је 

правноснажном судском одлуком осуђен 

за кривично дело које га чини 

недостојним за обављање дужности 

члана Надзорног одбора Установе; 

4. Из других разлога утврђених законом 

или статутом Установе. 

 

Уметнички, програмски односно 

стручни савет 

 

Члан 35. 

У Установи се образује 

уметнички, програмски односно стручни 

савет. 

Уметнички, програмски, односно 

стручни савет разматра питања из 

уметничке, програмске, односно стручне 

делатности Установе и директору, 

односно уметничком или програмском 

директору даје мишљења и предлоге 

везене за уметнички, програмски и 

стручни рад Установе. 

У саставу уметничког, 

програмског односно стручног савета 

бирају се лица од високог уметничког и 

стручног интегритета и ауторитета. 

Састав надлежности, начин рада 

уметничког, програмског и стручног 

савета ближе се одређују Статутом 

Установе. 

 

Укидање Установе 

 

Члан 36. 

Установа може бити укинута: 

1. Ако не испуњава законом прописане 

услове за обављање делатности; 

2. Ако не постоје услови за обављање 

делатности. 

Сматра се да не постоје услови за 

обављање делатности Установе ако: 
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1. Не постоји потреба за њеном 

делатношћу; 

2. Потребе за делатношћу Установе могу 

да се задовоље на рационалнији и 

економичнији начин; 

3. Не остварује законом утврђене циљеве 

и задатке. 

 

Члан 37. 

Поступак за укидање Установе 

покреће оснивач или орган надлежан за 

вршење надзора над законитошћу рада 

ове Установе. 

Акт о укидању ове Установе 

доноси оснивач. 

На основу акта о укидању 

Установе спроводи се поступак редовне 

ликвидације, у складу са законом. 

 

Радни односи 

 

Члан 38. 

У погледу права, обавеза и 

одговорности запослених у Установи 

примењују се одредбе Закона о раду, 

Закона о запосленима у јавним службама 

и други  прописи којима се регулишу 

радно-правни односи.  

 

Статут и други општи акти 

 

Члан 39. 

Општи акти Установе су Статут и 

други општи акти утврђени законом. 

Статут је основни општи акт Установе. 

Статут по добијању сагласности 

оснивача ступа на снагу  осмог дана од 

дана објављивања на огласној табли 

Установе. 

Статутом Установе ближе се 

уређује делатност, делокруг рада и 

унутрашња организација, услови за 

именовање и разрешење директора, 

заступање и представљање, права, 

обавезе и одговорности запослених, 

начин организовања послова и друга 

питања од значаја за пословање установе 

Други општи акти Установе 

морају бити у сагласности са Статутом 

Установе. 

 

Члан 40. 

 Установу представља и заступа 

директор без ограничења.  

 Поред директора, установу могу 

заступати и друга лица на која директор 

својом одлуком преноси своја 

овлашћења.  

 Лице на које директор пренесе 

овлашћење за заступање пред судовима и 

другим органима региструје се у складу 

са законом. 

 

Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 41. 

 Установа је дужна да усклади 

Статут, друга општа акта и организацију 

Установе са овом Одлуком, у року од 60 

дана од дана њеног доношења. 

 

Члан 42. 

 На све што није предвиђено овом 

Одлуком примењују се важеће одредбе 

Закона о јавним службама. 

 

Члан 43. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о оснивању 

Културног центра у Баточини број 020-

19/92-05 од 26.03.1992. године, Одлука  о 

давању сагласности на Одлуку о промени 

назива установе број020-88/10-01 од 

23.03.2010.годинe (,,Сл. гласник општине 

Баточина“ број 2/10) и Одлука о давању 

сагласности на Одлуку о проширењу 

делатности установеброј 020-89/10-01 од  

23.03.2010.године, (,,Сл. гласник 

општине Баточина“ број 2/10). 
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Члан 44. 

 По овој Одлуци извршити измене 

у судском регистру у складу са законом. 

 

Члан 45. 

Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ,,Службеном 

гласнику општине Баточина“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ II                                  ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2022. 

 

                                                                                                                                                16 

 

 

САДРЖАЈ: 

 

 

 

1. Решење о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и 

реализованих активности из Програма пословања ЈП  ''Лепеница Баточина'' 

Баточина за период од 01.01. - 31.12.2021. године.........................................................1 

2. Годишњи план расписивања јавних конкурса за подстицање пројеката и програма 

од јавног интереса које реализују удружења из средстава буџета општине 

Баточина за 2022. годину.................................................................................................2 

3. Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању Културног центра у Баточини 

(пречишћен текст).............................................................................................................. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Издавач: Скупштина општине Баточина 

Уредник: Тања Вукојевић 


