''Службени лист општине Шабац'', бр. 7/01

ОДЛУКA
О ОСНИВАЊУ ДОМА КУЛТУРЕ У ПРЊАВОРУ

Члан 1.
.
Овом Одлуком, у складу са законом, оснива се Дом културе ''Прњавор'' у
Прњавору (у даљем тексту: Дом културе), као установа у области културе.
Члан 2.
Оснивач Дома културе је Скупштина општине Шабац.
Члан 3.
Пун назив Дома културе је: Дом културе ''Прњавор''.
Седиште Дома културе је у Прњавору, ул. Карађорђева бр. 2.
Члан 4.
Делатност Дома културе испољава се преко секција које ће у оквиру њега
функционисати, те преко којих ће се обезбеђивати остваривање одговарајућих потреба и
интереса мештана, у складу са законом, и то кроз деловање фолклорне секције,
књижевног клуба, музичке и ликовне секције, као и позоришног аматеризма, у оквиру
којег ће радити и дечја сцена.
Члан 5.
За оснивање и почетак рада Дома културе, средства ће се обезбедити у буџету
Општине, а на основу Програма и финансијског плана у висини од 500.000 динара.
Поред средстава која се обезбеђују у буџету Општине, Дом културе средства за
свој рад може обезбеђивати и преко спонзора, донатора, сопственом присутношћу на
тржишту.
Члан 6.
Скупштина општине Шабац, као оснивач Дома културе има обавезу да обезбеди
финансирање Дома културе са потребним бројем извршилаца, а на основу Програма
рада и финансијског плана, који се утврђује за сваку календарску годину.
Осим обавезе из става 1. овог члана, Скупштина општине Шабац има право да од
Дома културе чији је оснивач тражи и разматра извештај о раду, као и материјално
финансијском пословању, односно право да врши надзор над законитошћу рада Дома
културе.
Члан 7.
Дом културе је обавезан Скупштини општине достављати најмање једном
годишње извештај о раду и целокупном пословању, а по потреби и чешће, односно када
год то оснивач од њега затражи.
Оснивач Дома културе, осим у пословању, може учествовати и у дефинисању
програмских активности, односно преко овлашћених представника у органу управљања,
сугерисати програмску концепцију, у циљу што бољег и квалитетнијег остваривања
делатности Дома културе.

Члан 8.
Органи Дома културе су:
- директор
- управни одбор
- надзорни одбор
Члан 9.
Директора, Управни и Надзорни одбор именује оснивач.
Мандат директора, Управног и надзорног одбора је четири године.
Члан 10.
Управни одбор Дома културе броји три члана, и то: два од представника
оснивача, а једног из реда запослених у Дому културе.
Члан 11.
Надзорни одбор броји три члана, и то: два од представника оснивача и једног из
реда запослених у Дому културе.
Члан 12.
Управни одбор:
1. доноси статут,
2. одлучује о пословању,
3. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун,
4. доноси Програм рада,
5. одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом,
6. врши и друге послове утврђене статутом и актима донетим од стране оснивача.
Члан 13.
Надзорни одбор врши надзор над законитошћу рада Установе у целини, о чему
једном годишње подноси извештај оснивачу.
Надзорни одбор може и чешће оснивача извештавати о исправности и
законитости рада и пословања Дома културе, и то како на захтев самог оснивача, тако и
самоиницијативно.
Члан 14.
Статут Дома културе донеће се у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан15.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном
листу општине Шабац''.

