
На основу члана 32.став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, 
број 129/07), члана 4. и 13. Закона о јавним службама („Сл. Гласник РС“, 
бр.42/91...83/2005) и члана 41. став 1. тачка 9. Статута Општине Владичин хан („Сл. Гласник 
Пчињског округа“, број 21/08), Скупштина општине Владичин Хан на седници одржаној 
дана 17.03.2009. године, донела је  
 

ОДЛУКУ 
О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И 

БИБЛИОТЕКАРСТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 
 

Члан 1. 
Оснива се Установа Центар за културне делатности, туризам  и библиотекарство 

Општине Владичин Хан спајањем установа и јавне службе и то: Центар културе „Градимир 
Михајловић“ Владичин Хан, Библиотеке „Вук Караџић“ Владичин Хан и ЈС Туристичка 
организација Општине Владичин Хан (у даљем тексту Центар). 
 

Члан 2. 
Центар послује под називом: Центар за културне делатности, туризам и 

библиотекарство Општине Владичин Хан. 
 

Члан 3. 
Седиште Центра је у Владичином Хану  у ул.Николе Тесле број 2. 
Центар може променити седиште само уз сагласност оснивача. 

 
Члан 4. 

 Центар је правно лице са правима, обавезама и одговорностима која има на 
основу Устава, Закона и ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
Центар се оснива  ради пружања услуга у области културне делатности, туризма и 

библиотечке делатности. 
Члан 6. 

Центар обавља следеће делатности: 
У области културе  
- 92310 уметничко и књижевно стваралаштво и сценска уметност 
- 92130 приказивање филмова 
У области  туризма 
- 75130 уређење пословања привреде 
У библиотетчкој делатности 
- 92511 библиотечка делатност 

Члан 7. 
Центар може променити делатност само уз сагласнот оснивача. 
 

Члан 8. 
У оквиру Центра образују се организационе јединице и то: 
- Одсек за културу 
- Одсек за туризам 
- Одсек за библиотечку делатност. 



Радом Одсека руководиће шеф Одсека кога распоређује директор Центра. 
 

Члан 9. 
Оснивањем  - уписом новоосноване установе у регистар престају са радом: 
- Установа центар културе „Градимир Михајловић“ Владичин Хан  
- ЈС Туристичка организација Општине Владичин Хан и  
- Установа Библиотека „Вук Караџић“ Владичин Хан , а њихова имовина, права и 

обавезе преносе се њиховим спајањем на Центар који је настао њиховим 
спајањем. 

Члан 10. 
Уписом новооснованог Центра у регистар престају да постоје Установе  и Јавна 

служба које су се спојиле и бришу се из регистра. 
 

Члан 11. 
Раднике Установа и Јавне службе које су престале  да постоје спајањем  преузима  

новоосновани Центар. 
Члан 12. 

Одсек за библиотечку делатност као организациона јединица у оквиру Центра 
биће уписана у регистар библиотека у складу са Законом о библиотечкој делатности. 
 

Члан 13. 
Средства која су предвиђена у буџету Општине Владичин Хан за Установе и Јавну 

службу које се спајају, биће средства за оснивање и почетак рада новооснованог Центра. 
Оснивач Скупштина општине одговара за права и обавезе центра.  

 
Члан 14. 

Органи Центра су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор. 
Органе Центра именује  и разрешава оснивач. 
Именовање се врши  на период од 4 године, а у складу са Законом. 

 
Члан 15. 

Директор Центра:  
- заступа и представља установу 
- организује и води пословање Установе  
- стара се о законитости рада   
- одговара за законитост рада 
- обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом 

 
Члан 16. 

До именовања директора Центра дужност директора обављаће досадашњи 
директор Туристичке организације Општине Владичин Хан. 
 

Члан 17. 
Управни одбор  
- доноси Статут Установе 
- одлучује о пословању Установе  
- усваја Извештај о пословању и годишњи обрачун 
- доноси Програм рада Установе  



- одлучује о коришћењу средстава у складу са Законом 
- обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом  

 
Члан 18. 

Управни одбор има председника и 4 (четири) члана, од којих су 3 члана 
представници оснивача, а 2 из реда запошљених  

 
Члан 19. 

Надзорни одбор 
- врши надзор над законитости Центра 
- прегледа периодичне и годишње обрачуне и утврђује да ли су сачињени у 

складу са важећим прописима 
- обавља и друге прописе у складу са Законом и Статутом.  

 
Члан 20. 

Надзорни одбор има председника и 2 члана, од којих су 2 представника оснивача и 
1 из реда запослених. 

 
Члан 21. 

Основни општи акт Центра је Статут. 
 

Члан 22. 
Статутом Центра ближе се уређује делокруг рада и унутрашња организација, 

надлежности органа Центар, заступање и представљање, права, обавезе и одговорности 
запослених, начин организовања пословања и друга питања од значаја за пословање. 
 

Члан 23. 
Сагласност на Статут Центра, планове и програме, статусне промене и друге одлуке 

којим се уређује обављање делатности у складу са Законом  даје оснивач. 
 

Члан 24. 
Именовање директора и органа управљања као и доношење Статута извршиће се у 

року од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 25. 
За све што није регулисано овом Одлуком примењиваће се Закон. 

 
Члан 26. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Пчињског округа“ 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 
БРОЈ: 06-17/3/2009-01 
 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИЦА, 
______________________ 
      Данијела Поповић 


