РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
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Београд, Његошева 77

Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 4. новембра 2014. године, на основу
члана 4. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 – др.закон) и члана 15. став 1. тачка 4. Статута
градске општине Врачар („Сл. лист града Београда“, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и
29/13), д о н е л а
ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ
„БОЖИДАРАЦ -1947“, БЕОГРАД
Члан 1.
Оснива се установа Центар за образовање и културу „Божидарац - 1947“, Београд (у
даљем тексту: Установа).
Члан 2.
Пун назив установе је: Центар за образовање и културу „Божидарац- 1947“, Београд.
Скраћени назив установе је: ЦОК „Божидарац - 1947“, Београд.
Седиште Установе је у Београду, Његошева 77.
Члан 3.
Установа може обављати све законом дозвољене делатности.
Претежна делатност установе је 85.59 – Остало образовање.
Поред претежне делатности установа обавља и остале делатности:
90.02 – Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности
90.04 - Рад уметничких установа
59.14 - Делатности приказивања кинематографских дела, и
59.13 - Дистрибуција кинематографских дела, аудио визуелних дела и телевизијског
програма.
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Члан 4.
Средства за обављање делатности обезбеђују се:
- од прихода које установа самостално оствари;
- донаторством и из других извора, у складу са законом.
Градска општина Врачар, као оснивач, обезбеђује средства за оснивање и почетак рада
установе у износу од 100.000,00 РСД, који ће бити уплаћен на привремени рачун код пословне
банке.
Установи се поверавају послови управљања на делу пословног простора у улици
Милешевска 42, укупне површине 225,54 м2.
Члан 5.
Установа стиче својство правног лица уписом у судски регистар.
Установа се уписује у регистар кад надлежни орган управе утврди да су испуњени
услови за почетак рада и обављање делатности утврђених законом.
Члан 6.
Установа је обавезна да градској општини Врачар, као оснивачу:
- подноси годишњи извештај о раду и остваривању делатности, а по потреби и друге
извештаје о раду и пословању;
- да за промену или проширење делатности тражи претходну сагласност;
- да за промену седишта и назива тражи претходну сагласност.
Члан 7.
Градска општина Врачар, као оснивач, има право:
- да директору и управном одбору установе предлаже мере у циљу остваривања
делатности установе;
- да осим редовног годишњег извештаја, тражи подношење и других извештаја о раду и
пословању установе;
- да у складу са законом, предузима мере којима се обезбеђују услови за обављање
делатности установе.
Члан 8.
Градска општина Врачар, као оснивач, даје сагласност на Статут, програм рада,
финансијски план и акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места
у установи.
Члан 9.
Органи установе су:
- Директор;
- Управни одбор;
- Надзорни одбор.
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Члан 10.
Директор руководи установом.
Директора установе именује и разрешава оснивач на период од четири године.
За директора може бити именовано лице које испуњава услове за заснивање радног
односа предвиђене Законом о раду.
Директор установе има права и дужности утврђене законом и Статутом установе.
До именовања директора у складу са законом, његове послове ће обављати и вршити
његова овлашћења у својству вршиоца дужности, лице које именује Скупштина, а најдуже до
годину дана.
Члан 11.
Управни одбор установе именује и разрешава оснивач на период од четири године.
Управни одбор је састављен од председника, заменика председника и 3 члана.
Члан 12.
Управни одбор установе:
- 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;
- врши и друге послове утврђене Статутом.
Члан 13.
Надзорни одбор установе именује и разрешава оснивач на период од четири године.
Надзорни одбор се састоји од председника и 2 члана.
Члан 14.
Надзорни одбор установе:
- врши надзор над пословањем, прегледа годишњи извештај и периодичне извештаје о
раду и годишњи обрачун и друга акта од значаја за пословање установе;
- обавља и друге послове утврђене Статутом установе.
Члан 15.
Установа може бити укинута:
- ако не испуњава законом прописане услове за обављање делатности;
- ако не постоје услови за обављање њене делатности.
Сматра се да не постоје услови за обављање делатности установе ако:
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начин;

- не постоји потреба за њеном делатношћу;
- потребе за делатношћу установе могу да се задовоље на рационалнији и економичнији
- не остварује законом утврђене циљеве и задатке.
Члан 16.

Поступак за укидање установе покреће оснивач или орган надлежан за вршење надзора
над законитошћу рада установе.
Акт о укидању установе доноси оснивач.
На основу акта о укидању установе спроводи се поступак редовне ликвидације, у складу
са законом.
Члан 17.
Општи акти установе биће донети у року од 90 дана од дана доношења Статута установе.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објављује се у „Службеном листу града
Београда“.
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