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 На основу члана 4. Закона о јавним службама («Сл. гласник Републике Српске», 

број: 17/02, 11/93 и 21/96), члана 30. алинеја 25. Закона о локалној самоуправи («Сл. 

гласник Републике Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 28. став 2. тачка 26. 

Статута Општине Козарска Дубица – пречишћен текст («Сл. гласник Општине Козарска 

Дубица», број: 5/06) и члана 102. Пословника о раду Скупштине општине Козарска 

Дубица («Сл. гласник Општине Козарска Дубица», број: 7/05 и 2/06), Скупштина општине 

Козарска Дубица, на сједници одржаној дана 21.12.2006. године, донијела је  

 

 

О Д Л У К У  

 

о трансформацији Јавног предузећа «Центар за информисање, културу и спорт» 

Козарска Дубица у Јавну установу «Центар за културу»  

Козарска Дубица 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком Јавно предузеће «Центар за информисање, културу и спорт» 

Козарска Дубица трансформише се у Јавну установу «Центар за културу» Козарска 

Дубица. 

 Скраћени назив гласи: ЈУ «Центар за културу» Козарска Дубица. 

 Сједиште: Козарска Дубица, Светосавска улица бб 

 

Члан 2. 

 

 ЈУ „Центар за културу“ Козарска Дубица вршит ће дјелатности ЈП „Центра за 

информисање, културу и спорт“: 

 

 22 120  издавање новина, 

 22 130  издавање часописа и сличних периодичних издања, 

 22 150  остала издавачка дјелатност, 

 22 210  штампање новина, 

 22 220  штампање д.н, 

52270 остала трговина на мало храном, пићима и дуваном у специјализованим 

продавницама, 

52470  трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом, 

52487  остала трговина на мало у специјализованим продавницама, 

64200  телекомуникације, 

74402  остале услуге рекламе и пропаганде, 

92130  приказивање филмова, 

92200  радио и телевизијске активности, 

92310  умјетничко и књижевно стваралаштво и сценска умјетност, 

92320  дјелатност објеката за културне приредбе, 

92400  дјелатност новинских агенција, 

92511  дјелатност библиотека, 

92521  дјелатност музеја, 

92610  дјелатност спортских објеката и стадиона, 

92620  остале спортске активности 
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Члан 3. 

 

 Органи управљања и руковођења у Јавној установи «Центар за културу» Козарска 

Дубица су: директор, управни одбор и надзорни одбор. 

 

Члан 4. 

 

 Директора именује и разрјешава Скупштина општине, по проведеном конкурсу на 

приједлог овлаштеног предлагача и утврђеном поступку. 

  

Члан 5. 

 

 Управни одбор и надзорни одбор именује и разрјешава Скупштина општине, по 

проведеном конкурсу на приједлог овлаштеног предлагача и утврђеном поступку. 

 Управни одбор броји пет чланова а наздорни одбор броји три члана. 

 Надлежности управног и надзорног одбора утврђују се Статутом Јавне установе 

«Центар за културу» Козарска Дубица. 

 Досадашњи органи управљања у ЈП „Центар за информисање, културу и спорт“ 

Козарска Дубица наставиће да обављају функцију органа управљања у ЈУ „Центар за 

културу“ Козарска Дубица до истека мандата. 

 

Члан 6. 

 

 Обавезују се органи управљања и руковођења да у року од 30 дана од дана ступања 

на снагу ове Одлуке ускладе све акте установе са овом Одлуком. 

 

 Члан 7. 

 

 Јавна установа «Центар за културу» Козарска Дубица је правни сљедбеник Јавног 

предузећа «Центар за информисање, културу и спорт» Козарска Дубица, у погледу свих 

права и обавеза. 

 

Члан 8. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 

гласнику Општине Козарска Дубица». 

 

 

 

Број: 02-013-188/06.       ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 21.12.2006.год.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица                                  Ранко Губић, дипл.прав. 

  

  

 

 

 


