На основу члана 17. став 1. тачка 1. Закона о систему јавних служби (''Службени
гласник Републике Српске'', број: 68/07 и 109/12), члана 17. Одлуке о утврђивању
критеријума за избор, именовања и разрјешења органа у јавним предузећима и
установама чији је оснивач Скупштина Града (Службени гласник Града Бијељина
бр.15/13) и члана 10. и 21. Одлуке о оснивању Јавне установе Српско културно-умјетничко
друштво ''Семберија'' Бијељина (''Службени гласник града Бијељина, број: 22/13), Управни
одбор Јавне установе Српског културно-умјетничког друштва ''Семберија'' Бијељина, на
сједници одржаној дана 28.11.2013. године, д о н о с и

СТАТУТ
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СРПСКОГ КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКОГ ДРУШТВА
''СЕМБЕРИЈА'' БИЈЕЉИНА

I - Опште одредбе
Члан 1.
Српско културно-умјетничко друштво ''Семберија'' Бијељина је јавна установа у
којој грађани Семберије и Републике Српске остварују своја права и интересе из области
културе и умјетности, у складу са Законом.
Члан 2.
ЈУ СКУД „Семберија“ ће пословати под називом „Јавна установа Српско културноумјетничко друштво „Семберија“ Бијељина.
Сједиште ЈУ СКУД „Семберија“ је у Бијељини, ул. Патријарха Павла бр.1.
Члан 3.
ЈУ СКУД ''Семберија'' Бијељина је непрофитна организација и има својство
правног лица, које стиче уписом у судски регистар надлежног суда у Бијељини.
Члан 4.
У правном промету са трећим лицима ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина иступа у
своје име и за свој рачун, самостално и без ограничења.
За обавезе створене у правном промету са трећим лицима ЈУ СКУД „Семберија“
Бијељина одговара цјелокупном својом имовином.
За обавезе ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина Оснивач одговара до висине својих
средстава које је усмјерио из буџета за пословање ЈУ СКУД „Семберија“.

Члан 5.
ЈУ СКУД ''Семберија'' Бијељина основана је Одлуком Скупштине општине
Бијељина број 01.023-21/97 од 05.08.1997. године и Рјешењем број ФИ-631/97 од
17.10.1997. године уписана је у судски регистар Основног суда у Бијељини.
Члан 6.
ЈУ СКУД ''Семберија'' Бијељина има свој печат и штамбиљ за протокол.
Печат је округлог облика, са уписаним текстом: ЈАВНА УСТАНОВА СРПСКО
КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО (по рубу) и ''СЕМБЕРИЈА'' БИЈЕЉИНА (по
средини печата).
Штамбиљ је правоугаоног облика у ком је у првом реду уписано: ЈАВНА
УСТАНОВА; у другом реду: СРПСКО КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКО ДРУШТВО; у трећем
реду: ''СЕМБЕРИЈА'' БИЈЕЉИНА; у четвртом реду: Број:_______; и у петом реду: Датум:
_____, година ______.
Печатом се овјеравају сва јавна службена документа и исправе, сви финансијски
акти и рачуни, а штамбиљом сви протоколарни акти.
Писмо је ћирилично.
Члан 7.
ЈУ СКУД ''Семберија'' Бијељина има своју славу. Слава ЈУ СКУД ''Семберија''
Бијељина је 28. Јун – Видовдан.

II – Дјелатност
Члан 8.
ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина обавља сљедеће дјелатности:
90.01 – Извођачка дјелатност
90.02 – Помоћне дјелатности у извођачкој умјетности
Члан 9.
ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина у обављању регистрованих дјелатности усмјерава
активности на остваривању сљедећих циљева и задатака:
- припрема и извођење концерата, плесних приредби и сценских приредби,
- дјелатност плесних и фолклорних група, оркестара или музичких састава,
- дјелатност слободних умјетника, као што су музичари, плесачи, предавачи и
говорници,
- учествовање на културним манифестацијама,
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- чување и његовање културно-умјетничких традиција српског народа Семберских
простора и Срба уопште,
- стварање услова за окупљање грађана Семберије, посебно младих и развијање
интереса и љубави према култури и умјетности српског народа,
- окупљање младих и ангажовање у културно-умјетничкој сфери и остваривању
задатака васпитног утицаја на младе у смислу рационалног располагања слободним
временом, развоју стваралачких и креативно-умјетничких достигнућа и критичког
укуса у области културе и умјетности,
- подизању општег нивоа културно-умјетничког живота Града Бијељина,
- оживљавању културно-умјетничких активности на подручју мјесних заједница у
Граду Бијељина и подизању и општој афирмацији културних вриједности српског
народа Семберских простора, презентацијом културних достигнућа у овој области
у Семберији, Републици Српској и широј средини.
Члан 10.
Ради остваривања циљева и задатака из претходног члана, ЈУ СКУД ''Семберија''
Бијељина ће:
- успостављати сарадњу са свим организацијама које се баве културно-умјетничким
радом и свим другим друштевно-политичким субјектима;
- радити на организацији и реализацији концерата, фестивала и свих културних
манифестација на подручју града Бијељина;
- учествовати на саборима и смотрама српског културно-умјетничког стваралаштва
у Републици Српској, Србији, широм Европе и свијета и на најповољнији начин
презентовати културу Семберије и општи ниво културно-умјетничке дјелатности у
граду Бијељина;
- успостављати сарадњу са свим васпитно-образовним институцијама и установама,
ради омасовљења свог чланства и проширења култруно-умјетничког утицајног
подручја;
- предузимати и друге радње у циљу остварења властитих програмских задатака и
конкретних циљева и задатака које програмира и планира Оснивач.

III – Унутрашња организација
Члан 11.
Своје циљеве и задатке ЈУ СКУД ''Семберија'' Бијељина остварује реализацијом
појединачних програма рада у оквирима секција и то:
а) фолклорна секција,
б) драмско-рецитаторска секција,
в) оркестара Друштва (народног, тамбурашког, плесног),
г) вокалних група Друштва,
д) секција за изворне народне инструменте,
ђ) фото секције и
е) других секција чији се рад организује у складу са годишњим плановима и
програмима рада и одлукама Управног одбора.
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Члан 12.
Рад сваке од секција у ЈУ СКУД ''Семберија'' Бијељина одвија се у складу са
утврђеним Годишњим планом и програмом рада и микро програмима секција, сачињеним
на основу годишњих планова и програма.
Радом секције руководи стручни сарадник кога именује Управни одбор или који је
одређен Годишњим планом и програмом.
Члан 13.
Увид у карактер и квалитет рада ангажованих стручних сарадника у ЈУ СКУД
''Семберија'' Бијељина врши Директор, Управни одбор и Умјетнички савјет друштва.
Члан 14.
Ако директор ЈУ СКУД ''Семберија'' Бијељина оцјени да стручни сарадник не
обавља своје задатке у складу са програмираним задацима по Годишњем плану и
програму рада, истог ће разријешити и именовати стручног сарадника, уз обавезу да о
томе извјести Управни одбор.
Члан 15.
Рад појединих секција Друштва одвија се у складу са утврђеним распоредом рада
кога у писменој форми утврђује и на јавном мјесту у просторијама ЈУ СКУД ''Семберија''
Бијељина истиче директор.

IV – Oргани ЈУ СКУД ''Семберија'' Бијељина
Члан 16.
Органи ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина су: Управни одбор и директор.
Члан 17.
Управни одбор ЈУ СКУД „Семберија“ је орган управљања и броји најмање три
члана (предсједник и два члана), који не смију бити из реда запослених.
Управни одбор именује и разрјешава Скупштина Града Бијељина на приједлог
Градоначелника, након проведеног поступка јавне конкуренције.
Састав Управног одбора ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина утврђује Оснивач својом
одлуком. Мандат Управног одбора траје 4 године, с тим што чланови могу бити
разријешени дужности и прије истека мандата у случајевима прописаним овим Статутом.
Члан 18.
Сједнице Управног одбора сазива и њима предсједава предсједник кога чланови
управног одбора, већином од укупног броја чланова, бирају на првој сједници.
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Члан 19.
Управни одбор има сљедећа права и дужности:
- разматра мјесечне извјештаје о раду и планове рада и активности у том периоду,
- доноси Статут и друга општа акта у складу за Законом,
- разматра и одлучује о пословању установа и доноси појединачне одлуке о
инвестицијама чија укупна вриједност прелази износ средстава из надлежности
директора,
- разматра и усваја Извјештај о финансијском пословању и завршни рачун,
- разматра и усваја годишње Планове и програме рада Друштва,
- разматра и доноси коначне одлуке у вези за жалбама радника на спроведене
дисциплинске поступке и изречене дисциплинске мјере,
- именује сталне и повремене Комисије ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина,
- разматра и усваја измјене и допуне Статута и других нормативних аката и
правилника,
- разматра, оцјењује и доноси одлуке у вези са организацијом рада друштва са
аспекта развојне политике и општих циљева,
- разматра и доноси коначне одлуке по приговорима радника,
- доприноси својим активностима подизању општих радних резултата рада и
- обавља и друге послове у складу за Законом.
Члан 20.
Критеријуми за именовање чланова Управног одбора су сљедећи:
- висока (VII степен) или виша (VI степен) стручна спрема,
- познавање проблематике у дјелатности којом се бави правни субјект,
- познавање садржаја и начина рада органа управљања,
- доказани резултати рада на ранијим пословима.
Члан 21.
Критеријуми за разрјешење чланова Управног одбора су сљедећи:
- истек мандата на који су именовани,
- неусвајање Извјештаја о раду Јавне установе и Програма рада од стране
Скупштине Града,
- пословање правног субјекта са финансијским губитком,
- неоправдани изостанак за узастопно 3 сједнице,
- оставка већине чланова Управног одбора,
- нередовно одржавање сједница Управног одбора.
Члан 22.
Своје одлуке Управни одбор доноси на сједницама које се одржавају према
потреби, а најмање једном мјесечно.
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Своје одлуке Управни одбор доноси већином од укупног броја чланова Управног
одбора изјашњавањем чланова путем јавног гласања.
О току сједнице води се записник.
Члан 23.
Ако је нека од одлука Управног одбора ЈУ СКУД ''Семберија'' Бијељина у
супротности са одредбама закона и интереса Оснивача, директор ће на ту околност
упозорити Управни одбор.
Ако и поред упозорења Управни одбор донесе одлуку која је штетна по опште
интерес ЈУ СКУД ''Семберија'' Бијељина, директор ће ту одлуку обуставити од даљег
извршења и о томе извјестити Оснивача.
Одлука Оснивача по оспореној одлуци Управног одбора је коначна и обавезујућа.
Члан 24.
Директор ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина је орган пословођења, а именује га
оснивач Град Бијељина својим Рјешењем и са мандатом прописаним Законом.
Директор за свој рад и резултате одговоран је Управном одбору и оснивачу.
Разрјешење директора врши се на начин и поступак као и за његово именовање.
Члан 25.
Директор има сљедећа права и дужности:
- непосредно руководи процесом рада и организације друштва као Јавне установе,
- утврђује приједлоге програма и планова рада и доставља их Управном одбору на
разматрање и верификацију,
- заступа и представља Установу пред свим институцијама у Граду, Републици
Српској, Србији и шире,
- овјерава својим потписом сва правна акта, уговоре, као и сва финансијска
документа и рачуне,
- утврђује потребу за радницима, сагласно систематизацији послова и радних
задатака у установи, расписује огласе – конкурсе и одлучује о њима,
- доноси појединачна рјешења о распоређивању радника на послове и радне
задатке, радном времену, годишњим одморима и појединачним задацима у вези са
извршењем програмских задатака,
- разматра и одлучује о појединачним правима радника,
- покреће дисциплинске поступке за изрицање мјера престанка радног односа,
- изриче новчане казне за непоштовање радно- технолошке дисциплине,
- именује одговорно лице у области противпожарне заштите и у другима областима
у складу са Законом,
- предлаже основе и смјернице финансијског развоја и пословања и стара се о
њиховој реализацији у складу са утврђеним коначним одлукама,
6

- прати измјене и допуне Закона и предлаже усавршавање нормативних аката
друштва са Законом,
- судјелује у раду органа управљања и стручних органа и успоставља посебан
степен корелације међу њима и захтјевима Оснивача,
- обавља и друге послове који законом нису стављени у надлежност других органа
управљања у ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина.
Члан 26.
Критеријуми за именовање директора су сљедећи:
- висока стручна спрема (VII степен),
- посебно стручно знање из дјелатности којом се бави правни субјект,
- најмање пет година радног искуства у струци,
- посједовање руководних и организационих способности,
- доказани резултати и успјеси у обављању ранијих послова,
- програм рада.
Члан 27.
Директора разрјешава Скупштина Града у сљедећим случајевима:
- истек мандата на који је именован,
- неусвајање Извјештаја о раду и Програма рада од стране Скупштине Града,
- пословање правног субјекта са финансијским губитком.
Члан 28.
Своје одлуке из члана 25. овог Статута директор доноси самостално.
Ако процјени потребним, директор прије доношења неке одлуке може затражити
мишљење Управног одбора или стручног органа.
Члан 29.
У складу са Законом и Одлуком о оснивању Јавне установе Српско културноумјетничко друштво „Семберија“ Бијељина (Службени Гласник Града Бијељина, број:
22/13) оснивач путем својих органа даје сагласност на Статут ЈУ СКУД „Семберија“,
именује и разрјешава директора и чланове Управног одбора, даје сагласност на годишњи
Програм рада и Финансијски план и разматра и усваја годишњи Извјештај о пословању и
годишњи обрачун.
Надзор над законитошћу рада и пословања ЈУ СКУД ''Семберија'' Бијељина врши
надлежни орган управе, у складу са Законом и актима оснивача.
ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина обезбјеђује реализацију Плана и програма рада,
као и реализацију осталих планова и аката Града из области друштвене дјелатности.

7

Члан 30.
У складу са Статутом, обављање појединих стручних послова из своје
надлежности, ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина може повјерити другим правним и
физичким лицима, уз сагласност Оснивача.
Члан 31.
Ради потпунијег остваривања циљева и задатака ЈУ СКУД ''Семберија'' Бијељина,
могу се формирати и стручни органи.
Стручним органима у ЈУ СКУД ''Семберија'' Бијељина сматрају се:
-

Умјетнички савјет и
Родитељски савјет.
Члан 32.

Састав и мандат Умјетничког и Родитељског савјета утврђује Управни одбор ЈУ
СКУД ''Семберија'' Бијељина својом Одлуком.
Члан 33.
Рад Умјетничког савјета одвија се у сједницама о којима се води писмени записник
и на њима се врше следећи послови и радни задаци:
-

предлаже Управном одбору основе концепције културно-умјетничког рада и
дјеловања Друштва;
разматра достигнути степен културно-умјетничког рада и предлаже мјере за
његово побољшање;
предлаже измјене и допуне у организацији рада и дјеловања;
утврђује приједлог Годишњег плана и програма рада и доставља га Управном
одбору на усвајање;
предлаже појединце или групе за награде и признања и своје приједлоге
доставља Управном одбору на усвајање и
обавља и друге послове од општег интереса за рад ЈУ СКУД ''Семберија''
Бијељина.
Члан 34.

Родитељски савјет чини родитељи све малољетне дјеце активних чланова СКУД-а
''Семберија''.
Родитељски савјет сазива и њиме предсједава предсједник кога именује Управни
одбор својом Одлуком.
О раду родитељског савјета води се писмени записник.
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Члан 35.
Послови и радни задаци Родитељског савјета су:
-

праћење достигнутих резултата рада и предлагање мјера за њихово
унапрјеђење;
организација и реализација појединачних акција које су од интереса за рад
Друштва;
организује акције на уређењу унутрашњег и спољног простора и пратећих
акција на обиљежавању културних манифестација и Славе друштва и
обавља и друге послове који су усмјерени на побољшање Општих радних
резултата Друштва.
Члан 36.

Закључци стручних органа имају карактер приједлога и сугестије и као такви
достављају се Управном одбору ЈУ СКУД ''Семберија'' Бијељина на даље разматрање и
конкретизацију.
За њихову доставу и презентацију Управном одбору задужује се директор ЈУ
СКУД ''Семберија'' Бијељина.

V – Општи акти
Члан 37.
Општи акти ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина су: Статут, Правилник и друга општа
акта.
Статут је општи акт ЈУ СКУД „Семберија“, којим се ближе одређује дјелокруг рада
и унутрашња организација друштва, надлежност органа, заступање и представљање,
права, обавезе и одговорност запослених, начин организовања послова и друга питања од
значаја за рад ЈУ СКУД „Семберија“.

VI – Дисциплинска одговорност
Члан 38.
Ради утврђивања степена одговорности радника за повреде радних обавеза и раднотехнолошке дисциплине, Управни одбор ЈУ СКУД ''Семберија'' Бијељина именује
дисциплинску комисију.
Дисциплинска комисија има статус сталне комисије са мандатом од 4 (четири)
године.
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Члан 39.
Дисциплинска комисија се састоји од предсједника и 2 чланa, од којих се један
именујe из реда запослених радника или стручних сарадника ЈУ СКУД ''Семберија''
Бијељина, а преостали из реда друштвено-политичке заједнице.
Члан 40.
Дисциплинска комисија ради у сједницама које сазива предсједник комисије, а о
току сједнице се води записник.
Своје одлуке Комисија доноси већином од укупног броја чланова.
Облици повреде радних обавеза и цјелокупни дисциплински поступак уредиће се
посебним нормативним актом – Правилником о раду.

VII – Заступање и представљање
Члан 41.
ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина заступа и представља директор. Директор ЈУ
СКУД „Семберија“ Бијељина има право депоновања потписа код надлежних институција
одређених Законом.
Члан 42.
Ако је директор спријечен да у конкретном случају заступа и представља ЈУ СКУД
„Семберија“ Бијељина, своја овлаштења, у облику писмене пуномоћи, може пренијети на
лице из реда чланова Управног одбора или на друго лице за које процијени да ће најбоље
заступати интересе Установе.

VIII – Облици и начин учлањивања
Члан 43.
ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина чине:
а) запослени радници са статусом радника на неодређено вријеме (професионално
запослени радници);
б) стручни сарадници и руководиоци секција;
в) активни чланови Друштва;
г) помажући чланови и
д) почасни чланови.
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Члан 44.
Активни чланови Друштва су сви чланови који су активно укључени у рад неке од
секција при Друштву и који имају своју чланску легитимацију и уредно плаћају прописану
чланарину.
Помажући чланови Друштва су сва лица која својим радом или финансијским
средствима помажу у реализацији програмских задатака и циљева Друштва.
Почасним чланом Друштва сматрају се сви чланови и грађани – лица која својим
доприносом остваре посебне заслуге у сфери унапређења и афирмације Друштва у
властитој средини или у широј друштвеној средини и кога Управни одбор ЈУ СКУД
''Семберија'' Бијељина именује почасним чланом својом Одлуком.
Члан 45.
Чланом ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина може постати сваки грађанин који има
смисла за одређену културно-умјетничку област, који потпише изјаву о прихватању
чланства и редовно плаћа прописану чланарину.
Пријем нових чланова у Друштво врши се у временском периоду кога утврди
Управни одбор Друштва, осим у приликама када се ради о афирмисаним умјетницима.
Члан 46.
Члан ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина дужан је:
-

да активно ради у секцији за коју се опредјелио;
да редовно плаћа прописану чланарину чију висину сваке године утврђује
Управни одбор Друштва;
да својим радом и понашањем у Друштву и ван њега, доприноси његовој
афирмацији;
да чува углед Друштва и пословне тајне;
да савјесно извршава наложене радње од стране свога руководиоца секције,
Управног одбора и директора СКУД-а, и
учествује у разматрању и предлагању мјера и поступака за подизање општег
квалитета рада и радних резултата Друштва.
Члан 47.

Сваки члан Друштва има своју чланску карту. Чланска карта садржи следеће
податке:
-

пуни назив Друштва;
презиме, очево име и име члана;
датум и мјесто рођења члана;
адреса становања;
датум учлањивања у Друштво;
податке о учешћу у концертним активностима, и
фотографију члана Друштва.
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Члан 48.
Чланство у ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина члану престаје по два основа:
а) по вољи члана, и
б) без воље члана.
Члан 49.
Чланство у ЈУ СКУД ''Семберија'' Бијељина, по вољи члана, престаје када члан
изјави да више не жели радити у секцији нити у некој другој секцији која постоји у
Друштву.
Члан 50.
Чланство у ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина члану престаје на основу изречене
дисциплинске мјере, а због:
-

нередовног доласка на пробе и неодговорног односа према постављеним
циљевима и задацима Друштва;
непримјереног понашања на пробама, концертима, путовањима или у
просторијама Друштва;
нередовног плаћања прописане чланарине;
недозвољеног понашања у средини у којој живи и ради, које за собом повлачи
изрицање мјере притвора и затворску казну и
других облика понашања који ремете општи склад и хармонију међуљудских
односа у СКУД-у „Семберија“.
Члан 51.

Мјеру престанка чланства у СКУД-у „Семберија“ члановима Друштва изриче
директор, на приједлог руководиоца секције.
Против изречене мјере из претходног става, члан Друштва може уложити приговор
Управном одбору Друштва.
Одлука Управног одбора по приговору члана против изречене мјере из става 1.
овог члана је коначна.

IX – Средства за рад
Члан 52.
Средства за рад ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина обезбјеђује Оснивач у буџету, без
обавезе враћања истих Оснивачу.
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Средства за рад ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина обезбјеђује се поред буџета
Оснивача и из буџета Републике Српске, донација, прилога и спонзорства домаћих и
страних правних и физичких лица и других извора у складу за законом.
Члан 53.
Средства за рад ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина чине и сва средства која се
остваре по основу:
-

прикупљања прописане чланарине за чланове Друштва;
средстава приспјелих по основу изнајмљивања ношњи и разгласа;
реализације концертних активности и давања културно умјетничких услуга;
средстава из других извора.
Члан 54.

Средства ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина воде се на жиро рачуну Трезора Града
Бијељина.
Утрошак средстава евидентира се по систему двојног књиговодства у складу са
Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана
за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и фондова (Службени Гласник
Републике Српске број: 90/10).
Члан 55.
Средства ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина се користе за:
-

личне дохотке и исплату других личних примања запослених у Друштву;
финансирање реализације програмских задатака Друштва (трошкова превоза,
концерата, реклама, дневница за службена путовања);
исплату накнада ангажованим спољним сарадницима и руководиоцима секција;
набавка потрошног материјала и трошкова одржавања;
одржавање постојеће материјално-техничке основе рада (одржавање и набавка
нове костимографије и музичких инструмената и разгласне технике);
проширивање и обогаћивање материјално техничке основе рада набавком нових
костимографија и опреме;
подмирење трошкова презентације;
подмирење осталих трошкова у складу са Одлукама Управног Одбора.
Члан 56.

ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина може стварати финансијске обавезе до висине
финансијских средстава планираних буџетом Града Бијељина за фискалну годину.
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X – Прелазне и завршне одредбе

Члан 57.
Друштво престаје са радом у складу са Законом.
Члан 58.
У случају престанка рада ЈУ СКУД „Семберија“ Бијељина, Оснивач одлучује о
правном наследнику свих основних средстава и имовине.
Сва права и обавезе створене до момента доношења Одлуке о престанку рада ЈУ
СКУД „Семберија“ Бијељина као јавне установе, и даље егзистирају, односно преузима их
Оснивач или правни наследник коме се пренесу основна средства и имовина Друштва.
Члан 59.
Сагласност на Статут, на Одлуку о измјенама и допунама Статута и акт о
организацији и систематизацији радних мјеста у ЈУ СКУД ''Семберија'' Бијељина даје
Градоначелник Града Бијељина.
Члан 60.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Јавне установе Српског
културно-умјетничког друштва ''Семберија'' Бијељина број 60/99 од 27.12.1999. године.
Члан 61.
Овај Статут ступа на снагу даном ступања на снагу Рјешења којим Градоначелник
Града Бијељина даје саглaсност на исти.

ЈУ СКУД „СЕМБЕРИЈА“ Бијељина

ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Драган Мркајић

Број: 283/13
Датум: 28.11.2013.године
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I ПРАВНИ ОСНОВ:

Чланом 17. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике
Српске'', број: 68/07 и 109/12) прописано је да Управни одбор доноси статут установе, док
је чланом 21. Одлуке о оснивању Јавне установе Српско културно-умјетничко друштво
''Семберија'' Бијељина (''Службени гласник града Бијељина, број: 22/13) прописано да ће
надлежни орган ЈУ СКУД „Семберија“ у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
Одлуке ускладити одредбе Статута са овом Одлуком.

II РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Правилима нормативно-правне технике за израду закона и других прописа
Републике Српске (Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/06 и 13/06) налажу да
уколико се укупно (узимајући у обзир све извршене измјене и допуне) више од половине
чланова основног текста прописа мијења, односно ако се допуњава или мијења правни
основ за доношење или назив прописа, приступа се доношењу новог прописа. Сходно
томе, у конкретном случају приступило се доношењу новог Статута из разлога што би
доношењем Одлуке о измјенама и допунама Статута (узимајући у обзир до сада извршене
измјене и допуне) било обухваћено више од половине чланова основног текста Статута.
Одлуком о оснивању Јавне установе Српско културно-умјетничко друштво ''Семберија''
Бијељина (''Службени гласник града Бијељина, број: 22/13) прописана је обавеза да
надлежни орган, а то је у овом случају Управни орган ЈУ СКУД ''Семберија'' Бијељина, у
прописаном року усклади одредбе Статута са том Одлуком, па је у прописаном року
Управни одбор ЈУ СКУД ''Семберија'' Бијељина поступио у складу са предметном
Одлуком доношењем новог Статута.

III ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

За доношење Статута нису потребна финансијска средства
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