
На основу чл. 1. и 8. став (1) и (3) Закона о позоришној дјелатности („Службени 

гласник Републике Српске“, број 92/16), члана 39. став (2) тачка 34) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), чл. 3., 7. став (1), 12. и 13. 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 

и 44/16) и чл. 36. и 87. Статута општине Градишка („Службени гласник општине 

Градишка“, број 4/17), Скупштина општине Градишка на сједници одржаној дана 

29.11.2018. године, д о н о с и  

 

О   Д   Л   У   К   У 

О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

„ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ГРАДИШКА“ ГРАДИШКА 

 

 
I 

Овом одлуком оснива се Јавна установа „Градско позориште Градишка“ Градишка за 
обављање послова и остваривање циљева од значаја за културу и умјетничко 
стваралаштво општине Градишка. 
 

II 

Општина Градишка је оснивач Јавне установе „Градско позориште  Градишка“ Градишка. 
 

III 

Назив јавне установе из тачке  I и II ове одлуке, је Јавна установа „Градско позориште 
Градишка“ Градишка. 
Скраћени назив установе гласи: ЈУ „Градско позориште Градишка“ Градишка, (у даљем 
тексту: Позориште). 
Сједиште Позоришта је у Градишци, улици др Младена Стојановића бр. 1, 78400 
Градишка. 
 

IV 

Позориште је јавна установа, која обавља послове од посебног друштвеног интереса и 
значаја за остваривање права и дужности општине Градишка у области културе. 
Позориште има својство правног лица, које стиче даном уписа у судски регистар. 

 

V 

У правном промету са трећим лицима Позориште иступа у своје име и за свој рачун. 
За обавезе створене у правном промету са трећим лицима, Позориште одговара без 
ограничења, својом цјелокупном имовином. 
Оснивач за обавезе Позоришта одговара до висине оснивачког улога. 
 

VI 

Дјелатност Позоришта: 
Основна дјелатност 
90.01 Извођачка умјетност; 
90.02 Помоћне дјелатности у извођачкој умјетности; 
90.04 Рад умјетничких објеката. 
 



Споредна дјелатност 
91.02 Дјелатност музеја; 
85.52 Образовање у области културе; 
58.14 Издавање часописа и периодичних публикација; 
73.12 Услуге оглашавања (представљања) преко медија; 
68.20 Изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у 
          закуп. 

 

VII 

Средства за рад и организовање Позоришта обезбијеђује Оснивач. 
Позориште за свој рад и обављање дјелатности може остваривати и додатне приходе из 
других извора: 

- прихода остварених дјелатношћу позоришта, 
- прихода остварених по основу спонзорства, поклона, фондова, маркетинга, и 
- других извора у складу са законом и статутом. 

 

VIII 

Оснивачки улог износи 2.000,00 КМ. 
 

IX 

У циљу обављања дјелатности због које је Позориште основано, Основач у складу са 
Законом: 

- обезбјеђује средства и прописане услове за рад, врши благовремено именовање и 
разрјешење органа руковођења и  управљања, 

- даје сагласност на годишњи програм рада и финасијски план, 
- разматра и усваја годишњи извјештај о пословању и годишњи обрачун, те даје 

сагласност на Статут и на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста, у складу са Законом о систему јавних служби. 
 

X 

Позориште се обавезује да ће послове из своје дјелатности обављати благовремено, 
квалитетно и по правилима струке, на начин који ће задовољити потребе и интересе 
грађана из области културе. 
Позориште ће подносити Оснивачу извјештај о пословању и годишњи обрачун, најмање 
једном годишње, а на захтјев Оснивача и чешће.  

 

XI 

Органи руковођења и управљања у Позоришту су директор и управни одбор. 
 

XII 

Позориштем руководи директор. 
Директора Позоришта именује и разрјешава Скупштина општине на период од четири 
године, уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције. 
Директор је надлежан да: 
а) руководи Позориштем, 
б) представља и заступа Позориште и одговоран је за законитост рада Позоришта, 
в) доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних радних мјеста,  
г) одлучује о заснивању и престанку радног односа запослених у Позоришту, као и о 
њиховом распоређивању, 
д) брине о правима и обавезама запослених, 
ђ) одлучује о ангажману драмских умјетника-спољних сарадника по уговору, 



е) поставља и разрјешава уметничке и друге руководиоце, 
ж) доноси позоришна правила, 
з) обавља и друге послове прописане законом,статутом и позоришним правилима. 
 
 

XIII 

Позориштем управља управни одбор, који се састоји од три (3) члана, с тим да запослени 
у Позоришту не могу бити чланови Управног одбора. 
Управни одбор Позоришта именује и разрјешава Скупштина општине на период од четири 
године, уз претходно спроведен поступак јавне конкуренције. 
Управни одбор је надлежан да:  
а) доноси статут Позоришта, 
б) одлучује о пословању Позоришта, 
в) даје сагласност на програмску оријентацију, репертоар и пословну политику, 
г) одлучује о коришћењу средстава у складу са статутом, 
д) доноси годишњи програм рада и финасијски план, 
ђ) утврђује приједлог годишњег извјештаја о пословању и завршног рачуна, 
е) обавља и друге послове прописане законом и статутом. 
Надлежност, поступак именовања и разрјешења органа руковођења и  управљања, ближе 
ће се регулисати Статутом Позоришта. 
 

XIV 

На оснивање, организовање, управљање, руковођење, надзор над законитошћу рада и 

престанак рада Позоришта примјењују се одредбе закона којима се уређује организација и 

рад јавних служби, уколико овом одлуком није другачије одређено. 

XV 

Оснивач се обавезује да обезбиједи новчана средства у Буџету општине Градишка за рад 

и обављање дјелатности Позоришта, као и за реализацију пројеката-програма од општег 

интереса, у складу са законом. 

XVI 

Позориште ће своју организацију и опште акте ускладити са Законом о позоришној 
дјелатности Републике Српске, Законом о систему јавних служби Републике Српске и 
Законом о класификацији дјелатности и Регистру јединица разврставања Републике 
Српске и овом одлуком. 
 

XVII 

Рок за доношење Статута Позоришта је 30 дана од дана конституисања Управног одбора. 
Статут Позоришта се објављује у „Службеном гласнику општине Градишка“. 
 

XVIII 

Лице именовано за вршиоца дужности директора овлашћено је да изврши све послове 
везане за регистрацију и упис Позоришта у судски регистар и друге јавне регистре. 
 

XIX 

Управни надзор и надзор над законитошћу рада Позоришта врши надлежан орган управе 
у складу са законом. 
 
 



 
 

XX 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-508/18                                                                                                             
Датум: 29.11.2018. године                                                                              
Градишка                                                                                                                    
                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                   Миленко Павловић 

 

 

 


