На основу члана 20. став 1. тачка 28 и члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 - др.
закон), члана 3. став 1. и члана 13. Закона о јавним службама („Службени гласник
Република Србије“, број 42/1991, 71/1994, 79/2005 - др.закон, 81/2005 - испр. др. закона,
83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон), члана 6. став 1. тачка 3,4 и 6. и члана
103. став 5.и 6. Закона о заштити природе („Сл.гласник РС“,бр.36/2009,88/2010,91/2010испр. и 14/2016) члана 10. и члана 74. став 5. Закона о културним добрима („Сл.гласник
РС“, бр.71/94,52/2011-др.закони и 99/2011-др.закон) и члана 29. став 1. Тачка 9.
Статута Општине Тител („Службени лист Општине Тител“, број 10/2014 – пречишћен
текст), Скупштина општине Тител, на својој 8. седници, одржаној дана 30.11.2016.
године, донела је

ОДЛУКУ
о оснивању Установе за заштиту природе и културних
добара „Тителски брег“ Тител
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком Општина Тител оснива Установу за заштиту природе и
културних добара „Тителски брег“ Тител (у даљем тексту: Установа), за обављање
делатности заштите природе (управљач специјалним резерватом природе „Тителски
брег“) и културних добара(археолошких налазишта) на територији Општине Тител,
која има за циљ:
-

-

-

Обављање послова управљача специјалним резерватом природе „Тителски
брег“ у складу са Уредбом о проглашењу специјалног резервата природе
„Тителски брег“ („Сл.гласник РС“,бр.56/2012).
Очувања разноврсних, бројних и изузетно физички изражених
геоморфолошких и педолошких процеса.
Очување разноврсности и богатства дивљег биљног и животињског света у
специјалном резервату природе.
Очувања атрактивних и карактеристичних предеоних обележја лесног одсека и
очување интегритета археолошких налазишта на подручју специјалног
резервата природе
Обезбеђења повољног стања природних станишта и унапређење стања појава
и објеката геонаслеђа, биолошких, предеоних и културних вредности.
Омогућавању услова за коришћење заштићеног подручја у интересу науке,
образовања, културе, рекреације и одрживог развоја туризма, пољопривреде,
шумарстава и ловства и остваривања пројеката из наведених области.

Члан 2.
Оснивач оснива Установу у циљу, заштите и унапређења природних и
културних заштићених добара на територији општине Тител, као добара од општег
интереса и у том циљу има обавезу да помаже у раду установу својим стручносаветодавним услугама, а такође материјално- финансијским улагањем у установу
ради остваривања циљева оснивања. У том циљу има право да надзире рад установе и
врши контролу над својим одлукама које установа доноси, а на које сагласност даје
оснивач, а посебно на Статут, давање гаранција авала, јемства, залога и других
средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса,
услове располагања имовином установе веће вредности која је у непосредној
функцији обављања делатности од општег интереса, утврђене овим актом, улагање
капитала, статусне промене.
Средства за рад установе обезбеђују се у буџету општине, заједничким
улагањима, донацијама, дотацијама и из других извора сагласно Закону о заштити
природе и другим законима који регулишу област културе.
Оснивач има обавезу да пренесе новчана средства установи ради исплате свих
обавеза, како према запосленима тако и према трећим лицима. Установа је дужна да,
у складу са законом, оснивачу и надлежним министарствима, доставља тромесечне
извештаје о реализацији годишњег програма пословања, а оснивачу надлежном за
послове финансија - месечне извештаје о роковима измирења новчаних обавеза.

Одлуком о оснивању Установе регулишу се следећа питања:
-

назив Оснивача;

-

назив и седиште Установе;

-

делатност Установе;

-

износ средстава за оснивање и почетак рада Установе и начин обезбеђивања
средстава;

- права и обавезе Оснивача и Установе;
- органи Установе;
-

рокови за доношење статута и именовање директора и других органа
Установе и

-

друга питања која су од значаја за рад Установе.
Општина Тител поверава установи обављање следећих послова и
нарочито:
- координацију и усмеравање активности на заштити и одржавању
заштићених природних и културних добара,
- организовање и презентовање туристичких потенцијала насеља општине
Тител.
- организовање манифестација са циљем промовисања природних, културних
и туристичких потенцијала насеља општине Тител.

Члан 3.
Установа има својство правног лица, које стиче уписом у судски регистар, са
правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом, овом Одлуком и Статутом
Установе.
Члан 4.
Установа послује у складу са прописима о јавним службама, Законом о заштити
природе и Законом о заштити културних добара.
II НАЗИВ ОСНИВАЧА
Члан 5.
Оснивач Установе за заштиту природе и културних добара „Тителски брег“
Тител је Општина Тител (у даљем тексту: Оснивач) са седиштем у Тителу,улица Главна
број 1, матични број 08050724.
Права оснивача остварује Скупштина општине Тител.
III НАЗИВ И СЕДИШТЕ УСТАНОВЕ
Члан 6.
Назив Установе је: Установа за заштиту природе и културних добара „Тителски
брег“ Тител.
Скраћени назив Установе је: УЗП и КД „Тителски брег“ Тител.
Седиште Установе је у Тителу, улица Главна број 10.
IV ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ
Члан 7.
Претежна делатност Установе је:
9103 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културноисторијских локација, зграда и сличних туристичких споменика,
Установа обавља и делатности које доприносе управљању, одржавању и
коришћењу природних и културних добара, која су му поверена и то:
9104 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности
Осим претежне делатности, Установа ће обављати и друге делатности, као што
су:
0111 Гајење жита(осим пиринча), легуминоза и уљарица

0113 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака
0119 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
0121 Гајење грожђа
0124 Гајење јабучастог и коштичавог воћа
0128 Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља
0170 Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности
0210 Гајење шума и остале шумарске делатности
0230 Сакупљање шумских плодова
0240 Услужне делатности у вези шумарства
0312 Слатководни риболов
0322 Слатководне акватуре
4761 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
4778 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим
продавницама (осим продаје оружја и муниције)
5520 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
5530 Делатност кампова, ауто кампова и кампова за туристичке приколице
5811 Издавање књига
5819 Остала издавачка делатност
9102 Делатност музеја, галерија и збирки
9329 Остале забавне и рекреативне делатности

Члан 8.
Промена делатности Установе врши се на начин предвиђен Статутом Установе,
уз сагласност Оснивача.
V ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА
ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК
РАДА УСТАНОВЕ И НАЧИН
ОБЕЗБЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА

Члан 9.
Износ средстава за оснивање Установе износи 1.000,00 динара (словима:
хиљадудинара) који се у целости уплаћује приликом оснивања Установе из буџета
Општине.
Средства за финансирање обављања делатности Установе обезбеђују се из:
-

буџета општине Тител;

- буџета Аутономне покрајине Војводине;
- буџета Републике Србије;
-

прихода које Установа оствари обављањем делатности;

-

прихода које Установа оствари пружањем услуга другим корисницима;

-

донација, поклона, спонзорства, реклама и

-

других прихода које Установа оствари у складу са Законом.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И УСТАНОВЕ
Члан 10.
Права и обавезе Оснивача су да:
1. доноси акт о оснивању и престанку рада;
2. даје сагласност на Статут;
3. даје сагласност на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места;
4. даје сагласност на програм рада;
5. разматра и усваја годишњи извештај и друге извештаје о раду;
6. именује и разрешава директора;
7. именује и разрешава управни и надзорни одбор;
8. обезбеди средства за обављање делатности;
9. друга права у складу са законом и актима оснивача.

Члан 11.
Права и обавезе Установе су да:

-

континуирано, благовремено и квалитетно обавља делатност за коју је регистрована;

Усклади правилник о организацији и систематизацији радних места са правилником
Министарства за потребе Управљача специјалним резерватом природе„Службени
гласник РС“бр.85/2009).
-

рационално користи финансијска средства;

-

сарађује са Оснивачем у решавању свих значајних питања од интереса за обављање
своје делатности;

-

да доставља Оснивачу годишње програме рада и пословања, финансијске планове и
завршне рачуне, као и годишњи извештај о раду и пословању;

-

друге обавезе у складу са Законом и актима Оснивача.

VII ОРГАНИ УСТАНОВЕ
Члан 12.
Органи Установе су:
-

Директор,

-

Управни одбор и

-

Надзорни одбор.

Директор
Члан 13.
Директор руководи Установом.
Директора именује Оснивач, на период од четири године, а на основу
спроведеног јавног конкурса.
За директора Установе може бити именовано лице које испуњава опште услове
прописане законом којим се уређују радни односи и посебне услове утврђене Статутом.
Ближи услови за именовање и разрешење директора, председника и чланова
Управног одбора и Надзорног одбора биће утврђени Статутом Установе.

Члан 14.
Директор заснива радни однос на одређено време.
Директор је јавни функционер у смислу закона којим се уређује област вршења
јавних функција.
Члан 15.
Директор:
1. заступа и представља Установу, без ограничења;
2. организује и руководи процесом рада;
3. предлаже годишњи програм рада и предузима мере за његово спровођење,
4. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
5. доноси финансијске извештаје,
6. извршава одлуке Управног одбора,
7. предлаже извештај о раду Установе,
8. доноси друге опште акте који нису у надлежности Управног одбора,
9. врши и друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом Установе.
Члан 16.
Директор Установе може бити разрешен и пре истека мандата на који је
именован у следећим случајевима:
1. ако постоје губици Установе;
2. када Установа не извршава своје законске обавезе.
Поступак и разрешење директора Установе покреће Oснивач по својој
иницијативи или на иницијативу Управног одбора Установе.
О разрешењу директора Установе одлучује Скупштина општине.
Члан 17.
Оснивач може, до окончања конкурса и именовања директора, именовати
вршиоца дужности директора Установе.
Вршилац
дужности
директора може ту функцију обављати до именовања
директора, а најдуже годину дана од дана именовања.
Вршилац
директора.

дужности

директора има сва права, дужности и одговорности

Управни одбор
Члан 18.
Управни одбор је орган управљања Установом.
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Оснивач на
период од четири године.
Управни одбор има председника и четири члана.
У Управни одбор именује се један представник запослених у Установи, на начин
одређен Статутом Установе.
Члан 19.
Председнику и члановима Управног одбора мандат престаје:
1. истеком периода на који су именовани,
2. оставком или
3. разрешењем.
Члан 20.
Управни одбор:
1. доноси Статут Установе на који сагласност даје оснивач;
2. одлучује о пословању Установе;
3. доноси програм рада Установе;
4. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и финансијски план;
5. расписује конкурс и закључује уговор о раду са директором;
6. одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом;
7. доноси Пословник о свом раду;
8. одлучује о другим питањима утврђеним Законом и Статутом.
Надзорни одбор
Члан 21.
Надзорни одбор је орган надзора над пословањем Установе.
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Оснивач на
период од четири године.
Надзорни одбор има председника и два члана.

У Надзорни одбор именује се један представник запослених у Установи, на
начин одређен Статутом Установе.
Члан 22.
Председнику и члановима Надзорног одбора мандат престаје:
1. истеком периода на који су именовани,
2. оставком или
3. разрешењем.

Члан 23.
Надлежности Надзорног одбора су:
1. врши надзор над пословањем Установе;
2. утврђује да ли се остварује план и програм рада Установе;
3. даје мишљење на програме рада;
4. даје мишљење на извештај о пословању, годишњи обрачун и финансијски
план;
5. врши и друге послове утврђене Законом, Статутом и другим општим актима.
VIII ИМОВИНА УСТАНОВЕ
Члан 24.
Имовину Установе чини право својине и право коришћења на покретним и
непокретним стварима, новчана средства и друга имовинска права којима Установа
управља и располаже на начин утврђен Законом, Статутом и овом Одлуком.
Ради обављања делатности Установе, објекти на којима постоји јавна својина
општине Тител могу се посебним актом Скупштине општине Тител пренети на
коришћење Установи.
Укупна имовина Јавног предузећа „Тителски брег“ у ликвидацији преноси се на
регистровану установу заштите природе и културних добара „Тителски брег“ Тител.
Правни сукцесор Јавног предузећа „Тителски брег у погледу права и обавеза у
складу са законом је Јавна установа за заштиту природе и културних добара „Тителски
брег“ Тител.

Члан 25.
Права, обавезе и одговорности запослених радника у Установи остварују се у складу са
Законом о раду, Правилником министарства („Службени гласник РС“бр.85/2009) и
општима актима Установе.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ
ОДРЕДБЕ
Члан 26.
До окончања поступка именовања директора Установе, функцију вршиоца
дужности директора обављаће Богољуб Марковић, дипл. инж. заштите животне
средине из Шајкаша, ЈМБГ:1110987800058, на период од најдуже годину дана, без
ограничења.
Члан 27.
До именовања Управног одбора, у складу са законом и овом одлуком, именује се
привремени Управни одбор у саставу:
1. Нада Стојков , председник, ЈМБГ: 2303969805154
2. Јелена Панић, члан, ЈМБГ:0112965805101
3. Мирко Дринић, члан, ЈМБГ: 0203968800106
4. Ивана Колак, члан, ЈМБГ: 0207982805108
5. Ружа Џамбас, члан, ЈМБГ: 1402998805230
Привремени Управни одбор из става 1. овог члана има сва права, обавезе и
овлашћења Управног одбора.
Члан 28.
Привремени Управни одбор дужан је да донесе Статут Установе и достави га
Скупштини општине на сагласност у року од 30 (словима: тридесет) дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 29.
До именовања Надзорног одбора, у складу са законом и овом одлуком, именује
се привремени Надзорни одбор у саставу:
1. Дејан Гајић, председник, ЈМБГ 0305982800063
2. Иван Станковић, члан, ЈМБГ 0808986800104
3. Стеван Гечевски, члан, ЈМБГ 1406952710141
Привремени Надзорни одбор из става 1. овог члана има сва права, обавезе и
овлашћења Надзорног одбора.
Члан 30.
Вршилац
дужности
директора, председник и чланови привременог
Управног одбора и председник и чланови привременог Надзорног одбора имају право
на накнаду за рад.
Висину накнаде из став 1. овог члана утврђује Скупштина Општине посебним
правним актом.
Члан 31.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу Oпштине Тител“.
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