На основу члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008) и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009)
Градско веће Града Ниша, на седници, од 07.12.2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I Утврђује се Предлог oдлуке о оснивању Установе Дечије одмаралиште
„Дивљана“.
II Предлог oдлуке о оснивању Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“,
доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред
седнице Скупштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређује се Бојана Станковић, помоћник начелника Управе за образовање,
културу, омладину и спорт.

Број: 1678-5/2009-03
У Нишу, 07.12.2009. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник
мр Милош Симоновић

На основу члана 4 Закона о јавним службама ("Службени гласник Републике
Србије", бр.42/91 и 71/94) и члана 37 Статута Града Ниша ("Службени лист Града
Ниша", бр. 88/2008),
Скупштина Града Ниша, на седници од

2009. године, дoнела је

OДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ДИВЉАНА"

Члан 1.
Град Ниш оснива Установу Дечије одмаралиште "Дивљана".
Члан 2.
Пословно име Установе је: Установа Дечије одмаралиште „Дивљана" Ниш.
Скраћено пословно име је: Установа "Дивљана" Ниш.
Члан З.
Седиште установе је у Нишу, Булевар Немањића бр.85.
Установа не може променити седиште без сагласности Скупштине Града.
Члан 4.
Делатност Установе је:
-55211- Дечија и омладинска одмаралишта
-55233- Остали смештај за краћи боравак
Установа може обављати и друге делатности утврђене статутом уз сагласност
Скупштине Града.
Члан 5.
За оснивање и почетак рада Установе одређује се оснивачки улог у износу од
500 (словима: петстотина) евра, у динарској противвредности по средњем курсу на
дан уплате.
Члан 6.
-

Установа стиче средства за обављање делатности:
из буџета Града
из цене услуга
из осталих прихода и извора.

Члан 7.
Имовину Установе чине права својине на покретним и непокретним стварима,
новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, као и право
коришћења средстава и добара у државној својини, односно добара од општег
интереса.
Средства и добра у државној својини Установа може користити и управљати
њима, у складу са законом, овом одлуком и другим прописима Града.
Члан 8.
Органи Установе су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
Члан 9.
Директора именује и разрешава оснивач.
Директор Установе именује се на период од 4 године.
Члан 10.
Директор установе представља и заступа установу, организује и руководи
процесом рада и води пословање установе, одговара за законитост рада установе,
предлаже програм рада и предузима мере за њихово спровођење, подноси
извештаје о пословању и годишњи обрачун, извршава одлуке управног одбора,
доноси акт о организацији и систематизацији послова уз сагласност Градоначелника
и обавља и друге послове утврђене законом и статутом Установе.
Члан 11.
Управни одбор Установе именује и разрешава оснивач.
Управни одбор има пет чланова, од којих су два члана из Установе, а три
члана су представници оснивача.
Чланови Управног одбора именују се на период од 4 године.
Члан 12.
-

Управни одбор Установе:
доноси статут, уз сагласност оснивача,
доноси друге опште акте,
одлучује о пословању установе,
доноси програм рада, уз сагласност оснивача,
усваја извештај о пословању и годишњи обрачун,
одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом,
обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
Члан 13.

Надзорни одбор Установе именује и разрешава оснивач.
Надзорни одбор има 3 члана, од којих је један члан из реда запослених у
Установи, а два члана су представници оснивача.
Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.

Члан 14.
Надзорни одбор надзире пословање установе, прегледа годишњи извештај и
годишњи обрачун и врши и друге послове предвиђене законом и Статутом.
Члан 15.
Установа Дечије одмаралиште "Дивљана" ће почети са радом по преузимању
средстава и опреме као и запослених из Установе Дечији културно образовни и
рекреативни центар Ниш, који су обављали послове у одмаралишту у Дивљани.
Преузимање средстава, опреме, као и запослених из Установе Дечији културно
образовни и рекреативни центар Ниш, извршиће се у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 16.
Запослени у Установи Дечији културно образовни и рекреативни центар Ниш
који су обављали заједничке послове на дан 31. 12. 2008. године у Установи, у
оквиру правног, економског и техничког сектора за потребе дечијег одмаралишта у
Дивљани, биће преузети у новоосновану установу сразмерно преузетом броју
запослених у односу на укупан број запослених у Установи Дечији културно
образовни и рекреативни центар.
Члан 17.
Посебним уговором који ће закључити Установа Дечије одмаралиште
''Дивљана'' и Установа Дечији центар Ниш, ближе ће се уредити преузимање
запослених, као и преузимање имовине, средстава и опреме према пресеку стања,
односно завршном рачуну на дан 31.12.2008.године.
Закључење уговора из става 1. овог члана је услов за почетак рада Установе
Дечије одмаралиште "Дивљана".
Члан 18.
До именовања Управног одбора из члана 11 ове одлуке, Скупштина Града ће
именовати привремени Управни одбор, који има пет чланова.
Члан 19.
Привремени Управни одбор Установе ће донети статут најкасније 15 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Након усвајања статута, оснивач именује органе Установе у складу са законом.
Члан 20.
До именовања директора Установе његове послове обављаће и вршити
његова овлашћења председник привременог Управног одбора Установе.

Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу Града Ниша ".

Број:
У Нишу,
СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
Проф. др Миле Илић

Oбразложење
Установа Дечији културно образовни и рекреативни центар настала је
спајањем Дечјег културно образовног центра и Установе за образовање, васпитање и
рекреацију основно школске деце Образовно рекреациони центар "Дивљана" у
складу са Одлуком о оснивању Установе Дечији културно образовни и рекреативни
центар („Службени лист Града Ниша“ број 7/99).
У раду Установе већ дуже време су евидентни проблеми због слабог
пословања дела Установе у Дивљани и различитог начина финансирања дела
Установе у Нишу, који се комплетно финансира из буџета Града Ниша и дела
Установе у Дивљани који се финансира из сопствених прихода.
Због нагомиланих проблема у раду, Установа Дечији културно образовни и
рекреативни центар је дала предлог за хитно одвајање одмаралишта у Дивљани од
дела Установе у Нишу, на који се одражавају последице негативног пословања
одмаралишта у Дивљани.
Градско веће Града Ниша је на седници одржаној дана 10.11.2009. године
донело закључак којим се „налаже Управи за о бразовање, културу, омладину и спорт
да припреми нацрт одлуке
о издвајању организационе јединице која послује у
Дивљани из Установе Дечији културно образовни и рекреативни центар“ Ниш, а у
циљу превазилажења вишегодишње кризе у пословању Установе.“
На основу изложеног, предлаже се Скупштини Града Ниша да донесе Одлуку о
оснивању установе Дечије одмаралиште "Дивљана".

НАЧЕЛНИК
Ненад Гашевић

