
 

 
 На основу члана 15. став 1. Закона о библиотечко – информационој  

делатности  (''Службени гласник РС'', бр. 52/2011),  члана 13. Закона о јавним 

службама (''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 71/94 и 79/2005), члана 26. Закона о 

култури ( ''Службени  гласник РС'', бр. 72/2009) и члана 37. става 1. тачке 7. Статута 

општине Дољевац (''Службени лист Града Ниша'', бр. 69/2008 и 89/2010), 

 Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној дана 14.03.2012. 

године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о измени  Одлуке  о оснивању Народне библиотеке у Дољевцу 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању  Народне библиотеке у Дољевцу, ( ''Службени лист 

Града Ниша'', бр.10/95)  у називу уместо речи ''Народне библиотеке'' треба да стоји 

''Јавне библиотеке''. 

Члан 2. 

У Одлуци о оснивању  Народне библиотеке у Дољевцу, ( ''Службени лист 

Града Ниша'', бр.10/95)  у члану 1. уместо речи ''Народне библиотеке'' треба да 

стоји  ''Јавне библиотеке''. 

Члан 3. 

 У члану 3. Одлуке уместо речи  ''Народна библиотека'',  треба да стоји ''Јавна 

библиотека ''. 

Члан.4. 

 У члану 4. став 1.  Одлуке, уместо речи:  ''Народна библиотека'', треба да 

стоји  ''Јавна библиотека у Дољевцу''. 

 

Члан 5. 

 Члан 5. мења се и гласи: 

 ''Установа  обавља следеће делатности: 

 9101 – делатност библиотека и архива  

 5811 – издавање књига 

 5813 – издавање новина 

 5814 -  издавање часописа и периодичних издања 

 5819 – остала издавачка делатност 

 1812 – остало штампање  

 4761 – трговина на мало књигама и специјализованим продавницама  

 4762 - трговина на мало књигама и канцеларијским материјалом у 

специјализованим продавницама 

 5630 – услуга припремања и послуживања пића 

 5629 – остале услуге  припремања  и послуживања хране 

 8230 – организовање састанака и сајмова  

 8211 – комбиноване кацеларијско – административне услуге 



 8219 – фотокопирање, припремање докумената и друга  специјализована 

канцеларијска  подршка 

 8552 – уметничко образовање 

 8559 – остало образовање 

 8560 – помоћне образовне делатности''. 

  

Члан 6. 

 Члан 7 мења се и гласи: 

 '' Средства за рад и остваривање годишњег програма установе обезбеђују се 

у складу са Законом,  из буџета Општине из буџета Републике, из прихода 

остварених  обављањем делатности, од накнада за услуге, продајом производа, 

уступањем ауторских и сродних права,  од легата, донација, спонзорства  и на 

други начин, у складу са Законом''. 

 

Члан 7. 

 Члан 12. мења се и гласи: 

 ''Органи установе су директор, Управни одбор и Надзорни одбор''. 

 

Члан 8. 

  Члана 13. мења се и  гласи: 

''Директор установе, именује се на основу претходно спроведеног јавног 

конкурса, на период од четири године и може бити поново именован. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и спроводи управни одбор 

установе. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се 60 дана пре истека 

мандата директора. 

Управни одбор установе дужан је да у року од 30 дана од дана завршетка 

јавног конкурса изврши избор кандидата, и предлог достави оснивачу. 

Оснивач именује директора установе на основу предлога управног одбора 

установе. 

На именовање односно разрешење директора установе сагласност даје  

директор матичне  библиотеке  у Нишу. 

            Ако оснивач није прихватио предлог управног одбора сматра се да јавни 

конкурс није успео. 

Услови за избор кандидата за директора установе утврђују се статутом 

установе. 

Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја установе, 

као саставни део конкурсне документације. 

Оснивач може именовати вршиоца дужности директора установе, без 

претходно спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане 

дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео. 

Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну 

годину ''. 

 

 

 



Члан 9. 

 Иза члана 13. додаје се члан ''13 а'', који гласи: 

''Директор установе: 

1) организује и руководи радом установе; 

2) доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта 

у складу са законом и статутом установе; 

3) извршава одлуке управног одбора установе; 

4) заступа установу; 

5) стара се о законитости рада установе; 

6) одговоран је за спровођење програма рада установе; 

7) одговоран је за материјално-финансијско пословање установе; 

8) врши друге послове утврђене законом и статутом установе ''. 

 

Члан 10. 

Иза члана 13 а, додаје се члан ''13 б'', који гласи: 

''Дужност директора установе престаје истеком мандата и разрешењем. 

Оснивач установе разрешиће директора пре истека мандата: 

1) на лични захтев; 

2) ако обавља дужност супротно одредбама закона; 

3) ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу 

штету установи или тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе да су 

настале или могу настати веће сметње у раду установе; 

4) ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини 

недостојним за обављање дужности директора, односно ако је правноснажном 

судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање 

дужности директора установе; 

5) из других разлога утврђених законом или статутом установе ''. 

 

Члан 11. 

Члан 14 мења се и гласи: 

'' Установом управља управни одбор. 

Управни одбор установе има пет   чланова. 

Чланове управног одбора именује и разрешава оснивач, из реда истакнутих 

стручњака и познавалаца културне делатности. 

         Председника управног одбора именује оснивач из реда чланова управног 

одбора. 

 Два члана Управног одбора су из реда запослених и именују се на предлог 

репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни 

синдикат, на предлог већине запослених. 

Најмање једна половина чланова управног одбора из реда запослених мора 

да буде из реда носилаца основне, тј. програмске делатности''. 

Састав управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% 

представника мање заступљеног пола. 

Оснивач може, до именовања председника и чланова управног одбора 

установе, да именује вршиоце дужности председника и чланова управног одбора. 



Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и члана управног 

одбора установе и у случају када председнику, односно члану управног одбора 

престане дужност пре истека мандата. 

Вршилац дужности председника, односно члана управног одбора може 

обављати ту функцију најдуже једну годину''. 

 

Члан 12. 

Члан 15. мења се и гласи: 

''Чланови управног одбора установе из става 1. овог члана именују се на 

период од четири године и могу бити именовани највише два пута ''. 

 

Члан 13. 

 Члан 16. мења се и гласи: 

'' Управни одбор установе: 

1) доноси статут; 

2) доноси друге опште акте установе, предвиђене законом и статутом; 

3) утврђује пословну и развојну политику; 

4) одлучује о пословању установе; 

5) доноси програме рада установе, на предлог директора; 

6) доноси годишњи финансијски план; 

7) усваја годишњи обрачун; 

8) усваја годишњи извештај о раду и пословању; 

9) даје предлог о статусним променама, у складу са законом; 

10) даје предлог оснивачу о кандидату за директора; 

11) закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека 

рока на који је изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора 

именовано лице које је већ запослено у истој установи културе на неодређено 

време, закључује анекс уговора о раду, у складу са законом о раду; 

12) одлучује о другим питањима утврђеним законом и статутом. 

Сагласност на акте из става 1. тач. 5) и 6) даје оснивач''. 

 

Члан 14. 

 Члан 17. мења се и галси: 

'' У установи се образује Надзорни одбор. 

Надзорни одбор обавља надзор над пословањем установе. 

Надзорни одбор има  три члана. 

Чланове надзорног одбора именује и разрешава оснивач. 

Председника надзорног одбора именује оснивач из реда чланова надзорног 

одбора. 

 Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на предлог 

репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни 

синдикат, на предлог већине запослених.  

Састав надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 

30% представника мање заступљеног пола. 

Чланови надзорног одбора установе именују се на период од четири 

године и могу бити именовани највише два пута. 



За члана Надзорног одбора не може бити именовано лице  које је члан  

Управног одбора установе. 

Оснивач може до именовања председника и чланова надзорног одбора 

установе да именује вршиоце дужности председника и чланова надзорног одбора. 

Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и члана 

надзорног одбора установе и у случају када председнику, односно члану надзорног 

одбора престане дужност пре истека мандата. 

Вршилац дужности председника, односно члана надзорног одбора може 

обављати ту функцију најдуже једну годину''. 

 

Члан 15. 

 Управни одбор установе усагласиће Статут установе у року од  шест  

месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 16. 

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

листу  Града Ниша''.  

 

Број: 02-35 

У Дољевцу, 14.03. 2012. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  ДОЉЕВАЦ 

 

 

                              ПРЕДСЕДНИК  

                                                                         Томислав Кулић, с.р. 


