СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 022-128/20
Датум: 2020.године
На основу члана 41. и 42.Закона о култури (''Службени гласник Републике Србије''
број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-исправка), члана 19.Закона о библиотечко-информационој
делатности( “Службени гласник Републике Србије број 52/11) и члана 60. Статута града
Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници
одржаној __________ 2020.године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
Ι У Управни одбор Народне библиотеке именују се :
Председник:
1.Славица Ланговић, представник оснивача
Чланови:
2.Слађана Рогић, представник оснивача
3.Биљана Грујичић, представник оснивача
4.Биљана Ристовић, представник запослених
5.Јасмина Луковић, представник запослених
ΙΙ Мандат чланова Управног одбора траје четири (4) године.
ΙΙΙ Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града
Ужица“.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 41. став 1.Закона о култури прописано је да установом управља Управни
одбор, док је ставом 2.истог члана прописано да Управни одбор установе има најмање три
члана.
Истим чланом у ставу 3. и 4. је прописано да чланове Управног одбора именује и
разрешава оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности, а
да председника Управног одбора именује оснивач из реда чланова Управног одбора.
Чланом 42. истог Закона прописано је да највише једна трећина чланова Управног
одбора именује се из реда запослених у установи на предлог репрезентативног синдиката
установе, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.
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Чланом 19.Закона о библиотечко-информационој делатности , прописано је да
чланове Управног одбора библиотеке именује и разрешава оснивач, на период од четири
године, са могућношћу да поново буду изабрани.
Чланом 60.Статута града Ужица прописано је да Скупштина именује Управни
одбор установа чији је оснивач.
Градско веће је на седници одржаној 20.10.2020. године, утврдило предлог Решења
о именовању Управног одбора Народне библиотеке и предлаже Скупштини да Решење
размотри и усвоји.
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