
 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 022-23/21 

Датум:________ 

+381 (0) 31 

 

 

 

На основу члана 44. став 

72/2009, 13/2016, 30/2016-испра

информационој делатности ( „С

тачка 14. Статута града Ужица (

Ужица, на седници одржаној ___

 

 

 

I Даје се сагласност на 

је Управни одбор Установе усво

 

II Решење доставити На

органа града, општу управу и др

 

 

 

 

 На основу члана 44. став

одбор  установе доноси статут.

 

 Чланом 18. став 5. Закон

да када је оснивач библиотеке ј

правилник о организацији и сист

 

Чланом 60. став 1. тачка

статуте јавних предузећа, устано

  

Градско веће на седници 

о давању сагласности на измене

Скупштини да Предлог размотри

 

 

ГРАД УЖИЦЕ 

 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

став 1. тачка 1. Закона о култури (''Службени гла

исправка и 6/2020), члана 18. став 5. Закона о 

и ( „Службени гласник РС“ број 52/2011) и  чла

ица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19) Ску

________2021. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 

 измене и допуне Статута Народног библиоте

е усвојио Одлукoм број 73 од 9.02.2021.године. 

ти Народној библиотеци Ужице и Градској упра

у и друштвене делатности. 

                     ПРЕДСЕДНИК СКУП

                Бранислав Митро

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

тав 1. тачка 1. Закона о култури  прописано 

. 

Закона о библиотечко-информационој делатности

теке јединица локалне самоуправе, сагласност на

 и систематизацији послова даје оснивач. 

 тачка 14. прописано је да Скупштина града даје 

установа, организација и служби чији је оснивач.

ници одржаној 22.02.2021. године утврдило је Пр

змене и допуне Статута Народне библиотеке Ужи

змотри и усвоји. 

ни гласник РС'' број 

она о библиотечко-

члана 60. став 1. 

Скупштина града 

лиотеке Ужице које 

ј управи за послове 

КУПШТИНЕ 

итровић 

сано је да Управни 

тности прописано је 

ост на њен статут и 

а даје сагласност на 

вач. 

 је Предлог решења 

Ужице и предлаже 
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