СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ВРБАС
БРОЈ 11. ВРБАС 31. МАЈ 2021. ГОДИНА LV
60.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи /„Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018/, члана 17. Закона о библиотечкој и информационој делатности / „Службени
гласник Републике Србије“, број 52/2011/, члана 34. став 2. и члана 39. став 1. Закона
о култури /„ Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр.
и 6/2020/ и члана 36. став 1. тачка 12. Статута општине Врбас / „Службени лист
општине Врбас“ , број 26/2018 /, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 18. и
19. маја 2021. године, донела је
РЕШ ЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ДАНИЛО КИШ“ ВРБАС

I
МИЛИЈАНИ РАДОВАНОВИЋ из Врбаса престаје дужност директора Јавне
библиотеке „Данило Киш“ Врбас, због истека мандата на који је именована.
II
Ово Решење ступа на снагу даном добијања сагласности од директора Градске
библиотеке Нови Сад као матичне библиотеке и објавиће се у „Службеном листу
општине Врбас“.
Образложење
Правни основ за доношење решења је члан 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи /„Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 –
др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018/, члан 17. Закона о библиотечкој и
информационој делатности / „Службени гласник Републике Србије“, број 52/2011/,
члан 34. став 2. и члан 39. став 1. Закона о култури /„ Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр. и 6/2020/ и члан 36. став 1. тачка 12.
Статута општине Врбас / „Службени лист општине Врбас“ , број 26/2018 /, којим је
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регулисано да Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава
директоре установа чији је оснивач и да дужност директора престаје истеком мандата
и разрешењем.
Пошто је Милијани Радовановић истекао мандат директора на који је
именована 28.03.2021. године Скупштина општине Врбас донела је Решење као у
диспозитиву.
Како је чланом 17. став 5. Закона о библиотечкој и информационој делатности
регулисано да на именовање , односно разрешење директора библиотеке сагласност
даје директор библиотеке која обавља матичне функције за ту библиотеку , овим
Решењем регулисано је да ово Решење ступа на снагу даном добијања сагласности
од директора Градске библиотеке Нови Сад као матичне библиотеке.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Вишем
суду у Новом Саду у року од 15 дана од дана достављања Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-41/2021-I/01
Дана: 19. маја 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.

61.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи /„Службени
гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и
47/2018/, члана 17. Закона о библиотечкој и информационој делатности
/„Службени гласник Републике Србије“, број 52/2011/, члана 34. став 2. и члана 37.
став 1. Закона о култури /„ Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009,
13/2016, 30/2016-испр. и 6/2020/ и члана 36. став 1. тачка 12. Статута општине Врбас
/ „Службени лист општине Врбас“ , број 26/2018 /, Скупштина општине Врбас, на
седници одржаној 18. и 19. маја 2021. године, донела је
РЕШ ЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
„ДАНИЛО КИШ“ ВРБАС

I
МИРЈАНА БАСТА из Врбаса именује се за вршиоца дужности директора Јавне
библиотеке „Данило Киш“ Врбас.
II
Ово Решење ступа на снагу даном добијања сагласности од директора Градске
библиотеке Нови Сад као матичне библиотеке и објавиће се у „Службеном листу
општине Врбас“.
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Образложење
Правни основ за доношење решења је члан 32. став 1. тачка 9. Закона о
локалној самоуправи /„Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007, 83/2014 –
др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018/, члан 17. Закона о библиотечкој и
информационој делатности / „Службени гласник Републике Србије“, број 52/2011/,
члан 34. став 2. и члан 37. Закона о култури /„ Службени гласник Републике Србије“,
број 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр. и 6/2020/ и члан 36. став 1. тачка 12. Статута
општине Врбас / „Службени лист општине Врбас“ , број 26/2018 /, којим је регулисано
да Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава директоре
установа чији је оснивач и да 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 избор директора
није успео, као и да се именовање вршиоца дужности директора врши на начин и по
поступку прописаним одредбама закона којим се уређује област културе.
Управни одбор Јавне библиотеке „Данило Киш“ Врбас дана 11. маја 2021.
године донео је Одлуку о поништавању Јавног конкурса за избор директора који је
Управни одбор расписао 15.01.2021. године под бројем 9/21, због процедуралних
пропуста у спровођењу јавног конкурса и о томе је обавестио оснивача. Пошто је
досадашњем директору Милијани Радовановић истекао мандат директора Јавне
библиотеке „Данило Киш“ Врбас и расписани Јавни конкурс за избор директора Јавне
библиотеке није успео, у складу са чланом 37. Закона о култури Скупштина општине
Врбас донела је Решење као у диспозитиву.
Како је чланом 17. став 5. Закона о библиотечкој и информационој делатности
регулисано да на именовање , односно разрешење директора библиотеке сагласност
даје директор библиотеке која обавља матичне функције за ту библиотеку , овим
Решењем регулисано је да ово Решење ступа на снагу даном добијања сагласности
од директора Градске библиотеке Нови Сад као матичне библиотеке.
Поука о правном леку: Против овог Решења може се поднети тужба Вишем
суду у Новом Саду у року од 15 дана од дана достављања Решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 112-42/2021-I/01
Дана: 19. маја 2021. године
Врбас

Председник Скупштине општине,
Сања Жигић, с.р.
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__
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