ПРЕДЛОГ
На основу члана 19. Законa о библиотечко – информационој делатности („Сл. гласник РС“, бр.
52/11), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 –
др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 14) Статута општине Димитровград („Сл.
лист општине Димитровград“, бр. 6/19), Скупштина општине Димитровград, на седници ___________.
године донела је:
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ДЕТКО ПЕТРОВ“
У ДИМИТРОВГРАДУ
Члан 1.
Именују се чланови Надзорног одбора Народне библиотеке „Детко Петров“ у Димитровграду, на
период од четири године, и то:
1. МАЈА ДИМИТРОВ – председник, дипл. правник, с. Лукавица,
2. МИЛЕНА СТАВРОВ – члан, наставник енглеског језика из Димитровграда, ул. Живко Ропотски 6,
3. ВЕСНА ВЛАДИМИРОВ – члан, книжничар из Димитровграда, ул. Иве Андрића 16.
Члан 2.
Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл. листу општине
Димитровград“.
Образложење
Правни основ за именовање председника и члана Надзорног одбора Народне библиотеке
„Детко Петров“ у Димитровграду постоји у члану 19. став 2. и 3. Закона о библиотечко – информационој
делатности („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011) где законодавац наводи да председника и чланове
надзорног одбора именује и разрешава оснивач, на четири године с могућношћу да поново буду
именовани, као и то да се надлежност, избор чланова и рад надзорног одбора библиотеке утврђује на
начин и по поступку прописаним одредбама закона којим се уређује област културе.
Чланом 45. став 3. и чланом 46. став 1. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и
30/16 – испр.)прописано је да надзорни одбор има најмање три члана од којих се највише једна трећина
чланова именује се из реда запослених на предлог већине запослених.
Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 –
др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), прописује да Скупштина општине именује и разрешава управни и
надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби,
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Статут општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 6/19) у члан 40. став 1.
тачка 14) прописује да Скупштина општине именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и
директоре установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у
складу са законом.
Основни разлог за доношење овог решења јесте тај што се разрешењем предходних чланова
Надзорног одбора јавила потреба за именовањем новог, а све у циљу нормалног и уобичајеног рада
Библиотеке.
Правна поука: Против овог Решења може се поднети тужба Вишем суду у Пироту.
Доставити:
- Именованим члановима
- Народној библиотеци „Детко Петров“
- Архиви
Број: ______________
У Димитровграду, __________________ године
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