
 

 
 

Дел. бр.:00-131/20 

Дана:14.12.2020. 

Кањижа 

 
На основу члана 12. и 21. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС”, бр.  42/91, 71/94, 79/05 - 

др. закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 - др. закон) и члана 14. 

Одлуке о оснивању Библиотеке „Јózsef Аttila” Кањижа  („Сл. лист општине Кањижа“, бр. 

3/2011 - пречишћен текст, 17/2011, 20/2011, 20/2016 и 30/2020) Управни одбор Библиотеке 

„Јózsef Аttila” Кањижа, на седници одржаној 14.12. 2020. године донео је 
  

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  СТАТУТА БИБЛИОТЕКЕ „JÓZSEF ATTILA” КАЊИЖА 

  
  

Члан 1.  
            У члану 1. Статута Библиотека „Јожеф Атила” Кањижа - пречишћен текст од 26.априла 
2017. године бр. 00-60/17 у алинеји 1. речи: „Главни трг“ замењују се речима: „Трг Главни“.  

  
Члан 2.  

Члан 17. мења се и гласи:  
„ Члан 17. 

Јавни конкурс за именовање директора расписује Управни одбор установе најкасније 60 

дана пре истека мандата директора. 
Јавни конкурс из претходног става овог члана објављује се на сајту Националне службе 

за запошљавање, на огласној табли или у просторијама установе и у најмање једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије. 
Управни одбор је дужан да поступа са пријавама на јавни конкурс у складу са законом 

којим се уређује управни поступак. 
Управни одбор установе обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из 

конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу 

образложени предлог листе кандидата (у даљем тексту: Листа), која садржи мишљење управног 

одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном 

разговору. 
Оснивач именује директора установе са Листе.   
Јавни конкурс није успео ако управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава 

услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести оснивача, уколико оснивач не 

именује директора установе са Листе.  
Уколико управни одбор не распише јавни конкурс у року који је утврђен у ставу 3. овог 

члана, обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс није расписан обавести оснивача. 
Општинско веће у складу са одредбама уговора о преношењу оснивачких права 

прибавља претходну сагласност Националног савета на предлог акта о именовању директора 

установе.“ 
  

Члан 3. 

У члану 18. став 1. алинеја 2. реч: „струци“ замењује се речју: „култури.“  
            Алинеја 3. брише се.  



Досадашње алинеје 4, 5, 6 и 7 постају алинеје 3, 4, 5 и 6. 
  

Члан 4. 
            У члану 23. ст. 3. и 4. мењају се и гласе:  

„Вршилац дужности директора мора да испуњава услове за избор кандидата за 

директора прописане законом и Статутом установе и има сва права, обавезе и овлашћења 

директора. 
           Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину и не 

може бити два пута именован за вршиоца дужности директора установе.“ 
  

Члан 5.  
            У члану 30. после става 5. додаје се став 6. који гласи:  
            „За члана надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан управног одбора 
установе.“  

Досадашњи ст. 6. и 7.  постају ст. 7. и 8. 
  

Члан 6.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Библиотеке, а по прибављеној сагласности Оснивача. 
  
  

  
 ___________________________ 

 

 

  Председник Управног одбора 
 Библиотеке „Јожеф Атила“ Кањижа 

  
  
  
  


