
  На основу члана 15. Закона о библиотечко – информационој делатности 

(''Службени гласник РС'', број 52/11), члана 44. тачка 1. Закона о култури (''Службени 

гласник РС'', бр. 72/09, 13/06 и 30/16-испр.) и члана 9а Одлуке о оснивању Градске 

народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин (''Службени лист општине 

Зрењанин'', бр. 6/92, 1/95 и 1/98 и ''Службени лист града Зрењанина'', бр. 14/09, 23/11, 

23/12,  21/16 и 29/16), Управни одбор Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' 

Зрењанин, на седници одржаној дана 24.јануара 2017. године донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА 

ГРАДСКЕ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' ЗРЕЊАНИН 
 

   Члан 1. 

 У Статуту Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин број 346 од 

3.11.2009. године, члан 8. мења се и гласи: 
 

                ''Члан 8. 
 

 Делатност Библиотеке је: 
91.01 Делатност библиотеке и архива; 

91 Делатност библиотеке, архива, музеја, галерија и остале културне делатности; 
90.03 Уметничко стваралаштво; 

18.1 Штампање и штампарске услуге; 

18.12 Остало штампање; 

18.14  Књиговезачке и сродне услуге; 

47.6 Трговина на мало предметима за културу и рекреацију у специјализованим 

продавницама; 

47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама; 

58 Издавачке делатности; 

58.1 Издавање књига, часописа и друге издавачке делатности; 

58.11 Издавање књига; 

58.14 Издавање часописа и периодичних издања; 

62 Рачунарско програмирање, консултантске и стим повезане делатности; 

62.01 Рачунарско програмирање; 

62.02 Консултантске делатности у области информационе технологије; 

63.11 Обрада података, хостинг и сл.; 

82.30 Организовање састанака и сајмова; 

85.52 Уметничко образовање; 

85.59 Остало образовање.'' 

 

Члан 2. 
 У члану 9. број и речи: ''80420 Образовање одраслих и остало образовање на 

другом месту непоменуто'' замењују се бројем и речима: ''85.59 Остало образовање''. 
 

Члан 3. 
 Члан 11. мења се и гласи: 

            ''Члан 11. 
 У оквиру рада Библиотеке делују Фонд ''Тодор Манојловић'' Зрењанин и Фонд 

''Вујица Решин Туцић и Војислав Деспотов'', чији је оснивач Библиотека. 



 Библиотека обавља административно – стручне послове за рад Фонда ''Тодор 

Манојловић'', Фонда ''Вујица Решин Туцић и Војислав Деспотов'', као и за рад 

Хуманитарног фонда ''Љиља и Милка Мијатов'' Зрењанин, чији је оснивач Ђура 

Мијатов из Зрењанина''. 

 

Члан 4. 
 Члан 17. мења се и гласи: 

            ''Члан 17. 
 Библиотеком управља Управни одбор. 

 Управни одбор има пет чланова. 

 Чланове Управног одбора, на предлог Комисије за персонална питања као 

сталног радног тела Оснивача, именује и разрешава Аутономна покрајина Војводина 

преко својих органа из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности. 

 Председника Управног одбора, на предлог Комисије за персонална питања као 

сталног радног тела Оснивача, из реда чланова Управног одбора именује и разрешава 

Аутономна покрајина Војводина преко својих органа. 

 Два члана Управног одбора именују се из реда запослених у Библиотеци на 

предлог репрезентативног синдиката Библиотеке, а уколико не постоји 

репрезентативни синдикат на предлог већине запослених. 
 Најмање један од чланова Управног одбора из реда запослених мора да буде из 

реда носилаца основне, тј. програмске делатности. 
 Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% 

представника мање заступљеног пола. 

 Чланови Управног одбора именују се на период од четири године и могу бити 

именовани највише два пута. 

 Председнику и члановима Управног одбора може припадати накнада за рад под 

условима и мерилима утврђеним актом Оснивача." 

 

Члан 5. 
 Члан 18. мења се и гласи: 

            ''Члан 18. 
 Аутономна покрајина Војвдина преко својих органа, на предлог Комисије за 

персонална питања као сталног радног тела Оснивача, може до именовања председника 

и чланова Управног одбора Библиотеке да именује вршиоце дужности председника и 

чланове Управног одбора. 
 Аутономна покрајина Војводина преко својих органа, на предлог Комисије за 

персонална питања као сталног радног тела оснивача, може именовати вршиоца 

дужности председника и члана Управног одбора Библиотеке и у случају када 

председнику, односно члану Управног одбора престане дужност пре истека мандата. 

 Вршилац дужности председника, односно члана Управног одбора може 

обављати ту функцију најдуже једну годину.'' 

 

Члан 6. 
 

 Члан 21. мења се и гласи:  

      ''Члан 21. 
 Управни одбор Библиотеке: 

- доноси Статут Библиотеке; 
- доноси  друге опште акте Библиотеке предвиђене законом и статутом; 
- утврђује пословну и развојну политику; 



- одлучује о пословању Библиотеке; 

- доноси Програме рада на предлог Директора; 
- доноси годишњи финансијски план; 
- усваја годишњи Извештај о раду и пословању; 

- даје предлог о статусним променама, у складу са Законом; 
- даје предлог Оснивачу о кандидату за директора; 
- закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на 

који је изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора 

именовано лице које је већ запослено у Библиотеци на неодређено време, 

закључује анекс уговора о раду, у складу са Законом о раду; 
- одлучује о другим питањима утврђеним законом и статутом. 
 Сагласност на акте из става 1. алинеје 5. и 6. даје Оснивач.'' 
 

Члан 7. 
 

 Члан 22. мења се и гласи: 

     ''Члан 22. 
 Директора именује и разрешева Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине, 

након спроведеног конкурса, на мандатни период о четири године, уз могућност 

поновног именовања, уз сагласност директора народне библиотеке Србије. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и спроводи Управни одбор. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се 60 дана пре истека мандата 

директора. 

Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује се на сајту Националне службе за 

запошљавање и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој 

територији Републике. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од осам ни дужи 

од петнаест дана од дана оглашавања јавног конкурса. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 

које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује закључком против 

кога се може изјавити посебна жалба оснивачу у року од три дана од дана достављања 

закључка. 

Жалба из става 6. овог члана не задржава извршење закључка. 

Управни одбор Библиотеке 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).  

Листа садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим 

способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору. 
Извршно веће Аутономне покрајине Војводине  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 Извршно веће 

Аутономне Покрајине Војводине. 
 Ако Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине није прихватио предлог 

Управног одбора сматра се да јавни конкурс није успео." 
 

Члан 8. 
 

 У члану 23. став 1. речи "најмање пет година радног стажа" замењују се речима: 

"најмање три године радног искуства у култури." 



 У истом члану став 2. мења се и гласи: 

 "Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја 

Библиотеке као саставни део документације." 

Члан 9. 
 

 После члана 23. додаје се члан 23а који гласи: 
 

           ''Члан 23а 
 Аутономна покрајина Војводина преко својих органа, на предлог Комисије за 

персонална питања као сталног радног тела оснивача, може именовати вршиоца 

дужности директора Библиотеке, без спроведеног јавног конкурса,  и у случају када 

директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за 

директора није успео. 
 Вршилац дужности има права и обавезе директора. 

 Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину 

од дана именовања." 

 

Члан 10. 
 

 Члан 24. мења се и гласи: 

             ''Члан 24. 
 Директор Библиотеке: 

- организује и руководи радом Библиотеке; 

- доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у 

складу са Законом и Статутом Библиотеке; 

- извршава одлуке Управног одбора Библиотеке; 

- заступа Библиотеку; 

- стара се о законитости рада Библиотеке; 

- одговоран је за спровођење програма рада Библиотеке; 

- одговоран је за материјално - финансијско пословање Библиотеке; 

- врши и друге послове утврђене законом и статутом Библиотеке." 
 

Члан 11. 
 

 Члан 25. мења се и гласи: 

      ''Члан 25. 
 Чланове Надзорног одбора, на предлог Комисије за персонална питања као 

сталног радног тела Оснивача, именује и разрешава Аутономна покрајина Војводина 

преко својих органа. 

 Председника Надзорног одбора, на предлог Комисије за персонална питања као 

сталног радног тела Оснивача, именује и разрешава Аутономна покрајина војводина 

преко својих органа. 

 Највише једна трећина чланова Надзорног одбора именује се из реда запослених 

у Библиотеци на предлог репрезентативног синдиката, а уколико не постоји 

репрезентативни синдикат на предлог већине запослених. 

 Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% 

представника мање заступљеног пола. 

 Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године и могу бити 

именовани највише два пута. 



 За члана Надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан Управног 

одбора. 

 Председнику и члановима Надзорног одбора може припадати накнада за рад под 

условима и мерилима утврђеним актом Оснивача." 

 

Члан 12. 
 

 После члана 25. додаје се члан 25а који гласи: 
 

            ''Члан 25а 
 Аутономна покрајина Војводина преко својих органа, на предлог Комисије за 

персонална питања као сталног радног тела Оснивача, може до именовања председника 

и чланова Надзорног одбора Библиотеке да именује вршиоце дужности председника и 

чланова Надзорног одбора. 

 Аутономна покрајина Војводина преко својих органа, на предлог Комисије за 

персонална питања као сталног радног тела Оснивача, може именовати вршиоца 

дужности председника и члана Надзорног одбора Библиотеке и у случају када 

председнику, односно члану Надзорног одбора престане дужност пре истека мандата. 
 Вршилац председника, односно члана Надзорног одбора може обављати ту 

функцију најдуже једну годину." 

 

Члан 13. 
 

 Члан 26. мења се и гласи: 

           ''Члан 26. 
 Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, подноси извештај о свом раду 

Оснивачу." 

 

Члан 14. 
 

 Члан 39. мења се и гласи: 

            ''Члан 39. 
 "Библиотека је дужна да Скупштини града Зрењанина, најкасније до 15. марта 

текуће године, подносе извештај о раду и извештај о финансијском пословању за 

претходну годину." 

 

Члан 15. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Библиотеке, а објавиће се по добијању сагласности од стране Оснивача. 

 

 

 

 

 

 

 

Председник Управног одбора 

ГНБ "Жарко Зрењанин" 
Вук Вешовић 

  


