
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 7.децембра 2017. године донео 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, са изменама и допунама Статута број 35 од 24.1.2017. године, члан 

17. мења се и гласи: 
 

„Члан 17. 

 

Библиотеком управља Управни одбор. 
 Управни одбор има пет чланова. 

 Председник и чланове Управног одбора, именује Оснивач на четири године са 

могућношћу да буду поново именовани. 

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

предлог репрезентативног синдиката Библиотеке. 
 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 2. 

 

 Члан 18. мења се и гласи: 

 

„Члан 18. 

 

 Оснивач може до именовања председника и чланова Управног одбора 

Библиотеке да именује вршиоце дужности председника и чланова Управног одбора“. 

 

Члан 3. 

 

 Члан 25. мења се и гласи: 

 

„Члан 25. 

 Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Библиотеке. 



Надзорни одбор има три члана. 

Председника и чланове Надзорног одбора  именује и разрешава Оснивач на 

четири године, са могућношћу да буду поново именовани. 
 Највише једна трећина чланова Надзорног одбора именује се из реда запослених 

у Библиотеци на предлог репрезентативног синдиката Библиотеке. 

 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 Библиотеке. 

 Председнику и члановима Надзорног одбора може припадати накнада за рад под 

условима и мерилима утврђеним актом Оснивача." 

 

Члан 4. 

 

 Члан 25а мења се и гласи: 

 

„Члан 25а 

 

 Оснивач може до именовања председника и чланова Надзорног одбора 

Библиотеке да именује вршиоце дужности председника и чланова Надзорног одбора.“ 

 

Члан 5. 

 

 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 

 

 

 
 

 


