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             На основу члана 37. став 1. Закона о култури (*Сл. гласник РС*, бр. 72/09, 13/016, 

30/016-испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 17. став 5. и став 7. Закона о библиотечко-

информационој делатности (*Сл. гласник РС*, бр. 52/011 и 78/2021), члана 32. тачка 9. 

Закона о локалној самоуправи (*Сл.гласник РС*, бр. 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. 

закон, 47/018 и 111/2021-др. закон) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Бајина 

Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 2/019), Скупштина општине Бајина Башта, 

на седници одржаној дана 20. октобра 2022. године, донела је 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о именовању вршиоца дужности директора Народне библиотеке 

*Милош Требињац* Бајина Башта 

I 

               ИМЕНУЈЕ СЕ Рада Сарић, дипломирани економиста из Бајине Баште, за 

вршиоца дужности директора Народне библиотеке *Милош Требињац* Бајина Башта, која 

ће ту дужност обављати до именовања директора Народне библиотеке *Милош 

Требињац* Бајина Башта по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже једну годину. 

II 

             На ово Решење прибавиће се сагласност директора Народне библиотеке у Ужицу, 

која обавља матичне функције за Народну библиотеку *Милош Требињац* Бајина Башта. 

III 

             Права и обавезе вршиоца дужности директора биће уређени Уговором о раду, 

закљученим између Управног одбора Народне библиотеке *Милош Требињац* Бајина 

Башта и вршиоца дужности  директора, којим ће бити утврђен и датум ступања на 

дужност. 

             Даном ступања на функцију вршиоца дужности директора Народне библиотеке 

*Милош Требињац* Бајина Башта, Ради Сарић престаје мандат  директора те установе, на 

коју функцију је именована Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број:06-34/018 

од 13. новембра 2018.године, због истека периода на који је именована. 
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IV 

             Ово Решење, након прибављања сагласности  директора Народне библиотеке у 

Ужицу, објавити  у *Сл.листу општине Бајина Башта*. 

О б р а з л о ж е њ е 

             Управни одбор Народне библиотеке *Милош Требињац* Бајина Башта, на основу 

овлашћења из члана 35. став 2. Закона о култури (*Сл. гласник РС* бр. 72/09,13/016, 

30/016-испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021) и члана 23. Статута те Установе, расписао је дана 

15. септембра 2022. године конкурс за именовање директора Народне библиотеке *Милош 

Требињац* Бајина Башта, на мандатни период од 4 године. Разлог за расписивање и 

спровођење конкурса за именовање директора Народне библиотеке *Милош Требињац* 

Бајина Башта је истек мандата досадашњем директору, Ради Сарић, именованој на ту 

дужност Решењем Скупштине општине Бајина Башта 01 Број:06-34/018 од 13. новембра 

2018. године. Конкурс је расписан сходно условима из члана 17. Закона о библиотечко-

информационој делатности и члана 26. Статута Народне библиотеке *Милош Требињац*- 

да кандидат има стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука 240 ЕСПБ бодова, мастер на 

академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; да има најмање пет 

година радног искуства у култури (пет година радног стажа са образовањем из члана 26. 

тачка 1. на пословима у култури); да је држављанин Републике Србије; да се против 

кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела 

која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине 

недостојним обављања дужности директора. Конкурс је објављен на сајту Националне 

службе за запошљавање, на огласној табли Народне библиотеке *Милош Требињац* 

Бајина Башта и у листу Послови дана 15. септембра 2022. године. На конкурс су се 

благовремено пријавила два кандидата, Рада Сарић, дипломирани економиста из Бајине 

Баште и Лепосава Петковић, дипломирани економиста из Бајине Баште. 

           Управни одбор је на седници од  30. септембра 2022. године разматрао пријаве на 

конкурс и приложене доказе и констатовао да су пријаве потпуне и исправне и да 

кандидати у потпуности испуњавају услове конкура.    
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               Управни одбор доставио је оснивачу Предлог са листом кандидата Број: 108/22 

од  11. октобра  2022. године и са мишљењем  Управног одбора о стручним и 

организационим способностима оба кандидата. На седници Управног одбора од 11. 

октобра 2022. године обављен је разговор са кандидатима, о чему је достављен записник 

са те седнице. У достављеној листи, кандидати су наведени како следи: 

1. Кандидат Рада Сарић, 

2. Кандидат Лепосава Петковић. 

               Општинско веће општине Бајина Башта, на седници од 14. октобра 2022. године 

разматрало је достављени Предлог Управног одбора и Скупштини општине доставило 

предлог решења да се у тој установи именује вршилац дужности директора, односно да се 

не именује директор са листе кандидата. 

   Ценећи достављени предлог, Скупштина општина је исти прихватила и донела 

Решење, као у диспозитиву.  

   Обзиром да је Општинско веће предложило Скупштини да се у Народној 

библиотеци *Милош Требињац* Бајина Башта не именује директор са предложене листе 

кандидата од стране Управног одбора те установе, који предлог се прихвата, то се, сходно 

члану 35. став 13. Закона о култури (*Сл. гласник РС*, бр. 72/09, 13/016, 30/016-испр., 

6/2020, 47/2021 и 78/2021), може сматрати да конкурс није успео и да су се, у складу са  

чланом 37. став 1. истог закона, стекли законски услови за  именовање вршиоца дужности 

ове установе. 

              Кандидат за именовање на функцију вршиоца дужности директора испуњава све 

услове из члана 17. Закона о библиотечко-информационој делатности и члана 26. Статута 

Народне библиотеке *Милош Требињац*, а у складу са чланом 37. став 4. Закона о 

култури и чланом 28. Статута Народне библиотеке *Милош Требињац*. 

            Решење је донето применом одредби члана 37. став 1. Закона о култури (*Сл. 

гласник РС*, бр. 72/09, 13/016,30/016-испр. 6/2020, 47/2021 и 78/2021), у којима је 

прописано да оснивач може именовати вршиоца дужности директора установе уколико 

конкурс за именовање директора није  успео.  

              Чланом 17. став 5. Закона о библиотечко-информационој делатности (*Сл. 

гласник РС*, бр. 52/011 и 78/2021) прописано је да на именовање, односно разрешење 

директора библиотеке  сагласност даје директор библиотеке која обавља матичне 

функције за ту библиотеку, а то је Народна библиотека Ужице, од које ће се, како је то 

наведено у ставу два диспозитива овог Решења, на исто прибавити сагласност, а ставом 7. 
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 тог Закона, да се на именовање вршиоца дужности директора установе примењују 

одредбе закона којим се уређује област културе-Закон о култури. 

             На доношење овог Решења примењене су и одредбе члана 32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи (*Сл.гласник РС*, бр. 129/07, 83/014-др. закон, 101/016-др. закон, 

47/018 и 111/2021-др. закон) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Бајина Башта 

(*Сл.лист општине Бајина Башта*, бр. 2/019), у којима је прописано да Скупштина 

општине именује и разрешава директоре установа, организација и служби чији је оснивач, 

а тиме и вршиоце дужности директора..  

            Ставом три диспозитива овог Решења прописано је да  ће се права и обавезе 

вршиоца дужности директора уредити Уговором о раду, закљученим између Управног 

одбора Народне библиотеке *Милош Требињац* Бајина Башта и  вршиоца дужности 

директора, како је то прописано чланом 48. Закона о раду (*Сл. гласник РС* бр. 24/05, 

61/05, 54/09, 32/013, 75/014, 13/017-одлука УС, 113/017 и 95/018-аутентично тумачење), 

којим ће бити утврђен и датум ступања на дужност вршиоца дужности директора.Истим 

ставом утврђено је и да даном ступања на функцију вршиоца дужности директора 

Народне библиотеке *Милош Требињац* Бајина Башта, Ради Сарић престаје мандат  

директора те установе, на коју функцију је именована Решењем Скупштине општине 

Бајина Башта 01 Број:06-34/018 од 13. новембра 2018.године, због истека периода на који 

је именована. 

               ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења може се поднети тужба Вишем суду 

Ужице у року од 60 дана од дана пријема решења.  

01 Број:06-40/2022 

Бајина Башта, дана 20. октобра 2022. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 

 

          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                           Младен Лукић, с.р. 
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Издавач:Скупштина општине Бајина Башта.Одговорни уредник -секретар Скупштине 

општине  Бајина Башта Радина Рајаковић. Штампа:Општинска управа општине Бајина 

Башта. 


