На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник
РС“, број 42/91, 71/94 и 79/05), члана 17. став 2. Закона о библиотечкоинформационој делатности („Службени гласник РС“, број 52/11), члана 35. Закона о
култури („Службени гласник РС“, број 72/09) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута
општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, број 16/08, 20/09 и
„Службени гласник града Врања“, број 45/13), Скупштина општине Босилеград на
седници одржаној дана 23.04.2014. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ХРИСТО БОТЕВ“
БОСИЛЕГРАД

I
Асен Михајлов дипломирани филолог из села Рајчиловци, именује се за
директора Народне библиотеке „Христо Ботев“ Босилеград на период од четири
године, почев од 16.03. 2014. године.

II
Права и обавезе директора биће уређене Уговором о раду закљученим
између Управног одбора Народне библиотеке „Христо Ботев“ Босилеград и
директора за период на који се исти именује.

III
Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Број: 06-123/2014
У Босилеграду, дана 23.04.2014. године

П р е д с е д н и к,
Саша Миланов

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 18. став 1.
Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94 и 79/05), где
законодавац прописује да „Директоре установа именује и разрешава оснивач.“.
Чланом 17. став 2. Закона о библиотечко-информационој делатности
(„Службени гласник РС“, број 52/11) регулисано је да директора библиотеке именује
и разрешава оснивач, на предлог управног одбора, а на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на четири године, с могучношћу да поново буде
именован. У ставу 7. истог члана регулисано је да се спровођење конкурса и
именовање директора библиотеке, његове надлежности и друго, врши на начин и по
поступку прописаним одредбама закона којим се уређује област културе.
Закон о култури („Службени гласник РС“, број 72/09) у члану 35. став1, 3. и 4.
прописује да јавни конкурс за именовање директора расписује управни одор
установе 60 дана пре истека мандата директора. Управни одбор устаниве дужан је
да у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата и
предлог достави оснивачу.
Чланом 37. став 1. тачка 9. Статута општине Босилеград („Службени гласник
Пчињског округа“, број 16/08, 20/09 и „Службени гласник града Врања“, број 45/13)
регулисано је да Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава
управни и надзорни одбор, именује и разрешава директора јавних предузећа,
установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте
у складу са законом.
Имајући у виду одредбе члана
17. став 5. Закона о библиотечкоинформационој делатности („Службени гласник РС“, број 52/11), којим је регулисано,
да на именовање, односно разрешење директора библиотеке сагласност даје
директор библиотеке која обавља матичне функције за ту библиотеку, прибављено је
мишљење директора Народне библиотеке „Бора Станковић“ из Врања.
Народна библиотека „Христо Ботев“ доставила је Скупштини предлог Број
43/14 од 27.02.2014. године којим је за кандидата за директора након спроведеног
конкурса предложен Асен Михајлов дипломирани филолог из села Рајчиловци.

Въз основа на член 18. алинея 1. от Закона за обществени служби
(“Държавен вестник на РС,” № 42/91, 71/94 ), член 17. алинея 2. от Закона за
библиотечни- информационни дейности член (“Държавен вестник на РС,” № 52/11),
член 35. от Закона за културата (“Държавен вестник на РС,” № 72/02,) и член 37.
алинея 1. точка 9. от Статута на община Босилеград ( “Държавен вестник на
Пчински окръг” № 16/0820/09 и „Служебен вестник на град Враня”, номер 45/13),
Общинската скупщтина на Босилеград на сесията проведена на 23.04.2014.
година е приела

РEШЕНИЕ
ЗA НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОР НА
НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО БОТЕВ”
БОСИЛЕГРАД

I
Асен Мохайлов- дипломирани филолог от с. Райчиловци назначава се за
директор на Народната библиотека „Христо Ботев“ Босилеград на период од 4
години с началото от 16.03.2014. година.

II
Правата и задълженията на директора ще бъдат уредени с Договор за работа
сключен измежду Управителния съвет на Народната библиотека „Христо Ботев и
директора за периода за който съшия се назначава.

III

Това Решение да се публикува в „Служебен вестник на град Враня”.

ОБЩИНСКATA СКУПЩИНA НA БОСИЛЕГРАД
Номер: 06-123/2014
В Босилеград, дата 23.04.2014.год.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Саша Миланов

