На основу члана 39. став 1. Закона о култури („Службени гласник
РС“, број: 72/09, 13/16 и 30/16-исправка и 6/20) и члана 40. став 1. тачка
13. Статута општине Босилеград („Службени гласник града Врања“, број
3/19,)
Скупштина општине Босилеград на седници одржаној 06. марта 2020.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЦЕНТАР
КУЛТУРЕ „БОСИЛЕГРАД“ У БОСИЛЕГРАДУ

I
Воиславу Божилов, дипломираном
информатичару и професору
информатике из Босилеграда, престаје мандат директора Установе
Центар културе „Босилеград“ у Босилеграду, са даном 13.03.2020. године,
због истека периода на који је именован.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНE БОСИЛЕГРАД
Број: 06-63/2020
У Босилеграду, дана: 06.03.2020. године

П р е д с е д н и к,
Славчо Владимиров

Образложење:
Према члану 34. став 2. Закона о култури („Сл. Гласник РС“, бр, 72/09, 13/16 и
30/16-исправка и 6/20), директора установе именује и разрешава оснивач.
С обзиром на чињеницу да директору Установе Центар културе „Босилеград“, у
току месеца марта 2020. године истиче четворогодишњи мандат,Управни одбор
ове Установе , је користећи овлашћења из члана 35. став 2. Закона о култури ,
расписао јавни конкурс за именовање директора.
Како је према члану 35. став 3. Закона о култури, у надлежности Управног
одбора да изврши избор кандидата и предлог достави оснивачу, ради
именовања, то је Управни одбор, на седници одржаној 19.02.2020. године,
донео Одлуку о избору кандидата на место директора Установе Центар културе
„Босилеград“, број:90/2020, којом је предложио да се за директора Установе
културни центар именује Воислав Божилов, дипломирани инфoрматичар и
професор информатике из Босилеграда.
Комисија за кадровска и административна питања на седници одржаној 04.03.
2020. године је утврдила предлог акта, како је дато у материјалу.

("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr. i 6/2020)

Въз основа на член 37. от Закона на културата ( “Служебен вестник на
РС,” № 72/09) и член 37. алинея 1. точка 9. от Статута на община Босилеград
(“Служебен вестник на Пчински окръг” № 16/08 и 20/09 и „Служебен вестник на
град Враня”, номер 45/13),
Общинската скупщина на Босилеград на сесията проведена на 02.03.
2016. година е приела

ЗA НАЗНАЧАВАНЕ

РЕШЕНИЕ
НА ДИРЕКТОР НА ВЕДОМСТВОТО ЦЕНТЪР НА
КУЛТУРАТА „БОСИЛЕГРАД”

I
Воислав Божилов, дипломиран информатор и професор по информатика
от Босилеград назначава се за директор на ведомството Център на културата
„Босилеград“ на период до четри години от 14.03.2016. година.
II
Прaвата и задълженията на директора ще бъдат уредени с Договор за
работа сключен измежду Управителния съвет и директора.
III
Това Решение да се публикува в

„Служебен вестник на град

Враня”.

ОБЩИНСКА СКУПЩИНА НА БОСИЛЕГРАД
Номер: 06-71/2016
В Босилеград, дата, 02.03.2016. година
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Саша Миланов

