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ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-100/2018-01 

Датум: 19.04.2018. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

 

На основу члана 18. став 2. Закона о библиотечко-информационој делатности 

(„Службени гласник РС“, број 52/2011), члана 41. Закона о култури („Службени гласник 

РС“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.), члана 32. став 1. тачке 9. Закона о локaлној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016) и 

члана 26. Статута Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава, број 14/2016 

од 20.10.2016. године,  

Скупштина општине Црна Трава, на својој седници одржаној дана 19.04.2018. 

године доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о утврђивању престанка мандата председника и чланова Управног одбора Општинске 

библиотеке „Сестре Стојановић“ Црна Трава 

 

 

1. Утврђује се да је због истека периода на који су именовани престао мандат 

председнику и члановима Управног одбора Општинске библиотеке „Сестре 

Стојановић“ Црна Трава и то: 

 

- Александру Николићу, председнику Управног одбора  

- Бранимиру Голубовићу, члану Управног одбора и  

- Јелени Ивић, члану Управног одбора. 

 

2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

града Лесковца“. 

 

3. Решење доставити свим члановима којима је престао мандат, као и Општинској 

библиотеци „Сестре Стојановић“ Црна Трава. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Правни основ за доношење овог решења су члан 18. став 2. Закона о библиотечко-

информационој делатности, члан 41. Закона о култури, члан 32. став 1. тачке 9. Закона о 

локaлној самоуправи и члана 26. Статута Општинске библиотеке „Сестре Стојановић“ 

Црна Трава који предвиђају да оснивач именује и разрешава чланове управног одбора. 



Чланом 44а став 1. Закона о култури, као и чланом 30. став 4. Статута Општинске 

библиотеке „Сестре Стојановић“ прописано је да председнику и члановима управног 

одбора библиотеке дужност престаје истеком мандата или разрешењем. 

Чланови Управног одбора именовани су Решењем Скупштине општине Црна Трава, 

број 06-23/2014-01, донетим на седници Скупштине општине Црна Трава одржаној дана 

10.03.2014. године, са мандатом од четири године. Решење је ступило на снагу даном 

доношења, дакле 10.03.2014. године, а објављено је у „Службеном гласнику града 

Лесковца“, број 5/2014. Председник Управног одбора именован је на ту дужност Решењем 

Скупштине општине Црна Трава, број 06-94/2014-01, донетим на седници Скупштине 

одржаној дана 04.08.2014. године, са мандатом до краја мандата осталих чланова Управног 

одбора, а након што је разрешен претходни председник Управног одбора (који је именован 

Решењем, број 06-23/2014-01 од 10.03.2014. године, којим су именовани и чланови 

Управног одбора). Решење је објављено у „Службеном гласнику града Лесковца“, број 

15/2014, а ступило је на снагу осмог дана од дана објављивања, тј . 20.08.2017. године. 

Како је именованима истекао мандат, то је донето решење као у диспозитиву. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења може се покренути спор пред 

Вишим судом у Лесковцу у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Јоца Митић 

_____________________  

 


