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С Т А Т У Т  
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Децембар 2022. године 

 

 

  



 

 

 

 На основу члана 21. Закона о јавним службама („Сл. Гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 

79/05-др. Закон, 81/05-исправка др. закона, 83/05-исправка др. закона, 83/14-др. Закон), члана 

15. став 1. у вези са чланом 18. став 3. Закона о библиотечко-информативној делатности  

(„Сл. Гласник РС“, бр. 52/11 и 78/21), члана 30. и 44. став 1. тачка 1). Закона о култури („Сл. 

Гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 28 став 1 тачка 1 

Одлуке о промени Одлуке о оснивању Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин бр.63-13/2022-I од 

30.11.2022.године 

 УПРАВНИ ОДБОР БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ КОВИН, на седници 

одржаној дана 08.12.2022. године, донео је 

 

С Т А Т У Т  

БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ КОВИН 

Члан 1. 
 Овим Статутом Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин (у даљем тексту: Библиотека) у 

складу са законом и Одлуком о промени Одлуке о оснивању Библиотеке Вук Караџић Ковин, 

утврђује се: 

 1.Назив оснивача; 

 2.Назив  и седиште Библиотеке; 

 3.Печат, штамбиљ и знак Библиотеке; 

 4.Правни статус Библиотеке; 

 5.Делатност Библиотеке; 

 6.Права и обавезе матичне библиотеке према Библиотеци из става 1.; 

 7.Одговорност Библиотеке за обавезе у правном промету; 

 8.Имовина Библиотеке; 

 9.Заступање Библиотеке; 

 10.Права и обавезе и оснивача према Библиотеци; 

 11.Обавезе Библиотеке према оснивачу; 

 12.Унутрашња организација Библиотеке; 

 13.Годишњи програм и Финансијски план Библиотеке; 

 14.Редовни годишњи извештај о раду и Финансијски извештај Библиотеке; 

 15.Средства за рад Библиотеке; 

 16.Права и дужности корисника Библиотеке; 

 17.Органи Библиотеке (директор, Управни одбор и Надзорни одбор); 

 18.Јавност рада Библиотеке; 

 19.Пословна тајна у Библиотеци; 

 20.Запослени у Библиотеци; 

 21.Безбедност и здравље запослених и заштита животне средине; 

 22.Општа акта Библиотеке и начин доношења истих; 

 23.Поступак са имовином у случају укидања Библиотеке; 

 24.Сарадња Библиотеке са државним органима, органима локалне  самоуправе, 

школама и другим библиотекама; 

 25.Рок за упис Библиотеке у Регистар установа културе у Агенцији за  привредне 

регистре. 

 

1.НАЗИВ ОСНИВАЧА 

Члан 2. 
 ОСНИВАЧ Библиотеке је Скупштина општине Ковин, ул. ЈНА бр. 5.  
 Библиотека је основана ради задовољења потреба грађана у области библиотечко-

информативне делатности. 

 



 

 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ БИБЛИОТЕКЕ  

Члан 3. 
НАЗИВ установе је: Библиотека Вук Караџић“ Ковин (у даљем тексту: Библиотека). 

Установа нема скраћени назив. 

Установа послује у правном промету под називом из става 1. овог члана. 

Назив Установе исписује се на српском језику, ћириличним писом, мађарском језику и 

писму и румунском језику и писму, на основу Статута општине Ковин. 

Назив Библиотеке истиче се на уличном зиду зграде у којој је смештена Библиотека, 

на улазним вратима зграде и у читаоници. 

Промена назива Библиотеке врши се одлуком Скупштине општине Ковин, на предлог 

Управног одбора Библиотеке. 

 

Члан 4. 
       СЕДИШТЕ Библиотеке је у Ковину, улица Цара Лазара бр. 100. 

 Одлуку о промени седишта доноси Скупштина општине Ковин, на предлог Управног 

одбора Установе. 

 Седиште Библиотеке  и свака промена седишта уписује се у Регистар установа културе 

у Агенцији за привредне регистре.  

 Достављање поште врши се на адресу седишта Библиотеке. 

 Библиотека посебном одлуком може одлучити да има адресу за пријем електронске 

поште. 

 Промена седишта Библиотеке врши се одлуком Скупштине општине Ковин, на 

предлог Управног одбора Библиотеке. 

Члан 5. 
Пословна писма Библиотеке и друга документа Библиотеке, укључујући и оне у 

електронској форми, који се упућују трећим лицима обавезно садрже назив Библиотеке, 

седиште, адресу, телефон, матични број, ПИБ и рачун Библиотеке. 

 

ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ И ЗНАК БИБЛИОТЕКЕ 

1.печат 

Члан 6. 
Установа има печат и штамбиљ. 

 Печатом се потврђује аутентичност исправе, писма, дописа, и другог писмена које се 

сачињава и шаље из Библиотеке другим правним лицима, грађанима, државним органима 

или органима локалне самоуправе. 

 Печатoм се оверавају општи и појединачни акти који се доносе у Установи. 

Члан 7. 
 Печат Библиотеке је округлог облика пречника 50 мм, са исписаним текстом: 

Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Општина Ковин, Библиотека „Вук 

Караџић“ Ковин. 

 У средини печата је грб Републике Србије. 

 Текст печата из става 1. овог члана исписује се у концентричним круговима око грба 

Републике Србије, у складу са законом. 

 Текст печата исписује се на српском језику, ћириличним писмом, на мађарском  језику 

и писму и румунском језику и писму, по следећем: 

 У горњем делу печата текст се исписује на српском језику и ћириличним писмом у 

складу са ставом 1. овог члана. 

 У десном делу печата текст се исписује на мађарском језику и писму. 

 У левом делу печата текст се исписује на румунском језику и писму. 

 

 

Члан 8. 



 

 

Установа има један печат за отисак хемијском бојом. 

 

Члан 9. 
Установа има мали печат. 

 Мали печат је округлог облика пречника 20 мм. 

 Текст печата исписује се на српском језику и ћириличним писмом по следећем: 

„Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Општина Ковин, Библиотека „Вук 

Караџић“ Ковин. 

 Текст печата из става 3. овог члана исписује се у концентричним круговима. 

 Малим печатом оверавају се појединачни акти у области радних односа, финансијски 

обрасци, разне евиденције и сл. 

 

Члан 10. 
О изради печата, садржају текста печата, броју печата и чувању печата одлуку доноси 

директор Библиотеке, у складу са Законом о печату државних и других органа. 

 Сагласност на садржину и изглед печата даје надлежни орган АП Војводине. 

 Отисак израђеног печата, податке о броју примерака печата и датуму његове употребе 

Библиотека доставља надлежном органу АП Војводине, у року од десет дана од дана израде 

печата. 

2.штамбиљ 

 

Члан 11. 

Установа има штамбиљ. 

 Штамбиљ Библиотеке је правоугаоног облика димензија 60х30 мм. 

 У првом реду исписан је назив Библиотека „Вук Караџић“ Ковин. У другом реду 

„број“ са празном линијом, - у трећем реду приказана је линије за унос датума, месеца и 

године, - у петом реду исписано је седиште Библиотеке, и то: Ковин. 

Члан 12. 

 Штамбиљ се чува на идентичан начин као и печат у складу са одлуком директора 

Установе из члана 10. став 1. овог Статута. 

 

3.знак  

Члан 13. 

 

 

 

Знак Библиотеке је лого округлог облика са исписаним текстом „Библиотека „Вук Караџић“ 

Ковин“ у горњем делу означеног лога и речи Ковин која је исписана у доњем делу круга. У 

средини круга је означена зграда Библиотеке у Ковину.  

 

 

 

 
ПРАВНИ СТАТУС БИБЛИОТЕКЕ 

Члан  14. 
 

 Библиотека је основана Одлуком Скупштине општине Ковин бр.63-4/95-I од 30.марта 

1995.године. 

 Библиотека до израде овог Статута била је уписана у Регистар код Привредног суда у 

Панчеву, у регистарском улошку бр. 1-5973 и решењем Фи.1789/95. 

 На основу Закона о култури Библиотека ће се регистровати у Регистар установа који 

води Агенција за привредне регистре, у року од 15 дана од дана доношења решења о давању 



 

 

сагласности на Статут Библиотеке. 

 

 
Члан 15. 

 Библиотека има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима који 

су прописани законом, Одлуком о промени Одлуке о оснивању Библиотеке и овим Статутом. 

 

ДЕЛАТНОСТ БИБЛИОТЕКЕ 

Члан 16. 

 Библиотека обавља послове библиотечко-информационе делатности у складу са 

Законом о библиотечко-информативној делатности и прописа донетих на основу тог закона. 

 
Члан 17. 

 Библиотека обавља следеће делатности: 

91.01 Делатност библиотека и архива; 

91.02 Делатност музеја, галерија и збирки; 

90.03 Уметничко стваралаштво; 

90.03 Заштите и одржавање непокретних културних добара, зграда и сличних туристичких 

споменика; 

18.20 Умножавање и штампање записа; 

47.99 Трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом; 

58.19 Остала издавачка делатност; 

58.11 Издавање књига; 

58.14 Издавање часописа и периодичних издања; 

72.20 Истраживање и развој друштвених и хуманитарних наука; 

85.59 Остало образовање. 

Члан 18. 

 Делатност Библиотеке региструје се у складу са прописима о регистрацији у Регистар 

установа културе код Агенције за привредне регистре. 

Члан 19. 

 О промени делатности одлучује Скупштина општине Ковин, на основу предлога 

Управног одбора Библиотеке. 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

ПРЕМА  БИБЛИОТЕЦИ „ВУК КАРАЏИЋ“ КОВИН 

Члан 20. 
 Решењем Покрајинског секретаријата за културу и информисање („Сл. Лист АПВ“, бр. 

27/2012) утврђено је да матичне функције за јавне библиотеке обавља Градска библиотека 

Панчево за град Панчево, општину Ковачицу, Ковин и Опово. 

 Матична библиотека из става 1. овог члана у остваривању матичних функција обавља: 

 1.Вођење регистра библиотека; 

 2.Пружа стручну помоћи инструкторски рад за запослене у  библиотекама; 

 3.Врши надзор над стручним радом библиотека; 

 4.Даје сагласност на решење о избору директора Библиотеке; 

 5.Стара се о стручном усавршавању запослених; 

 6.Прати стање и проучава потребе у библиотекама; 

 7.Предлаже мере за унапређење рада библиотека; 

 

ОДГОВОРНОСТ БИБЛИОТЕКЕ ЗА ОБАВЕЗЕ  

У ПРАВНОМ ПРОМЕТУ 

Члан 21. 
 Библиотека самостално иступа у правном промету у своје име и за свој рачун и за 



 

 

своје обавезе одговара свим средствима са којима располаже (потпуна одговорност). 

 Оснивач Библиотеке-општина Ковин одговара за обавезе Библиотеке у складу са 

законом. 

ИМОВИНА БИБЛИОТЕКЕ 

Члан 22. 
 Имовину Библиотеке чине имовинска права на стварима у јавној својини, новчаним 

средствима, хартијама од вредности  и других имовинских права која Библиотека стекне 

током свог пословања. 

 Библиотека може користити средства у јавној својини на начин прописан Законом о 

јавној својини, Одлуком о промени Одлуке о оснивању Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин и 

посебним одлукама Скупштине општине Ковин којима је регулисано давање на коришћење 

објеката и других средстава у јавној својини. 

 Библиотека фактички користи зграду изграђену на катастарској парцели бр. 2986 КО 

Ковин. 

Члан 23. 
 Имовина Библиотеке води се у пословним књигама Библиотеке на начин прописан 

Уредбом о буџетском рачуноводству. 

Члан 24. 
 Средства којим управља Библиотека могу бити отуђена, замењена, дата на привремено 

коришћење другим правним лицима у складу са законом. 

 

Члан 25. 
 Ближе одредбе о начину вођења имовине Библиотеке прописују се Правилником о 

рачуноводству и рачуноводственим политикама. 

 

ЗАСТУПАЊЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Члан 26. 
 Библиотеку заступа директор. 

 Директор је овлашћен да у име Библиотеке и у оквиру њене делатности закључује 

уговоре и обавља друге правне радње, као и да заступа Библиотеку пред судовима, државним 

органима, органима Аутономне Покрајине Војводине и органима локалне самоуправе. 

 Директора Библиотеке  у његовој одсутности замењује лице које посебном одлуком 

одреди Управни одбор Установе. 

 

Члан 27. 
 Директор Библиотеке у оквиру својих права и дужности, на основу Закона о 

облигационим односима, Закона о општем управном поступку, Закона о парничном поступку 

и овог Статута може издати пуномоћје за заступање Библиотеке другом лицу (пуномоћнику) 

пред судовима, државним органима, органима Аутономне Покрајине Војводине и органима 

локалне самоуправе. 

 Обим пуномоћја утврђује директор Библиотеке у самом пуномоћју. 

 Једном издато пуномоћје важи све од опозива истог. 

 

Члан 28. 
 Директору Библиотеке потребна је сагласност Управног одбора Библиотеке и оснивача, 

за: 

 1. закључивање уговора о јавној набавци велике вредности у смислу Закона о јавним 

набавкама; 

 2. закључење уговора о продаји или набавци непокретности (објеката, земљишта); 

 3. закључивање уговора о преузимању кредитних и других обавеза у име или на терет 

Установе; 



 

 

 4. закључивање уговора о хипотекама. 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА ПРЕМА БИБЛИОТЕЦИ 

Члан 29. 
 Оснивач преко својих органа прати рад Библиотеке и врши надзор над радом 

Библиотеке, у оквиру права и дужности Општинске управе која су прописана Законом о 

локалној самоуправи. 

 Финансијски инспекцијски надзор у складу са Законом о буџетској инспекцији врши 

Републички буџетски инспектор. 

 Надзор над стручним радом Библиотеке врши Градска библиотека Панчево, сходно 

члану 20. овог Статута.  

Члан 30. 
 Скупштина општине Ковин, у име оснивача има следећа права и обавезе према 

Библиотеци: 

1.Доноси одлуку о оснивању Библиотеке и све измене и допуне наведене одлуке; 

2.Даје сагласност на Статут Библиотеке; 

3.Даје сагласност на акте (одлуке и уговоре) о располагању (прибављање и отуђење) 

имовином веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности, сходно 

члану 28.овог Статута; 

4.Даје  гаранција за задужење Библиотеке; 

5.Одлучује о статусним променама Библиотеке, на предлог Управног одбора; 

6. Даје сагласност на програм рада Установе; 

7. Разматра извештаје о раду и пословању; 

8. Именује и разрешава директора; 

9. Именује и разрешава Управни и Надзорни одбор; 

10.Захтева остваривање циљева и делатности због којих је основана Установа; 

11.Прати рад Установе и указује на пропусте у раду; 

12.Обезбеђује новчана и неновчана средства за рад Установе и остваривање делатности 

Установе; 

13.Редовно разматра Годишњи план рада Установе, Годишњи финансијски план и Извештај о 

раду Установе и да указује на недостатке у плановима и извештајима о раду; 

14. Врши друга права и обавезе у складу са законом. 

Члан 31. 

 Скупштина општине Ковин дужна је да: 

 1.обезбеди Библиотеци материјалне и друге услове за несметано обављање 

библиотечко информационе делатности; 

 2.предузима мере за унапређење обављања библиотечке делатности; 

 3.преко Општинске управе остварује надзор над обављањем библиотечке делатности; 

 4.извести надлежно министарство о организованим активностима и издвојеним 

средствима; 

Члан 32. 
Општинско веће општине Ковин даје сагласност на: 

1.Број и структуру запослених у Библиотеци, који се утврђују Правилником о организацији и 

систематизацији послова у Библиотеци. 

Члан 33. 

 Оснивач, преко Скупштине општине Ковин у случају поремећаја у пословању може 

предузети мере за несметано функционисање Библиотеке, и то: 

 1. променити унутрашњу организацију Установе; 

 2. разрешити директора Установе; 

 3. разрешити Управни и Надзорни одбор Установе; 

 4. именовати вршиоца дужности директора; 

 5. именовати привремени Управни и Надзорни одбор; 



 

 

 6.ограничити Библиотеку да располаже одређеним средствима до консолидовања стања; 

 7.предузети друге мере које су прописане законом. 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ БИБЛИОТЕКЕ ПРЕМА ОСНИВАЧУ 

Члан  34. 

Библиотека је обавезна да: 

-трајно и несметано обавља делатност за коју је основана, под условима и на начин утврђен 

законом и прописима донетим на основу закона; 

-предузима мере за одржавање објекта и опреме, који служе обављању делатности; 

-развија и унапређује квалитет обављања делатности, као и унапређење организације и 

ефикасности рада; 

-предузима мере заштите и чувања библиотечко-информационе грађе и извора утврђене 

опште прихватљивим међународним правилима и домаћим прописима о заштити 

библиотечко-информативне грађе и извора; 

-корисницима пружа одговарајућу квалитетну библиотечко-информативну грађу и изворе, у 

Библиотеци или преко електронске мреже. 

-сарађује са оснивачем у решавању значајних питања од интереса за обављање делатности; 

- доставља оснивачу акте на које надлежни орган оснивача даје сагласности; 

-спроводи одлуке Скупштине општине Ковин, које се односе на делатност Библиотеке; 

- стара се о текућем одржавану објеката на којима има право коришћења; 

-покреће иницијативе и даје предлоге за материјална улагања у вези инвестиционог 

одржавања објеката на којима има право коришћења; 

-остварује сарадњу са другим библиотекама, матичном библиотеком, органима оснивача и 

месним заједницама; 

-обрађује податке и израђује евиденције у области библиотечке -информативне делатности 

- редовно израђује и доставља на сагласност финансијски план Библиотеке на основу Закона 

о буџетском систему и Одлуке о буџету општине Ковин; 

- редовно израђује и доставља оснивачу Годишњи извештај о раду Библиотеке; 

- у одређеним роковима саставља и усваја Годишњи финансијски извештај; 

-обавља и друге послове по захтеву и налогу органа општине Ковин у области библиотечко-

информативне делатности. 

 
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА БИБЛИОТЕКЕ 

Члан 35. 
 Библиотека своју делатност остварује као јединствени субјект, без унутрашњих 

организационих јединица. 

 Делатност Библиотеке остварује се преко Библиотеке у Ковину и ОГРАНЦИМА у 

насељеним местима Баваниште, Гај, Делиблато, Дубовац, Мраморак, Плочица и Скореновац. 

  

 ГОДИШЊИ ПРОГРАМ И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

БИБЛИОТЕКЕ 

Члан 36. 
 Библиотека доноси годишњи програм рада. 

 Предлог годишњег програма рада израђује директор Библиотеке. 

 Предлог програма рада Библиотеке, поред осталог обавезно садржи посебно исказана 

потребна средства за финансирање програма и пројеката и библиотечко информативној 

делатности, као и средства потребна за финансирање текућих расхода и издатака. 

 Програм рада усваја Управни одбор Библиотеке. 

 Програм рада Библиотеке доставља се Скупштини општине Ковин, најкасније до 

15.марта текуће године за наредну годину, ради давања сагласности на Програм рада. 

Члан 37. 



 

 

 Библиотека доноси финансијски план. 

 Предлог годишњег финансијског плана сачињава директор Библиотеке заједно са 

шефом рачуноводства. 

 Предлог финансијског плана израђује се на основу Упутства о припреми буџета, који 

садржи процену обима прихода и примања и обим расхода. 

 Финансијски план усваја Управни одбор Библиотеке. 

 Финансијски план се доставља извршном органу општине Ковин, ради давања 

сагласности. 

РЕДОВАН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

БИБЛИОТЕКЕ 

Члан 38. 
 Библиотека саставља редован годишњи извештај о раду уз који се прилаже и 

финансијски извештај за пословну годину. 

 Предлог извештаја из става 1. овог члана сачињава директор. 

 Финансијски извештај о раду разматра Надзорни одбор Библиотеке, који доставља 

мишљење о извештају Управном одбору Библиотеке. 

 Управни одбор Библиотеке усваја годишњи извештај о раду. 

 Извештај о раду, заједно са финансијским извештајем доставља се Скупштини 

општине Ковин, ради разматрања истог. 

 

СРЕДСТВА ЗА РАД БИБЛИОТЕКЕ 

Члан 39. 
 Средства за рад Библиотеке обезбеђују се из: 

 1.буџета општине Ковин; 

 2.из сопствених прихода (чланарина корисника, продаје производа и услуга); 

 3.донација и поклона; 

 4.других извора у складу са законом. 

 Програми и пројекти Библиотеке финансирају се на начин прописан Законом о 

култури. 

 Средства за набавку библиотечко информационе грађе и извора, рачунске и 

комуникационе опреме за Библиотеку обезбеђује Скупштина општине Ковин, преко буџета, 

на основу стандарда прописаних за јавне библиотеке. 

 

Члан 40. 
 Приликом планирања новчаних средства, кроз финансијски план Библиотеке и буџет 

обезбедиће се средства за финансирање библиотечко-информативне делатности и средства за 

ПЛАТЕ запослених у броју и структури за коју је сагласност дало Општинско веће општине 

Ковин. 

 Висину средства за финансирање делатности Библиотеке утврђује Скупштина 

општине Ковин на основу предлога годишњег програма ради Финансијског плана Библиотеке 

за наредну годину и пројекцијама за наредне године, у складу са законом. 

Члан 41. 
 Општинска управа утврђује који ће се програм Библиотеке финансирати у току 

календарске године. 

 Руководилац органа из става 1. овог члана закључује годишњи уговор о финансирању 

делатности. 

Члан 42. 
 Средства из буџета општине Ковин користе се у складу  са Законом о буџетском 

систему и Одлуком о буџету општине Ковин. 

 Надзор над радом Библиотеке и коришћењем средства буџета врши Општинска управа 

Ковин. 

 



 

 

 

 

ПРАВА И ДУЖНОСТИ КОРИСНИКА БИБЛИОТЕКЕ 

Члан 43. 
 Свако лице без обзира на расу, националност, старосно доба, пол, веру, језик, 

економски и радни статус и образовни ниво може бити корисник услуга Библиотеке. 

 Корисник који је учлањен и стекне статус члана Библиотеке има право приступања 

грађи Библиотеке, било да се она чува у згради библиотеке у Ковину или огранцима у 

насељеним местима. 

 

Члан 44. 
 Грађа која се користи у просторијама Библиотеке обухвата књиге које се не издају, 

завичајну грађу,серијске публикације.   

 

Члан 45. 
 Права и дужности корисника Библиотеке прецизно ће се утврдити посебним 

правилником, у складу са овим Статутом. 

 Права и дужности корисника Библиотеке објавиће се на сајту Библиотеке и на улазним 

вратима Библиотеке. 

ОРГАНИ БИБЛИОТЕКЕ 

Члан 46. 
 Органи Библиотеке су: 

 1.Директор; 

 2.Управни одбор  и 

 3.Надзорни одбор. 

ДИРЕКТОР БИБЛИОТЕКЕ 

1.надлежност директора  

Члан 47. 
 Директор; 

1) Организује и руководи радом Библиотеке; 

2)Доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга акта у складу са овим 

Статутом; 

3.Извршава одлуке Управног одбора; 

4.Заступа и представља Библиотеку; 

5.Стара се о законитости рада Библиотеке; 

6.Предлаже Управном одбору програм рада Библиотеке и одговоран је за спровођење 

програма рада; 

7.Предлаже Управном одбору финансијски план Библиотеке и одговоран је за спровођење 

финансијског плана; 

8.Предлаже Управном одбору извештај о раду и финансијски извештај Библиотеке; 

9.Одговоран је за благовремено достављање аката 6,7, и 8. органима оснивача; 

10.Одговоран је за материјално финансијско пословање Библиотеке; 

11.Предлаже опште акте које доноси Управни одбор; 

12.Предлаже Управном одбору мере за отклањање поремећаја у пословању Библиотеке; 

13.Доноси план јавних набавки; 

14.Обезбеђује остваривање јавности рада Библиотеке; 

14.По захтеву органа оснивача подноси кварталне извештаје о извршавању финансијског 

плана; 

15.Доставља Надзорном одбору годишњи финансијски извештај, са захтевом да овај орган да 

мишљење на извештај; 

16.Врши избор извршиоца, приликом заснивања радног односа у Библиотеци; 

17.Закључује уговоре о раду са запосленима; 



 

 

18.Доноси решења о образовању комисија и радних тела, као помоћних органа; 

19.Одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених и у том смислу доноси 

појединачна акта која се односе на запослене; 

20.Предузима мере за извршавање правоснажних одлука; 

21.стара се и одговоран је за организовање и спровођење послова безбедности и здравља на 

раду; 

22.Одобрава службена путовања запосленима; 

23.Издаје пуномоћја за заступање пред судовима и управним органима другим стручним 

лицима, када он не заступа Библиотеку; 

24.Стално одржава контакте са овлашћеним лицима Општинске управе Ковин по питањима 

остваривања и финансирања делатности Библиотеке; 

24.Сарађује са директорима осталих Библиотека; 

25.По захтевима надлежних покрајинских и републичких органа и инспекција доставља 

тражене извештаје; 

26.Прегледа и потписује статистичке обрасце који се односе на рад Библиотеке; 

27.Стара се о остваривању права корисника Библиотеке; 

28.Стара се о припреми материјала за седнице органа  и организује вођење записника на 

седницама органа, израду и објављивање одлука и закључака органа; 

29.Редовно обилази књижничаре у насељеним местима и усмерава рад истих; 

30.Ради и друге послове по закону и овом Статуту. 

 

2.именовање директора 

Члан 48. 
 Директора именује и разрешава Скупштина општине Ковин. 

 Директор се именује на основу претходно спроведеног конкурса, који расписује 

Управни одбор Библиотеке, на период од четири године и може бити поново именован. 

  

 Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује и спроводи Управни одбор уз 

претходну сагласност оснивача. 

 Јавни конкурс расписује се најкасније 60 дана пре истека мандата директора. 

 Јавни конкурс за директора објављује се на сајту Националне службе запошљавања, на 

огласној табли Библиотеке и једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији 

Републике. 

 РОК за подношење пријава износи осам дана од дана оглашавања јавног конкурса. 

 Управни одбор је дужан да по пријавама поступи у року од петнаест дана од дана 

истека рока за подношење пријава. 

 Управни одбор у року из става 7. обавља разговор са кандидатима, који испуњавају 

услове и доставља Скупштини општине Ковин образложени ПРЕДЛОГ листе кандидата. 

Листа садржи мишљење Управног одбора о стручним и организацијским способностима 

сваког кандидата и записник о обављеном разговору. 

 Скупштина општине Ковин именује  директора Библиотеке по прибављеном 

мишљењу  са листе коју је доставио Управни одбор Библиотеке. 

 На именовање директора Библиотеке сагласност даје директор Градске библиотеке 

Панчево, као библиотеке која обавља матичну функцију, на основу члана 17. став 5. Закона о 

библиотечко информативној делатности. 

  

 Именовани директор именован је решењем Скупштине општине Ковин бр. 63-9/2022-I 

од 01.07.2022.наставља са радом до истека периода за који је изабран. 

 

Члан 49. 
 Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да нема кандидата који 

испуњавају услове да уђу у изборни поступак о чему је дужан да обавести Скупштину 



 

 

општине Ковин. 

 Јавни конкурс није успео ни уколико оснивач не именује директора са листе коју је 

доставио Управни одбор Библиотеке. 

 Уколико Управни одбор Библиотеке не распише конкурс у року из става 3. овог члана 

обавезан је да о разлозима због којих није расписан конкурс одмах обавести Скупштину 

општине Ковин. 

Члан 50. 
 Кандидати за директора Библиотеке морају имати 

- високо образовање, односно образовање на основним академским студијама образовног 

научног поља у области друштвено хуманитарних наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова; 

-најмање пет година радног искуства у култури, 

- држављанство Републике Србије;  

-знање рада на рачунару;  

- доказ да се против кандидата не води истрага и да није осуђиван за кривична дела која се 

гоне по службеној дужности 

Члан 51. 
 ПРИЈАВА на конкурс за именовање директора треба да садржи: 

 -кратку биографију кандидата; 

 .фотокопију личне карте; 

 -предлог програма рада Библиотеке за период од четири године; 

 -диплому о стеченом високом образовању (оригинал или оверену  фотокопију); 

 -потврду (уверење) о радном искуству; 

 -уверење суда да се против кандидата не води истрага и да није осуђиван за кривична 

дела која се гоне по службеној дужности; 

 

3.престанак дужности директора 

Члан 52. 
 Дужност директора престаје: 

 1.на лични захтев; 

 2.ако обавља дужност супротно закону, одлуци о оснивању и супротно одредбама овог 

Статута; 

 3.ако нестручним, неправилним или неоснованим радом проузрокује већу штету 

Библиотеци или тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе да су настале или 

могу настати веће сметње у раду Библиотеке. 

 4.ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за 

обављање дужности директора, односно ако је правоснажном одлуком суда осуђен за 

кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора. 

 5.из других разлога утврђених законом. 

 

4.вршилац дужности директора 

Члан 53. 
 Скупштина општине Ковин може именовати вршиоца дужности директора, без 

претходно спроведеног конкурса у случају када директору престане дужност пре истека 

периода на који је изабран, односно када јавни конкурс за директора није успео. 

 Вршилац дужности директора мора да испуњава услове за избор директора. 

 Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину и не 

може бити два пута именован. 

 Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора. 

 

 

 



 

 

УПРАВНИ ОДБОР БИБЛИОТЕКЕ 

1.број чланова и начин избора Управног одбора 

Члан 54. 
 Управни одбор је орган управљања Библиотеком. 

 Управни одбор има пет чланова, које именује и разрешава Скупштина општине Ковин 

из реда истакнутих стручњака познаваоца културне делатности. 

 Једна трећина чланова Управног одбора именује се из рeда запослених у Библиотеци, 

на предлог репрезентативног синдиката Библиотеке или на предлог већине запослених. 

 Највише један члан Управног одбора из реда запослених мора да буде из реда носиоца  

основне програмске делатности. 

 Састав Управног одбора мора да обезбеди заступљеност најмање 40% представника 

мање заступљеног пола. 

 Чланови Управног одбора именују се на четири године и могу бити именовани 

највише два пута. 

2.надлежност Управног одбора 

Члан 55. 
 Управни одбор: 

 1.доноси Статут Библиотеке; 

 2.доноси друге опште акте у складу са овим Статутом; 

 3.утврђује пословну политику и политику развоја Библиотеке; 

 4.одлучује о пословању Библиотеке; 

 5.доноси програм рада Библиотеке на предлог директора; 

 6.доноси годишњи финансијски план Библиотеке; 

 7.усваја, по прибављеном мишљењу Надзорног одбора, редовни годишњи 

 финансијски извештај; 

 8.усваја годишњи извештај о раду Библиотеке; 

 9.даје предлог о статусним променама Библиотеке; 

 9.расписује и спроводи јавни конкурс за именовање директора и доставља 

 Скупштини општине Ковин образложени предлог листе са мишљењем о  стручним 

и организацијским способностима  кандидата за избор  директора Библиотеке; 

 11.закључује уговор о раду са директором Библиотеке, на одређено време,  до истека 

рока на који је изабран, односно његовог разрешења, а када је  директор именовано 

лице које је већ запослено у Библиотеци на  неодређено време закључује анекс уговора о 

раду, у складу са Законом о  раду.  

 12.усваја годишњи извештај о попису имовине и средстава и доноси  одлуке о отпису 

средства; 

 13.Одлучује о дугорочној сарадњи са другим правним субјектима; 

 14.одлучује о службеним путовањима директора и годишњем одмору и  плаћеном 

одсуству директора; 

 15.образује стална или повремена радна теле за обављање појединих  послова из 

свог делокруга. 

 16.доноси Пословник о раду Управног одбора; 

 17.одлучује о другим питањима утврђеним законом. 

   

Сагласност на акте из става 1. тачка 1, 5, 8. и 9. даје Скупштина општине Ковин. 

 

3.сазивање седница Управног одбора 
 

Члан 56. 
 Седнице Управног одбора сазива председник Управног одбора. 

 У случају спречености Управног одбора седницу сазива и њом председава најстарији 

члан Управног одбора. 



 

 

 Материјал за седницу Управног одбора доставља се електронском поштом  пет дана 

пре одржавања седнице Управног одбора. 

 На захтев члана Управног одбора материјал за седницу ће се доставити у писменом 

облику. 

 Директор Библиотеке одређује лице одговорно за израду записника на седницама 

Управног одбора, за израду, достављање и објављивање одлука и закључака Управног одбора. 

 

4.одлучивање на седницама Управног одбора 

Члан 57. 
 Управни одбор пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од половине 

укупног броја чланова, а одлуке доноси већином од укупног броја чланова Управног одбора. 

 Члан Управног одбора који се не слаже са одлуком може издвојити своје мишљење и 

тражити да се то унесе у записник са седнице Управног одбора. 

 Изузетно, у ХИТНИМ СЛУЧАЈЕВИМА, на предлог председника Управног одбора, 

Управни одбор може донети одлуку већином гласова укупног броја чланова путем писмених 

изјава сваког члана или коришћењем електронске поште. 

 О изјашњавању чланова Управног одбора у случајевима из става 3. овог члана 

сачињава се посебна белешка, коју исту потврђују сви чланови Управног одбора потписом на 

првој наредној седници. 

 4.престанак дужности  члана Управног одбора 

Члан 58. 
 Дужност члана Управног одбора престаје истеком мандата и разрешењем . 

 Скупштина општине разрешиће члана Управног одбора пре истека мандата: 

 1.на лични захтев; 

 2.ако обавља дужност супротно закону и овом Статуту; 

 3.ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за 

обављање дужности члана Управног одбора, односно ако је правоснажном судском одлуком 

осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Управног 

одбора. 

5.вршилац дужности председника  и члана Управног одбора 

Члан 59. 
 Скупштина општине Ковин може до именовања председника и чланова  Управног 

одбора Библиотеке именовати вршиоце дужности председника и чланове Управног одбора. 

 Скупштина из става 1. овог члана може именовати вршиоца дужности председника, 

односно члана Управног одбора Библиотеке и у случају када председнику, односно члану 

Управног одбора престане дужност пре истека мандата. 

 Вршилац дужности председника, односно члана Управног одбора може обављати ту 

функцију најдуже годину дана. 

6. извештај о раду Управног одбора 

Члан 60. 
 Управни одбор, подноси једном годишње извештај о свом раду Скупштини општине 

Ковин. 

 Извештај из става 1. овог члана је саставни део извештаја о раду Библиотеке и 

прилаже се уз извештај о раду Библиотеке као посебан прилог. 

 

7.пословник о раду Управног одбора 

Члан 61. 
 Поступак припремања, сазивања и вођења седница, утврђивање резултата гласања, 

израда и објављивање одлука и остала питања у вези са радом Управног одбора регулишу се 

Пословником о раду Управног одбора. 

 Измене Пословника на раду доносе се на предлог председника или чланова Управног  

одбора. 



 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

1.избор чланова Надзорног одбора 

Члан 62. 
 Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Библиотеке. 

 Надзорни одбор има три члана. 

 Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина општине 

Ковин. 

 Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених на предлог 

репрезентативног синдиката, односно на предлог већине запослених. 

 Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% 

представника мање заступљеног пола.  

 Чланови Надзорног одбора именују се за 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. 

 3.Надлежност Надзорног одбора 

Члан 63. 
 Надзорни одбор Библиотеке: 

 1.прегледа периодичне и годишње финансијске извештаје Библиотеке, како би утврдио 

да ли су исти састављени на прописан начин; 

 2.прегледа пословне књиге Библиотеке, како би утврдио да ли се исте воде на 

прописан начин; 

  

 3.даје мишљење о редовном годишњем финансијском извештају Библиотеке; 

 4.извештава Управни одбор Библиотеке у писменом облику у коме указује на пропусте 

везане за надзор по тачки 1,2 и 3. овог члана; 

 5.доноси пословник о раду Надзорног одбора; 

 6.подноси извештај о свом раду Скупштини општине Ковин. 

 6.врши и друге послове утврђене законом.  

 

2.сазивање седница Надзорног  одбора 

Члан 64. 
 Седнице Надзорног одбора сазива председник Надзорног одбора. 

 У случају спречености председника Надзорног одбора седницу сазива и њом 

председава најстарији члан Надзорног одбора. 

 Материјал за седницу Надзорног одбора доставља се електронском поштом  пет дана 

пре одржавања седнице Надзорног  одбора. 

 На захтев члана Надзорног одбора материјал ће се доставити у писменој форми. 

 Директор Библиотеке одређује лице одговорно за израду записника на седницама 

Надзорног одбора, за израду, достављање и објављивање одлука и закључака Надзорног 

одбора. 

 Рад Надзорног одбора прописује се Пословником о раду Надзорног одбора. 

 Надзорни одбор ради разматрања питања из своје надлежности одржава најмање две 

седнице годишње. 

4.одлучивање на седницама Надзорног одбора 

Члан 65. 
 Надзорни одбор пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од половине 

укупног броја чланова, а одлуке доноси већином од укупног броја чланова Надзорног одбора. 

 Члан Надзорног одбора који се не слаже са одлуком може издвојити своје мишљење и 

тражити да се то унесе у записник са седнице Надзорног одбора. 

 Изузетно, у ХИТНИМ СЛУЧАЈЕВИМА, на предлог председника Надзорног одбора, 

Надзорни одбор може донети одлуку већином гласова укупног броја чланова путем писмених 



 

 

изјава сваког члана или коришћењем електронске поште. 

 О изјашњавању чланова Надзорног одбора у случајевима из става 3. овог члана 

сачињава се посебна белешка, коју исту потврђују сви чланови Управног одбора потписом на 

првој наредној седници. 

4.престанак дужности  члана Надзорног  одбора 

Члан 66. 
 Дужност члана Надзорног одбора престаје истеком мандата и разрешењем . 

  

 Скупштина општине разрешиће члана Надзорног одбора пре истека мандата: 

 1.на лични захтев; 

 2.ако обавља дужност супротно закону и овом Статуту; 

 3.ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за 

обављање дужности члана Надзорног одбора, односно ако је правоснажном судском одлуком 

осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности члана Надзорног 

одбора. 

5.вршилац дужности председника  и члана Надзорног одбора 

Члан 67. 
 Скупштина општине Ковин може до именовања председника и чланова Надзорног 

одбора Библиотеке именовати вршиоце дужности председника и чланове Надзорног одбора. 

 Скупштина из става 1. овог члана може именовати вршиоца дужности председника, 

односно члана Надзорног одбора Библиотеке и у случају када председнику, односно члану 

Надзорног одбора престане дужност пре истека мандата. 

 Вршилац дужности председника, односно члана Надзорног одбора може обављати ту 

функцију најдуже годину дана. 

6. извештај о раду Надзорног одбора 

Члан 68. 
 Надзорни одбор, подноси једном годишње извештај о свом раду Скупштини општине 

Ковин. 

 Извештај из става 1. овог члана  саставни је део извештаја о раду Библиотеке и 

прилаже се уз извештај о раду Библиотеке као посебан прилог. 

 

7.пословник о раду Надзорног одбора 

Члан 69. 
 Поступак припремања, сазивања и вођења седница, утврђивање резултата гласања, 

израда и објављивање одлука и остала питања у вези са радом Надзорног одбора регулишу се 

Пословником о раду Надзорног одбора. 

 Измене Пословника на раду доносе се на предлог председника или чланова Надзорног 

одбора. 

7.накнада за рад  председнику и члановима Управног 

и Надзорног одбора 

Члан 70. 
 Председник и чланови Управног и Надзорног одбора остварују право на накнаду за 

рад на седницама органа. 

 Накнада из става 1. овог члана износи 5% од просечне зараде по запосленом у 

Републици Србији према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику. 

 Накнада се исплаћује на основу присутности на седницама. 

  

 Списак присутности на седницама потписује председник Управног, односно 

Надзорног одбора. 

 Средства за исплату накнаде планирају се финансијским планом Библиотеке а 

обезбеђују се у буџету општине Ковин. 

 



 

 

ЈАВНОСТ РАДА БИБЛИОТЕКЕ 

Члан 71. 
 Библиотека остварује јавност рада путем објављивања општих и других аката на сајту 

Библиотеке, истицањем аката, одлука и закључака на огласној табли Библиотеке, 

објављивањем каталога књига и збирки које поседује. 

 Јавност рада Библиотеке остварује се и јавношћу рада Управног и Надзорног одбора, 

као и подношењем извештаја о раду и финансијског извештаја Скупштини општине Ковин. 

 

ПОСЛОВНА ТАЈНА 

Члан 72. 
 Пословну тајну представљају документа, исправе и подаци утврђени одлуком 

Управног одбора Библиотеке, чије би саопштавање неовлашћеном лицу због њихове природе 

и значаја било противно интересима и пословном угледу Библиотеке. 

 Пословну тајну дужни су да чувају сви запослени. 

 Дужност чувања пословне тајне траје и по престанку радног односа запослених у 

Библиотеци. 

 ЗАПОСЛЕНИ У БИБЛИОТЕЦИ 

Члан 73. 
 Послове у Библиотеци могу обављати само лица са одговарајућим образовањем и 

положеним стручним испитом. 

 Стручне библиотечке послове обављају књижничари, виши књижничари, 

библиотекари и дипломирани библиотекари. 

 Запослени који раде на стручним пословима полажу стручни испит у складу са 

Законом о библиотечко информативној делатности. 

 Запослени који раде на стручним пословима након положеног стручног испита стичу 

одређена звања у складу са Законом о библиотечко информативној делатности. 

 Правилником о организацији и систематизацији послова у Библиотеци на основу 

Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама јавног сектора 

утврђују се радна места, број извршиоца, услови за рад на радном месту и опис послова 

извршиоца.  

Члан 74. 
 За запослене у Библиотеци непосредно се примењују одредбе члана 45. до 48. Закона о 

библиотечко информативној делатности.  

 

 

 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАПОСЛЕНИХ  

И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Члан 75. 
 Запослени у Библиотеци имају право на безбедност и заштиту здравља на раду у 

складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и прописа донетих на основу тог закона. 

 Запослени су дужни да поштују прописе о безбедности и заштити живота и здравља 

на раду како не би угрозили своју безбедност и здравље запослених и других лица које 

бораве у Библиотеци. 

Запослени су дужни да обавесте директора Библиотеке о свакој врсти потенцијалне 

опасности која би могла да утиче на безбедност и здравље на раду. 

 

Члан 76. 
 Правилником о безбедности и здрављу на раду прописаће се права и обавезе 

запослених и обавезе директора Библиотеке у спровођењу мера безбедности. 

 

 



 

 

ОПШТА АКТА БИБЛИОТЕКЕ 

Члан 77. 
 Основни општи акт Библиотеке је Статут. 

 Сви општи акти, одлуке и закључци органа Библиотеке морају бити у складу са 

Статутом. 

 Библиотека доноси и друге опште акте на начин утврђен законом и овим Статутом, и 

то: 

 1.Правилник о организацији и систематизацији послова Библиотеке; 

 2.Правилник о безбедности и здрављу на раду; 

 3.Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама; 

 4.Правилник о условима, начину коришћења и заштити библиотечко информативне 

грађе и пружању услуга у Библиотеци; 

 5.Правила заштите од пожара; 

 6.Правилник о понашању запослених у Библиотеци; 

 7.Пословник о раду Управног одбора; 

 8.Пословник о раду Надзорног одбора. 

 9.Остала општа акта, када то посебни закони прописују. 

 

Члан 78. 
 Иницијативу за промену Статута Библиотеке може поднети директор Библиотеке, 

председник Управног одбора и сваки члан Управног одбора. 

 Управни одбор разматра иницијативу за промену Статута Библиотеке. 

 Ако Управни одбор прихвати иницијативу за промену Статута Библиотеке, доноси 

одлуку о прихватању иницијативе и образује радну групу за израду нацрта Статута 

Библиотеке. 

 Управни одбор може одлуком о прихватању иницијативе дати овлашћење директору 

да образује радну групу за израду нацрта Статута. 

 ПРЕДЛОГ Статута Библиотеке директор Библиотеке упућује Управном одбору на 

разматрање и усвајање. 

 Управни одбор Библиотеке доноси Статут Библиотеке. 

 Усвојени Статут заједно са одлуком о доношењу доставља се Скупштини општине 

Ковин ради давања сагласности. 

 Скупштина општине Ковин решењем даје сагласност на Статут Библиотеке. 

 Одредбе овог Статута о покретању поступка и доношењу Статута Библиотеке 

примењују се и код измена и допуна Статута Библиотеке. 

 

Члан 79. 
 Директор Библиотеке доноси: 

 1.Правилник о организацији и систематизацији послова Библиотеке; 

 2.Правилник о условима, начину коришћења и заштити библиотечко 

 информативне грађе и пружању услуга у Библиотеци; 

 3.Правилник о понашању запослених у Библиотеци;, кроз који се прописују и права и 

дужности корисника Библиотеке; 

 4.Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених; 

 

Члан 80. 
 Управни одбор Библиотеке доноси: 

 1.Правилник о безбедности и здрављу на раду; 

 2.Правилник о буџетском рачуноводству и рачуноводственим политикама; 

 3.Правила заштите од пожара; 

 4.Пословник о раду Управног одбора; 

 5.Остала општа акта, када се то посебним законима прописује. 



 

 

 

Члан 81. 
 Надзорни одбор Библиотеке доноси: 

 1.Пословник о раду Надзорног одбора. 

 

Члан 82. 
 КОЛЕКТИВНИ УГОВОР код послодавца, односно појединачни колективни уговор за 

Библиотеку закључује у име послодавца директор Библиотеке, репрезентативни синдикат и 

надлежни орган оснивача општине Ковин. 

 После преговарања и утврђивања текста Колективног уговора из става 1. овог члана 

Колективни уговор потписује директор Библиотеке, председник репрезентативног синдиката 

и председник Општинског већа општине Ковин. 

 Колективни уговор из става 1. овог члана закључује се за период од три године. 

 

Члан 83. 
 Статут Библиотеке ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Ковин“. 

 Објављивање Статута и решења о давању сагласности на Статут Библиотеке врши 

Општинска управа Ковин. 

 Сви други општи акти ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласну 

таблу Библиотеке. 

 Изузетно од става 3. овог члана, ако постоје изузетне околности или оправдани 

интерес акти могу ступити на снагу и даном доношења. 

 У случају да неки акт ступа на снагу даном доношења, орган који је донео одлуку о 

доношењу, односни усвајању акта даје образложено образложење у коме наводи зашто акт 

мора да ступи на снагу даном доношења. 

 

ПОСТУПАК СА ИМОВИНОМ  

У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА, ОДНОСНО УКИДАЊА 

БИБЛИОТЕКЕ 

Члан 84. 
 У случају престанка рада Библиотеке, односно укидања исте сва затечена имовина на 

дан престанка преноси се на оснивача-општину Ковин. 

 Став 1. овог члана примењује се и код ликвидације Библиотеке. 

 

САРАДЊА БИБЛИОТЕКЕ  

СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА, ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, 

ШКОЛАМА, ДРУГИМ БИБЛИОТЕКАМА 

 

Члан 85. 
 Библиотека остварује сарадњу са државним органима, органима Аутономне покрајине, 

органима локалне самоуправе, школама и другим библиотекама. 

 Сарадња са државним органима, органима Аутономне покрајине, органима локалне 

самоуправе остварује се код подношење извештаја о раду Библиотеке, подношење 

прописаних евиденција и достављањем одговора на захтеве ових органа. 

 Сарадња са школама остварује се путем остваривања помоћи школским библиотекама. 

 Сарадња са другим библиотекама остварује се на основу закључених споразума о 

сарадњи. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


