
На основу члана 32. тачка 9. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон), члана 41, 44а, 45. и 48а  Закона о 
култури (''Службени гласник РС", број 72/09, 13/16, 30/16-испр) и члана 26. тачка 12. 
Статута града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 15/13-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 2. септембра 2016.године, 
донела је 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА И 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ  
''СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ'' ИЗ КРАЉЕВА 

 
I 

 
Разрешавају се дужности у Управном одбору Народне библиотеке „Стефан 

Првовенчани“ из Краљева, испред оснивача: 
1. Ђуро Медаковић, председник, 
2. Цветан Стаменковић, члан, 
3. Горан Јовић, члан. 
 
    II 

 
Именују се у Управни одбор Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из 

Краљева, испред оснивача: 
-   за председника 
Ђуро Медаковић, пензионер из Краљева, 
-   за чланове: 

1. Никола Ђуришић, професор физичке културе из Краљева,  
2. Александар Бањац, дипломирани економиста из Краљева. 

 
III 
 

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Народне библиотеке „Стефан 
Првовенчани“ из Краљева, испред оснивача: 

1. Бора Тошић, председник, 
2. Наташа Граховац, члан. 
 

IV 
 

Именују се у Надзорни одбор Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ из 
Краљева, испред оснивача: 

-   за председника 
Маја Вуковић, инжењер индустријског менаџмента из Краљева, 
-   за члана 

 Ана Лазаревић, мастер економиста из Краљева. 
 
 

V 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу 
града Краљева". 

 
 
 



 2

                                                     О б р а з л о ж е њ е 
  
 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон), и члану 26. 
тачка 12. Статута града Краљева ("Службени лист града Краљева ", број 15/13-пречишћен 
текст), којима је утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, између осталог, 
именује и разрешава управне и надзорне одборе установа, организација и служби чији је 
оснивач. 

Чланом 41, 44а, 45. и 48а  Закона о култури (''Службени гласник РС", број 72/09, 
13/16, 30/16-испр) утврђено је да чланове управног одбора именује и разрешава оснивач 
из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности, да чланове надзорног 
одбора именује и разрешава оснивач, да председника управног и надзорног одбора 
именује оснивач из реда чланова управног, односно надзорног одбора, и да дужност 
члана управног, односно надзорног одбора престаје истеком мандата и разрешењем. 

Мандат председнику и члановима Управног одбора и председнику и члану 
Надзорног одбора, именованим испред оснивача, истиче 30.августа 2016.године. 

У складу с тим, овлашћени предлагачи поднели су предлоге за именовање и  
утврђен је Предлог решења. 

Ово решење је коначно. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба 
Вишем суду у Краљеву у року од 60 дана од дана пријема решења. 
 

 
   
СКУПШТИНА ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 02-62/2016-III 
Дана:2. септембра 2016. године 

                                                                                                            
Председник 

                                                                                       Скупштине града Краљева 
 
                                                                              Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја  

  

 


