
На основу члана 18. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, број 42/91  

и 71/94), члана 17. Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени 

гласник РС“ бр. 52/11), члана 35. Закона о култури („Службени гласник РС“ 

бр.72/09, 13/16 и 30/16)  , члана 40. тачка 10. и члана 84. Статута града Лознице 

(„Сл. лист града Лознице“, бр 8/14 –пречишћен текст),  Скупштина града Лознице 

на седници одржаној 14. јуна  2017. године, донела је  

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о именовању  директора  

                                      Библиотеке Вуковог завичаја  у Лозници   

  

                    

  

             I  Именује се Мирјана Пејак, мастер менаџер из Лознице, за  директора 

Библиотеке Вуковог завичаја у Лозници , на мандатни период од 4 године.   

 

II Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном 

листу града Лознице“.   

 

         III Доношењем овог решења разрешава се Мирјана Пејак дужности в.д. 

директора Библиотеке Вуковог завичаја у Лозницу, коју је именовала Скупштина 

града Лознице решењем број 06-16/16-2-29/2 од 24.6.2016.год. 

 

 

     

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

             Законом о библиотечко-информационој делатности, у члану 17., утврђено је 

да оснивач  именује  директора библиотеке, након спроведеног Јавног конкурса,  на 

начин и по поступку прописаном одредбама закона којим се уређује област 

културе. 

             У складу са чланом 35. Закона о култури, Управни одбор Билиотеке 

Вуковог завичаја  у Лозници, расписао је конкурс за именовање директора ове 

установе.  По окончању конкурса, Управни одбор  Билиотеке Вуковог завичаја  је, 

у складу са Законом о култури и  Одлуком о спровођењу Јавног конкурса, начину и 

поступку именовања директора Установе, сачинио листу кандидата за избор 

директора. У изборном поступку извршен је увид у документацију кандидата и 

закључено да само кандидат Мирјана Пејак испуњава услове конкурса, а затим је 

извршено  бодовање , усмена провера и оцењивање стручне оспособљености , 

знања и вештина кандидата . 



            После извршене провере Управни одбор Билиотеке Вуковог завичаја  у 

Лозници  је својим Мишљењем са седнице од 16.05.2017. године утврдио да  

кандидат   Мирјана Пејак поседује стручне и организационе способности за избор 

директора и предлажио да оснивач донесе решење о именовању Мирјане Пејак за 

директора Билиотеке Вуковог завичаја  у  Лозници. 

 

           Градско веће града Лознице на седници одржаној 5.6.2017.године, на основу 

листе за именовање кандидата , Записника о изборном поступку и  Мишљења 

Управног одбора, предложило је  Скупштини града Лознице  да донесе  решење 

као у диспозитиву.          

            У складу са чланом 17. Закона о библиотечко-информационој  делатности , 

на именовање директора  прибaвњена је  сагласност  директора  библиотеке која 

обавља матичне функције за Библиотеку Вуковог завичаја у Лозници . 

 

Правна поука: Против овог решења може се покренути спор пред Вишим судом у                     

                             Шапцу у року од 60 дана од дана пријема. 

 

 

 

                 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  

 

Број: 06-20/17-11-20 

Датум:14. јун 2017. године 
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