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Статут Народне биб.тиотеке Ужице

На основу чтана 2!. став 1. тачка Н Закона о јавним службама ("Ст. ттасник РС". број 42/9[.
71/94 и 79/05-др.закон и 83/14-др.закон). члана 15. Закона о библиотечко-ннформационој делатности
("Ст. гтасник РС". бр. 52/11) и члана 30. Закона о куттури ("Сл. гласник РС" бр. 72/09. 13/16 и 30/16 иснравка) Управни одбор Народне библиотеке Ужице. на седници одржаној 13. марта 2018. године
донеоје

СГАГУТ
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ

I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан Е
Очим Стач утом б.тиже се уређује правни статус. назив и седиште Народне бибтио геке 3*жице <\
джве.м тексч-у Нибтночека): одговорност Ниблиотеке у правном промету: унучрачиња ортанизациш.
ортаччи. састав. начин именовања и иадтежности. \стови за и\:еновањс и разрешењс директора.
делатиости Библиотекс: заступање и представљање: планирање рада и средстава и друга пичања од
значаја за рад Библиотеке. у складу са законом.
Члан 2.
Библиотека је установа куттуре која обавља библиотечко-информацнону детатност и делатност
заштите старе и ретке библиотечке грађе у складу са законом. овим Статутом и другим општим актима
Библиотеке.
Члан 3.
Библиотека је основана 1856. године.
Дан Библиотеке је 19. август, који представлш дан оснивања Библиотеке 1856. год.
Права и д\ жносч и оснивача Библиотеке врши Скупштина града Ужица.
Библиотека је уписана у регистар Привреднот суда у Ужицу 21. 12. 1998. под бр. П 1112/98.
Библиотека је носилац коришћења и управљања над зградом Библиотеке која се налази у Ужицу.
'Грг партизана 12.
Простор Библиотеке према изводу из катастра од 2003. чодине бр. 952-1/07-659 за Листу
нспокрстности бр. 3568 на којој се натази Библиотека. Библиотека има уписано право на коришћење у
втасништву 1/1: 221пч ' - сутерен. 779 п ч п р и з е м ље и 200 пч први сгчрат. што је укупно 1200 пч *.
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Н ПРАВНИ СТАТУС, НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПОЛОЖАЈ БИБЛИОТЕКЕ
Члан 4.
Библиотека има снојство правнот лица са правима. обавезама и одговорностима које јој
припадају по Уставу. закону. другим прописима и овим Статутом.
Библиотека има свој рачун који се води код Управе за трезор и рачуне за посебне намене.
Библиотека је правно лице које обавља послопс из библиотечко-информационе делатности која
обухвата: нрикупљање. обраду. чување и заштиту, затим представљање и давањс на коришћсње
библиотечке грађе и извора. размену информа)[ија са другим установама \ циљу ширења знања.
слободног приступа информацијама и њихове промоције.
Библиогечко-информациону грађу чине: књиге. рукописи. брошуре. серијске публикације.
музичка дела. картографска грађа. каталози, календари. умножени уметнички и сцснски програми.
фотографије. албуми. разЈ.теднице и цртежи. просторни и други планови. леци. огласи и саопштења.
звучни и видео записи у било ком облику. садржај интернст домена Републике Србије, елсктронске
пзбликације дистриб)иране на физичким носачима и интернсту. рачунарски програми у јавној употреби
руге публикације.
Библиотека је јавна. нсирофитна усзапова културе у складу са Законом о библиотечкоинформационој делатности и матична је библиотека за јавне. школске и снсцијалне библиотеке
Златиборског региона (тсриторија града Ужица. општина Ариље. општина Бајина Башта. општина
Косјерић. општина Нова Варош. општина Пожега. општина Прибој. онштина Пријепоље. општина
Сјеница и општипа Чајетина) на основу Решења о одређивању библиотека којс обављају матичпе
функције у библиотечко-информационој делатности („Сл. гласник РС", бр. }22/2012) .
Библиотека своје нословање обавља и у три књижна огранка: Севојно. Каран и Рибашевина.
Члан 5.
Као јавна служба Библиотекаје организована и послујс као установа чији је ос^чивач град Ужице.
Јавност рада обезбеђује се у складу са законом и одредбама овог Статуч а.

Ш НАЗИВ И СЕДИШТЕ
Члан 6.
Библиотска послује под пуним називом: Народна библиотека Ужице.
Скраћен назив Библиогеке је: НБУ.
Члан 7.
Седиште Библиотекс је у Ужицу. Трг партизана бр. 12.
Члан 8.
Промена назина и седишта Библиотеке је могућа само уз претходну сагласност Оснивача.
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Члан 9.
У свом пословаљу Библиотека употребљава службени печат.
Печач је окрутлог облика са следећим садржајем:
- по ободу печата уписан је текст: Република Србија, а у дну печата седиште Библиотеке -Ужнце:
- у унутрашњем кругу се исписује: "Народна библиотека Ужице":
- у средини круч а је ! рб Ре^тублике Србије:
- пречник кр)та је 32 мм.
Библиотека може имати и један печат мањег пречника (у даљем тексту: мали печат).
Садржина малог печата је иста и исписана је на исти начин као и садржина печата из става 1. овот
члана.
Нречник малот нечатаје 23 тпт.
Печат служи за нотврђивање аутентичности аката које Библиотека издаје или доставЈва.
Библиотека може имати и друге печатс.
Број печата и штамбиЈва, начин њихове употребе. чувања и руковања. као и њиховог уништења.
!же се уређује посебним упутством дирекч ора Библиотеке.
Библиотека у оквиру сопствсне презентш^ије и свеукупног дизајна и.\!а свој графички лото и
јединственс друт е ознаке у различитим форма\1а.
Члан 10.
За писмено општење са спољним сарадницима. Библиотека користи свој меморандум. У
заглављу \!Сморанд\ма исписан је следсћи текст: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА УЖИЦЕ. Трг нартизана
12. 31000 Ужице. телефон 031 514-578. Телефон-телефакс 031 515-588. е-таН: пбЈОМоДдт.гз. ААб $!1:е:
\\\\\\.б јБНшека-ц/Јсе.њ
Тексч на меморандуму исписан је ср!!ским језиком. ћириличним писмом.
Библиотека може са својим иностраним сарадницима комуницнрати на счраним јсзицима.
IV ОДГОВОРНОС Г У ПРАВНОМ ПРОМЕ ГУ
Члан 11.
Библиотека има својство правног лица. са иравима. обавезама и одговор!)остима утврђени\!
законом. другим прописима и овим С татутом.
Библиотека је носилац свих права. обавеза и одговорности у правиом промету у односу на средсља
којима располаже. у складу са 'законом.
У правном нромету са трећим лицима. Библиотека ист\ па у своје име и за свој рачу)!.
Члан 12.
За својс обавезе Библиотека одговара својом имовином.
Одговорност за обавезе из става 1. овог члана се не односи на културна добра која Биб.шотеж.
чува. ни иа другу имовину којаје јавна својипа Реиублике Србије. односно јавна својина града Ужина.
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V ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члин П.
Библиотеку заступа и нредетавља дирекгор Библиогске.
У случају одсутносги или спречености дирекгора. Библиотек\ засгупа запослени на основу и у
граннцама писаног овлашћења директора.
Овлашћено лице потписује се тако што поред имена и презимена директора дописује ..за".
Дирекгор може имати заменика, кога одређује из реда запослеиих. у складу са Правилником о
снстематизацији радних места.
Члан 14.
Директор је овлашћен да у име Библиотеке. у оквиру регистроване делатности. а у границама
законских овлашћења. закључује уговоре и врши друге правне радње, као и да заступа Библиотек) пред
с) довима и другим органима.
Члан 15.
Директор Библиотеке може у оквиру својих овлашћења. дати друтом лшц писано пуномоћје за
засту пање и представљање Библиотеке.
Пуномоћник засгупа Библиотеку у границама писаног овлашћења и одговоран је за прекорачење
овлашћенљ.
Садржину. обим и тра.јање нунохшћја у оквиру својих овлашћења одређхјс директор.
Члан 16.
Директор Библиотеке не може без прибављене сагласности Управног одбора закључити уговор о
дугорочној нословној сарадњи. куповини и продаји основних средсгава веће вреднос ги.
У случају већих инвесгиционих улагања. у складу са прописима којима се уређује област јавних
набавки. директор је дужан да обавести и информише Управни одбор.
VI ДЕЛАТНОСТ
Члан 17.
Делатност. услови и начин обављања делатности Библиотеке одрсђени с\ важећим позитивиим
прописима којима се регулише област културе. као и важећим законима и подзаконски.м актима којима
се ре; улишу јавне службе. библиотечко-информациона делатност. издавачка делатност као и одредбама
овог Статмта.
Члан 18.
Прстежна делатност Библиотеке разврстава се према јединствеиој класификацији делазности \
групу:
- 91.01. Делатност бибдиотека и архива.
У циљу бољег остваривања претежне делагности из члана 18. овог Статута. ради које је
основана. Библиотека обавља и следеће делатности:
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- 91.03 - Заштита и одржаваље непокретних културннх добара. културно-пе дллпеких локаллл^.
тграда и личних туристичких споменика.
- 82.30 - Органичовање састанака н сајмова.
- 82.19 - Фотокопирање. припремање докумсната и др\ га спепијалнчована канцс.тарнјска
подршка.
- 82.11 - Комоиноване канцеларијско-административне услуге.
- 74.30 - Превођење и услуге тумача.
- 58.11 - Издавање књига.
- 58.13 - Издавање новина.
- 58.14 - Издавање часописа и периодичних издања.
- 58.19- Остала издавачка делатност.
- 47.91 - Трговина на мало путсм поште или преко Интернета.
- 47.61 - Трговина на мало књигама у снецијализованим нродавницама.
- 47.62 - Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у снецијализованим
продавницама.
- 47.63 - Трговина на мало музичким и пидео записима у спеиијализованим продавницама.
[
- 18.14 - Књиговезачкс и сродне услуте.
Биолиотека може без уписа у судски регистар Привредног суда. обављати и друге делатноетн
које служе дслатностима уписаним у ре) истар Привредног суда. али у мањем обиму и то:
- изнајмљивање библиотечког простора за предавања. конгресе. изложбе и маиифесташце
другим физичким и правним лицима у складу са библиотечким стандардима. програмом и концепцијом
рада Библиотеке:
- изнајмљивање опреме и друтог инвентара:
- уступање права на објављивање и репродуковање библиотечке грађе и др.
Библиотека може извршити промену регистрованих делатности. осим прстежне у складу са
својим нословним интересимаи програмимаразвоја.
О промени регистрованих делатности одлучује Управни одбор Бнблиотеке уз доб^цек)
сагласност Оснивача.

Члан 19.
У оквиру дслатности из члана !8. ово: Отагута. Библиозека прикупља. обрађује. ш ттн. чљ., ц
-езбеђује приступ библиотсчко-информационој грађи и изворима. односно издаје исте на корпп:ђсње н
у складу с тим:
1. Прима. обрађује. штити. дугорочно чува и обезбсђује нриступ завичајној библиозечк-информационој грађи у штахшаној. електроиској или другој форхш.
2. Популарише и промовише књигу. читање и слободан приступ информацијама кроз разповрље
обдике рекдаме. пропаганде и јавних презентација; подстиче интерес за књигу. читање и сдобо.љч
приступ информацијама код свих грађана.
3. Организује различите кудтурне про^рамс и акгив[[ости. презснтује библио[ечко-ипфорз[ац[[о:р.
грађу и изворе. организује предавања, расправе. промоције. радноницс. изложбе и друге об.тике
кзл )ур![их активности.
4. Организујс и реализујс размену библиотечко-информациоие [ рађс и извора са библиотскама
землш.
5. У локално.м електронском каталогу Библиотека врши обраду приспеле и достунне
библиотечко-информационе грађе и извора [[о мсђународним стандардима. односно обавља посдове
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инвентарпсања, каталогизације и класифнкације. 11о потреби ичрађ\је н таеебне бате под.тг^к^
бпб.тиотечко-информационој грађи и нчвори\[а.
6. Израђује раз.тнчите врсте библио1 рафија.
7. Организује стручне семинаре и различите облике континуиранот обрачовања и пертњнентно!
професионалног усавршавања стручних радника.
8. Обавља матичне функције на територији Златиборског окр\га и пружа стручнт помоћ
оргаиизацијама и институцијама које обављају биб.лиотечко-информациону дслатност и врши надчор
над стручним радом јавних. школских и специјалних библиотека на територији Златиборског округа.
9. Дигитатшзује библиотечку грађу и гнгформације (организација. обрада. ч\вање. нрсзентација)
израђује дигита.тну библиотеку Народне библиотеке Ужице.
10. Евидентира, предлаже и утврђује културна добара. води регисгар и документацију о
културним добрима.
11. Пружа счручну помоћи о чувању и одржавању културних добара сонственицима и
корисницима тих добара.
12. Прати спроведене мере заштите и предлаже мере заштите библиотсчке грађе.
13. Стара се о заштити ауторских и сродиих права.
14. Обав.ва и многе друге делатности које су од заједничког општег интереса за област
библиотекарства и информационих наука.
Члан 20.
Библиотека обавља делатности из члана 18. овог Статута под условима и на начин утврђен
законом у складу са циљевима ради којих је основана. а на пачин на којн се обезбеђује уредно и
квалитетно, под једнаким условима. задовољавање потреба корисника.
Обављајући своје делатности Библиотека се повезује у јединственн библиотечко-информацпогн
систем \ Републици Србији.
Члан 21.
Библиотека уређује услове и начин пружања библиотечко-информационих услуга корисницима \
складу са важећим законима. подзаконским актима. стручним упутстви\!а и међународним сгандардизњ.
Библиотечка грађа доступна је корисницима под једнаким условима. ако законом односно
зштим актом а у складу са законом. није друтачије одређено.
Члан 22.
Корисници услута Библиотеке нлаћају чланарину у висини коју утврди Управни одбор.
Остале услуте ч.лановима. као и услуге другим правним и физичким лицима, Библиотска врши \ :
накнаду (цену) коју, у складу са нрограхгом рада Библиотеке и пословном политиком Управног одбора.
одређу је директор Биб.тиотске.
VII УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члап 23.
Организација рада, руковођење и друга питања унутрашње организације ближе се уређуп
Правилником о организацији Библиотеке и Правилником о систематизацији радних места Библиотеке.

р^'-,)1С.'Нг'.:И0.еКе

бшшљ

тако да се остварујс ф\т1кцнона.то јсдинство у организацијн послова н р^дних задагак^
јединственог пданнрања. развоја. рада н контролом швршења поелова п радн!;\ шдат.^к...
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Члан24.
Дедатност и посдови Библиотеке. утврђени чланом 18. и 19. овог Статута обављају се у оквнр\
орга))н зацноних јединица:
- Днректор;
- Служба рачуноводства;
- Одељење библиографске оораде трађе и извора:
- Позајмно одељење за одрасле:
- Завичајно одељење;
- Матична служоа;
- Одељење периодике:
- Дечје одељење:
- Одсљење стручне књите;
- Интернет клуб:
- Књи) овезншга:
- Огранак Севојно:
- 0)ранак Каран:
- Огранак Рибашевина:
- Служба за одржавање зграде и хитијене.
Правилником о унутрашњој организацији Библиотеке утврђују се организационе јединице.
њихов назив и делокруг. начин руковођегва. начш) обав.њања послова. као и права. обавезе и
одговорност и за))ослсиих \ Библиотеци у вези са обав.љањсм послова.
Члан25.
Правилником о систематизацији радних места Библиотеке утврђуј) се радна места и њихови
називи. онис група послова. степен струч))е спреме за одређсне врсте занимања. нотребна знања н
способности, као и други посебни услови за рад на одређеном радном месту. број радника потребних за
вршење послова и задатака у Библиотеци.
Сваку измену и допуну Правилника о систематизацији радних мсста Библиотекс. доноси
директор Библиотеке и доставља на сагласност градоначелнику.

\ Н1 ОРГАНИ, САСТАВ, НАЧИН ИМЕНОВАЊА И НАДЛЕЖНОСТИ

Члан26.
Ортани Библиогеке су:
1) директор;
2) Управни одбор;
3) Надзорни одбор.
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Днректор
Члан 27.
Директор руководи радом Библиотеке.
Директора имепује и разрешава министар надлежан за културу.
Члан 28.
Директор се именује на основу претходно спроведеног јавног конкурса. у складу са законом. на
период од четири године. и може бити поново именован.
Јавни конкурс за избор директора расписује и спроводи Управни одбор, 60 дана нрс истека
мандата директора.
Јавни конкурс за избор директора објављује се најмање у једним дневни.\] новинама којс се
дисгрибуирају на пслој теригорији Репуб.тике Србије. на званичним интернез сграналш Иационалне
гжбе за запошљавање и Библиотеке.
Рок за подношење пријава кандидата !1а јавни конкурс је !3 дана од дана објавлшвања јавног
конкзрса на званичнох! сајту Националне службе за запошљава^ве.
Управни одбор разматра и оцењу је само благоврсмене и потпунс пријаве на конкурс.
Неблаговремене. недопуштене, нсразумљиве или ненотпуне пријаве и пријаве уз које пис\
нриложени сви потребни докази. Управ!!и одбор одбацује закључком против кога се може изјавитп
жалба министарству надлеж!!ОМ за културу у року од чри дана од дана достављаља закључка.
Жалба не задржава извршење закључка.
Члан 29.
Управни одбор обавља разговоре са кандидатима и. у року од 30 дана од дана завршетка јавног
конкурса. доставља министру надлежном за културу записник о обављеним разговорима и образложени
предлог листе кандидата. с мишљењем о стручним и организационим способностима сваког кандидата.
Министар надлежан за културу именује директора Библиотеке па основу предлога Управног
одбора Библиотске а по сагласности руководиоца Народнс библиотеке Србије.
Ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуљава услове да уђе у изборни поступак
и министар надлежан за културу не именује дирекчора с листе кандидата. сматра се да јавни конкурс
није успео.
Члан 30.
За кандидата за директора утврђују се следећи услови:
1) да поседује пословну способност:
2) висока стручна спрема односно да има стечено високо образовање из нау чнс одиосно стручне
области у оквиру образовно-нау чног поља дру штвено-хуманистичких наука и уметности
(одговарајуће високо образовање на студијама другог стенена - дипломске академске студнјс масчер: специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студијс или в!!соко
образовање на основним студијама у трајању од најмање чечири године):
3) да има најмање пет година радног искуства у струци:
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4) да се против кандидата не води истрага п да иије подитнута оитужннца та кривннна дена д. к. ..
се тони по служоеној дужности. као и да није осуђиван за кривична деда која га ч]:не недоегојнн:'.;
за ооављање дужности директора:
5) знање једног светског језика:
6) знање рада на рачунару.
Члан 31.
Конкурсна докумснтација за изоор ка^гдидата за дирсктора треоа да садржи следећс доказе:
предлог нрограма рада и развоја Биолиотске за период од четирн годинс:
извод из матичне књиге рођених. не старије од шест месеци:
диплому или уверење о стечеиој стручној спреми:
радну књижицу. односно други доказ о радном искуству (уговори. потнрде и др.). из којих се
може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство:
5) оиографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима, као и о посеоннм
знањима и вештинама. а посеоно о знању рада на рачунарима:
6) уверење. не старије од шест месеци. да се против кандидата че води истрага и да против њега
није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по служосној дужности:
7) увере^ве. не старије од шсст месеци. да кандидат није правоснажно осуђиван:
8) фотоконију личне карте:
9) доказ о знању светског језика (диплома факултета. потврда о ноложеном испиту на студијама
или уверење - потврда референтне акредитоване установе. сертификат или друти доказ из кога се
може утврдити да кандидат има знање страног језика).
Докази из стана !. тачка 2) овог члана прилажу се у оригиналу или копији овереној код
надлежног органа.
Члан 32.
1)
2)
3)
4)

Приликом састављања листе кандидата, Управнн одбор ће ценити и следеће чињенице:
!) да кандидат познаје пословање установа културе:
2) да кандидат поседује руководеће искуство на пословима у области куЈпуре:
3) квалитст предложеног нрограма рада и развоја Биолиогеке, из поднете конкурсне документације.

Члаи 33.
О одлуци министра надлежног за културу о именовању директора обавештава се сваки учесник
конкурса.
Члан 34.
Надлежни министар може именовати врт^гоца дужносги директора оез спроведено! јавно!
конкурса. у с.тучају када директору нрестане дужност пре исгека мандата. односно када јавни конкурс
није уС!!ео.
Вршилац дужности има права. ооавезе и ов.ташћења директора и гу функцију може обав.вагн
најду же једну годину од дана именовања.
Вршилац дужносги директора мора да испуњава законске услове. као и кандидат за нзбор
кандидата за директора.

)б
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Члан 35.
Днректор:
!) представља и частупа Биолиотеку, у складу са законом и Статутом;
2) с гара се о чаконитости рада:
3 ) ор! аничује и руководи радом;
4) пред.таже општа акта која доноси Управни одбор:
3 ) до^^оси општа и појединачна акта у скдад\ са законом и Статутом:
6) предлаже програм рада и план развоја и нредузима мере за њихово спровођење;
7) извршава одлуке Управног одбора;
8) до^тси акт о организацији и систематизацији нослова;
9) предлаже мере за отклањање поремећаја у пословању;
! 0) одговоран је за материјално-финансијско пословање;
11) предлаже финансијски план;
12) доноси план јавних наоавки;
13) обезоеђује остваривање јавности рада;
14) образује и руководи радом Стручног већа;
15) подноси предлог извештаја о раду Управном одбору:
16) нодноси предлог извештаја о финансијском пословању и предлог годишњсг обрачуна Управно\;
одбору. уз претходно дато мишЈвење Надзорног одбора:
17) отшуч\ је о начину радног ангажовања;

18)
19)
20)
21)

предузима мере за извршавање правоснажних одлука:
стара се и одговоран је за организовање и спровођење послова безбедности и здравља на раду;
одговоран је за контролу заоране пушења:
ооавезан је да организује рад на начин којим се спречава појава злостављања на раду и у вези с
радом:
22) одобрава службена путовања запослених у земљи и иностранству:
23) одлучује о осигурању имовине и запослених:
24) дајс предлог Управном одбору о утврђивању цена услута правним и физичким лици\т у оквнр\
делатности:
23) присуствујс седницама Управног одбора као известилац. без права одлучивања:
26) доноси упутства и обавља расподелу послова. издаје налоге и смернице за извршење послова и
задатака;
27) одлучује о појсдиначним правима. обавезама и одговорностима запослених у складу са законом
и колективним утовором;
28) одговорно јс лице за издања Библиотеке:
29) обавља и друге послове утврђене законом. Статутом. општи\] актима и одлукама Управног
одбора.
Ако директор сматра да је акт донет одлуком Уиравног одбора или другог органа супротан закону.
\шозориће на то орган који је такав акт донео. Уколико се после упозорења тај акт не сгави ван снаге.
директор ће га обуставити од извршења и о томе. у року од три дана од дана обустављања. обавестити
Оснивача.
Члап 36.
Дужност директора престаје истеком мандата и разрешењем од стране министра надлежног за
културу. односно пре истека мандата. и то:
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1) на лични захтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама чакоиа;
3) ако нестручним. неправилним и несавссним радом проузрокује већу ттету установи или тако
занемарује или несавесно извршава своје обавезе да су настале иди могу насгати веће сметње у
раду установе:
4) ако је против директора покренут кривични ноступак за дедо које га чини недостојним за
обавлЈање те дужности. односно ако је )1ра)шоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело
које га чини недостојним за обављање дужности директора установе:
5) из других разлога утврђених законом.
.
!

Члан 37.
Између разрешеног и именованог директора обавља се нримопредаја дужносги.
У)1равни одбор ће у року од три дана од дана обавештења о именовању директора образовати
трочлану комисију за примопредају дуж^шсти.
Примопредаја се врши у присуству комисије из става 2. овог члана у року од три дана од дана
.еновања комисије.
Ако Управни одбор не образује комисију из става 2. овог члана. примопредаја ће се обавитн. без
одлагања. по истску рока од три дана од дана обавештења о именовању директора у присуств)
председника Управног одбора.
Ако се примопредаја не обави у року из оава 3. и 4. овог члаиа зато што примопредаји није
присуствовао разрешени директор. иако је био уредно позван. сматраће се да је примопредаја обављена
у гврђивањем чињенице да исти није присуствовао примопредаји.
Записник о примопредаји доставља се Управном одбору и Оснивачу.
Директор коме престаје мандат дужан је да упозна новог директора односно вршиоца дужности
са финансијским стањем. пословима установе који су у току и које треба извршити у одређеном року.
Члаи 38.
Директор Библиотеке јс самосталан у свом раду. а за свој рад одговоран Министарству
надлежном за културу Реиублике Србије, Народној библиотеци Србије. У])равном одбору Библиотске и
Оснивачу.
Унравни одбор
Члан 39.
Библиотеком управља Управни одбор.
Управни одбор има пет чланова.
Чланове Управног одбора именује и разрешава Скупштина града Ужина.
Председника Управног одбора именује Скунштина града Ужица из реда чланова Управног
одбора. Председник и два члана Управног одбора су предсгавници Оснивача. а два чдана Управног
одбора су представници запослених у Библиотеци.
За члана Управног одбора не може бити именовано лице које је директор или члан Надзорног
одбора.
За чдана Управног одбора не може бити имсновано лице против кога је покренут кривични
посчупак за дело које та чини недостојним за обављање дужности члана Упранног одбора Библиотекс
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односно које је правоснажно\) одлуком осуђено за кривично дело које га чини недостојним за обавЈвање
д) жности чдана Управнот одбора Библиотеке.
Чланови Управиог одбора, из реда запослених. морају да буду нз реда носилаца основне. односно
програмске делатности.
Чланове Управног одбора. из реда запослених у Библиотеци, предлаже репрсзснтативни
синдикат Библиотеке. а уколико у Библиотеци не постоји репрезентативни синдикат. на предлог већине
запослених.
Нредставници запослених морају бити запослени у сталном радном односу у Библиотеци.
Дужност члана Управног одбора преста.је истеком мандата и разрешењсм. у складу са законом.
Оснивач установе разрешава члана Управног одбора пре истека мандата. и то:
1) наличнизахтев;
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона:
3) ако је против њега покренут кривични поступак или ако је правоснажном судском одлуком
осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обавјвање дужности члана Унравног
одбора Библиотеке:
4) из друтих разлога утврђених законом или Статутом Библиотеке.
Члан 40.
Чланови Управног одбора именују се на период од четири године а чланови из реда запослених
могу бити именовани највише два пута узастопно.
Скупштина града може. до именовања чланова Управног одбора. да именује вршиоце дужности
прсдседника и чланова Управног одбора. у складу са законом.
Скупштина града може именовати вршиоца дужности преЈгссдника и чланова Управног одбора и
у случају да председнику. односно ч.лану Управног одбора нрестане дужност нре истека мандата.
Вршилац дужности председника. односио члана Управног одбора може обављати ту функцију
)тј,т\ же једну годину.
Председник Управног одбора има заменика ко)'а одређује Управни одбор.
Члан 41.
Управни одбор:
_ !) доноси Стагу г и друга општа акта нредвиђена законо\1 и Статутом;
2) даје предлог о статусним променама Библиотеке. у складу са зако))ом и Статутом:
3) утврђује пословн) и развојну политику:
4) одлучује о пословању Библиотеке и даје смернице директору за вођење нословне политике;
5) доноси годишњи програм рада. на предлог директора;
6) доноси ) одишњи финансијски план. на предлог Јгирсктора:
7) усваја годишњи извештај о раду и пословању:
8) усваја годишњи финансијски извештај и обрачун;
9) расписује и спроводи јавни конкурс за директора. у складу са законом;
!0)доставља надлежном министру у року од 30 дана од заврнгетка јавног конкурса Листу кандидата
за директора са мишљењем за сваког кандидата. записннк о обавЈвеном разговору и предлог
Управног одбора о кандидату за директора.
!! )доставЈва истовремено оснивачу. информативно. акта из тачке 10) ово члана;
12) закЈвучује уговор са директором. у складу са законом;
13) закључује анекс уговора о раду. када је за директора именовано лице које је већ запослено у
Библиотеци на неодређено време, у складу са законом;

Статут Народне бибднотеке Ужице

14) усваја годишњи извештај о извршеном попису имовине и средстава и доноси одлуку о отпису
средстава;
15) одлучује о трајној пословној сарадњи с нривредним суојектима. установама и другим нравним
лицима;
16) одлучује о службеном пу гу директора у иностранство:
17) доноси решење о годишњем одмору директора;
18) доноси пословник о свом раду. којим ближе уређује начин рада и одлучивања:
19) одлучује о другим питањима утврђеним законом. Статуток: и другим оиштим актима
Библиотеке.
Сатласност на акте из става 1. тач. 5). 6). 7) и 8) овог члана даје Скушштина града Ужица.

Члан 42.
Председник и чла;чови Управног одбора су за свој рад одговорни Оснивачу.
Члан 43.
За обављање појединих послова из своје надлежности, Управни одбор може образовати радна
зсла са или без права одлучивања.
О овлашћењима радних тела. начину послованш на седницама, вођењу записника и другим
питањима. Управни одбор доноси Пословник.
Надзорни одбор
Члан 44.
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Библиотеке.
Надзорни одбор има три члана.
Председника и чланове Надзорног одбора именујс и разрешава Скунштина града Ужица. у
складу са законом.
Члан 43.
Председник и један члап Надзорног одбора су нредставници Оснивача а један члан јс
нредставник запослених у Библиотеци.
Члан Надзорног одбора из реда запослених именујс се на предлог репрезепчативног синдиката. а
уколико у Библиотеци че постоји ренрезентативни синдикат. на предлог већине запослених.
Члан 46.
Чланови Надзорног одбора имсччују се на нериод од четири године а члан Надзорног одбора из
реда запослених може бити именован највише два пута узасгопно.
За члана Надзорног одбора не хчоже би ги именовано лице које је члан Управног одбора.
Оснивач може да. до именовања ч.танова Надзорног одбора. именујс вршиоце дужности
иредседника и чланова Надзорног одбора.
Оснивач може именовати вршиоца дужносги председпика и чланове Надзорног одбора и у
случају када председнику односно члану Надзорног одбора престане дужност )[ре истека мандата.
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Вршилац дужности председника односно члана Надзорног одбора можс обављати ту функцију
најдуже једну тодину.
Члан 47.

!)
2)
3)
4)
5)
6)
д

Надзорни одбор обавља. у складу са законом, надзор над пословањем. а нарочито:
прегледа годишње извештаје и утврђује да ли су сас гављени у складу са законским прописима:
утврђује да ли се пословне кљиге и друга документа воде уредно и у складу са пронисима, а може
их дати и на вештачсње:
прегледа и даје мишљење о годишњим извештајима који се подносе Управном одбору пре
њиховог усвајања:
о резултатима обављеног надзора, у писаном облику обавештава Управни одбор и оснивача.
указујући на евентуалне нропусте Управног одбора. директора и других лина:
нај\1ање једном годишње подноси извештај о сво\! раду Оснивачу:
доноси пословник о свом раду. којим ближе уређује начин рада н одлучивања:
обавља и друге послове уређене законом. Статутом и другим општим акгима.
Члан 48.
Дужност члана Падзорног одбора установе нрестајс истекох! мандата и разрешењем.
Оснивач установе разрешава члана Надзорног одбора пре истека мандата. и то:
!) на лични захтев:
2) ако обавља дужност супротно одредбама закона:
3) ако је против њега покренут кривични поступак или ако је правоснажном судском одлуком
осуђен за кривично дело којс га чини недостојним за обављање дужноти члана Надзорног одбора
Библиотеке:
4) из других разлога утврђених законом или Статутом Библиотеке.
Члан 49.

Надзорни одбор има нраво да. у обазљању послова из свог делокруга. прегледа пословне књиге н
документацију.
Надзорни одбор је дужан да три дана унапред. у писаном облику. затражи од директора да му
-^-могући увид у одређене нословне књиге и документацију.
Наведена документација и пословне књиге прегледају се у нросторијама Библиотеке. уз
присуство запосленог кога дирекгор одреди.
!Х СТРУЧНИ ОРГ АНИ
Члан 50.
Ради успешнијег вршења библиотечке делатности. заштите старе и реткс књиге. развоја и
унапређивања ових де.чатности и издавачке делатности, образује се Стручно веће.
Стручно веће је стручно тело Бнблиотеке.
Члан 51.
Стручно веће има 7 чланова из реда стручннх радника.
Директор је члан Стручног већа по положају. а осталс чланове именује директор.
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Члан 52.
Мандат чланова Стручног већа траје 4 године и могу битн поново именовани.
Радом Стручног већа руководи директор или његов заменик (лице које он одреди).
Стручно веће ради у седницама.
О раду Стручног већа води се записник.
Стручно веће може доставити мишљење о одређеном питању Управном одбору на његов захтев.
Одлуке се доносе већином гласова од укунног броја чланова Стручног већа.
Директор је дужан да размотри мишљење Стручног већа о неком нитању пре доношења одлуке.
односно утврђивања предлога о том питању. Мишљење Стручног већа не обавсзује директора у
доношењу одлуке.
Члан 53.
Стручно већс Библиотеке:
1) разматра стручна питања везана за обављање и унапрсђивање библиотечке делатности:
2) разматра нредлог програма рада и програма посебних активности:
3) предлаже мере за стручно оспособљавање и усавршавање:
4) разматра издавачке пројекге и концепције јавних манифестација:
5) обавља и друге послове везане за стручни и научни рад:
6) врши и друге послове утврђене законом. односно Статутом или другим општим актом:
7) доноси пословник о свом раду.
Члан 54.
Директор може образоватн посебна стручна тела. односно научна и умстничка тела у чији састав
поред стручњака из Библиотеке могу ући и стручњаци из других организација.
Одлуком о именовању стручних тела из с гава !. овог члана утврђује се број. састав. начин рада н
задатак стр\ чног тела.
Члан 55.
Директор може образовати колегијум као своје саветодавно тело. ради разматрања питања из
нословања Библиотеке и остваривања програма рада.
Одлуком о образовању колегијума утврђује се број. састав и начин рада колегијума.
О питању које је на дневном реду колегијум даје мишљење које не обавезује директора приликом
доношења одлуке. одиосно утврђивања предлога.
X ПЛАНИРАЊЕ РАДА И ФИНАИСИРАЊЕ
Члан 56.
Предлог годишњег нрограма рада. нред.тог годишњег финансијског н.лана и извенпај
финансијском пословању достављају се оснивачу. у року утврђеном законом.
Поред годишњег програма рада. Библиотека може сачињавати нланове рада за дужи период.
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Члан 57.
Планирана средства се користе за намене предвиђене програмом рада и финансијским планом. у
скдад\ са чаконом и Статутом.
Члан 58.
Средства за ооављање делатности и остваривање протрама и пројеката обезбсђују се у складу са
законом. и то:
]) из буџета оснивача - град Ужице:
2) из оуџета Репуб.тике Србије:
3 ) из прихода остварених обављањем делатности:
4) продајом производа - публикација. копија. ренродукција. и сл.:
5) из прихода остварених пословном сарадњом и изнајмљивањем опреме:
6) донагорством. спонзорством. поклонима. легатима. завештањима:
7) од накнада за услуте;
8) уступањем ауторских и сродних права;
9) на друге начине, у складу са законом.
Члан 59.
О коришћењу срсдстава одлучује директор на основу одобреног годишњег нротрама рада и
финансијског плана, у скдаду са законом.
Члан 60.
Имовина и просторије Библиотекс осигуравају се код осиг уравајућет друштва. Књижни фондови.
као и сва друга библиотечко-информациона трађа и извори. средства и опрема као део пословних
средстава. користе се на начин и под условима утврђеним законом.
Пословни резултати и стање средстава Библиотеке утврђују се сваке годиие годишњим
завршним рачуном и извештајем о раду и пословању који усваја Управни одбор Библиотеке. а након
\ свајања доставЈвају се на сагласност Оснивачм.
Члан61.
Запослени у Библиотеци имај\' право на одговарајућу зараду у складу са законом и колективним
уговором и другим прописима који рсгулишу ову област.
XI ЈАВНОСТ РАДА
Члан 62.
Рад Библиотеке је јаван.
Биолиотека ооавештава јавност о свох; раду давањем информација. издавањем публикација.
одржавање\! конфсренција за штампу. оојавЈвивањем информација на зваиичној интернет страници
ћИрв: '. \у\\\\.ћЈћ)Јошка-ихЈсе.г8' и на други погодан начин.
Нодатке и обавештења о раду Библиотеке даје директор или лице које он овласти.
Јавност рада остварује се и јавношћу рада Управног одбора. односно Надзорног одбора.
подношењем извештаја о раду и финансијског извештаја. \ складу са законом.
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Запос.чени имају право да оуду ооавеиттени о раду Управног одбора. Надзорног одбора н
дирсктора.
ХН ПОСЛОВНА ГАЈНА И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члаи 63.
Иеправе и подаци који се сматрају пословно\! тајном. органи и појединци који с\ одговорни за
чување и саопшгаваље пословне тајне, као и сва друга питања вечана ча мословну тајну. ближе се
уређ)ј) посебном одлуком.
Неће се сматрати повредом дужности чувања пословне тајне саошптавање тих података на
седницама органа Библиогеке. ако је такво еаонгпгавање неомходно та обавтвање аоелова или
обавештавање органа.
Члан 64.
Лице које саопштава оваквс нодаткс дужпо је да на седници органа Библио тске. присутпе
лановс и све остале учеснике упозори на то да се чи подаци или документи с\]атрају пос.човном чајном
и да су дужни да све оно што с\ сазиали чувају као пословну тајну.
Ч.тан 65.
Управни одбор може поеебном одлуком утврдити ноступак нрогдашавања и начин чувања тајне.
\ скдаду са чаконом.
Члан 66.
Пос.човну тајну' дужни су да чувају сви занослени и радно ангажовани који на било који чачин
сазнају ча исправу или податак који се сматра нословном тајном.
Дужиост чувања посдовне гајне траје и по престанку радног одиоса и радног ангажовапдт.
Члан 67.
Органи обавештавају запослеис о свом раду и нословању. безбедности и здрављу на раду. мерама
за нобољшање услова рада и о друтим неопходним подацима.
Обавештавање чанослених у смислу става 1. овог члана обавља ее преко огдасне таблс
Библиочеке и средствима едектронске комуникације.

ХШ ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ У БИБЛИОТЕЦИ
Члан 68.
Запос.чсни у Бибдиотеци имају положај радника у јавним службама утврђен чаконом.
Занослени у Бнблиотеци дужни су да се стручно усавршавају и да учсствују у свим облицима
стручног \савршавања у обдасги биб.чиотекарства. информационих и других наука које органичује
Библиогека иди др\ гс инетитучтије. органичацијс и удружења.
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Члан 69.
Запослени у оиолиотечко-информационој делатности и делатности заштите сгаре и ретке кшип
напред)ју сгицањем вишет стручног звања.
Запослени у оиолиотечкој делатности и делатности таштите старе и ретке књиге у Биб.тиотеш
стичу стручна звања у складу са законом и критеријумима утврђеним на основу закона.

Члан 70.
У погледу осталих права и обавеза запослених у Библиотеци. примењују се општи прописи с
рад\. колективни уговор и др.
XIV УСЛОВИ ЗА РАД СИНДИКАТА
Члан 71.
Запослени у Библиотеци могу организовати синдикалну организацију.
Синдикална организација има право и дужност да учествује у регулисањ\ економских и радносоцијалних права и дужности запослених. у складу са законом. Статутом. колективним уговором и
друтим општим акгима.
Директор Библиотеке дужан је да синдикату обезбеди просторно-техиичке услове за рад.
пристун информапијама и подацима неопходним за обављање синдикалних активности.

XV БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈБЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВА1БЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

Члан 72.
Запослени у Библиотепи и њени органи дужни су да организују обављаље делатности на начин
којим се осигуравају безбедност и здравље на раду. као и да спроводс потребне мере заштите на раду и
'аштите радне средине. у складу са законом.
Библиотека је дужна да у обављању своје делатности обезбеђује потребне условс за заштиту и
унапређивање животне средине. да спречава узроке и отклања штетнс носледицс које згрожавају
природне и радом створене вредности животне средине.
XVI ОПШТААКТА
Члан 73.
Статут је основни опш ги акт Библиотеке.
Други општи акги Библиотске морају бити у сагласности са Статуто.\г
Члан 74.
Сгатут доноси Управни одбор, а сагласносг на исти даје Скупштина града Ужица.
!9

С гатут Народне библиотеке Ужице

Статут се објављује на званичном сајту града Ужина. званичном сајгу и огласној табл:
Библиотеке.
Измене и допуне С гатута се врше по посгупку за његово доноше;ве.
Иницијативу за измене и допуне Статута могу покренути оснивач. Управни одбор или дирсктој
Библиотеке.
Надзор над применом Статута врши дирекгор. Управни одбор и Надзорни одбор у оквиру сво]\
надлежности.
Члан 75.
Друга општа акта Библиотеке су: колективни уговор, правилници, одлуке.
Друга општа акта доноси Управни одбор изузев оних аката чије је доношење по одредбамс
закона ставЈвено у надлежност директора Библиогеке и доносе се на начин и по поступку утврђеном
законом и овим Статутом.
Стручно веће предлаже опште акте којима се уређују поједина нитања у библиотечкоинформационој делатнос ги и делатности заштите сгаре и ретке књиге и доноси стручна упутства и
критеријуме у складу са законом.
Члан 76.
Правидник о организацији и систематизацији послова доноси директор и доставља на сагласносч
градоначелнику.

Члан 77.
На захтев запосленог, директор је дужан да Статут и друга општа акта да на увид. у складу са
законом.

Члан 78.
Општи акти се објављују на огласној табли Библиотеке и ступају на снагу осмог дана од дана
њихово)' објављивања. осим ако општим актом није друкчије одређено.

Члан 79.
Тумачење одредаба онштих аката даје орган коцч их је и донео.
Општи акги мењају се на начин и по поступку који важи за њихово доношење.
Након ступања на снагу измене и допуне општег акта, сачињава ее иречишћеи текс :. ко*и
потписује овлашћени доносилац.

Статут Народнс библиотеке Ужице

ХУН ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРНЈНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 80.
Усаглашавање општих аката Библиотеке са одредбама овог Статута извршиће се у року од шест
месеци од дана ступања на снагу овог Статута.
До доношења потребних општих аката Библиотеке. примењиваће се општи акти Библиотеке
уколико нису у супротности са одредбама закона, оснивачког акта и овог Статута.
Члан8Е
Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Народне библиогеке Ужице бр. 5(
од
\нтрта 2003. године на који је Скупштина града Ужица дала сагласпост Решење\) I број 022-4/03
од !4. 04. 2003. године.
Члан 82.
^

Статут ступа на снагу по добијању сагласности од Оснивача. осмо) дана од дана објављивања на
њаничном сајту и огласној табли Библиотеке.
Члан 83.
На питања која нису уређена овим Статутом непосредно се примењује закон.

У Ужицу.
!3. 3. 2018. год.
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