
 
 
 На основу члана 35. Закона о култури («Службени гласник РС» број 72/09), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07 и 47/18) и 
члана 39. Статута општине Ариље («Службени гласник општине Ариље» број 6/08, 
6/10 и 5/14), 
 Скупштина општине Ариље, на 22. седници одржаној 17. 12. 2018. године, 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора  Библиотеке Ариље „Установе за библиотечко- 

информациону делатност и културни туризам“ 
 
I 

 Именује се Марија Алексић из Ариља, дипломирани етнолог и антроплог, за 
директора Библиотеке Ариље „Установе за библиотечко- информациону делатност и 
културни туризам“. 
 
 

II 
 Мандат директора  траје 4 године.  
 
 

III 
         Ово  решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном 
гласнику општине Ариље». 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
    На основу члана 35. став 2. Закона о култури ,Управни одбор Библиотеке Ариље је  
донео Одлуку о расписивању  конкурса за радно место директора установе на период 
од четири године. 
     Конкурс је објављен у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање . 
Управни одбор на седници од 27. 11. 2018. године констатовао је да је у року 
утврђеном конкурсом поднета једна пријава за избор директора установе.  
 Управни одбор је  је утврдио да Марија Алексић, као једини кандидат- подносилац 
пријаве испуњава услове конкурса. 
    На основу члана 35. став 8. Закона о култури, Управни одбор је предложио 
Скупштини општине Ариље да именује , Марију Алексић из Ариља, дипломираног 
етнолога и антроплога, за директора Библиотеке Ариље „Установе за библиотечко- 
информациону делатност и културни туризам“, на период од четири године.  
     Скупштина општине Ариље, у сладу са чланом 35. Закона о култури и чланом 39. 
тачка 9. Статута општине Ариље именовала је Марију Алексић за директора Народне 
библиотеке Ариље. 
     Из изнетог, донето је решење као у диспозитиву. 
  
Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути спор тужбом код  
надлежног суда. 
 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

Скупштина општине 
01 број 022- 25/2018, 17. 12. 2018. године 

 
 

 
       Председник Скупштине општине, 

                                                                                         Драгиша Терзић 
 


