
На основу члана 12. Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07), члана 13, 14. и 59. Закона о библиотечкој дјелатности 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj: 52/01 и 39/03), члана 30. Закона о локалној 

самоуправи, („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана  

28. Статута Oпштине Козарска Дубица – пречишћен текст („Службени гласник Општине 

Козарска Дубица“, број: 5/06 и 6/07) и члана 102. Пословника о раду Скупштине Општине 

Козарска Дубица („Службени гласник Општине Козарска Дубица“, број: 7/05, 2/06 и 6/07),  

Скупштина општине Козарска Дубица, на 29. сједници одржаној 29.11.2007. године,  

доноси  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о издвајању Народне библиотеке из састава ЈП „Центар за информисање и културу“ 

Козарска Дубица 

 

Члан 1. 

 

 Народна библиотека се, као посебна организациона јединица, издваја из састава ЈП 

„Центар за информисање и културу“ и организује у посебну Јавну установу у области 

културе. 

 

Члан 2. 

 

 Назив библиотеке гласи:  „Јавна установа Народна библиотека Козарска Дубица“. 

 Сједиште установе је приземље зграде у Светосавској улици број 21. у Козарској 

Дубици.  

 

Члан 3. 

 

 Народна библиотека има својство правног лица и оснивач, Општина Козарска 

Дубица не одговара за обавезе Народне библиотеке. 

 

Члан 4. 

 

 Основна средства за рад библиотеке у износу од 281.491 КМ су власништво 

Општине Козарска Дубица и дају се на кориштење  Народној библиотеци Козарска 

Дубица.  

 

Члан 5. 

 

 На основу одредби Закона о библиотечкој дјелатности, у буџету општине Козарска 

Дубица обезбјеђују се средства за материјалне трошкове библиотеке и средства за 

инвестиционо и текуће одржавање. 

 

Члан 6. 

 

 На основу Закона о библиотечкој дјелатности Народна библиотека ће обављати 

библиотечку дјелатност ради општег образовања, информисања и задовољавања 

културних потреба становништва. 



  

Библиотечком дјелатношћу у смислу овог закона сматра се систематско 

прикупљање библиотечке грађе, стручно обрађивање, чување и давање на кориштење 

библиотечке грађе, као и прикупљање и објављивање информација о тој грађи. 

 

 Библиотека ће обављати сљедеће дјелатности: 

 

92511 – дјелатност библиотека 

22120 – издавање новина, дневних и периодичних 

22130 – издавање часописа и сличних периодичних издања 

22150 – остала издавачка дјелатност 

92310 – умјетничко и књижевно стваралаштво и сценска умјетност 

52470 – трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом 

74401 – приређивање сајмова 

74850 – секретарске и преводилачке дјелатности 

- сценографија, преписивање и рад с поштом, рад на писаћој машини или 

рачунару, остале секретарске активности као што су преписивање записа с 

трака, дискова, исправки и др. 

- копирање, фотокопирање и сличне активности 

80420 – образовање одраслих и остало образовање 

- образовање одраслих, односно образовање становништва ван система редовног 

школског и универзитетског образовања, у дневним или вечерњим часовима у 

школама или посебним установама за одрасле. 

- образовање које није дефинисано према степену образовања. 

  

Члан 7. 

 

 Органи управљања библиотеком су: 

 

1. Директор библиотеке, 

2. Управни одбор библиотеке од три члана који се именују из реда оснивача и 

представника читалаца. 

 

Члан 8. 

 

 За вршиоца дужности директора Народне библиотеке, до законом предвиђене 

процедуре за избор директора, Скупштина општине Козарска Дубица именује 

_________________________.  

 

Члан 9. 

 

 Чланове управног одбора библиотеке оснивач ће именовати накнадно.  

 

Члан 10. 

 

 У року од 60 дана од ступања на снагу ове Одлуке вршилац дужности директора 

Народне библиотеке извршиће упис установе у судски регистар. 

 



Члан 11. 

 

 Управни одбор Народне библиотеке Козарска Дубица ће у року од 90 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке донијети Статут и друга неопходна нормативна акта 

библиотеке.  

 У том периоду у раду библиотеке примјењиваће се одредбе Статута ЈП „Центар за 

информисање и културу“ које се односе на рад библиотеке, а нису у супротности са овом 

Одлуком.  

 

Члан 12. 

 

 Међусобна права и обавезе између „ЈУ Народне библиотеке Козарска Дубица“  и 

„ЈП Центар за информисање и културу“  регулисаће се диобним билансом.  

 

Члан 13. 

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке ставља се ван снаге Одлука о издвајању Народне 

библиотеке из састава ЈП Центар за ифнормисање и културу од 04.05.2004. године 

(„Сл.гласник  Општине Козарска Дубица“, број: 3/2004). 

 

Члан 14. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  

гласнику Општине Козарска Дубица“. 

 

 

Број: 02-013-153/07.       ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 29.11.2007.год.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица       Ранко Губић, дипл.правник 

 

 

 


