НАЦРТ
Скупштина општине Врњачка Бања на ___ седници одржаној дана
___2017.године, на основу чл. 17. став 2. Закона о библиотечко-информационој
делатности (''Сл.гласник РС'', бр.52/11), чл.12. Одлуке о оснивању Установе Народна
библиотека ''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.
3/10-пречишћен текст) и чл.36. ст.1.тачка 9а Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.23/16), поступајући по пресуди Апелационог суда бр.Гж 1
1326/16 од 21.2.2017.године, донела је
ОДЛУКА
о поступању по пресудама Вишег суда у Краљеву и Апелационог суда у Крагујевцу
I.
Пресудом Вишег суда у Краљеву 3П1. 13/15 од 28.1.2016.године поништено је
решење Скупштине општине Врњачка Бања бр. 020-19/15 од 9.2.2015.године, која
пресуда је потврђена пресудом Апелационог суда у Крагујевцу бр.Гж 1 1326/16 од
21.2.2017.године.
Констатује се да Горану Атанасковићу престаје дужност директора Народне
библиотеке ''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања, пре истека мандата на који је именован
решењем Скупштине општине Врњачка Бања бр. 020-19/15 од 9.2.2015.године, на
који начин оснивач-општина Врњачка Бања поступа по наведеним пресудама.
II.
По расписаном конкурсу за именовање директора Народна библиотека
''Др.Душан Радић'' Врњачка Бања, на период од 4 године, објављеном у листу
Националне службе за запошљавање ''Послови'', дана 10.12.2014.године, неће се
вршити избoр и имeнoвaњe дирeктoрa oвe устaнoвe.
III.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Сл.листу општине
Врњачка Бања''.
Образложењ е
Решењем Скупштине општине Врњачка Бања бр. 020-19/15 од 9.2.2015.године,
Горан Атанасковић је именован за директора установе Народна библиотека ''Др.Душан
Радић'' Врњачка Бања, на период од 4 године.
Именовани је на функцију директора ове установе именован након спроведеног
конкурса за избор и именовање директора Народна библиотека ''Др.Душан Радић''
Врњачка Бања, на период од 4 године, објављеном у листу Националне службе за
запошљавање ''Послови'', дана 10.12.2014.године, а на предлог Управног одбора ове
установе који је садржан у одлуци Управног одбора Народне библиотеке ''Др.Душан
Радић'' Врњачка Бања, бр.01-42/2015 од 14.1.2015.године, којом се оснивачу –
Скупштини општине предлаже да именује Горана Атанасковића за директора ове
установе, на период од 4 године.
Сагласно чл. 17. Закона о библиотечко-информационој делатности (''Сл.гласник
РС, бр.52/11), којим је прописано да нa имeнoвaњe, oднoснo рaзрeшeњe дирeктoрa
библиoтeкe сaглaснoст дaje дирeктoр библиoтeкe кoja oбaвљa мaтичнe функциje зa ту
библиoтeку, прибављена је сагланост Народне библиотеке ''Стефан Првовенчани''
Краљево, садржана у акту бр. 39 од 29.1.2015.године.
На решење Скупштине општине бр. 020-19/15 од 9.2.2015.године, којим је
Горан Атанасковић именован за директора установе Народна библиотека ''Др.Душан
Радић'' Врњачка Бања, Дејан Лучић, један од кандидата по раписаном конкурсу је

поднео тужбу, за поништај, по којој је Виши суд у Краљеву донео пресуду бр.3П1.
13/15 од 28.1.2016.године, којом је усвојен захтев тужиоца Лучић Дејана против
тужене-општине Врњачка Бања-Скупштина општине Врњачка Бања и поништено
наведено решење у целости.
На наведену пресуду Вишег суда, жалбу је поднела општина Врњачка Бања, па
је Апелациони суд пресудом бр.Гж 1 1326/16 од 21.2.2017.године, одбио као
неосновану и потврдио пресуду Вишег суда. Наведеном пресудом за општину Врњачка
Бања нису настали финансијски трошкови, обзиром да је пресуђено да свака странка
сноси своје трошкове.
Имајући у виду да је пресуда Апелационог суда правоснажна и да делује како
међу странкама, тако и према трећим лицима, сагласно чл.360. Закона о парничном
поступку (''Сл.гласник РС'', бр.72/11 и 55/14), а како је судска одлука сагласно чл.361.
овог закона обавезна за странке у поступку, то Скупштина општине на наведени начин
у потпуности поступа по наведеној судској одлуци, као у тачки I диспозитива одлуке.
Како је наведеном пресудом Апелационог суда, поступак за избор и именовање
директора ове установе, враћен у фазу поступка одлучивања о именовању кандидата, то
је одлучено као у тачки II диспозитива ове одлуке.
ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке може се понети тужба Вишем суду у Краљеву у
року од 15 дана од дана пријема решења
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