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 Управниот одбор при ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ – Прилеп, на 
својата седница одржана на ден 10.02.2021 година донесе: 
 
 
 
 
 

Д   Е   Л   О   В   Н   И   К 
 
 

за работа на Управниот одбор при  
ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ – Прилеп 

 
 
 
 

 I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 

 Со овој Деловник за работа на Управниот одбор (во натамошниот текст: 
Деловник), се регулира начинот на работа на Управниот одбор при ЈОУ Градска библио-
тека „Борка Талески“ – Прилеп, и тоа: 

 - Подготвување, свикување и одржување на  седниците; 

 -Начин и постапка за донесување на одлуките, заклучоците и другите акти во 
    надлежност на Управниот одбор; 

 - Одложување, прекин и завршување на седницата; 

 - Водење и подготвување на записниците од одржаните седници; 

 - Примена на овој Деловник. 
 

Член 2 

 Одредбите на овој Деловник се задолжителни за сите членови на Управниот 
одбор, како и за сите лица кои учествуваат во неговата работа. 
 

Член 3 

 За правилна примена на Деловникот се грижи претседателот на Управниот одбор. 

 Претседателот во негово отсуство го заменува членот на Управниот одбор 
според редоследот што ќе го утврди претседателот.  
 

Член 4 

 Управниот одбор својата работа ја врши на седници со физичко присуство на 
членовите или доколку тоа не е можно (поради вонредни околности) онлајн. 
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Член 5 

 Седниците на Управниот одбор ги свикува претседателот, а во негово отсуство 
членот на Управниот одбор, којшто е назначен од претседателот на УО како негов 
заменик (во понатамошен текст „заменик“). 

 Седниците на Управниот одбор се свикуваат и одржуваат по потреба. 

 Претседателот односно неговиот заменик е должен да свика седница на Управниот 
одбор и во случаите кога тоа со писмен акт, со предлог дневен ред, го бара директорот 
на Библиотеката. 

 Претседателот односно неговиот заменик, во случаите од претходниот став, е 
должен да ја свика седницата на Управниот одбор, најдоцна 5 дена од денот на 
приемот на барањето, а истата да се одржи најдоцна во наредните 8 дена. 

 Доколку претседателот, односно неговиот заменик, не свика седница на 
Управниот одбор во рок од 5 дена, седницата ќе ја свика директорот на ЈОУ Градска 
библиотека „Борка Талески“ – Прилеп. 

 Во случај на свикување на седницата согласно со претходниот став, со 
нејзината работа раководи лице согласно член 3 од овој Деловник. 

 

Член 6 

 Седниците на Управниот одбор се затворени. 

 

Член 7 

 Покана за седница на Управниот одбор заедно со материјалите по точките од 
дневниот ред, на поканетите лица се доставува по правило најмалку 5 дена пред денот 
одреден за одржување на седницата. 

 

Член 8 

 Во одредени околности, седницата на Управниот одбор може да биде свикана 
како итна седница. 

 Во таков случај, вкупната работа на Управниот одбор се приспособува на тие 
околности, а одредбите од член 5 и член 7 од овој Деловник не се применуваат како 
задолжителни. 

 

Член 9 

 Секој член на Управниот одбор е должен да присуствува на сите седници на 
Управниот одбор. 

 - членот на Управниот одбор може да изостане од седница на Управниот одбор од 
определени причини 

 - членот на Управниот одбор е должен благовремено да го извести претседателот 
за причината, поради која не може да присуствува на седницата. 

 

Член 10 

 На седницата на Управниот одбор присуствуваат сите негови членови. 
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 На седницата на Управниот одбор должен е да присуствува директорот на 
Библотеката, секретарот или лицето кое ќе го овласти да го заменува. 

 На седницата на Управниот одбор можат да присуствуваат и други лица по покана 
и со одобрение на претседателот. 

 

Член 11 

 Секој член на Управниот одбор има право да бара од директорот и од надлежните 
стручни служби, информации и материјали во врска со прашањата кои се во надлежност 
на Управниот одбор. 

 

Член 12 

 Материјалот кој претставува деловна тајна треба да ја носи назнаката - деловна 
тајна. 

 Членовите на Управниот одбор и останатите лица кои биле присутни на седницата 
на Управниот одбор се должни, материјалите и податоците кои претставуваат деловна 
тајна, истите да ги чуваат како деловна тајна. 

 

Член 13 

 Седницата на Управниот одбор ја отвора и со неа раководи претседателот. 

 Претседателот е должен: 

 - да го утврди и објави бројот на присутните членови на Управниот одбор, поради 
полноважно одлучување; 

 - да констатира каков дневен ред е усвоен; 

 - да дава збор на членовите на Управниот одбор и на другите присутни лица на 
седницата; 

 - да ги формулира заклучоците и другите одлуки, кои ги донесува Управниот 
одбор 

 - да обезбеди водење на записник од седницата, негово уредно подготвување и 
потпишување. 

 

Член 14 

 За одделни точки од дневниот ред може да се воведе подетално запознавање на 
членовите на Управниот одбор преку определување на известител, односно експерти по 
одредена проблематика. 

 Известителот го определува директорот на ЈОУ Градска библиотека „Борка Тале-
ски“ – Прилеп или лицето што ќе го овласти да го заменува, а за материјалите кои не ги 
предлага Библиотеката, известителот го определува предлагачот на материјалот. 
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 II. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ, ЗАКЛУЧОЦИ И 
       ДРУГИ АКТИ ВО НАДЛЕЖНОСТ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 

 

Член 15 

 Формулациите на одлуките и заклучоците ги утврдува претседателот на Управ-
ниот одбор, а потоа истите ги става на гласање и усвојување. 

 Одлуките, заклучоците и другите акти Управниот одбор ги донесува со мнозин-
ство гласови од вкупниот број на членови на Управниот одбор. 

 

Член 16 

 Управниот одбор одлуките, заклучоците и другите акти ги донесува со јавно гла-
сање. 

 

Член 17 

 Членот на Управниот одбор нема право да гласа за предлог одлуките во следните 
случаи: 

 - кога се одлучува за негови права и обврски; 

 - кога се одлучува за работа за која членот на Управниот одбор одлучувал во прв 
степен. 

 

Член 18 

 Гласањето се спроведува на покана на претседателот за гласање со кревање на 
рака – најпрво ЗА, потоа кој е ПРОТИВ и најпосле ВОЗДРЖАН. 

 

Член 19 

 По завршувањето на гласањето претседателот ги утврдува резултатите од гласа-
њето. 

 Резултатите се утврдуваат врз основа на бројот на гласовите дадени ЗА и ПРОТИВ 
предлогот на одлуката. 

 Предлогот на одлуката е прифатен и одлуката е донесена ако за предлог одлуката 
се изјасниле повеќе од половината од вкупниот број членови на Управниот одбор. 

 По завршувањето на гласањето и утврдување на резултатите од гласањето, претсе-
дателот објавува каква одлука е донесена. 
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 III. ОДЛОЖУВАЊЕ, ПРЕКИН И ЗАВРШУВАЊЕ НА СЕДНИЦАТА 

 

Член 20 

 Закажаната седница на Управниот одбор се одлага во случаи: 

 - кога ќе настапат околности кои го оневозможуваат одржувањето на седницата во 
определениот ден; 

 - кога по нејзиното отворање ќе се утврди дека на седницата не присуствуваат 
доволен број на членови за полноважно одлучување; 

 Седницата на Управниот одбор ја одлага претседателот, односно заменикот 
(претседавачот) на седницата. 

 

Член 21 

 Седницата на Управниот одбор се прекинува во следните случаи: 

 - поради одмор во текот на седницата; 

 - кога во текот на седницата бројот на присутните членови на Управниот одбор се 
намали под пропишаниот број за полноважно одлучување, или е под пропишаниот број за 
донесување полноважна одлука; 

 - кога поради долгото траење на седницата, или под други околности, истата не 
може да се заврши во текот на истиот ден; 

 - кога ќе дојде до тешко нарушување на редот на седницата, а претседателот не е 
во состојба да го поврати редот на седницата;  

 - седницата ја прекинува претседателот, односно заменикот (претседавачот). 

 

Член 22 

 По разгледувањето и по одлучувањето за сите прашања кои се на дневен ред на 
седницата, претседателот утврдува дека седницата е завршена. 

 Завршената седница не може да се продолжи. 

 

 

 IV. ЗАПИСНИК 
 

Член 23 

 За секоја одржана седница на Управниот одбор се води записник. 

 Записникот го води административниот службеник задолжен за правни и општи 
работи на Библиотеката, а во негово отсуство се избира записничар. 

 Сите писмени материјали предложени по точките од дневниот ред за секоја 
седница одделно се приложуваат кон записникот од таа седница. 

 Записниците со сите прилози се средуваат по редослед на одржаните седници. 

 Сите материјали и записници од седниците се евидентираат и чуваaт во архивата 
на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ – Прилеп. 

 За потребите на Библиотеката и другите овластени лица и органи се подготвува 
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препис или адекватен извод од записникот, чија веродостојност со потпис и печат ја 
заверува Директорот на Библиотеката или од него овластено лице. 

 

Член 24 

 Записникот за седницата содржи: 

 - означување на седницата; 

 - време и место на нејзиното одржување; 

 - време на нејзино започнување; 

 - список на присутни лица и констатирање на кворум; 

 - податоци за усвојување на записникот од претходната седница; 

 - податоци за оправдување на изостаноците од претходната седница; 

 - дневен ред на седницата; 

 - тек на разгледување на материјалот (имиња на дискутанти, нивна дискусија и 
предлози); 

 - тек на одлучување и донесување на одлуки; 

 - време на завршување на седницата. 

 

 

 V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 25 

 Сите одлуки, заклучоци и други акти што ги донел Управниот одбор ги потпишува 
претседателот на Управниот одбор или неговиот заменик, односно лицето кое ја водело 
седницата на Управниот одбор. 

 Стручно-правната и административно-техничката подготовка за потребите на 
Управниот одбор ја врши стручната служба на Библиотеката. 

 

Член 26 

 Измените и дополнувата на овој Деловник ги донесува Управниот одбор на 
предлог на неговите членови и Директорот на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ – 
Прилеп. 

 

Член 27 

 Овој Деловник стапува во сила со денот на неговото донесување. 

    

      Член 28 

          Со стапување во сила на овој Деловник, престанува да важи Деловникот за 
работа на Управниот одбор на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп со 
арх. бр.01-69/2 од 03.03.2003 година.  
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