
На основу члана 32. тачка 20. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 
47/18 и 111/21-др.закон), члана 35. став 2. Закона о култури („Службени гласник 
РС", број 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 26. тачка 9. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст),  

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 10. маја 2022. године, 
донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАСПИСИВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ 

КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА  
 
I 

         Даје се сагласност Управном одбору Народног музеја из Краљева да 
распише и спроведе Јавни конкурс за именовање директора установе, у складу са 
законом.  
 

II 

        Ово решење објавити у „Службеном листу града Краљева''. 

 

                                                    О б р а з л о ж е њ е 

 Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 20. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), којим је прописано да 
скупштина јединице локалне самоуправе обавља и друге послове у складу са 
законом и статутом и члану 26. тачка 9. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којим је утврђено да Скупштина 
града  доноси прописе и друге опште и појединачне акте. 

Чланом 35. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС", број 72/09, 
13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21) прописано је да јавни конкурс за именовање 
директора установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе расписује и 
спроводи управни одбор установе уз претходну сагласност оснивача. 

Управни одбор Народног музеја из Краљева обратио се Скупштини града 
Краљева захтевом за давање сагласности за расписивање и спровођење Јавног 
конкурса за именовање директора, с обзиром на истек мандата директора 
Установе, и у складу с тим донето је решење као у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се 
покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду у року од 
30 дана од дана пријема решења.  

 
Скупштина града Краљева 
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Дана: 10. маја 2022. године                                            Председник 

                                                                              Скупштине града Краљева                                                                                 

                                                               Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 


