На основу члана 32. тачка 9. 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. и 36. Закона о култури („Службени гласник РС",
број 72/09, 13/16, 30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 26. тачка 12. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), члана 39.
став 2, члана 40, члана 41. и члана 42. Статута Народног музеја из Краљева од
10.маја 2022.године,
Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 08. јула 2022. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ИЗ КРАЉЕВА
I
Именује се Дарко Гучанин, дипломирани историчар, за директора Народног
музеја из Краљева, по спроведеном јавном конкурсу, на период од четири године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
листу града Краљева".
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32. тачка 9.
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) и члану 26. тачка 12. Статута града
Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст), којима је
утврђено да скупштина јединице локалне самоуправе, између осталог, именује и
разрешава директоре установа, организација и служби чији је оснивач.
Чланом 35. Закона о култури („Службени гласник РС", број 72/09, 13/16,
30/16-испр, 6/20, 47/21 и 78/21) прописано је да се директор установе чији је
оснивач јединица локалне самоуправе именује на основу претходно спроведеног
јавног конкурса на период од четири године и да може бити поново именован; да
јавни конкурс расписује и спроводи управни одбор установе, уз претходну
сагласност оснивача, најкасније 60 дана пре истека мандата директора; да
управни одбор обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из
конкурса и у року од 30 дана од завршетка јавног конкурса доставља оснивачу
образложен предлог листе кандидата, која садржи мишљење управног одбора о
стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о
обављеном разговору; да оснивач именује директора установе са Листе; чланом
36. Закона прописани су услови за именовање директора установе, као и да је
кандидат за директора дужан да предложи програм рада и развоја установе као
саставни део конкурсне документације.
Чланом 39. став 2. Статута Народног музеја из Краљева прописано је да
директора Музеја именује и разрешава оснивач; чланом 40. прописано је да се
директор установе именује на основу претходно спроведеног јавног конкурса на
период од четири године и да може бити поново именован; чланом 41. прописани
су услови за именовање директора, а чланом 42. да конкурсна документација,
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поред осталог, треба да садржи и предлог програма рада и развоја Музеја за
период од четири године.
Управни одбор Народног музеја из Краљева је, по добијеној претходној
сагласности оснивача Скупштине града Краљева за расписивање јавног конкурса
од 10.маја 2022.године, у складу са прописаним роковима расписао и објавио јавни
конкурс, на који је поднета једна пријава, након чијег отварања је Управни одбор
утврдио да кандидат испуњава услове из јавног конкурса, и са њим је обављен
разговор, сачињен записник о обављеном разговору и утврђена Листа кандидата
за именовање директора, са једним кандидатом, која садржи мишљење Управног
одбора о стручним и организационим способностима предложеног кандидата.
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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