Скупштина града Крагујевца, на основу члана 32. тачка 9. у вези члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14,
101/16 и 47/18), члана 39. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16)
и члана 40. став 1. тачка 31. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца ''
број 8/19) на седници одржаној дана ______2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора
Народног музеја у Крагујевцу
1. Разрешава се Ненад Ђорђевић, дипломирани историчар из Крагујевца, дужности
директора Народног музеја у Крагујевцу.
2. Ово решење објавити у '' Службеном листу града Крагујевца ''
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. тачка 9. у
вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 34. став 2. Закона о култури (''Службени гласник
РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16) и члана 40. став 1. тачка 31. Статута града Крагујевца
(''Службени лист града Крагујевца '' број 8/19), којима је утврђено да скупштина јединице
локалне самоуправе, односно да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни
одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби,
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 39. став 1. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16)
дужност директору престаје истеком мандата и разрешењем.
Чланом 39. ставом 2. тачке 3. и 4. утврђено је да оснивач установе може разрешити
директора пре истека мандата ако нестручним, неправилним и несавесним радом
проузрукује већу штету у установи или тако занемарује, или несавесно извршава своје
обавезе, да су настале или могу настати веће сметње у раду установе и ако је против њега
покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности
директора, односно ако је правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело, које га
чини недостојним за обављање дужности директора установе.
Дана 18.08.2019. године Управни одбор Народног музеја у Крагујевцу поднео је
предлог за разрешење дужности директора Ненада Ђорђевића, у коме се наводи да
документи који су потребни за функционисање установе не достављају оснивачу на време,
из чега произилази да директор занемарује или несавесно извршава своје обавезе због
којих могу настати веће сметње у раду установе. Такође, председник Управног одбора је у
наведеном предлогу изјавио да је поднео кривичну пријаву против директора установе због
тога што је установио да је на Финансијском плану за 2019. годину Народног музеја у
Крагујевцу фалсификован потпис председника Управног одбора установе.
На основу наведеног, а на предлог овлашћеног предлагача одлучено је као у
диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог решења може се поднети тужба Вишем
суду у Крагујевцу у року од 60 дана од дана пријема овог решења.
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: ____________
У Крагујевцу,_________2019. године
ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Петрашиновић
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Скупштина града Крагујевца, на основу члана 32. тачка 9. у вези члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14,
101/16 и 47/18), члана 34. и 37. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и
30/16) и члана 40. став 1. тачка 31. Статута града Крагујевца (''Службени лист града
Крагујевца '' број 8/19) на седници одржаној дана _________2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Народног музеја Крагујевац
1. Именује се Милош Јуришић, дипломирани археолог из Крагујевца, за вршиоца
дужности директора Народног музеја у Крагујевцу, најдуже до годину дана, почев од
14.09.2019. године.
2. Ово решење објавити у '' Службеном листу града Крагујевца ''
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у одредбама члана 32. тачка 9. у
вези члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',
број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 31. Статута града Крагујевца
(''Службени лист града Крагујевца '' број 8/19), којима је утврђено да скупштина јединице
локалне самоуправе, односно да Скупштина града именује и разрешава управни и надзорни
одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби,
чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 37. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16 и 30/16)
утврђено је да оснивач може имененовати вршиоца дужности директора установе, без
претходног спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре
истека мандата, коју ту функцију може обављати најдуже једну годину.
Из приложене документација Милан Јуришић испуњава услове из члана 4. Статута о
изменама и допунама Статута Народног музеја у Крагујевцу и то: стечено високо
образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету у оквиру образовно-научног поља Друштвенохуманистичких наука и то библиотекарство, архиварство и музеологија, економске науке,
историјске и археолошке науке, културолошке науке и комуникологија, политичке науке,
правне науке, филозофија или науке о уметностима, да има најмање пет година радног
искуства у струци, да се проти њега не воде истрага и стражне радње, и да против њга није
подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, да је
држављанин Републике Србије и да има општу здравствену способност.
На основу наведеног, а на предлог овлашћеног предлагача одлучено је као у
диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог решења може се поднети тужба Вишем
суду у Крагујевцу у року од 60 дана од дана пријема овог решења.
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број: _______________
У Крагујевцу,_________2019..године
ПРЕДСЕДНИК
Мирослав Петрашиновић
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