
  

 На основу члана 34. и 35. Закона о култури (“Службени гласник Републике 

Србије”, број 72/09, 13/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 36. став 1. тачка 12. и 

члана 128. став 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 

17/20-пречишћени текст) и члана 23. Статута Народног музеја Зрењанин (“Службени 

лист града Зрењанина”, број 25/22), а на основу предлога Комисије за персонална 

питања, Скупштина града Зрењанина на седници одржаној  _________2023. године, 

донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЗРЕЊАНИН 

 

 

I 

 

  СИНИША ОЊИН, професор историје, ИМЕНУЈЕ СЕ за директора Народног 

музеја Зрењанин, на период од четири године, по расписаном јавном конкурсу. 

  

II 

 

 Ово Решење је коначно. 

 

III 

 

   Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Чланом 34. Закона о култури (“Службени гласник Републике Србије”, број 72/09, 

13/16-исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), прописано је да директора установе именује и 

разрешава оснивач, а чланом 35. Закона, прописано је, између осталог, да јавни конкурс 

расписује и спроводи Управни одбор установе, уз претходну сагласност оснивача. 

      Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћени текст) утврђено је да Скупштина града, именује и 

разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе 

чији је оснивач Град, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града 

доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

 Чланом 23. Статута Народног музеја Зрењанин (“Службени лист града 

Зрењанина”, број 25/22)одређено је, између осталог, да директора Музеја именује 

оснивач, на основу претходно спроведеног јавног конкурса, на период од четири године 

и да може да буде поново именован. Јавни конкурс расписује и спроводи Управни 

одбор, уз претходну сагласност оснивача. 

  Управни одбор Музеја је расписао и спровео јавни конкурс за избор директора 

Музеја, у складу са одредбама Закона и Статута и након спроведеног поступка обавио је 

разговор са јединим кандидатом који се благовремено пријавио на конкурс и који 

испуњава прописане услове. 
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 Управни одбор Музеја доставио је образложени предлог листе кандидата. Листа 

садржи и мишљење Управног одбора о стручним и организаторским способностима 

кандидата и предлог да кандидат Синиша Оњин буде именован за директора Музеја. 

 Комисија за персонална питања утврдила је предлог Решења о именовању 

Синише Оњина за директора Народног музеја Зрењанин, по расписаном јавном 

конкурсу, на период од четири године. 

 На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

 Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од 

дана достављања овог Решења. 

 

     РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 1. Синиши Оњину, Зрењанин, 

 2. Народном музеју Зрењанин Зрењанин, 

 3. Одељењу за друштвене делатности, 

 4. А р х и в и.  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  

Дана:  

З Р Е Њ А Н И Н 

 

 

                              ПРЕДСЕДНИК 

                       СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                 Чедомир Јањић 

 

 

 

 

              ПРЕДЛАГАЧ: 

Комисија за персонална питања 

Кристина Ћиришан, председник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


