
 

На основу члана 36. став 1. тачка 10. и члана 128. став 1. Статута града 

Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), 

Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана ___________ 2022. године, 

донела је следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

       

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Савремене 

галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин број 202 која је донета на седници 

Управног одбора Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин одржаној 

дана  2. јуна 2022. године.  

 

 

II 

 

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

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН          

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 

Дана: 

З Р Е Њ А Н И Н                                                       

 

                                                                                                                     

                                                          

           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                             Чедомир Јањић       

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама 

и допунама Статута Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин је члан 

36. став 1. тачка 10. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 

17/20 - пречишћен текст) којим је одређена надлежност Скупштине града да даје 

сагласност на статуте установа, организација и служби чији је оснивач Град и члан 128. 

став 1. Статута којим је утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште 

акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства. 

 Управни одбор Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин на 

седници одржаној дана 2. јуна 2022. године донео је Одлуку о изменама Статута 

Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин број 202 и исту је доставио 

Скупштини града Зрењанина на давање сагласности.     

Достављеном Одлуком о изменама допунама Статута Савремене галерије 

Уметничке колоније Ечка - Зрењанин  избрисана је шифра делатности 47.6 Трговина на 

мало предметима за културу и рекреацију у специјализованим  продавницама. Такође 

наведеним изменама је регулисан поступак именовања директора. 

   На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Решење 

о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута  Савремене галерије 

Уметничке колоније Ечка - Зрењанин, у датом тексту. 

 

Припрема: 

Јелена Табачки 

 

Контролише: 

Заменик начелника Одељења за људске ресурсе и правне послове 

Сања Марић 

 

Одобрава:  

Начелник Градске управе 

Милош Королија 

 

 

                                                                                                     





САВРЕМЕНА ГАЛЕРИЈА УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА - ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Суботићева 1, тел. 023/562-566 и 561-775; фах: 023/562-593

HTTP WWW.GALERIJA.   e-maill: GALERIJAZR:/ RS @GALERIJA.RS

шифра делатности: 91 ; мат. број: 08069131; ПИБ: 10116386702

 
 

Број: 

Датум: 02.06.2022. године 

 

На основу члана 44. став 1 тачка 9. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 

72/09, 13/16, 30/16 исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 9а Одлуке о оснивању Савремене 

галерије Уметничке колоније Ечка- Зрењанин („Службени лист општине Зрењанин“, бр 

6/92, 6/95 и 1/98 и Службени лист града Зрењанин бр. 14/09, 14/11, 21/16 и 34/21)  и члана 

21. Статута Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин (број 170/2011 од 

17.10.2011. године са изменама и допунама број 233 од 15.11.2013 и 238 од  06.09.2016. 

године и бр.14 од 24.01.2022 ), Управни одбор Савремене галерије Уметничке колоније 

Ечка – Зрењанин, на седници одржаној дана 2. јуна 2022. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА  СТАТУТА САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ УМЕТНИЧКЕ 

КОЛОНИЈЕ ЕЧКА- ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 

  У Статуту Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин (број 170/2011 

од 17. октобра 2011. године са изменама и допунама број 233 од 15. новембра 2013. године, 

број 238. од  6.септембра 2016. године и број 14 од 24. јануара. 2022. године) у члану 9. у 

ставу 2. алинеја прва брише се. 

Досадашње алинеје друга до седма постају алинеје прва до шеста. 

Члан 2. 

 

Члан 13. мења се и гласи: 

"Члан 13 

           Директора Савремене галерије именује и разрешава Оснивач на основу претходног 

споведеног јавног конкурса на период четири године и може бити поново именован. 

          Јавни конкурс расписује и спроводи управни одбор Савремене галерије уз претходну 

сагласност  Оснивача. 

          Јавни конкурс расписује се  најкасније 60 дана пре истека мандата директора. 

          Јавни конкурс се објављује на сајту Националне службе за запошљавање, на огласној 

табли или просторијама Савремене галерије и у најмање једним дневним новинама које се 

дистрибуирају на целој територији Републике. 

 Рок за подношења пријава не може бити краћи од осам нити дужи од петнаест дана 

од дана оглашавања јавног конкурса. 



       Управни одбор обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и 

у року од 30 дана од дана завршетка јавног кокурста доставља Оснивачу образложени 

предлог листе кандидата ( у даљем тексту: Листа). 

        Листа садржи мишљење управног одбора о стручним и организационим 

способноситима сваког кандидата и записник о  обаљеном разговору. 

        Оснивач именује директора установе са Листе. 

        Јавни конкурс није успео ако управни одбор утврди да нема кандидата који 

испуњавау услов да уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести оснивача и 

уколико оснивач не именује директора установе са Листе. 

         Уколико управни одбора не распише јавни конкурс утврђен у ставу 3. овог члана 

обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс није расписан обавести Оснивача." 

 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  на огласној табли 

Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин, а по добијању сагласности од 

оснивача. 

 

 

                                                                             Председник Управног одбора 

 Душко Кирћански 

 

 




