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СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 

 

  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), члана 110. став 1. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст и 33/20) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр.16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20)  

Градско веће града Зрењанина је дана 10.12.2021. године утврдило Предлог Одлуке о 

изменама и допуни Одлуке о оснивању Савремене галерије Уметничке колоније 

Ечка-Зрењанин, на исти нема примедби и упућује га Скупштини града Зрењанина на 

разматрање и доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Душан Радишић.                          
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Симо Салапура 

 

ЈХ/ 

 



 

  На основу члана 51. став 1. тачка 33. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 110. став 3. 

Пословника Скупштине града Зрењанинa (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 

17/20 – пречишћен текст и 33/20), Градоначелник града Зрењанина је дана 

10.12.2021. године разматрао Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о 

оснивању Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин и дао следеће 

 

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

 

 

 Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о 

изменама и допуни Одлуке о оснивању Савремене галерије Уметничке 

колоније Ечка-Зрењанин, који је утврдило Градско веће.  
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З р е њ а н и н 

                               

 

 

 

                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                           Симо Салапура   

 

 

ЈХ/ 

 

 



На основу чл. 23. став 1. и 26. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 

13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 8. тачка 2) и члана 85. Закона о музејској 

делатности ("Службени гласник РС", бр. 35/21 и 96/21), члана 13. став 1. Закона о јавним 

службама ("Службени гласник РС", број 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - испр. др. 

закона, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 - др. закон), и чл. 36. тачка 10) и 128. став 1. 

Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 – пречишћен 

текст), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана ____________ 2021. године, 

донела je следећу: 

 

О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  САВРЕМЕНЕ ГАЛЕРИЈЕ 

УМЕТНИЧКЕ КОЛОНИЈЕ ЕЧКА-ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1. 

 

         У одлуци о оснивању Савремене Галерије Уметничке колоније Ечка –Зрењанин 

("Службени лист Општине Зрењанин", бр. 6/92, 6/95 и 1/98 и "Службени лист града 

Зрењанина", бр. 14/09, 14/11 и  21/16),  члан 3. мења се и гласи: 

 

"Члан 3. 

 

         Галерија је специјализовани уметнички музеј који обавља музејску делатност у 

складу са Законом чији је основни  задатак прикупљање, евидентирање, чување, излагање, 

презентација и истраживање уметничких дела југословенске и српске послератне ликовне 

уметности, уметничких дела насталих у Уметничкој колонији у Ечки и унапређивању и 

ширењу ликовне културе. 

        Шифра делатности Галерије је: 

91.02- делатност музеја галерија и збирки; 

Поред претежне делатности  и става 1. овог члана, Галерија обавља и следеће 

делатности: 

47.6 Трговина на мало предметима за културу и рекреацију у специјализованим 

продавницама; 

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим 

продавницама; 

47.91 Трговина посредством поште или путем интернета; 

58.11 Издавање књига; 

58.19 Остала издавачка делатност; 

18.13 Услуге припреме за штампу; 

90.03 Уметничко стваралаштво." 

        Члан 2. 

После члана 3. додаје се члан 3а. који гласи: 

"Члан 3а 

           Обављање делатности Галерије обухвата: 



1) прикупљање, документовање и обраду уметничких дела; 

2) истраживање, проучавање и вредновање уметничких дела из збирке; 

3) утврђивање покретних културних добара – уметничких дела у складу са Законом;  

5) чување, одржавање и коришћење уметничких дела из збирке и музејске  

    документације; 

6) утврђивање и  спровођење мера заштите уметничких дела у Галерији; 

7) коришћење уметничких дела из збирке у промовисању кроз излагање;  

   публикације, предавања, едукативно-просветни рад и на друге начине; 

8) вођење прописане документације о уметничким делима, збирци и галеријским  

     активностима; 

9) организацију и реализацију изложби, студијских изложби  и уметничких колонија  

      у Ечки; 

10) организацију и реализацију уметничких и културних догађаја у оквиру делокруга  

      рада; 

11) припрему, публиковање и продају галеријских издања и пратећег садржаја  

       везаних за делатност; 

12) спровођење дигитализације збирке Галерије и музејске документације; 

13) сповођење ревизије музејске збирке и достављање извештаја оснивачу; 

14) процену културно-уметничке, историјске вредности уметничких дела за  

      потребе евидентирања и осигурања; 

15) организацију и реализацију израде и продаје сувенира и других промотивних  

       материјала; 

16) друге послове у складу са Законом и другим прописима." 

 

Члан 3. 

 

Члан 4. мења се и гласи: 

"Члан 4. 

 

Средства за рад  Галерије обезбеђује град Зрењанин. 

Додатна средства остварују се и из сопствених прихода: 

1) продајом производа и услуга; 

2) пружањем стручних услуга; 

3) донаторством; 

4) спонзорством; 

5) поклонима; 

6) оснивањем фондација; 

7) на други начин у складу са законом." 

 

Члан 4. 

 

   У члану 9. у ставу 7. број: "30" замењује се бројем: "40" . 

 

 

 



Члан 5. 

 

   У члану 10. у ставу 6. број: "30" замењује се бројем: "40" . 

 

Члан 6. 

 

    Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

Члaном 23. став 1. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16, 30/16 

– испр, 6/20, 47/21 и 78/21) утврђено је да Установу може основати Република Србија, 

аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, друго правно или физичко лице, под 

условима прописаним законом, а чланом 26. Закона, утврђена је садржина акта о 

оснивању, као и да исти доноси оснивач. 

Чланом 8. тачка 2) Закона о музејској делатности ("Службени гласник РС", бр. 

35/21 и 96/21) прописано је да музејску делатност обављају галерије, а чланом 85. 

прописано је да су музеји основани до дана ступања на снагу овог закона  дужни да своју 

организацију и рад ускладе са одредбама овог закона у року од једне године од дана 

ступања на снагу овог закона. 

 Чланом 13. став 1. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'', бр. 42/91, 

71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. 

закон), прописано је да оснивач установе обезбеђује средства потребна за оснивање и 

почетак рада установе и да доноси акт о оснивању, а чланом 4. Закона утврђено је да 

установу, предузеће и други облик организовања за обављање делатности могу основати 

Република, аутономна покрајина, град, општина и друга правна и физичка лица.  

Чланом 36. тачка 10. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20 – пречишћен текст), утврђено је да Скупштина града оснива јавна предузећа и 

друге облике организовања за обављање делатности од општег интереса у складу са 

законом и Статутом, установе, организације и службе у области предшколског образовања 

и васпитања, основног образовања и културе од значаја за Град и за припаднике свих 

националних заједница, социјалне заштите, здравствене заштите, физичке културе, спорта, 

омладине, дечје заштите, заштите природе и туризма и врши надзор над њиховим радом, 

даје сагласност на њихове структуре, опште акте и друге правне радње, а чланом 128. став 

1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, 

решења, закључке, препоруке и упутства. 

Доношењу Одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању Савремене галерије 

Уметничке колоније Ечка - Зрењанин, приступило се из потребе усклађивања исте са 

Законом о музејској делатности ("Службени гласник РС", бр. 35/21 и 96/21). Такође 

наведеним изменама број чланова управног и надзорног одбора мање заступљеног пола 

усклађује се са изменама Законом о култури ("Службени гласник РС", број 78/21).  

На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о 

изменама и допуни Одлуке о оснивању 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:  

в.д. начелника Градске управе 

Милош Королија 


