
 

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 14 која је донета на седници 

Управног одбора Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин одржаној 

дана  24. јануара 2022. године.  

 

 

II 

 

 Решење 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       

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 24. јануара 2022. године донео је Одлуку о изменама и 

допунама Статута Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин број 14  и 

исту је доставио Скупштини града Зрењанина на давање сагласности.     

Достављеном Одлуком о изменама и допунама Статута Савремене галерије 

Уметничке колоније Ечка - Зрењанин  регулисан је поступак именовања директора , као 

и избор, састав и број чланова управног и надзорног одбора и усклађивање истог са 

Одлуком о изменама и допуни Одлуке о оснивању Савремене галерије Уметничке 

колоније Ечка - Зрењанин ("Службени лист града Зрењанина", број 34/21). 

   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:  

в.д.  начелника 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:14 

Датум:24.01.2022. 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), Управни одбор Савремене галерије Уметничке колоније 

Ечка - Зрењанин, на седници одржаној дана 24.01 2022. године донео је: 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 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 и 238 

од 6. септембра 2016. године) у члану 4. у ставу 3 речи: „Трговински суд“ замењују се 

речима: „Привредни суд“. 

 

Члан 2. 

Члан 8. мења се и гласи: 

„Члан 8. 

Савремена 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, уметнички дела насталих у Уметничкој 

колонији у Ечки и унапређивању и ширењу ликовне културе. 

Обављање  делатности  Савремене 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;  

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

документације; 

5) утврђивање и  спровођење мера заштите уметничких дела  у савременој 

галерији; 

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

7) коришћење уметничких дела из збирке кроз 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  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. 

     Музејска грађа Савремене галерије  је сабрана у једну збирку и састоји се од 

уметничких дела и то: слика, скулптура, објеката, инсталација, графике, цртежа и 

нових медија.“ 

 

Члан 3. 

Члан  9. мења се и гласи: 

„Члан 9. 
Шифра делатности  Савремене галерије је: 

 91.02- делатност музеја галерија и збирки 

Поред претежне делатности и става 1. овог члана, Савремене 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 и путем интернета; 

 58.11 Издавање књига; 

 58.19 Остала издавачка делатност; 

 18.13 Услуге припреме за штампу; 

 90.03 Уметничко ствралаштво.“ 

 

Члан 4. 

 Члан 14 мења се и гласи: 

„Члан 14. 

 Кандидат за директора мора да има: 

1. стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по 

пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или 

стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, 

по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године); 

2. пет година радног искуства у култури; 

3. да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за 

кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична 

дела која га чине недостојним за обављање дужности директора; 

4. држављанство Републике Србије; 

5. знање страног језика; 



6. знање рада на рачунару; 

Кандидат за директора је дужан да предложи програм рада и развоја установе, као 

саставни део конкурсне документације.“ 

 

Члан 5. 

После члана 14 додаје  се члан 14 а који гласи: 

„Члан 14а 
Конкурсна документација за избор кандидата за директора треба да садржи 

следеће доказе:  

1) предлог програма рада и развоја Савремене галерје; 

2) диплому или уверење о стеченој стручној спреми;  

3) радну књижицу, односно други доказ о радном искуству (уговори, потврде и 

др.) из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је 

стечено радно искуство у области културе;  

4) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним 

резултатима; 

5) уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и 

да против њега није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по 

службеној дужности; 

6) уверење да кандидат није правноснажно осуђиван;  

7) уверење о држављанству Републике Србије;  

8) извод из матичне књиге рођених;  

Докази из става 1. овог члана прилажу се у оригиналу или копији овереној код 

надлежног органа.  

Докази из става 1. тач. 5); 6); 7); и 8) прибављају се у складу са законом којим се 

уређује управни поступак.“ 

 

Члан 6. 

У члану 16. после става 2. додају се ставови 3.,4. и 5. који гласе: 

„Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора из 

става 1. овог члана. 

Вршилац дужности директора мора да испуњава услове за избор кандидата за 

директора из члана  14. став 1. Статута. 

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора.“ 

 

Члан 7. 

У члану 19.  у ставу 7. број „30“  замењује се бројем „40“. 

 

Члан 8. 

У члану 26. у ставу 6.  број „30“  замењује се бројем „40“. 

 

Члан 9. 

Назив Одељка под римским бројем VIII. мења се и гласи: „СТРУЧНИ САВЕТ“. 

 

Члан 10. 

Члан 28 . мења се и гласи: 

"Члан 28 

Директор образује Стручни савет као радно тело које помаже директору у 

обављању стручне делатности Савремене галерије ." 

 

 

 



Члан 11. 

 Члан 29. мења се и гласи: 

„Члан 29. 

Задатак Стручног савета је да разматра питање из уметничке, програмске и 

стручне делатности и даје  мишљење и препоруке у вези са стручним радом Савремене 

галерије.“ 

 

Члан 12. 

Члан 30. мења се и гласи: 

„Члан 30. 

Стручни савет има три  члана које чине лица од високог уметничког и стручног 

интегритета и ауторитета  која су стручно оспособљена за рад у музејима.  

Стучни савет даје писмено мишљење и препоруке директору у вези са стручним 

радом  и  програмом Савремене галерије. 

О раду Стручног савета води се записник. 

Стручни савет ради у седницама. 

Чланови стручног савета се бирају на период од годину дана.“ 

 

Члан 13. 

 Члан 32. мења се и гласи: 

„Члан 32. 

 Средства за рад  Савремене галерије Зрењанин 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 14. 

У члану 38. алинеја шеста мења се и гласи: 

„- јавне набавке и набавке на које се закон не примењује,“. 

 

Члан 15. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

             У складу са Одлуком о изменама и допунама  одлуке о оснивању 

Савремене галерије Уметничке колоније Ечка-Зрењанин („Службени лист града 

Зрењанина бр.34. од 17.12.2021 године, даље у тесту: Одлука о оснивању)  управни 

одбор Савремене галерије Зрењанин усклађује Статут са Одлуком о оснивању. 

             На основу члана 1. и члана 2. Одлуке о оснивању извршене су промене у 

Статуту у члану 8. и члану 9. које се односе на делатност установе, који послови 

спадају у надлежност установе, шифра делатности и додатне шифре делтаности 

установе. 

             У складу са чланом 49. став 3. Законом о музејској делатности ("Службени 

гласник РС", бр. 35/21 и 96/21),  и  чланом 36. Законом о култури ( Службени гласник 

РС'', бр. 72/09.13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21) и Уредбом о каталогу радних 

места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл.гласник РС бр. 

81/2017,6/2018 и 43/2018), измењен је члан 14. који се односи на услове које директор 

мора да испуњава приликом конкурисања за директора Савремене галерије а у члану 

14а  су додати докази које је кандидат дужан приложи. У складу  Законом о култури 

допуњен је и члан 16. који се односи на вршиоца дужности директора. 

            На основу члана 4 и 5. Одлуке о оснивању измењене су чланови 19.и 26. 

које се односе на родну равноправност чланова управног и надзорног одбора, тако да у 

саставу  управног и надзорног одбора мора да има најмање 40%  мање заступљеног 

пола. 

           На основу члана 50. Закона о музејској делатности прописано је да у јавном 

музеју се образује стручни савет. Стручни савет разматра питања из програмске 

односно стручне делатности и директору даје мишљења и препоруке у вези са 

стручним радом музеја.Састав, надлежност и начин рада стручног савета уређује се 

статутом музеја, те је сходно томе измењен одељак број VIII СТРУЧНИ САВЕТ и у 

члану 28., 29. и 30. су извршене измене у складу са Законом. 

У скалду са чланом 3. Одлуком о оснивању измењен је и члан 32. Статута које се 

односи на начин финансирања установе.  

У складу са прописима који се односе на Јавне набавке измењен је и члан 38. 

Статута алинеја шеста . 

На основу изнетог предлаже се скупштини да да Сагласност на Одлуку о 

Изменама и допунама Статута Савремене галерије Зрењанин, у датом тексту. 

 

                                                                 Председник Управног одбора 

                                   Душко Кирћански 


