
 На основу члана 23. став 1. и члана 26. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 

72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 67. став 1. Закона о архивској грађи и 

архивској делатности ("Службени гласник РС", број 6/20), члана 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) 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 ____________ 2022. године донела је 

 

 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ВРШЕЊА ОСНИВАЧКИХ 

ПРАВА НАД ИСТОРИЈСКИМ АРХИВОМ ЗРЕЊАНИН 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о преузимању вршења оснивачких права над Историјским архивом Зрењанин 

(''Службени лист града Зрењанина'', бр. 32/12 и 21/16) у члану 4. став 2. мења се и гласи:  

 

''У оквиру делатности наведене у ставу 1. овог члана Архив: 
1. води евиденције о архивској грађи и ствараоцима и имаоцима архивске грађе 

предвиђене законом и подзаконским актима; 

2. обавља стручни надзор над евидентирањем, класификовањем, одабирањем, 

архивирањем, чувањем, стручним одржавањем и заштитом архивске грађе и 

документарног материјала; 

3. даје одобрење за уништење документарног материјала којем је истекао рок чувања; 

4. пружа стручну помоћ ствараоцу и имаоцу документарног материјала и архивске грађе 

у изради општих аката о управљању архивском грађом и документарним материјалом; 

5. преузима, сређује, обрађује архивску грађу, израђује информативна средства о 

архивској грађи, чува и стручно одржава архивску грађу;  

6. доноси акт о утврђивању архивске грађе за културно добро; 

7. обавља истраживања ради стварања целине архивског фонда; 

8. може да учествује у изградњи и развоју електронских система за управљање 

документима код ствараоца и имаоца архивске грађе и документарног материјала у 

циљу постизања интегритета система у којима се архивирају документа настала у 

њему; 

9. чува архивску грађу у електронском облику сходно прописима којима се уређују 

поступци и технолошка решења за поуздано електронско чување докумената; 

10. има право увида у податке и када постоје технички услови, право повезивања свог 

информационог система са регистрима свих стваралаца и ималаца архивске грађе и 

документарног материјала; 

11. учествује у изградњи и развоју информационог система архива; 

12. обезбеђује услове и даје архивску грађу на коришћење; 

13. обавља културно-образовну делатност; 

14. објављује архивску грађу; 

15. организује изложбе архивске грађе; 

16. стара се о редовном стручном усавршавању запослених у архивима; 

17. сачињава план заштите архивске грађе у ванредним ситуацијама; 

18. обавља друге послове утврђене Законом о архивској грађи и архивској делатности.'' 

 

 



 

Члан 2. 

 

У члану 9. став 4. иза речи: ''Управни одбор'' додају се речи: ''уз претходну сагласност 

оснивача''. 

У истом члану став 5. иза речи: ''расписује се'' додаје се реч: ''најкасније''. 
 

Члан 3. 
 

У члану 13. став 7. проценат: ''30%'' замењује се процентом: ''40%''. 
 

Члан 4. 

 

У члану 16. став 6. проценат: ''30%'' замењује се процентом: ''40%''. 
 

Члан 5. 
 

У члану 18. додају се нови став 1. и ст. 2. и 3. који гласе:  
''Висину средстава за финансирање делатности Архива утврђује оснивач, на основу 

предлога годишњег програма рада и предлога финансијског плана установе за наредну годину и 

пројекција за наредне две године. 
Архив подноси оснивачу предлог годишњег програма рада и предлог финансијског плана 

за наредну годину и пројекције за наредне две године, најкасније до 20. јула текуће године. 
Оснивач закључује са Архивом годишњи уговор о финансирању делатности установе.'' 

Досадашњи став 1. постаје став 4. 

 

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 

 

Чланом 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 67. став 1. Закона о архивској грађи и архивској делатности ("Службени гласник 

РС", број 6/20) предвиђено је да су архиви основани до дана ступања на снагу овог закона дужни 

да своју организацију и рад ускладе са одредбама овог закона у року од годину дана 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. 

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. 

Дана 23.11.2022. године, директор Историјског архива Зрењанин доставио је иницијални 

предлог за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о преузимању вршења оснивачких 

права над Историјским архивом Зрењанина. 

 Доношењу наведене Одлуке приступило се из потребе усклађивања исте са одредбама 

Закона о архивској грађи и архивској делатности и Закона о култури. Изменама и допунама 

Одлуке прецизирају се делатност установе и поступак око расписивања јавног конкурса за 

именовање директора уз претходну сагласност оснивача, утврђују се процентуална 

заступљеност представника мање заступљеног пола у управном и надзорном одбору и обавеза 

установе да у законском року поднесе оснивачу предлог програма рада и финансијског плана за 

наредну годину са пројекцијама за наредне две године, као и да се на основу ових аката за сваку 

годину закључи уговор о финансирању делатности са оснивачем. 

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

изменама и допунама Одлуке о преузимању вршења оснивачких права над Историјским архивом 

Зрењанин у датом тексту. 

      

Припрема: 

Бојана Димитријевић Голијанин 

 

Контролише: 

Заменик начелника Одељења за људске ресурсе и правне послове 

Сања Марић 

 

Одобрава: 
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