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На основу члана 50. ст. 3. Пословника 
Скупштине града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', број 17/20 – пречишћен текст 

и 33/20) Комисија за прописе Скупштине града 
Зрењанина на седници одржаној дана 

06.09.2022.   године утврдила је пречишћен 

текст Одлуке о оснивању Народног музеја у 

Зрењанину  који обухвата: 
1) Одлуку о оснивању Народног музеја у 

Зрењанину („Сл. лист општине Зрењанин”, 

бр. 6/92) из кога је изостављен члан 15. у 
коме је утврђен престанак важења Решења о 

проглашењу Народног музеја у Зрењанину 

самосталну установу, такође изостављен је 
члан 16. у коме је утврђено када та Одлука 

ступа на снагу; 

2) Одлуку о изменама одлуке о оснивању 

Народног музеја у Зрењанину (''Службени 
лист општине Зрењанин'', бр. 1/98) из кога је 

изостављен члан 2. у коме је утврђено када та 

Одлука ступа на снагу; 
3) Одлуку о изменама одлуке о оснивању 

Народног музеја у Зрењанину (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 9/09) из кога је 
изостављен члан 8. у коме је утврђено када та 

Одлука ступа на снагу; 

4) Одлуку о изменама и допунама одлуке о 

оснивању Народног музеја у 
Зрењанину (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 11/11) из кога је изостављен 

члан 12. у коме је утврђено када та Одлука 
ступа на снагу; 

5) Одлуку о изменама одлуке о оснивању 

Народног музеја у Зрењанину (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 21/16), из кога је 
изостављен члан 3. У којем је утврђен рок за 

усаглашавање Статута Народног музеја 

Зрењанин са том Одлуком, такође изостављен 
је члан 4. у коме је утврђено када та Одлука 

ступа на снагу; 

6) Одлуку о допуни одлуке о оснивању 
Народног музеја у Зрењанину (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 8/19) из кога је 

изостављен члан 2. у коме је утврђено када та 

Одлука ступа на снагу 

7) Одлуку о изменама и допуни одлуке о 

оснивању Народног музеја у 
Зрењанину (''Службени лист града 

Зрењанина'', бр. 26/21) из које је изостављен 

члан 6. у коме је утврђено када Одлука ступа 
на снагу. 

 

OДЛУКА O OСНИВAЊУ НAРOДНOГ 

МУЗEJA У ЗРEЊAНИНУ 

(пречишћен текст) 
 

Члaн 1. 
 

Oвoм oдлукoм град Зрeњaнин oснивa 

Нaрoдни музej (у дaљeм тeксту: Музej).  
 

Члaн 2. 
 

Сeдиштe Mузeja je у Зрeњaнину, 
Субoтићeвa бр.1.  

Музеј обавља своју делатност и у 

депандансу "Спомен кућа Славка Жупанског" 
који се налази на адреси Светосавска бр. 4 у 

Зрењанину. 

Члaн 3. 
 

Шифра делатности Музеја је: 

91.02- делатност музеја, галерија и збирки.  
Музејска  делатност  је  јавна  делатност  

заштите  музејске  грађе  и  нематеријалног 

културног наслеђа од општег интереса за 
Републику Србију која подразумева стручни и 

научни рад на истраживању, прикупљању, 

евидентирању, сабирању, документационој  

обради, очувању, конзервацији, рестаурацији, 
чувању, излагању, тумачењу, презентацији и 

дигитализацији  цивилизацијских  и  културних  

материјалних, нематеријалних  и  природних 
добара у физичком  и  дигиталном  облику  у  

циљу проучавања, едукације, уживања и развоја 

друштва. 
Обављање музејске делатности обухвата:  

1) откривање, прикупљање, документовање и 

обраду музејске грађе;  

2) истраживање,  проучавање  и  вредновање  
музејске  грађе  и  елемената нематеријалног 

културног наслеђа и музејске 

документације;  
3) утврђивање  покретних  културних  добара  -  
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музејских  предмет  и  регистровање 

елемената нематеријалног културног 
наслеђа;  

4) утврђивање  добара  под  претходном  

заштитом  и  вођење  евиденције  о  добрима 

под претходном заштитом;   
5) чување, одржавање и коришћење музејске 

грађе и музејске документације;  

6) предлагање,  утврђивање,  спровођење  и  
праћење  спровођења  мера  заштите 

музејске грађе и елемената нематеријалног 

културног наслеђа;  

7) коришћење музејске грађе и регистрованих 
елемената нематеријалног културног 

наслеђа у промовисању кроз излагање, 

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

8) вођење  прописане  документације  о  

музејској  грађи,  збиркама,  музејским 
активностима и регистрованим елементима 

нематеријалног културног наслеђа;  

9) организацију и реализацију сталне поставке 

и повремених изложби;  
10) организацију  и  реализацију  уметничких  и  

културних  догађаја  у  оквиру делокруга 

рада;   
11) припрему,  публиковање  и  продају  

музејских  издања  и  пратећег  садржаја 

везаних за делатност;  
12) спровођење  дигитализације  музејске  грађе,  

музејске  документације  и регистрованих 

елемената нематеријалног културног 

наслеђа;   
13) пружање стручне помоћи власницима и 

држаоцима музејске грађе;  

14) пружање  подршке  и  стручне  помоћи  за  
очување  нематеријалног  културног наслеђа 

кроз сарадњу са заједницама које га 

баштине;   

15) ревизију музејске грађе и достављање 
извештаја оснивачу;   

16) процену културно-уметничке, историјске и 

научне вредности музејске грађе за потребе 
евидентирања и осигурања;   

17) израду стручних мишљења и елабората о 

музејској грађи, збиркама о којима се 
старају,  као  и  музејској  грађи  других  

физичких  и  правних  лица  и  елемената 

нематеријалног културног наслеђа;   

18) организацију и реализацију израде и продаје 
сувенира и других промотивних материјала;   

19) друге послове у складу са законом и другим 

прописима. 
Члaн 4. 

 

Средства за рад Музеја 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. 
 

Члaн 5. 
 

Музеј је дужан да Скупштини града 
Зрењанина, најкасније до 15. марта текуће 

године, поднесе извештај о раду и извештај о 

финансијском пословању за претходну годину. 
 

Члaн 6. 
 

Скупштина града Зрeњaнина дaje 

сaглaснoст нa Стaтут Музеја.  
 

Члaн 7. 
 

Mузej имa слeдeћe oргaнe: дирeктoрa, 
упрaвни oдбoр и нaдзoрни oдбoр.  

 

Члaн 8. 
 

Музејом руководи директор.  
Директора именује и разрешава 

Скупштина града Зрењанина. 
 

Члан 8а. 
 

Директор Музеја:  

1) организује и руководи радом Музеја;  
2) доноси правилник о организацији и 

систематизацији радних места и друга 

општа акта у складу са законом и статутом 
Музеја;  

3) извршава одлуке управног одбора Музеја;  

4) заступа Музеј;  

5) стара се о законитости рада Музеја; 
6) одговоран је за спровођење програма рада 

Музеја;  

7) одговоран је за материјално-финансијско 
пословање Музеја; 

8) врши друге послове утврђене законом и 

статутом Музеја. 
 

Члaн 9. 
 

Музејом управља управни одбор.  

Управни одбор има пет чланова.  

Председник управног одбора именује се 
из реда чланова управног одбора.  

Чланове управног одбора именује и 

разрешава Скупштина града Зрењанина, из реда 

истакнутих стручњака и познавалаца културне 
делатности. 
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Два члана управног одбора именују се из 

реда запослених у Музеју на предлог 
репрезентативног синдиката Музеја.  

Најмање један од чланова управног 

одбора из реда запослених мора да буде из реда 

носилаца основне, тј програмске делатности.  
Састав управног одбора треба да обезбеди 

заступљеност од најмање 40% представника 

мање заступљеног пола.  
Чланови управног одбора именују се на 

период од четири године и могу бити 

именовани највише два пута. 
 

Члан 9а. 
 

Управни одбор Музеја:  

1) доноси статут;  

2) доноси друге опште акте Музеја, предвиђене 
законом и статутом;  

3) утврђује пословну и развојну политику;  

4) одлучује о пословању Музеја; 

5) доноси програме рада на предлог директора; 
6) доноси годишњи финансијски план;  

7) усваја годишњи обрачун;  

8) усваја годишњи извештај о раду и 
пословању;  

9) даје предлог о статусним променама, у 

складу са законом;  
10) даје предлог оснивачу о кандидату за 

директора;  

11) закључује уговор о раду са директором, на 

одређено време, до истека рока на који је 
изабран, односно до његовог разрешења, а 

када је за директора именовано лице које је 

већ запослено у Музеју на неодређено 
време, закључује анекс уговора о раду, у 

складу са законом о раду;  

12) одлучује о другим питањима утврђеним 
законом и статутом.  

Сагласност на акте из става 1. тач. 5) и 6) 

даје Скупштина града Зрењанина. 
 

Члaн 10. 
 

Надзорни одбор обавља надзор над 

пословањем Музеја.  

Надзорни одбор има три члана.  

Председник надзорног одбора именује се 
из реда чланова надзорног одбора.  

Чланове надзорног одбора именује и 

разрешава Скупштина града Зрењанина. 

 Један члан надзорног одбора именује се 
из реда запослених у Музеју на предлог 

репрезентативног синдиката Музеја.  

Састав надзорног одбора треба да 
обезбеди заступљеност од најмање 40% 

представника мање заступљеног пола.  

Чланови надзорног одбора именују се на 

период од четири године и могу бити 
именовани највише два пута. 

Надзорни одбор, најмање једанпут 

годишње подноси извештај о свом раду 
Скупштини града Зрењанинa. 
 

Члaн 11. 
 

Упрaвни oдбoр ћe дoнeти Стaтут Mузeja у 

рoку oд 30 дaнa oд дaнa ступања на снагу 
одлуке о оснивању.  

 

Члaн 12. 
 

Дo дoнoшeњa стaтутa, Музej ћe 

примeњивaти пoстojeћи Стaтут и oпштa aктa.  
 

Члaн 13. 
 

Овај пречишћени текст Одлуке објавити у 

"Службеном листу града Зрењанин". 
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