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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) 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 24.03.2021. године 

утврдило Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама 

Статута Историјског архива Зрењанин, на исти нема примедби и упућује га 

Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење.                                     

 

   

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Мирјана Баста.      
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Симо Салапура 

 

 

 

ЈХ/ 



 

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 ___________ 2021. године, 

донела је следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

       

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Историјског 

архива Зрењанина број 189/2021 која је донета на седници Управног одбора 

Историјског архива Зрењанина одржаној дана 12. марта 2021. године.  

 

 

II 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 
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З Р Е Њ А Н И Н                                                                                                            

 

                                                                                                                     

                                                          

           ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                      СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                                             Чедомир Јањић       
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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 Историјског архива 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 Историјског архива Зрењанин на седници одржаној дана 12. 

марта 2021. године донео је Одлуку о изменама и допунама Статута Историјског архива 

Зрењанин бр. 189/2021 и исту је доставио Скупштини града Зрењанина на давање 

сагласности.     

 

  Достављеном Одлуком усклађен је Статут Историјског архива Зрењанин са 

Законом о изменама и допунама Закона о култури објављеном у Службеном гласнику 

РС под бројем 6/20.  Такође наведеним изменама усклађена је делатност, односно 

надлежност архива са Законом о архивској грађи и архивској делатности који је почео 

да се примењује 2. фебруара 2021. године, а чијом применом су престале да важе 

одредбе (чл.76.) Закона о културним добрима (''Службени гласник РС'' број 71/94) које 

су регулисале ову област. 

 

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

о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Историјског архива 

Зрењанин у датом тексту. 

 

Обрадила:  

Јелена Табачки 

 

 

      НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА                                                                                           

       ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ                                      

        И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ                                                     
              Ђина Даријевић                                                          

                                                                                                                                            

 

       

                 НАЧЕЛНИК 

                      ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

                        Јасмина Малинић 

                                                                                                           
















