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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 09.12.2022. године утврдило Предлог Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о преузимању права, обавеза и одговорности 

оснивача Културног центра Зрењанина, на исти нема примедби и упућује га 

Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Горан Маринковић. 
 

 

 

       

  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 

09.12.2022. године разматрао Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

преузимању права, обавеза и одговорности оснивача Културног центра Зрењанина 

и дао следеће 

 

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

 

 

 Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о преузимању права, обавеза и одговорности 

оснивача Културног центра Зрењанина, који је утврдило Градско веће.  
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З р е њ а н и н 

                               

 

 

 

                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                           Симо Салапура   

 

 

 

 

 

ЈХ/ 



 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), чланa 13. став 1. Закона о јавним 

службама ("Сл. 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 ПРАВА, ОБАВЕЗА И 

ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА 

ЗРЕЊАНИНА 

 

Члан 1. 

У Одлуци о преузимању права, обавеза и одговорности оснивача Културног центра 

Зрењанин (''Међуопштински службени лист Зрењанин'', број 7/91, ''Службени лист 

општине Зрењанин'', бр. 6/92, 1/98 и 4/98 и ''Службени лист града Зрењанина'', бр. 14/09, 

17/13 и 21/16)  у члану 3. после алинеје шесте додају се алинеје седма и осма, које гласе:  

''- 59.1 Кинематографска и телевизијска продукција; 

 - 59.2 Снимање и издавање звучних записа и музике''. 

 

Члан 2. 

У члану 7. став 2. речи: ''Судски регистар'' замењују се речима: ''Регистар установа 

културе, који води Агенција за привредне регистре''. 

 

Члан 3. 

У члану 12. став 7. проценат: ''30%'' замењује се процентом: ''40%''. 

 

Члан 4. 

У члану 13. став 6. проценат: ''30%'' замењује се процентом: ''40%''. 

 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Зрењанина''. 
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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 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 6. децембра 2022. године директор Културног центра Зрењанин доставио је 

иницијални предлог за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о преузимању 

права, обавеза и одговорности оснивача Културног центра Зрењанин. 

 Доношењу наведене Одлуке приступило се ради усклађивања исте са одредбама 

Закона о култури и стицања услова за пружање нових услуга. Изменама и допунама 

Одлуке додају се као делатност установе кинематографска и телевизијска продукција и 

снимање и издавање звучних записа и музике, прописује се обавеза уписа у Регистар 

установа културе који води Агенција за привредне регистре и утврђује се процентуална 

заступљеност представника мање заступљеног пола у управном и надзорном одбору 

установе. 

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

изменама и допунама Одлуке о преузимању права, обавеза и одговорности оснивача 

Културног центра Зрењанин у датом тексту. 

      

Припрема: 

Бојана Димитријевић Голијанин 

 

Контролише: 

Заменик начелника Одељења за људске ресурсе и правне послове 

Сања Марић 

 

Одобрава: 

Начелник Градске управе 

Ненад Домјесков 

 




