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На основу члана 67. Закона о архивској грађи и архивској делатности („Сл.гласник РС“, бр. 

6/2020), члана 23. став 1. Закона о култури (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр. и 

6/2020) и члана 54. став 1. тачка 10. Статута града Чачка (“Службени лист града Чачка”, бр. 6/2019) , 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној __________2021. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ 

 „МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ“ 

 ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ 
 

Члан 1. 

У Одлуци о организовању Установе  “Међуопштински историјски архив” за град Чачак и 

општине Горњи Милановац и Лучани, коју су у истоветном тексту донеле: 

 -Скупштина општине Лучани (бр. 06-32/06-02 од 04.08.2006. године, бр. 06-6/2011-02 од 18. 03. 

2011. године и бр.06-38-4/2017-I од 18.07.2017.године) 

 -Скупштина града Чачка (бр. 06-67/2006-5-02 од 15.09.2006. године, бр. 06-23/11-1 од 16. марта 

2011. године и бр.06-258/16-I од 9. децембра 2016. године), 

-Скупштина општине Горњи Милановац (бр. 4-01-06-740/06 од 26.12.2006. године, бр. 2-06-

885/2011 од 8. априла 2011. године и бр.2-06-04/2017 од 25. августа 2017. године ), члан 4. мења се и 

гласи: 

„Установа је основана и послује на неодређено време ради заштите архивске грађе и 

регистратурског материјала и врши следеће послове: 

-води евиденције о архивској грађи и ствараоцима и имаоцима архивске грађе 

предвиђене законом и подзаконским актима, 

-обавља стручни надзор над евидентирањем, класификовањем, одабирањем, 

архивирањем, чувањем, стручним одржавањем и заштитом архивске грађе и документарног 

материјала, 

-даје одобрење за уништење документарног материјала којем је истекао рок чувања, 

-пружа стручну помоћ ствараоцу и имаоцу документарног материјала и архивске грађе у 

изради општих аката о управљању архивском грађом и документарним материјалом, 

-преузима, сређује, обрађује архивску грађу, израђује информативна средства о 

архивској грађи, чува и стручно одржава архивску грађу, 

-доноси акт о утврђивању архивске грађе за културно добро, 

-обавља истраживања ради стварања целине архивског фонда, 

-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, 

-чува архивску грађу у елктронском облику сходно прописима којима се уређују 

поступци и технолошка решења за поуздано електронско чување докумената, 

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

информационог система са регистрима свих стваралаца и ималаца архивске грађе и 

документарсног материјала, 

-учествује у изградњи и развоју информационог система архива, 

-обезбеђује услове и даје архивску грађу на коришћење, 

-обавља културно-образовну делатност, 

-објављује архивску грађу, 

-организује изложбе архивске грађе, 

- стара се о редовном стручном усавршавању запослених, 

- сачињава план заштите архивске грађе у ванредним ситуацијама, 

-обавља и друге послове утврђене законом.“ 



 

Члан 2. 

 

У члану 11. после става 1. додају се ставови 2., 3. и 4. који гласе:  

"Установа обавља своју делатност, тако да својим  радом доприноси очувању, 

истраживању, проучавању, представљању, прикупљању и подстицању домаћег културног и 

уметничког наслеђа као и домаћег културног и уметничког савременог стваралаштва. 

У обављању својих послова Установа је обавезна  да користи јединствена софтверска 

решења и да омогући доступност и размену података. 

Дигитализација културног наслеђа је саставни део рада запослених у Установи.“ 

 

Члан 3. 

 

Члан 17. мења се и гласи: 

„Директор Установе се именује јавним конкурсом. 

 Одлуку о расписивању јавног конкурса доноси Управни одбор  и спроводи поступак по 

конкурсу. 

Управни одбор расписује јавни конкурс најкасније 60 дана пре истека мандата 

директора. 

 Јавни конкурс за именовање директора објављује се на сајту Националне службе за 

запошљавање, на огласној табли или у просторијама установе и у најмање једним дневним 

новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике. 

 Рок за подношење пријава на јавни конкурс не може бити краћи од осам ни дужи од 

петнаест дана од дана оглашавања јавног конкурса.  

Управни одбор је дужан да поступа са пријавама на јавни конкурс у складу са законом 

којим се уређује управни поступак. 

Управни одбор установе обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из 

конкурса и у року од  30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу 

образложени предлог Листе кандидата. Листа кандидата садржи мишљење Управног одбора о 

стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном 

разговору. 

Оснивач именује директора установе са Листе кандидата. 

Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава 

услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести оснивача, односно уколико 

оснивач не именује директора установе са Листе кандидата. 

Уколико Управни одбор не распише јавни конкурс у року који је утврђен у ставу 3. овог 

члана, обавезан је да о разлозима због којих јавни конкурс није расписан обавести оснивача.“ 

 

Члан 4. 

 

У члану 19. став 2. реч: „струци“, замењује се речју: “култури“. 

 

Члан 5. 

 

 У члану 20. после става 2. додаје се нов став 3. који гласи:  

“Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.” 

Досадашњи ставови 3.4. и 5. постају ставови 4. 5. и 6. 

 

 

Члан 6. 

 У члану 23. став 7. брише се:  



  

 

Члан 7. 

 

 Члан 24. мења се и гласи: 

 “У случају спречености председника Управног одбора, седницу Управног одбора може 

заказати и њој председавати, најстарији члан Управног одбора.” 

 

Члан 8. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу града 

Чачка”. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

           ________ 2021. год. 

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДНИК  

                                                    Скупштине града Чачка  

             ____________________  

                                                         Игор Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе 

“Међуопштински историјски архив” за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани, коју су у 

истоветном тексту донеле: 

 -Скупштина општине Лучани (бр. 06-32/06-02 од 04.08.2006. године, бр. 06-6/2011-02 од 18. 03. 

2011. године и бр.06-38-4/2017-I од 18.07.2017.године) 

 -Скупштина града Чачка (бр. 06-67/2006-5-02 од 15.09.2006. године, бр. 06-23/11-1 од 16. марта 

2011. године и бр.06-258/16-I од 9. децембра 2016. године), 

 -Скупштина општине Горњи Милановац (бр. 4-01-06-740/06 од 26.12.2006. године бр. 2-06-

885/2011 од 8. априла 2011. године и бр.2-06-04/2017 од 25. августа 2017. године) је члан 67. Закона о 

архивској грађи и архивској делатности („Сл.гласник РС“, бр. 6/2020) и члан 23. став 1. Закона о 

култури (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016-испр. и 6/2020). 

 Чланом 67. Закона о архивској грађи и архивској делатности („Сл.гласник РС“, бр. 6/2020) је 

прописано  да су архиви дужни да ускладе организацију, рад и опште акте са одредбама овог закона у 

року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона. 

На основу члана 23. став 1. Закона о култури, Установу може основати Република Србија, 

аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, друго правно или физичко лице, под условима 

прописаним законом.  

Овом Одлуком се врши усклађивање Одлуке о организовању Установе “Међуопштински 

историјски архив” за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани са одредбама Закона о 

архивској грађи и архивској делатности („Сл.гласник РС“, бр. 6/2020) који је на снази од 1. фебруара 

2020. године, а почиње да се примењује од 2.2.2021. године и  са Законом о изменама и допунама 

Закона о култури (“Сл. гласник РС”, бр. 6/2020) који је на снази и примењује се од 1. фебруара 2020. 

године.  

Овом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе “Међуопштински 

историјски архив” за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани, извршене су следеће измене 

и допуне: 

-у члану 4. извршено је усклађивање са Законом о архивској грађи и архивској делатности па је 

ближе прецизирано које су надлежности Архива, односно шта подразумева и обухвата архивска 

делатност коју Архив обавља,  

-у члану 11. који се односи на делатност Установе, извршено је усклађивање, па је додато да 

Установа обавља своју делатност, тако да својим  радом доприноси очувању, истраживању, 

проучавању, представљању, прикупљању и подстицању домаћег културног и уметничког наслеђа као 

и домаћег културног и уметничког савременог стваралаштва.Такође је додато  да је  Установа 

обавезна  да у свом пословању користи јединствена софтверска решења, да омогући доступност и 

размену података и да је дигитализација културног наслеђа, саставни део рада запослених у 

Установи, 

- у члану 17. Одлуке прецизирано је да се јавни конкурс за директора расписује најкасније 60 

дана пре истека мандата директора, односно додата је реч „најкасније“, чиме је отклоњена дилема у 

вези са тумачењем рока. Допуњена је одредба везана за објављивање јавног конкурса, па осим на 

сајту Националне службе за запошљавање и у најмање једним дневним новинама, које се 

дистрибуирају на целој територији Републике, објављује се и на огласној табли или у просторијама 

установе  

Такође је допуњен поступак у делу обавезе Управног одбора, да уколико не распише јавни 

конкурс у року најкасније 60 дана пре истека мандата директора, о разлозима због којих јавни 

конкурс није расписан, обавести оснивача, 



-y qnaHy 19. je usnpmeua LtsMeHa na yMecro Aa lrarpln4ar 3a AHpeKTopa ycraHoBe raua uajuarre rrer
roAr4Ha paAHor r4cKycrBa y ,,crpyrll4(', ca4a c'rojra y ,,Kyrrypu'

-y qnany 20. npequsrapaHo je aa r4cro nuqe He Moxe 6prru Asa [yra [rMeHoBaHo 3a Bpmroqa
AyxHocrr4 Ar4peKTopa, ruro je Ao caAa 6uo c:ryraj,

-y qraHy 24. c'rojw,,y cnyrajy crpeqeHocru upeAce.4Hnra Yupannor og6opa, ceAHr4rry Ynpannor
o46opa Moxe 3aKa3arn n rroj [peAceAaBaru, uajcrapujpr qJraH Ynpannor o46opa", urarrae je rrcBp[reHo
rperla3r4parle, Aa npeAceAHura Ynpannor o46opa, y cryrajy oAcyrHocrr.r 3aMemyje najcrapnjra unan
Yupaenor o46opa.

Ha.Ie,rHnIC
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