
 
 
На основу члана 44. став 1. тачка 1) Закона о култури („Службени гласник 

Републике Србије”, број 72/09) и члана 31. став 1. тачка 1) Статута Завода за проучавање 
културног развитка  број 1108 од 29. децембра 2010. године, Управни одбор Завода за 
проучавање културног развитка, на седници  одржаној дана 22. јула 2013. године,  донео је  

 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА ЗАВОДА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА 
 

Члан 1. 
У Статуту Завода за проучавање културног развитка број 1108 од 29. децембра 

2010. године, у члану 3. став 1. иза речи: „установа културе” додају се речи: „од 
националног значаја”. 

У члану 3. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 
„Завод  је Одлуком о стицању статуса установе културе од националног значаја  

Владе Републике Србије”, 05 број 022-3566/2013 од 30. априла 2013. године    („Службени 
гласник Републике Србије”, број 41/13), стекао статус установе културе од националног 
значаја. ” 

У члану 3. став 2. постаје став 3. 
 

Члан 2. 
У члану 4. став 2. мења се и гласи:  
„Завод послује као установа културе од националног значаја, чији је оснивач 

Република Србија, која обавља делатност од општег интереса у култури, у складу са 
законом. ” 

 
 

Члан 3. 
У члану 7. став 1. мења се и гласи: 
„Завод послује под пуним називом: Завод за проучавање културног развитка - 

Установа културе од националног значаја. ” 
 

Члан 4. 
           У члану 9. став 1. мења се и гласи:  
           „Завод има следеће печате и штамбиље: 
 



1. округли печат пречника 25 мм са натписом Завод за проучавање културног развитка -
Установа културе од националног значаја, за потребе финансијске и рачуноводствене 
службе,  

2. округли печат пречника 32 мм са натписом Завод за проучавање културног развитка -  
Установа културе од националног значаја , у средини печата заштитни знак Завода, за 
службено општење са другим органима, правним лицима и грађанима као и 
потврђивања аутентичности исправа и других аката, 

3. заводни правоугаони штамбиљ величине 70х50 мм, са натписом  Република Србија, 
Завод за проучавање културног развитка - Установа културе од националног значаја 
Бр._______ , _____________20_____год, Београд, Риге од Фере 4, тел. 2637-565, са 
заштитним знаком Завода изнад натписа. ” 

 
Члан 5. 

          У члану 10. став 1. мења се и гласи: 
        „За писмено општење са спољним сарадницима, Завод користи свој меморандум. У 
заглављу леве стране меморандума исписан је следећи текст: ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ 
КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА, 
11000 БЕОГРАД, РИГЕ ОД ФЕРЕ 4, ТЕЛ. 2637-565, ФАКС 2638-941, РЕПУБЛИКА 
СРБИЈА info@zaprokul.org.rs. На средини заглавља налази се заштитни знак Завода а са 
десне стране заглавља следећи текст: CENTER FOR STUDY IN CULTURAL 
DEVELOPMENT – CULTURAL INSTITUTION OF NATIONAL SIGNIFICANCE, 11000 
BELGRADE, RIGE OD FERE 4, TEL. 2637-565, FAX 2638-941 REPUBLIC OF SERBIA  
www.zaprokul.org.rs. 

Текст на меморандуму исписан је на српском језику, ћириличним писмом и на 
енглеском језику. ” 
 

Члан 6. 
Ова одлука, по добијању сагласности од министарства надлежног за културу, ступа 

на снагу осмог дана од дана објављивања  на огласној табли Завода. 
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