РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-3/22-43-III
Дана: 13.05.2022. године
Зрењанин

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 13.05.2022. године утврдило Предлог Одлуке о
изменама и допуни Одлуке о оснивању Туристичке организације града Зрењанина,
на исти нема примедби и упућује га Скупштини града Зрењанина на разматрање и
доношење.
За известиоца по овој тачки одређује се Зоран Љуботина.

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
13.05.2022. године разматрао Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о
оснивању Туристичке организације града Зрењанина и дао следеће

МИШЉЕЊЕ

Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о
изменама и допуни Одлуке о оснивању Туристичке организације града
Зрењанина, који је утврдило Градско веће.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/22-21-II
Дана: 13.05.2022. године
Зрењанин

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Симо Салапура
ЈХ/

На основу члан 41. став 1. Закона о туризму (''Службени гласник Републике
Србије'', број 17/19), члана 1. Закона о јавним службама ("Службени гласник Републике
Србије", 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. став. 1. 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
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Туристичке организације града Зрењанина ("Службени
лист града Зрењанинa", бр. 29/16 и 34/16) у члану 6. у ставу 2. тачка 10. се мења и
гласи:
"10. подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и
уређења простора;"
У истом ставу тачка 13. мења се и гласи:
"13. у вези са обављањем привредне делатности, као и друге активности у
складу са законом, оснивачким актом и статутом Туристичке организације."
У истом члану после става 4. додаје се став 5. који гласи:
"Туристичка организација је дужна да годишњи програм рада и план
промотивних активности, пре њиховог усвајања, достави ТОС-у на прибављање
предходне сагласности у делу плана промотивних активности."
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу града
Зрењанина" .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
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Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању
Туристичке организације града Зрењанина је члан 41. став 1. Закона о туризму
(''Службени гласник Републике Србије'', број 17/19), којим је прописано да јединица
локалне самоуправе може основати туристичку организацију или обављање тих
послова поверити другом правном лицу.
Чланом 1. Закона о јавним службама (''Службени гласник Републике Србије'', бр.
42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр. др. закона, 83/05-испр. др. закона и 83/14др.закон) утврђено је да се јавном службом у смислу овог закона сматрају установе,
предузећа и други облици организовања утврђени законом, који обављају делатности
односно послове којима се обезбеђује остваривање права грађана односно
задовољавање потреба грађана и организација, као и остваривање другог законом
утврђеног интереса у одређеним областима. Чланом 13. став 1. истог закона рописано је
да оснивач установе обезбеђује средства потребна за оснивање и почетак рада установе
и да доноси акт о оснивању, а чланом 4. Закона утврђено је да установу, предузеће и
други облик организовања за обављање делатности могу основати Република,
аутономна покрајина, град, општина и друга правна и физичка лица.
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.
Доношењу Одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању Туристичке
орагнизације града Зрењанина приступило се из потребе усклађивања исте са Законом
о туризму (''Службени гласник Републике Србије'', број 17/19).
На основу изнетог предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о
изменама и допуни Одлуке о оснивању Туристичке организације града Зрењанина у
датом тексту.
Припрема:
Јелена Табачки
Контролише:
Заменик начелника Одељења за људске ресурсе и правне послове
Сања Марић
Одобрава:
Начелник Градске управе
Милош Королија

