
 

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 ___________ 2022. године, 

донела је следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

       

I 

 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама и допуни Статута Туристичке 

организације града Зрењанина број 526 која је донета на седници Управног одбора 

Туристичке организације Зрењанина одржаној дана 1.  јуна 2022. године.  

 

 

II 

 

 Решење  и Одлуку  објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''. 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН          

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број: 

Дана: 

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 допуни Статута Туристичке организације Зрењанина 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 Туристичке организације Зрењанина на седници одржаној дана 

1. јуна 2022. године донео је Одлуку о изменама и допуни Статута Туристичке 

организације Зрењанина број 526  и исту је доставио Скупштини града Зрењанина на 

давање сагласности.     

Разлог за доношење наведене Одлуке је усклађивање исте са Одлуком о 

изменама и допуни Одлуке о оснивању Туристичке организације града Зрењанина 

("Службени лист града Зрењанина", број 11/22). 

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

о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Туристичке 

организације 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 

 

 

                                                                                                     



На основу члана 36. став 3. тачка 1. а у вези члана 41. Закона о туризму 

(''Службени гласник Републике Србије'', број 17/2019), члана 21. став 1. тачка 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 члана 12. став 1. 

тачка 1. Одлуке о оснивању Туристичке организације града Зрењанина ("Службени 

лист града Зрењанина" број 29/16) Управни одбор Туристичке организације града 

Зрењанина на 62. седници одржаној дана 01.06.2022. године, донео је 

 

ОДЛУКУ О 

ИЗМЕНАМА И  ДОПУНИ СТАТУТА 

 ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  

 

Члан 1.  

 

          У Статуту Туристичке организације града Зрењанина ("Службени лист града 

Зрењанина" бр. 31/16 и 34/16) у члану 10 у ставу 2.  тачка 10. мења се и гласи: 

 

        "10. подстицање 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 3. додаје се став 4. који гласи: 

 

"Туристичка организација града Зрењанина  је дужна да годишњи програм рада 

и план промотивних активности из  става 2. тачка 3. овог члана, пре њиховог усвајања, 

достави ТОС-у на прибављање предходне сагласности у делу плана промотивних 

активности." 

                                                                   Члан 2. 

 

 У члану 30. став 1. тачка 3. мења се  и гласи: 

"3. активно знање најмање једног страног језика." 

 

Члан 3. 

Одлука о допунама Статута Туристичке организације града Зрењанина ступа на 

снагу даном објављивања у Службеном листу града Зрењанина по претходно добијеној 

сагласности Скупштине града Зрењанина. 

 

       Председник Управног одбора 

        Туристичке организације града Зрењанина 

       __________________________ 

                                                                                              Милена Прстојевић 

Број: 526 

Датум:    01.06.2022. године   




