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ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 18. ГОДИНА IX

ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ

Градоначелник града Панчева, дана 30.08.2017.
године, разматрао је Правилник
о унутрашњој
организацији и систематизацији послова Јавног
предузећа „Урбанизам“ Панчево од 22.08.2017.године, те
је на основу чланова 44. и 66. Закона о локалној
самоуправи ('"Службени гласник РС'' бр. 129/07, 83/14др.закон и 101/16-др.закон) и чланова 54. став 1. тачка 4.
и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист
града Панчева“ број 25/15-пречишћен текст и 12/16),
донеo

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и
систематизацији послова Јавног
предузећа „Урбанизам“ Панчево од
22.08.2017.године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији послова
Јавног
предузећа „Урбанизам“ Панчево од
22.08.2017.године с обзиром да је исти урађен у складу са
Одлуком о максималном броју запослених на неодређено
време у систему локалне самоуправе града Панчева за
2017.годину („Сл.лист града Панчева“ број 17/17).
II
Обавезује се Јавно предузећe „Урбанизам“
Панчево да поштује одредбе Закона о буџетском систему
(“Службени гласник РС” број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013,
142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16) и друге прописе,
којима је прописано да корисници јавних средстава не
могу заснивати радни однос са новим лицима ради
попуњавања слободних, односно упражњених радних
места до рока утврђеног законом.
Изузетно, радни однос са новим лицима може се
заснивати уз сагласност тела Владе, на предлог
надлежног министарства, односно другог надлежног
органа,
уз
претходно
прибављено
мишљење
Министарства.
Укупан број запослених на одређено време због
повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о
делу, уговору о привременим и повременим пословима,
преко омладинске и студентске задруге и лица
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ангажованих по другим основама, код корисника јавних
средстава не може бити већи од 10% од укупног броја
запослених.
Изузетно, од претходног става број запослених
на одређено време због повећаног обима посла, лица
ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и
повременим пословима, преко омладинске и студентске
задруге и лица ангажованих по другим основама, код
корисника јавних средстава, може бити већи од 10% од
укупног броја запослених, уз сагласност тела Владе на
предлог надлежног министарства, односно другог
надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење
Министарства.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу града Панчева“.
Решење доставити:
Јавном предузећу
„Урбанизам“ Панчево, Секретаријату за урбанизам,
грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај и
Секретаријату за финансије Градске управе града
Панчева.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДОНАЧЕЛНИК
БРОЈ: II-06-02-2/2017-662
Панчево, 30.08.2017.
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ПАНЧЕВА
Саша Павлов

На основу члана 44. Пословника Скупштине
града Панчева („Службени лист града Панчева“, број 1/15
– пречишћен текст), Комисија за прописе Скупштине
града Панчева, на седници одржаној 28.08.2017. године,
утврдила је пречишћен текст Одлуке о оснивању
Туристичке организације града Панчева.
Пречишћен
текст
Одлуке о оснивању
Туристичке организације града Панчева обухвата:
Одлуку о оснивању Туристичке организације
општине Панчево („Службени лист општине Панчево“,
број 4/97), Одлуку о изменама Одлуке о оснивању
Туристичке организације општине Панчево („Службени
лист општине Панчево“, број 3/98), Одлуку о изменама
Одлуке о оснивању Туристичке организације општине
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Панчево („Службени лист општине Панчево“, број
15/00), Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Туристичке организације општине Панчево
(„Службени лист града Панчева“, број 10/10), Одлуку
о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Туристичке организације града Панчева („Службени
лист града Панчева“, број 9/14), Одлуку о изменама и
допунама Одлуке о оснивању
Туристичке
организације града Панчева („Службени лист града
Панчева“, број 5/16) и Одлуку о измени Одлуке о
оснивању Туристичке организације града Панчева
(„Службени лист града Панчева“, број 9/17), у којима
је утврђен дан њиховог ступања на снагу.

ОДЛУКА
О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ПАНЧЕВА
(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)
Члан 1.

У циљу валоризације, очувања и заштите
туристичких вредности, као и унапређења и развоја
туризма на територији града, оснива се Туристичка
организација града Панчева (у даљем тексту:
Туристичка организација).
Члан 2.

Оснивач Туристичке организације је град
Панчево (у даљем тексту: Оснивач).
Члан 3.

Туристичка организација послује под
називом „Туристичка организација града Панчева“.
Скраћени назив Туристичке организације је:
ТОП.
Туристичка организација послује у складу са
прописима којима се уређује област јавних служби.
Туристичка организација је установа, са
својством правног лица, са правима, обавезама и
одговорностима утврђеним законом, овом одлуком и
Статутом Туристичке организације (у даљем тексту:
Статут).
Седиште Туристичке организације је у
Панчеву, улица Војводе Петра Бојовића бр. 2.
Члан 4.

Ради остваривања циљева из члана 1. ове
одлуке Туристичка организација обавља послове:
1. промоције и развоја туризма града Панчева
2. координирања активности и сарадње
између привредних и других субјеката у туризму који
непосредно и посредно делују на унапређењу развоја
и промоцији туризма и на програмима едукације и
усавршавања вештина запослених у туризму
3. доношења годишњег програма и плана
промотивних активности у складу са стратегијским
маркетинг планом, плановима и програмима
Туристичке организације Србије
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4.
обезбеђивања
и
унапређивања
информативно – пропагандног материјала којим се
промовишу туристичке вредности града Панчева
(штампане публикације, аудио и видео промотивни
материјал, on line средства промоције – интернет
презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне
активности, сувенири итд.)
5. прикупљања и објављивања информација о
целокупној туристичкој понуди на територији града
Панчева, као и друге послове од значаја за промоцију
туризма
6. организовања и учешћа у организацији
туристичких,
научних,
стручних,
спортских,
културних и других скупова и манифестација
7. организовања туристичко-информативних
центара (за прихват туриста, пружање бесплатних
информација туристима, прикупљање података за
потребе информисања туриста, упознавање туриста са
квалитетом
туристичке
понуде,
упознавање
надлежних органа са притужбама туриста и др.)
8. управљача туристичког простора
9. посредовања у пружању услуга у домаћој
радиности и сеоском туристичком домаћинству
10. подстицања реализације програма
изградње туристичке инфраструктуре и уређења
простора
11. израде учешћа у изради, као и реализације
домаћих и међунаросних пројекта из области туризма
12. припреме и прикупљања података,
састављање упитника, анализа и других информација
13. друге активности у складу са законом,
оснивачким актом и Статутом.
Члан 5.

Основна и друге делатности Туристичке
организације уређују се Статутом у складу са
прописима којима се уређује класификација
делатности и регистар јединица разврставања.
Члан 6.

Туристичка организација има сва овлашћења
у правном промету са трећим лицима.
У правном промету са трећим лицима
Туристичка организација за своје обавезе одговара
целокупном имовином.
Члан 7.

Средства
за
обављање
делатности
Туристичке организације обезбеђују се из буџета
Оснивача, из прихода остварених обављањем
делатности, од накнада за услуге, продајом производа,
донација, спонзорства и на други начин, у складу са
законом.
Туристичка организација у обављању
делатности користи средства у јавној својини и њима
управља под условима и на начин утврђен законом.
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Средства која користи и којима управља
Туристичка организација јесу непокретне и покретне
ствари и друга имовинска права.
Средства за оснивање и почетак рада
Туристичке организације у висини од 2.000 динара
обезбеђена су у буџету Оснивача.
Члан 8.

Органи
Туристичке организације су:
Управни одбор, директор и Надзорни одбор, које
именује и разрешава Скупштина града Панчева (у
даљем тексту: Скупштина).
Члан 9.

Туристичком
организацијом
управља
Управни одбор.
Управни одбор има председника и четири
члана.
Председника и чланове Управног одбора
именује и разрешава Скупштина из реда научних и
стручних лица из области туризма, као и из
привредних субјеката и других организација које
обављају делатност туризма.
Један члан Управног одбора именује се из
реда запослених на предлог већине запослених у
Туристичкој организацији.
Два члана Управног одбора именује се из
реда мање заступљеног пола.
Председник и чланови Управног одбора
именују се на период од четири године.
Члан 10.

Управни одбор:
1. доноси Статут
2.доноси друге опште акте Туристичке
организације, предвиђене законом и Статутом
3. утврђује пословну и развојну политику
4.одлучује
о
пословању
Туристичке
организације
5.доноси програме рада, на предлог
директора
6. доноси годишњи финансијски план
7. усваја годишњи обрачун
8. усваја годишњи извештај о раду и
пословању
9. даје предлог о статусним променама, у
складу са законом
10. даје предлог Оснивачу о кандидату за
директора
11. закључује уговор о раду са директором, на
одређено време, до истека рока на који је именован,
односно до његовог разрешења, а када је за директора
именовано лице које је већ запослено у Туристичкој
организацији на неодређено време, закључује уговор о
правима, обавезама и одговорностима, у складу са
законом којим се уређује радно законодавство
12. одлучује о коришћењу средстава, у складу
са законом
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13. одлучује о промени делатности, назива и
седишта
14. одлучује о другим питањима утврђеним
законом или Статутом.
Члан 11.

Туристичком
организацијом
руководи
директор.
Директора именује и разрешава Скупштина,
на предлог Управног одбора.
Дикретор се именује на основу претходно
спроведеног јавног конкурса, на период од четири
године и може бити поново именован.
Јавни конкурс из става 3. овог члана
расписује и спроводи Управни одбор.
Јавни конкурс из става 3. овог члана
расписује се 60 дана пре истека мандата директора.
Услови за именовање директора утврђени су
законом и Статутом.
Члан 12.

Скупштина може именовати вршиоца
дужности директора, без претходно спроведеног
јавног конкурса, у случају када директору престане
дужност пре истека мандата, односно када јавни
конкурс за директора није успео.
Вршилац дужности директора може
обављати ту функцију најдуже годину дана.
Члан 13.

Директор:
1. организује и руководи радом Туристичке
организације
2. доноси акт о организацији и
систематизацији послова и друга општа акта у складу
са законом и Статутом
3. извршава одлуке Управног одбора
4. заступа Туристичку организацију
5. стара се о законитости рада Туристичке
организације
6. одговоран је за спровођење програма рада
7. одговоран је за материјално-финансијско
пословање
8. предлаже годишњи програм рада и
пословања
9. предлаже годишњи извештај о раду и
пословању
10. одлучује о појединачним правима,
обавезама и одговорностима запослених у складу са
законом, колективним уговором или другим општим
актом
11. образује комисије и друга радна тела за
обављање послова из надлежности Туристичке
организације
12. врши и друге послове утврђене законом и
Статутом.
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Члан 14.

Надзор над пословањем Туристичке
организације обавља Надзорни одбор.
Надзорни одбор има председника и два
члана.
Председника и чланове Надзорног одбора
именује и разрешава Скупштина.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда запослених, на предлог већине запослених у
Туристичкој организацији.
Један члан Надзорног одбора именује се из
реда мање заступљеног пола.
Председник и чланови Надзорног одбора
именују се на период од четири године.
Члан 15.

Надзорни одбор:
1. врши надзор над законитошћу рада
Управног одбора и директора
2. прегледа периодичне и годишње обрачуне
и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима
3. утврђује да ли се пословне књиге и друге
документа Туристичке организације воде уредно и у
складу са прописима
4. врши и друге послове утврђене законом,
овом одлуком и Статутом.
Члан 16.

Општи акти Туристичке организације су
Статут и други општи акти.
Статут је основни општи акт Туристичке
организације.
Други општи акти Туристичке организације
морају бити у сагласности са Статутом.
Члан 17.

Скупштина даје сагласност на:
1. Статут
2. статусне промене
3. промену делатности, назива и седишта
4. годишњи програм рада
5. годишњи финансијски план
6. друга акта у складу са законом, овом
одлуком и Статутом
У вршењу оснивачких права Скупштина
разматра годишњи извештај о раду и пословању
Туристичке организације.
Члан 18.

У погледу права, обавеза и одговорности
запослених у Туристичкој организацији примењују се
општи прописи којима се уређује радно
законодавство.

13. Јул 2017. године

30. Август 2017. године
Члан 19.

Овај пречишћен текст Одлуке о оснивању
Туристичке организације града Панчева биће
објављен у „Служеном листу града Панчева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
Број: II-04-06-6/2017-32
Панчево, 28.08.2017. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Недељко Топић

13. Јул 2017. године

Страна 5 - Број 18

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА

Страна 5 - Број 12

30. Август 2017. године

Садржај
Градоначелник

Комисија за прописе

Решење о давању сагласности на
Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији послова Јавног предузећа
„Урбанизам“ Панчево од 22.08.2017.године
.........................................................................1

Одлука
о
оснивању
Туристичке
организације града Панчева (пречишћен
текст)...............................................................2

И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, 26000 Панчево, Трг краља Петра I 2-4
Поштански фах 122 -- Телефони: Начелник 308-748 -- Рачуноводство 308-722
Уредник ИВАНА МАРКОВИЋ телефони: 353-362 и 308-730
Жиро рачун: 840-104-640-03 ---Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор
филијала Панчево

