На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града
88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског
Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016,
144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде
материјала („Службени лист Града Ниша", број 125/2008),

Ниша“, број
већа Града
124/2016 и
и доставе

Градско веће Града Ниша, на седници од 23.09.2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Туристичкој
организацији Ниш.
II Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Туристичкој организацији
Ниш, доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни
ред седнице Скупштине Града.
III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша, одређује се Драган Карличић, секретар Секретаријата за привреду Градске
управе града Ниша.

Број: 740-3/2020-03
У Нишу, 23.09.2020. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИЦА
Драгана Сотировски

На основу члана 41. Закона о туризму („Службени гласник РС”, бр.17/19), чланова 4, 12.
и 13. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон и
83/14 – др. закон), чланова 74. и 163. Закона о запосленима у јавним службама („Службени
гласник РС“, бр. 113/17, 95/18 и 86/19) и чланова 16. и 37. Статута Града Ниша („Службени
лист Града Ниша”, бр. 88/08, 143/16 и 18/19),
Скупштина Града Ниша на седници од _______________2020. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ НИШ
Члан 1.
У Одлуци о Туристичкој организацији Ниш („Службени лист Града Ниша“, брoj 74/17 –
пречишћен текст и број 100/19) члан 2. став 3. мења се и гласи:
„Седиште Туристичке организације је у Нишу, Улица Наде Томић број 15.“
Члан 2.
У члану 13. став 4 мења се и гласи:
„Избор кандидата за директора се врши у складу са прописима који се односе на
запослене у области јавних служби, након почетка њихове примене“.
Члан 3.
Туристичка организација Ниш је дужна да усклади Статут и друга акта са овом одлуком
у року од 60 дана од дана ступања на снагу.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града
Ниша''.

Број:
У Нишу, ___________2020. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
Бобан Џунић

Образложење

Туристичкa организација Ниш je закључила Уговор о давању на
коришћење пословног простора у власништву Града Ниша, Улица Наде
Томић број 15. Имајући у виду да се досадашње пословно седиште у Нишу,
Улица Вожда Карађорђа број 7 више неће користити, стекли су се услови за
промену седишта Туристичке организације Ниш у Одлуци о Туристичкој
организацији Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 74/2017-пречишћени
текст и 100/2019).
У циљу усаглашавања са одредбама Закона о запосленима у јавним
службама („Службени гласник РС“, број 113/2017, 95/2018 и 86/2019), којима
се одлаже почетак примене поменутог закона од 1. јануара 2021.године,
предлаже се измена и допуна Одлуке у делу који се односи на избор
кандидата за директора.
Сходно наведеном врши се измена и допуна наведене Одлуке и
предлаже се доношење Одлуке о измени и допуни, као у тексту.

Градска управа Града Ниша
Секретаријат за привреду
СЕКРЕТАР
Драган Карличић

ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ У
ОДЛУЦИ О ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ НИШ

Члан 2.
Назив туристичке организације је:
Туристичка организација Ниш.
Скраћени назив туристичке организације је „ТОН“.
Седиште туристичке организације је у Нишу,
Улица Вожда Карађорђа број 7.
Туристичка организација не може променити седиште без сагласности оснивача.
Члан 2.
Назив туристичке организације је:
Туристичка организација Ниш.
Скраћени назив туристичке организације је „ТОН“.
Седиште туристичке организације је у Нишу,
Улица Наде Томић број 15.
Туристичка организација не може променити седиште без сагласности оснивача.
Члан 13.
Директор представља и заступа туристичку организацију, организује и руководи
радом туристичке организације, доноси правилник о организацији и систематизацији
послова, предлаже акте које доноси Управни одбор, извршава одлуке Управног одбора и
предузима мере за њихово спровођење, стара се о законитости рада, одговара за
коришћење и располагање имовином и врши друге послове утврђене законом и статутом.
Директор Туристичке организације Ниш мора да поседује:
1) стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
2) радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим
пословима;
3) активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом
министарства надлежног за послове просвете.
Директора именује и разрешава Скупштина Града Ниша.
Избор кандидата за директора се врши у складу са прописима који се односе на
запослене у области јавних служби.

Члан 13.
Директор представља и заступа туристичку организацију, организује и руководи
радом туристичке организације, доноси правилник о организацији и систематизацији
послова, предлаже акте које доноси Управни одбор, извршава одлуке Управног одбора и
предузима мере за њихово спровођење, стара се о законитости рада, одговара за
коришћење и располагање имовином и врши друге послове утврђене законом и статутом.
Директор Туристичке организације Ниш мора да поседује:
1) стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;
2) радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим
пословима;
3) активно знање страног језика који је обухваћен наставним планом и програмом
министарства надлежног за послове просвете.
Директора именује и разрешава Скупштина Града Ниша.
Избор кандидата за директора се врши у складу са прописима који се односе на
запослене у области јавних служби, након почетка њихове примене.

