
На основу члана 42. став 1. Закона о туризму ("Службени гласник РС", број 
17/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
РС", број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 18. став 1. 
Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", број 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 
81/2005 - испр. др. закон, 83/2005 - испр. др. закон и 83/2014 - др. закон), члана 34. став 
1. тачка 13. Статута општине Бечеј ("Службени лист општине Бечеј", број 5/2019), члана 
4. и члана 15. став 2. и став 3. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Туристичке 
организације општине Бечеј са позитивним прописима ("Службени лист општине Бечеј", 
број 3/2014 и 17/2019) и члана 12. Статута Туристичке организације општине Бечеј од 
25.10.2005. године, Скупштина општине Бечеј је на IV седници одржаној дана 04.11.2020. 
године донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 о именовању директора Туристичке 

 организације општине Бечеј 
 

 I 
      МИЛАН ОЊИН, дипломирани економиста из Бечеја, именује се за директора 
Туристичке организације општине Бечеј на мандатни период од четири године, почев од 
наредног дана од дана доношења овог решења. 
 

II 
      Ово решење објавити у "Службеном листу општине Бечеј". 
 

Образложење 
Према одредбама члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 

34. став 1. тачка 13. Статута општине Бечеј, Скупштина општине, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом. 

Сагласно члану 4. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Туристичке организације 
општине Бечеј са позитивним прописима, оснивач Туристичке организације општине 
Бечеј (у даљем тексту: Туристичка организација) је Општина Бечеј у чије име оснивачка 
права врши Скупштина општине Бечеј. 
 На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама директора установе именује 
и разрешава оснивач. 
        Према одредбама члана 15. став 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта 
Туристичке организације општине Бечеј са позитивним прописима, директора Туристичке 
организације именује и разрешава оснивач. 
 Према одредбама члана 12. став 1. и став 2. Статута Туристичке организације 
општине Бечеј, директора именује и разрешава Скупштина општине Бечеј, а мандат 
директора траје четири године. 

Чланом 42. став 1. Закона о туризму прописани су услови које директор туристичке 
организације јединице локалне самоуправе мора да поседује и то: 1) стeчeнo висoкo 
oбрaзoвaњe нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, 
мaстeр aкaдeмским студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa, спeциjaлистичким 
струкoвним студиjaмa, oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири 
гoдинe или спeциjaлистичким студиjaмa нa фaкултeту; 2) рaднo искуствo oд чeтири 
гoдинe, oд чeгa нajмaњe двe гoдинe нa рукoвoдeћим пoслoвимa; 3) aктивнo знaњe 
најмање једног стрaнoг jeзикa.  
 Сходно претходном, Комисија за кадровска, административна питања и радне 
односе Скупштине општине Бечеј je на својој седници одржаној дана 30.10.2020. године, 
имајући у виду престанак дужности директора Туристичке организације пре истека 



мандата a због подношења писмене оставке на поменуту дужност дана 26.10.2020.године, 
а у циљу обезбеђивања континуираног руковођења Туристичком организацијом, на 
основу обављених консултација, увида у биографију и комплетну документацију 
кандидата за директора Туристичке организације и то у диплому Високе школе за 
услужни бизнис у Источном Сарајеву - Соколац, Потврду о радном искуству издату од 
стране Бечејпревоз доо Бечеј број: 4570 од дана 07.09.2020.године, Радну књижицу и 
Уверење о положеним испитима и завршеној првој, другој, трећој и четвртој години 
студија на Високој школи за услужни бизнис у Источном Сарајеву - Соколац, утврдила да 
кандидат Милан Оњин у потпуности испуњава све законске услове за именовање за 
директора Туристичке организације. Комисија је сходно наведеном утврдила предлог 
решења о именовању директора Туристичке организације и предложила Милана Оњина, 
дипломираног економисту из Бечеја за директора Туристичке организације, на мандатни 
период од четири године почев од наредног дана од дана доношења овог решења. 

 
Имајући у виду горе цитиране одредбе прописа и изнете чињенице, Скупштина 

општине Бечеј је прихватила предлог Комисије за кадровска, административна питања и 
радне односе и именовала Милана Оњина, дипломираног економисту из Бечеја, за 
директора Туристичке организације, с обзиром да испуњава све прописане услове за 
именовање директора и донела решење као у диспозитиву. 

 
  УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега није 
допуштена жалба, већ се може поднети тужба Вишем суду у Зрењанину  у року од 30 
дана од дана достављања.  
 
Тужба се предаје у два примерка. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                    ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ                                               Игор Киш с.р. 
Број: I 02-118/2020 
Дана:04.11.2020. године                                                                 
Б Е Ч Е Ј 
 


