
Република Србија 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 022-48/18 

Датум: ____ 2018.године 

 У ж и ц е  

 

На основу члана 18. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'' број 42/91 и 

71/94, 79/2005 и 83/2014), у вези члана 39. Закона о туризму (''Службени гласник РС'' број 

36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. закон, 93/2012 и 84/2015) и на основу члана 67. тачка 12. 

Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст), 

Скупштина града Ужица, на седници одржаној ____ 2018. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ  

ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ 

 

I Данијела Ђорђевић Арсић, магистар наука међународне економије – 

Економска дипломатија, именује се за директора Туристичке организације Ужице. 

 

II Мандат директора траје четири године. 

 

III Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у Службеном листу 

града Ужица. 

 

Образложење  

Чланом 18. Закона о јавним службама прописано је да директора установе именује 

и разрешава оснивач. 

Чланом 39. Закона о туризму прописано је да јединица локалне самоуправе може 

основати туристичку организацију за обављање делатности у области туризма. 

Чланом 67. тачка 12. Статута града Ужица прописано је да директора установа 

именује и разрешава Скупштина града Ужица. 

Управни одбор Туристичке организације је расписао и спровео јавни конкурс за 

избор директора Туристичке организације Ужице. Конкурс је објављен у дневном листу 

''Данас'' и на сајту Националне службе за запошљавање  14.03.2018.године а рок за пријаве 

је био 22.03.2018.године. 

На јавни конкурс за директора Туристичке организације Ужице приспеле су две 

благовремене и потпуне пријаве. Пријаве су поднеле Вера Мисаиловић и Данијела 

Ђорђевић Арсић. 

Управни одбор је у складу са чланом 11. став 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о 

оснивању Туристичке организације општине Ужице са законом о туризму (''Службени 

лист града Ужица'' број 16/17) и чланом 15. став 2. Статута Туристичке организације 



Ужице број 110/2017 од 20.06.2017.године доставио предлог кандидата за директора, 

након спроведеног поступка. 

Градско веће је на седници одржаној 03.04.2018.године, утврдило предлог Решења о 

именовању Данијеле Ђорђевић Арсић за директора Туристичке организације Ужице и 

предлаже Скупштини да предлог размотри и усвоји. 

 

 






