
  На основу члана 39. Закона о туризму (''Службени гласник РС'' број 
36/2009,88/2010, 99/2011 – други закон, 93/2012 и 84/2015), члана 16. Одлуке о 
усклађивању Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Ужице са Законом о 
туризму (''Службени лист града Ужица'' број 16/17), члана 21. Статута Туристичке 
организације Ужице број 110/2017 од 20.06.2017.године и члана 67. Статута града Ужица 
(''Службени ллист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној _____ 2018.године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ  
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ 

 

I Невена Деспотовић, разрешава се дужности члана Управног одбора Туристичке 
организације Ужице, као представник оснивача, именована Решењем о именовању 
Управног одбора Туристичке организације Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 
32/16). 

 

II Марта Недељковић, именује се за члана Управног одбора Туристичке организације 
Ужице, као представник оснивача. 
 

III Мандат именованог члана траје до истека мандата Управног одбора Туристичке 
организације Ужице. 
 

IV Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Ужица. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I  број 022-100/18 

Датум: ______ 2018. године 

У ж и ц е  
    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                   Бранислав Митровић 

 

Образложење 

 

 Чланом 39. Закона о туризму је прописано да су органи туристичке организације 
јединице локалне самоуправе јесу: управни одбор, надзорни одбор и директор. 



 Чланом 16. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Туристичке организације 
општине Ужице са Законом о туризму прописано је Управни одбор има пет чланова, од 
којих се један члан именују из реда запослених у Туристичкој организацији Ужице. 

 Чланом 21. Статута Туристичке организације Ужице прописано је да Управни 
одбор има 5 (пет) чланова од којих су 4 (четири) члана представници оснивача а 1 (један) 
члан се бира из реда запослених, као представник ТОУ. Истим чланом је прописано да 
Управни одбор именује и разрешава Скупштина града, на период од 4 (четири) године. 
 Чланом 67. Статута града Ужица прописано је да Скупштина града  именује и 
разрешава управне и надзорне одборе, директоре установа, организација и служби, чији је 
оснивач, у складу са законом. 

 Управни одбор Туристичке организације је донео одлуку на седници одржаној 
29.08.2018.године донео одлуку да упути захтев Скупштини града да замени члана 
Управног одбора Невену Деспотовић, обзиром да није присуствовала ниједној седници 
Управног одбора. 

Градско веће је на седници одржаној 19.11.2018.године, утврдило Предлог решења 
о разрешењу и именовању једног члана Управног одбора Туристичке организације Ужице 
и предлаже Скупштини да Предлог размотри и усвоји. 
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