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На основу члана 18. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'' број  24/91, 
71/94, 79/2005 и 83/2014 ) у вези са члана 38. Закона о туризму („Службени гласник РС“ 
број 17/2019) и члана 60. став 1. тачка 12. Статута града Ужица (''Службени лист града 
Ужица'' број 4/19) и Предлога кандидата  управног одбора број 50/2022 од 
21.3.2022.године, Скупштина града Ужица, на седници одржаној ___________2022.године, 
доноси 

РЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ 

1. Данијела Арсић, магистар наука међународне економије, из Ужица, именује се за
директора Туристичке организације Ужице

2. Мандат директора траје четири (4) године.

3. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном
листу града Ужица''.

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

и разрешава оснивач.  
У погледу услова за директора туристичке организације сходно се примењују 

одредбе члана 38 закона о туризму.  
Чланом 60. став 1. тачка 12. 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. 

Конкурс за избор и именовање директора Туристичке организације Ужице 
објављен је 9. марта 2022.године, у складу са Законом о туризму. 

Управни одбор Туристичке организације Ужице је расписао и спровео конкурс, а 
након обављеног разговора са кандидатом, доставио оснивачу образложени предлог 
кандидата. 

На јавни конкурс за директора Туристичке организације поднета је једна 
благовремена и потпуна пријава коју је поднела Данијела Арсић, магистар наука 
међународне економије. 

Управни одбор Туристичке организације Ужице, је упутио Скупштини града 
Предлог кандидата за избор директора Туристичке организације Ужице број 50/22 од 
21.3.2022.године, Разматрајући достављене акте Управног одбора Туристичке 
организације Ужице као и документацију о кандидату који је поднео пријаву на конкурс, и 
након констатовања да кандидат испуњава  Законом и Статутом предвиђене услове, 
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Градско веће је на седници одржаној 11.4.2022.године, утврдило Предлог решења о 
именовању Данијеле Арсић за директора Туристичке организације Ужице и предложило 
Скупштини да предлог размотри и усвоји. 

Поука о правном средству:  
Ово Решење је коначно и против њега се не може изјавити жалба.  
Против овог решења може се покренути управни спор код Управног суда у 

Београду у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Бранислав Митровић 

____________________________ 
Решење доставити: 
Данијели Арсић, Хероја Јерковића 10, 31000 Ужице, 
Туристичкој организацији Ужице 
Архиви. 
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