
 

НАЦРТ 

 

На основу члана члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 

83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 40. Статута општине Велико 

Градиште („Службени гласник општине велико Градиште“ бр. 2/2019), Скупштина општине Велико 

Градиште на __. седници одржаној дана __________. године донела је: 

 

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

 ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

 

 Члан 1.   

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата вршиоцу дужности директора Туристичке организације општине 

Велико Градиште Браниславки Величковић из Великог Градишта, дипломираном економисти, дана 

05.04.2022. године.    

 

 

 Члан 2.   

Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“.   

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - 

др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) прописано је да Скупштина општине 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. 

Одредбом члана 40. Статута општине Велико Градиште прописано је да оснивач, Скупштина 

општине Велико Градиште, има право да именује и разрешава директоре, управне и надзорне одборе јавних 

предузећа, организација и служби чији је оснивач. 

Браниславка Величковић из Великог Градишта, именована је Решењем Скупштине општине Велико 

Градиште за вршиоца дужности директора Туристичке организације Велико Градиште и као почетак њеног 

мандата је одређен датум 05.10.2021. године уз одредбу да исти може трајати до именовања директора 

Туристичке организације општине Велико Градиште, а најдуже шест месеци. Због напред изнетог, вршиоцу 

дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште је овим решењем утврђен као 

датум престанка мандата  05.04.2022.г.  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у 

Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема овог решења.  

 

 

Обрађивач: Одељење за општу управу 


