
  

                                                                                                                  

               На основ 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. 2/19), члана 23. 

Оснивачког акта Туристичке организације општине Велико Градиште“ („Службени гласник општине 

Велико Градиште“ бр. 6/2013), Скупштина општине Велико Градиште је на 18. седници одржаној 

дана 28.09.2022. године донела: 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ  

 

Члан 1. 

              ДАЈАНА СТОЈАНОВИЋ из Макца, мастер туризмологије, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца 

дужности директора Туристичке организације општине Велико Градиште из Великог Градишта, чији 

мандат почиње 29.09.2022. године и траје до именовања директора Туристичке организације 

општине Велико Градиште, а најдуже шест месеци. 

               

Члан 2. 

              Са именованим вршиоцем дужности директора Туристичке организације општине Велико 

Градиште радни однос се заснива на одређено време. 

              Међусобна права и обавезе, између именованог вршиоца дужности директора Туристичке 

организације општине Велико Градиште“ и Управног одбора Туристичке организације општине 

Велико Градиште, биће уређени Уговором о раду.  

Члан 3. 

               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.  

Чланом 42. став 1. Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 17/2019) прописано је да директор 

туристичке организације јединице локалне самоуправе мора да поседује:  

1) стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету;  

2) радно искуство од четри године, од чега најмање две године на руководећим пословима;  

3) активно знање најмање једног страног језика.  

Скупштина општине Велико Градиште, као орган оснивача именује Дајану Стојановић из 

Макца за вршиоца дужности директора јер испуњава законске услове које би требало да испуњава 

директор ове организације. За датум почетка мандата вршиоца дужности се одређује 29.09.2022.г. а 

траје до избора директора ове организације, а најдуже шест месеци. 

На основу свега наведеног, донeта је одлука као у диспозитиву. 

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. 

 

Број: 020-26/2022-01-1 

           

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

       ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СО 

 

        Солфина Јовановић с.р. 

 
 


