
ПРЕДЛОГ 

На основу члана 41. Закона о туризму (,,Сл. гласник РС“, бр.17/19), члана 12 и 13. Закона о јавним 

службама (,,Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др. Закон, 81/2005 – испр. Др. Закона и 83/2005 – испр. 

др. Закона и 83/2014-други закони),  као и члана 40. Статута општине Велико Градиште (,,Службени гласник 

општине Велико Градиште“ бр. 2/19),  

Скупштина општине Велико Градиште, на својој ___. седници одржаној дана______  2022. године, 

донела је, 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

Члан 1. 

У Оснивачком акту Туристичке организације општине Велико Градиште („Сл. Гласник општине 

Велико Градиште“ бр.  6/2013) члан 5. мења се и гласи: 

„Туристичка организација послује под називом: Туристичка организација општине Велико Градиште. 

 Скраћени назив фирме је: ТО Велико Градиште. 

 Седиште Туристичке организације је у Великом Градишту, ул. Кнеза Лазара бр.10.“ 

 

                    Члан 2. 

Члан   15. мења се и гласи: 

„Управни одбор има пет чланова које Оснивач именује на период од четири године. Од укупно пет 

чланова, четири предлаже оснивач, а једног предлажу представници запослених Туристичке организације. 

 За свој рад Управни одбор одговара оснивачу.“ 

 

        Члан 3. 

 

 Туристичка организација општине Велико Градиште дужна је да сва општа акта  усклади са овом одлуком 

у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

 

Налаже се Општинској управи Одељењу за општу управу да у року од 10 дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке изради пречишћен текст Оснивачког акта Туристичке организације општине Велико Градиште и 

исти објави у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“ 

  

            Члан 5. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику општине Велико 

Градиште“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 40. Статута општине Велико 

Градиште(,,Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 2/19) , којим је прописано да Скупштина 

општине оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор 

над њиховим радом. 

 Разлог за измену члана 5. Оснивачког акта је промена седишта Туристичке организације општине Велико 

Градиште, чије је седиште сада у ул.Кнеза Лазара бр.10. 

 Измена члана 15. Оснивачког акта је усклађивање броја чланова Управног одбора Туристичке 

организације са чланом 36. Закона о туризму(,,Сл. гласник РС“, бр.17/19), који прописује да Управни одбор 

ТО има пет чланова. Оснивачким актом Туристичке организације општине Велико Градиште(„Сл. гласник 

општине Велико Градиште“ бр. 6/2013)  прописано је седам чланова Управног одбора ТО, те је из напред 

изнетог потребно изменити наведени члан. 

 Новчана средства за извршење ове одлуке нису потребна. 

 

Предлагач: Општинско веће 


