
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 

и 83/14 – др. закон 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 40. Статута општине 

Велико Градиште (''Сл. Гласник општине Велико Градиште'', бр. 2/2019),  

 Скупштина општине Велико Градиште на својој 19. седници одржаној дана 23.11.2022. године, 

донела је 

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Члан 1. 

             

Разрешава се чланства у Управном одбору Туристичке организције општине Велико Градиште у 

Великом Градишту: 

- Сузана Томић из Триброда. 

 

Члан 2. 

Именује се за члана Управног одбора Туристичке организције општине Велико Градиште у Великом 

Градишту: 

- Милена Кељановић из Великог Градишта. 

 

Члан 3. 

Мандат именованог члана траје до краја мандата постојећег сазива Управног одбора Туристичке 

организције општине Велико Градиште у Великом Градишту. 

 

 

Члан 4. 

 

 Решење ће се објавити у „Службеном гласнику општине Велико Градиште“. 

 

О    б    р   а     з    л    о    ж    е     њ    е 

 

 Чланом 32. Закона о локалној самоуправи прописано је да Скупштина општине именује и 

разрешава управне и надзорне одборе јавних предузећа и установа чији је оснивач.  

 Чланом 40. Статута општине Велико Градиште утврђено је право Скупштине да именује и 

разрешава управне и надзорне одборе јавних предузећа, установа, организација и служби чији је 

оснивач и да даје сагласност на њихове Статуте у складу са законом.  

Обзиром да је Сузана Томић 23.9.2022.г. поднела оставку, како би се омогућио несметан рад 

Туристичке организације у Великом Градишту, иста се разрешава а на место недостајућег члана се 

именује Милена Кељановић. 

Сагласно напред наведеним одредбама предлаже се Скупштини да донесе решење како је у 

предлогу дато.  

 

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: 02-80/2022-01-1 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

               ПРЕДСЕДНИК СО 

             Владимир Штрбац с.р. 


