
           На основу чл. 41. Закона о туризму („Службени гласник Републике Србије”, бр. 
17/19), чл. 4. и 13. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије”, бр. 
42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - др. закон, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 - др. 
закон), чл. 18, 40. и 84. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице”, бр. 1/19 - 
пречишћен текст), Скупштина града Лознице, на седници одржаној дана  4.  октобра 2019. 
године,  донела је: 
 
 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама одлуке о усклађивању 

оснивачког акта Туристичке организације града Лознице 
�

Члан 1. 

��������������У Одлуци о усклађивању оснивачког акта Туристичке организације града Лознице 
(„Службени лист града Лознице”, бр. 19/16), члан 9. став 1. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) доношења годишњег програма рада и плана промотивних активности у складу са 
Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације 
Србије;”. 

 У истом члану после става 1. додају се ставови 2. и 3. који гласе: 

 „Туристичка организација је дужна да годишњи програм рада и план промотивних 
активности из става 1. тачка 3) овог члана, пре њиховог усвајања, достави Туристичкој 
организацији Србије на прибављање претходне сагласности у делу плана промотивних 
активности. 

 Туристичка организација је дужна да на захтев министарства надлежног за послове 
туризма и Туристичке организације Србије у року од 15 дана достави тражене податке, 
упитнике, анализе и друге информације из става 1. тачка 13) овог члана.” 

Члан 2. 

 У члану 18. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 

 „У случају из става 1. овог члана Туристичка организација доставља обавештење 
министарству надлежном за послове туризма.” 

Члан 3. 

 У члану 27. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 



 „Избор директора Туристичке организације врши се у складу са прописима који се 
односе на запослене из области јавних служби.” 

 Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 4. 

 У члану 28. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) активно знање најмање једног страног језика, у складу са законом”. 

Члан 5. 

������������Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Лознице”. 
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