
 На основу члана 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 
(“Службени лист града Зрењанина”, број 7/19, 18/19 и 29/19) и члана 22. Статута Туристичке 
организације града Зрењанина (“Службени лист  града Зрењанина”, бр. 31/16 и 34/16), а на 
основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града Зрењанина на седници 
одржаној _________2020. године донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ   ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
 
I 
 

 НЕВЕНА МОНТРЕСОР, економиста, РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана  Управног 
одбора Туристичке организације града  Зрењанина.                         
                
 

 II 
 

 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 
 Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина". 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
 Чланом 36. став 1. тачка 12.  Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 7/19, 18/19 и 29/19), регулисано је, између осталог, да Скупштина града 
именује и разрешава управни  и надзорни одбор  установе чији је оснивач град Зрењанин, а 
чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште акте, 
наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.  
 Чланом 22. Статута Туристичке организације града Зрењанина (“Службени лист града 
Зрењанина”, бр. 31/16 и 34/16) регулисано је, између осталог, да Управни одбор има  
председника и  четири члана које именује и разрешава Скупштина града Зрењанина, на мандат 
од четири године. У Управни одбор именује се по један представник оснивача и представник 
запослених, а остали чланови именују се из реда научних и стручних лица из области туризма, 
као и из реда привредних субјеката и других организација које обављају делатност из области 
туризма.  
  Невена Монтресор именована је за члана Управног одбора Туристичке организације града 
Зрењанина решењем Скупштине града број 06-19-58/17-I, од дана 14. фебруара 2017. године 
(“Службени лист града Зрењанина”, број 5/17).  
            Како је Невена Монтресор именована  на функцију вршиоца дужности Центра за 
пружање услуга  социјалне заштите у граду Зрењанину,  потребно ју је  разрешити дужости 
члана Управног одбора Туристичке организације. 



            Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о разрешењу Невене 
Монтресор дужности  члана Управног  одбора Туристичке организације града Зрењанина . 
 На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града Зрењанина донела 
је решење као у диспозитиву. 
  
 
   УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 
достављања овог Решења. 
 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 
 

1. Невени Монтресор, 
2. Туристичкој  организацији града Зрењанина, 
3. А р х и в и.  
 
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  
Дана:  
З Р Е Њ А Н И Н 

 
                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                    Оливер Митровић 

   
 

                Предлагач: 
 Комисија за персонална питања 
        Роберт Сабо, председник 
 

 
 
 
 
 
 


