
На основу члана 18. Закона о јавним службама  („Службени  

гласник РС“, број:42/91 , 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14), члана 40. 

став 1. тачка 2) Одлуке о  усклађивању оснивачког акта Туристичке 

организације општине Босилеград („Службени гласник града Врања“, 

број:18/22) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута општине Босилеград 

(„Службени гласник града Врања“, број:3/19),  

 Скупштина општине Босилеград на седници одржаној 20. 

децембра  2022. године, донела је  

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е   

О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

 

I 

 

 Ивана Миланов, разрешава се функције вршиоца дужности 

директора  Туристичке организације општине Босилеград са даном 31. 

децембар 2022. године. 

 

II 

   

 Ово Решење објавити у „Службеном гласнику града Врања“. 

 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број 06-330/2022 

У Босилеграду, дана 20.12.2022. године 
 

         

         

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК, 

            Славчо Владимиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

У складу са чланмом 42. Закона о туризму („Службени гласник 

РС“, број:17/19) и чланом 18. Закона о јавним службама („Службени  

гласник РС“, број:42/91 , 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14), директора 

Туристичке организације именује и разрешава оснивач. 

  

 Скупштина општине Босилеград на својој седници 

одржаној___године именовала је Ивану  Миланов за директора 

Туристичке организације општине Босилеград. 

 С обзиром да именована веч дуже време не врши дужност 

директора ове установе  Комисија за статутарна, кадровска и 

административна питања преложила је Скупштини општини 

Босилеград да Ивану Миланов разреши дужности директора 

Туристичке организације општине Босилеград. 
 

 

Члан 30. 

 

Директор Туристичке организације може бити разрешен дужности и 

пре истека времена на које је именован: 

1)  на лични захтев,  

2)  ако дужност директора не врши у складу са законом, овом 

одлуком, Статутом и другим општим актом,  

1) ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује 

штету 

Туристичкој организацији или тако занемарује или несавесно 

извршава своје обавезе да су настале или могу да настану веће 

сметње у раду Туристичке организације,  

2) ако је правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело 

које га чини 

недостојним за обављање дужности директора и  

5)  из других разлога утврђених законом и статутом. 

 


