
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама  

(„Службени гласник РС“, број:42/91 , 71/94, 79/05-др.закон, 81/05-испр. 

др.закон, 83/05- испр. др.закон и 83/14-др. закон), члана 29. 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 ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

 

I 

 Владан Николов, дипломирани социолог именује се за вршиоца 

дужности  директора  Туристичке организације општине Босилеград, 

на мандатни период од годину дана, почев од 1. јануара 2023. године. 

 

II 

 Управни одбор Туристичке организације општине Босилеград 

закључиће са именованим вршиоцем дужности  директора Уговор о 

раду, за мандатни период на који се именује. 

 

III 

 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 

 

 Правни основ за доношење овог Решења је члан 18. став 1. 

Закона о јавним службама и члан 40.став 1. тачка 13. Статута Општине 

Босилеград, којим одредбама је прописано да директора јавне службе 

именује оснивач, односно да Скупштина општине именује и разрешава 

, између осталог и директоре јавних служби. 

  Законом о туризму („Сл.гласник РС“, бр.17/19), чланом  38.став 

2., која одредба се сходно примењује и на избор директора туристичке 

организације јединице локалне самоуправе, прописано је да се избор 

директора врши у складу са прописима који се односе на запослене из 

области јавних служби. Закон о запосленима у јавним службама 

(„Сл.гласник РС“, бр.113/17 и 95/18) јесте на правној снази, али је 

примена овог прописа у претежном делу, укључујући и  одредбе које се 

односе на изборни поступак директора јавних служби, одложена до 1. 

јануара 2025.године, тако да је у конкретном случају поступљено по 

правном основу, као је дато у претходном ставу, а не по Закону о 

запосленима у јавним службама, с обзиром да је његова примена 

пролонгирана. 

 Чланом 29. Одлуке   о  усклађивању оснивачког акта Туристичке 

организације општине Босилеград („Службени гласник града Врања“, 

број:18/22) прописано је да оснивач може именовати вршиоца 

дужности директора Туристичке организације у случају када директору 

престане дужност пре истека времена на које је именован.  

 Имајући у виду напред наведено Комисија за статутарна, 

кадровска и административна питања је предложила да се Владан 

Николов,  дипломирани социолог именује за в.д. директора Туристичке 

организације општине Босилеград, на мандатни период од годину дана, 

у тексту Решења, како је дато у материјалу. 

 

 

 


