
 
Република Србија                                                                                      

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-146/2016-01 

Датум: 13.06.2016. године 

ЦРНА ТРАВА 

 

 

      На основу члана 39. Закона о туризму („Сл.гласник РС“, број 36/09, 88/10, 

99/11-др.закон, 93/12 и 84/15), чл. 18 Закона о јавним службама („Сл.гласник 

РС, број 42/91, 71/94, 79/05), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и 

члана 28. став 1. тачка 9. Статута општине Црна Трава („Службени гласник 

града Лесковца“, број 17/2012) и чл. 70. Пословника Скупштине општине Црна 

Трава број 06-103/2016-01 од 03.06.2016. године,  

Скупштина општине Црна Трава на седници одржаној дана, 

13.06.2016. године донела је следеће 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

О разрешењу  ВД директора Туристичке организације  

општине Црна Трава   
 

 

 1. РАЗРЕШАВА СЕ Биљана Бабић из Црне Траве са функције ВД 

директора Туристичке организације општине Црна Трава. 

 

 2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

            3.Диспозитив решења објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“. 

 

 4.Решење са образложењем доставити Туристичкој организацији 

општине Црна Трава,  Биљани Бабић из Црне Траве и председнику Управног 

одбора Туристичке организације. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Решењем Скупштине општине Црна Трава бр.06-297/2015-01 од 

16.12.2015.године Биљана Бабић је именована за ВД директора Туристичке 

организације општине Црна Трава, до избора директора по конкурсу, а најдуже 

6 месеци. 

Како у претходном периоду није спроведен конкурс, а период на који је 

Биљана Бабић именована за в.д. Туристичке организације ускоро истиче, да би 

Туристичка организација могла несметано функционисати до наредне седнице 

Скупштине општине, потребно је да се поново именује в.д. директор, до избора 

директора по конкурсу, али не дуже од шест месеци. Како именованој није 



истекао период на који је именована за в.д. директора, то се разрешава са 

функције, да би могло доћо до именовања новог вд. директора.  

           Из напред наведеног одлучено је као у диспозитиву овог решења.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  

Против овог Решења може се покренути 

управни спор пред Управним судом у Београду 

у року од 30 дана од дана пријема овог решења 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Јоца Митић 

_____________________ 

 

   

 

 

 

 

 

 


