
Република Србија 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I број 119-4/18 

Датум: ____ 2018.године 

 У ж и ц е  

 

На основу члана 18. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'' број 42/91 и 

71/94, 79/2005 и 83/2014), у вези члана 39. Закона о туризму (''Службени гласник РС'' број 

36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. закон, 93/2012 и 84/2015) и на основу члана 67. тачка 12. 

Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст), 

Скупштина града Ужица, на седници одржаној ____ 2018. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ  

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЖИЦЕ 

 

I Бобан Перишић, разрешава се функције в.д. директора Туристичке организације 

Ужице, на основу поднете оставке. 

 

II Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном листу 

града Ужица''. 

 

Образложење  

Чланом 18. Закона о јавним службама прописано је да директора установе именује 

и разрешава оснивач. 

Чланом 39. Закона о туризму прописано је да јединица локалне самоуправе може 

основати туристичку организацију за обављање делатности у области туризма. 

Чланом 67. тачка 12. Статута града Ужица прописано је да директора установа 

именује и разрешава Скупштина града Ужица. 

Бобан Перишић је именован за в.д.директора решењем Скупштине града Ужица 

(''Службени лист града Ужица'' број 13/17) на период до једне године. Именовани је дана 

22.03.2018.године, поднео неопозиву оставку на место директора Туристичке организације 

Ужице због именовања за начелника Златиборског управног округа на 56. седници Владе 

РС. 

Градско веће је на седници одржаној 28.03.2018.године, утврдило предлог Решења о 

разрешењу в.д. директора Туристичке организације Ужице и предлаже Скупштини да 

предлог размотри и усвоји. 
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