
 

  На основу члана 18. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, број 

42/91 и 71/94), члана 39. Закона о туризму ( „Сл.гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 93/12, 

84/15) , члана 40. тачка 10. и члана 84. Статута града Лознице („Сл. лист града 

Лознице“, бр 8/14 –пречишћен текст),  Скупштина града Лознице на седници 

одржаној 14. јуна 2017. године, донела је  

 

 

 

      Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

   о именовању  директора 

                                     Туристичке организације града Лознице 

 

 

 

             I Именује се Снежана Перић,  дипл.инг. за текстилно инжењерство, из 

Лознице, за  директора  Туристичке организације града Лознице, на мандатни 

период од 4. године. 

 

          II Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном 

листу града Лознице“.  

 

         III Доношењем овог решења разрешава се Снежана Перић дужности в.д. 

директора Туристичке организације града Лознице, коју је именовала Скупштина 

града Лознице решењем број 06-16/16-2-30/2 од 24.6.2016.год. 

 

 

                                                О б р а з л о ж е њ е 

 

            Чланом 18. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, број 42/91 и 71/94) 

и чланом 19. Статута Туристичке организације града Лознице  дефинисано је да 

директора установе именује и разрешава  Скупштина града , на предлог Градског 

већа. 

 Снежани Перић, дипл.инг. за текстилно инжењерство, из Лознице, дана 24. 

јуна 2017. истиче мандат вршиоца дужности  директора  Туристичке организације 

града Лознице.  

  Градско веће града Лознице је на седници одржаној 5.6.2017. године 

оценило да  Снежана Перић  испуњава све услове прописане Законом о туризму и 

чланом 20. Статута Туристичке организације града Лознице  , као и да је у 

досадашњем мандатном периоду одговорно и успешно обављала дужност 

директора ове установе, и предложило  Скупштини града да Снежану Перић  

именује на  дужност директора Туристичке организације града Лознице. 

 

  На основу наведеног , Скупштина града донела је  решење као у диспозитиву. 

 

 



Правна поука: Против овог решења може се покренути спор пред Вишим судом у                     

                             Шапцу у року од 60 дана од дана пријема. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ  

 

 

Број: 06-20/17-11-21 

Датум: 14. јун 2017. године 

Л о з н и ц а    

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

        

               Милена Манојловић Кнежевић 

 


