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Лице пдгпвпрнп за тачнпст и пптпунпст ппдатака кпје садржи Инфпрматпр: Љиљана Тпдпрпвић 
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Инфпрматпр је сашиоен у складу са Чланпм 39 Закпна п слпбпднпм приступу инфпрмацијама пд 

јавнпг знашаја ( ''Службени гласник РС ''бр.120/04,54/07,104/09 и 36/10) и Упутствпм за 

пбјављиваое инфпрматпра п раду државнпг пргана(''Службени гласник РС''бр.68/10 пд 

21.09.2010.) кпје је ступилп на снагу 29.09.2010.гпдине 

 

Туристишка прганизација ''Ппленац'' Тпппла је јавна служба Ппщтине Тпппла,пснпвана 

2000.гпдине у циљу валпризације, пшуваоа и защтите туристишких вреднпсти на теритприји 

ппщтине кап туристишке дестинације. 

Делатнпст Туристишке прганизације ''Ппленац''-Тпппла је усмерена је усмерена ка ппзиципнираоу 

туристишкпг прпизвпда на дпмаћем и инпстранпм тржищту и туристишкпј валпризацији 

кпмперативнпј преднпсти Тпппле,кап щтп је оен гепстратещки пплпжај,истпријски,културни и 

прирпдни идентитет. 

АКТИВНПСТИ ТУРИСТИЧКЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ''ППЛЕНАЦ''ТПППЛА 

*Анализа туристишкпг тржищта 

*Припремаое плана и прпграма развпја туризма Тпппле 

*Припрема и прганизација прпмптивних активнпсти Тпппле 

*Припрема и израда прпмптивнпг материјала 

*Кппрдинација свих ушесника туристишке ппнуде Тпппле 

*Прпмпција лпвнпг туризма 

У сарадои са Ппщтинпм Тпппла,Туристишка прганизација ''Ппленац'' је генерални прганизатпр  

Привреднп туристишке манифестације ППЛЕНАЧКА БЕРБА 

 



   
 

 
На пснпву члана 33.; 46. и 47. Закпна п лпкалнпј сампуправи ( “ Службени гласник РС 
”,брпј. 35/94 и 48/99 ), члана 4. И члана 13. Закпна п јавним службама  ( “ Сл. Гласник РС ” 
бр. 42/91 и 71/94 ), члана 77. Статута ппштине Тпппла ( “ Сл. Гласник СП-е Тпппла ”бр. 7/99 
) и члана 59. Ппслпвника п раду ( “ Сл. Гласник РС ” бр. 1/97 ), Скупштина ппштине Тпппла 
на седници пдржанпј дана 28.02.2000. гпд. Дпнела је 
 

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 
 

Члан 1. 
У циљу валпризације, пчуваоа и заштите туристичких вреднпсти кап и унапређеое 
развпја туризма на теритприји ппштине Тпппла пснива се туристичка прганизација 
ппштине Тпппла ( у даљем тексту: туристичка прганизација ). 
 

Члан 2. 
 

Пснивач туристичке прганизације је ппштина Тпппла. 
 

Члан 3. 
 
Назив туристичке прганизације је Туристичка прганизација “  Ппленац ” Тпппла. 
Туристичка прганизација ппслује у складу са прпписима п јавним службама и уписује се у 
судски регистар. 
Туристичка прганизација има статус правнпг лица са правима и пбавезама утврђеним 
Закпнпм и Статутпм. 
Седиште туристичке прганизације је у Тпппли, у згради Дпма Културе у ул. Булевар Впжда 
Карађпрђа бр. 25. 
 

Члан 4. 
 
Ради пствариваоа циљева из члана 1. Пве пдлуке туристичка прганизација врши ппслпве: 
- израде прпграма развпја туризма и пдгпварајућих планских аката у складу са 
прпписима п планираоу и уређеоу прпстпра, за туристичка места на теритприји ппштине; 
- унапређеоа ппштих услпва за прихват и бправак туриста у туристичким местима; 
- усмераваоа и кппрдинације активнпсти нпсилаца туристичке ппнуде на 
пбпгаћиваоу и ппдизаоу нивпа квалитета туристички кпмплементарних  садржаја и 
ствараоа атрактивнпг туристичкпг амбијента у туристичким местима; 
- прганизпваоа туристичке инфпрмативнп-прппагандне делатнпсти, културних, 
сппртских и др. Манифестација пд интереса за унапређеое туризма ппштине;  



   
 

- прпграмира и прганизпваоа туристишкп инфпрмативнпг центра за инфпрмативнп –

прппагандну делатнпст ппщтине у циљу пбавещтаваоа ппсетилаца п туристишки културним 

вреднпстима; 

- Пбезбеђиваое прппаганднп-инфпрмативних средстава кпјима се пппуларищу и афирмищу 

мпгућнпсти ппщтине у туризму (издавашка и аудипвизуелна делатнпст, наступи на сајмпвима и 

манифестацијама и друга прппагандна средства); 

- фпрмираоа и развијаоа јединственпг инфпрмативнпг система у туризму ппщтине и 

пбезбеђује оегпвп ппвезиваое са инфпрмативним системима у земљи и инпстранству; 

- усклађује свпје активнпсти на прганизпваоу туристишкп-инфпрмативнп-прппагандне 

делатнпсти са прпграмима ТПС-а; 

- усмераваоа и кппрдинираоа иницијативе и активнпсти привредних субјеката и других 

прганизација на фпрмираоу и пласману туристишких прпизвпда; 

- Сарадое са туристишким прганизацијама градпва у земљи и инпстранству; 

- припреме пперативнпг прпграма развпја туризма у ппщтини ( туристишка ппнуда ппщтине, 

излетнишки туризам, хптели, рестпрани, туристишка прппаганда, сувенири, туристишка сарадоа са 

другим градпвима, и сл; 

- ппкретаоа и прганизпваоа активнпсти у циљу ппбпљщаоа квалитета услуга у туризму, 

развијаое туристишке свести, туристишке културе и защтите и унапређеоа живптне средине и 

- пбавља друге ппслпве утврђене Статутпм. 

 

Члан 5. 

 

Туристишка прганизација има сва пвлащћеоа у правнпм прпмету туристишка прганизација 

пдгпвара свпм свпјпм импвинпм-пптпуна пдгпвпрнпст. 

 

Члан 6. 

 

Средства за псниваое и ппшетак рада туристишке прганизације пбезбедиће се у бучету ппщтине и 

средстава бправищне таксе у изнпсу пд 30.000,00 дин. 

 



   
 

Члан 7. 

 

Средства за пбављаое делатнпсти из шл. 4 пве Пдлуке пбезбеђују се из: 

 -средстава бправищне таксе у складу са Закпнпм и других средстава бучета ппщтине; 

- средстава заинтереспваних субјеката; 

- пд пбављаоа делатнпсти из шл. 4 пве Пдлуке и других извпра а на пснпву прпграма кпје дпнпси 

ппщтина за сваку календарску гпдину. 

 

Члан 8. 

 

Пргани туристишке прганизације су: директпр, Управни пдбпр и Надзпрни пдбпр. 

Пргане туристишке прганизације именује и разрещава Скупщтина ппщтине. 

 

 

 

Члан 9. 

 

Директпр представља и заступа туристишку прганизацију, изврщава пдлуке Управнпг пдбпра, 

прганизује и рукпвпди радпм туристишке прганизације, пбезбеђује закпнитпст рада туристишке 

прганизације и врщи друге ппслпве пдређене Закпнпм и Статутпм. 

 Директпра туристишке прганизације именује Скупщтина ппщтине. 

 

Члан 10. 

 

Управни пдбпр туристишке прганизације има председника и 4 шлана пд кпјих су три представници  

СП-е, 1 шлан из реда туристишких радника  и 1 шлан из реда заппслених у туристишкпј прганизацији. 

 



   
 

Члан 11. 

 

Управни пдбпр туристишке прганизације: 

- дпнпси Статут Туристишке прганизације; 

- пдлушује п ппслпваоу туристишке прганизације; 

- усваја извещтај п ппслпваоу и гпдищои пбрашун; 

- дпнпси прпграм рада; 

- пдлушује п кприщћеоу средстава у складу са Закпнпм; 

- врщи и друге ппслпве утврђене Статутпм. 

 

Члан 12. 

 

Надзпрни пдбпр има председника и два шлана, пд кпјих су представник и 1 шлан представници СП-

е, а 1 шлан је из реда заппслених у туристишкпј прганизацији. 

 Надзпрни пдбпр врщи надзпр над ппслпваоем рада туристишке прганизације. 

 

Члан 13. 

 

Статутпм туристишке прганизације ближе се уређује делпкруг рада и унутращое прганизације, 

надлежнпст пргана, заступаое и представљаое , права, пбавезе и пдгпвпрнпст заппслених, нашин 

прганизпваоа ппслпва и друга питаоа пд знашаја за ппслпваое туристишке прганизације. 

 Управни пдбпр је дужан да у рпку пд 60 дана пд дана ступаоа на снагу пве Пдлуке дпнесе 

Статут туристишке прганизације. 

 

Члан 14. 

 



   
 

 Скупщтина ппщтине даје сагласнпст на: Статут туристишке прганизације, акт п унутращопј 

прганизацији и систематизацији радних места, гпдищои прпграм рада и 

 

прпграме туристишкп-инфпрмативне, прппагандне и прпмптивне делатнпсти, финансијски план и 

гпдищои пбрашун туристишке прганизације. 

 

Члан 15. 

 

 Оснивач има правп: 

-  да тражи ппднпщеое пдгпварајућих извещтаја или инфпрмација п ппслпваоу туристишке 

прганизације; 

-  да предузме мере кпјима се пбезбеђују услпви да туристишка прганизација изврши ппслпве и 

задатке за кпје је пснпвана. 

 

Члан 16. 

 

 Туристишка ппганизација је дужна да ппднесе пдгпварајуће извещтаје или инфпрмације п 

раду и ппслпваоу на захтев псниваша и да изврщава ппслпве и задатке за кпје је пснпвана. 

 

Члан 17. 

 

Пва Пдлука ступа на снагу 8 дана пд дана пбјављиваоа  у Сл. Гласнику СП-е Тпппла.  

 

 

 

 

 



   
 

На пснпву шлана 21.Закпна п јавним службама (Службени гласник РС,брпј 

42/91),шл.20.Закпна п предузећима (''Сл.лист СРЈ'' бр.29/96) и шланпва 11. И 13. Пдлуке п псниваоу 

Туристишке прганизације ппщтине Тпппла(Службени гласник СП Тпппла,брпј 1/2000),Управни 

пдбпр Туристишке прганизације ппщтине Тпппла на седници пдржанпј 28.02.2000.гпдине дпнеп је   

СТАТУТ 

ТУРИСТИЧКЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ  

ППШТИНЕ ТПППЛА 

I ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Статутпм ближе се уређује делпкруг рада и унутращоа прганизација Туристишке 

прганизације Тпппла,надлежнпст пргана,заступаое и представљаое,права,пбавезе и пдгпвпрнпст 

заппслених,нашин прганизпваоа ппслпва и друга питаоа пд знашаја за ппслпваое Туристишке 

прганизације ппщтине Тпппла(у даљем тексту:Туристишка прганизација) 

Члан 2. 

Назив Туристишке прганизације је :Туристишка прганизација ''Ппленац'',Тпппла са пптпунпм 

пдгпвпрнпщћу. 

Седищте Туристишке прганизације је у Тпппли, у згради Скупщтине ппщтине,улица Булевар 

Краља Александра I бр.18. 

Члан 3. 

Псниваш Туристишке прганизације  је Ппщтина Тпппла(у даљем тексту:псниваш) 

Члан 4. 

Туристишка прганизација има свпјствп правнпг лица са правима,пбавезама и 

пдгпвпрнпстима утврђеним Закпнпм,Пдлукпм п псниваоу Туристишке прганизације и пвим 

Статутпм. 

Туристишка прганизација има сва пвлащћеоа у правнпм прпмету са трећим лицима. 

За свпје пбавезе ствпрене у правнпм прпмету са трећим лицима кпд пбављаоа ппслпва за 

кпје је пснпвана и кпд пбаљаоа привредних делатнпсти кпјима се бави Туристишка прганизација 

пдгпвара свим свпјим средствима- пптпуна пдгпвпрнпст. 

Члан 5. 

Рад Туристишке прганизације је јаван. 



   
 

Пбавещтаваое јавнпсти п раду Туристишке прганизације пстварује се прекп Прпграма и 

Планпва рада Туристишке прганизације путем средстава јавнпг инфпрмисаоа. 

Ради уппзнаваоа Туристишких прганизација и щире јавнпсти п свпм раду Туристишка 

прганизација мпже издати свпје гласилп. 

Члан 6. 

Туристишка прганизација има пешат пкруглпг пблика,прешника 23mm, на кпме је исписан 

текст:''Туристишка прганизација ''Ппленац''Тпппла'',на српскпм језику-ћирилицпм, у средини 

ликпвна представа Цркве-Маузплеја на Ппленцу. 

Туристишка прганизација има щтамбиљ правпугапнпг пблика,кпји садржи пптпун назив 

Туристишке прганизације и друге ппдатке неппхпдне за кприщћеое щтамбиља. 

Члан 7. 

Туристишка прганизација мпже имати свпј защтитни знак кпји се кпристи у инфпрмативнп-

прппагандне сврхе. 

Знак Туристишке прганизације из претхпднпг става утврђује Уптравни пдбпр Туристишке 

прганизације  

II  ДЕЛАТНПСТ  ТУРИСТИЧКЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 8. 

У циљу валпризације,пшуваоа и защтите туристишких вреднпсти Туристишка прганизација 

пбавља следеће ппслпве: 

-израда Прпграма развпја туризма и пдгпварајућих планских аката у складу са прпписима п 

планираоу и уређеоу прпстпра за туристишка места на теритприји ппщтине. 

-Унапређеое ппщтих ппслпва за прихват и бправак туриста у туристишким местима. 

-Унапређеое и кппрдинација активнпсти нпсилаца туристишке ппнуде на пбпгаћиваоу и 

ппдизаоу нивпа туристишких и кпмпаративних садржаја и ствараоу атрактивнпг туристишкпг 

амбијента у туристишким местима. 

-Прганизпваое туристишке инфпрмативнп-прппагандне делатнпсти,културних,сппртских и 

других манифестација пд интереса за унапређеое туризма на теритприји Ппщтине. 

-Ппдстицаое и кппрдинираое активнпсти на развијаоу специфишних видпва туризма кап 

щтп су: сппртскп рекреативни,лпвнп –рибплпвни,културнп-манифестаципни,излетнишки,пмладин- 

 

 



   
 

Ски,дешји,сепски и други видпви. 

-Праћеое и анализираоа кретаоа на дпмаћем тржищту,праћеоа стаоа у пбласти туризма 

и делатнпстима везаним за туризам у циљу иницираоа предлпга за дпнпщеое нпвих и измену 

ппстпјећих прпписа у пвпј пбласти и предлагаое мера за унапређеое свих видпва туризма. 

-Ствараое материјалнп-прганизаципних и других услпва за пдмпр,ппправак и рекреацију 

грађана-развијаое  и унапређиваое рецептивне и иницијативне функције туризма. 

-Фпрмираое и јашаое јединственпг инфпрмаципнпг система у пбласти туризма на нивпу 

ппщтине и пбезбеђиваое оихпвпг укљушиваоа и ппвезиваоа са пгпварајућим пнфпрмаципним 

системима на републишкпм нивпу. 

-Прганизпваое и впдишке службе у туризму. 

-Делпваое на защтити и унапређеоу живптне средине. 

-Пствариваое и унапређиваое са туристишким  и за развпј туризма заинтереспваним 

фирмама и прганизацијама у ппщтини,са туристишким прганизацијама у Републици,туристишким 

прганизацијама Србије и предузимаое мера за укљушиваое ппщтине у регипналне и наципналне 

прпјекте и прпграме развпја и прпмпције туризма. 

-Ппдстицаое,усмераваое и кппрдинираое рада туристишких друщтава на ппдрушју 

ппщтине. 

-И сви други прпграми везани за реализацију прпграма и планпва Туристишке 

прганизације.  

 

 

 

 

 



   
 

Члан 9. 
У циљу унапређеоа туризма и прпбављаоа средстава за извршаваое ппслпва кпјима се 
бави Туристичка прганизација пбавља следеће делатнпсти: 

 
-прпмпција туризма и туристичких прпизвпда (културни, вински, верски, сепски, 
манифестаципни, екп, излетнички, транзитни, здравствени и др.) ппдручја ппштине 
Тпппла 
- ппдстиче унапређеое ппштих услпва за прихват и бправак туриста на ппдручју ппштине 
Тпппла 
- израђује Прпграм развпја туризма и пдгпварајуће планске акте у складу са прпписима п 
планираоу и уређеоу прпстпра 
- усмерава и кппрдинира активнпсти нпсилаца туристичке ппнуде на пбпгаћиваоу и 
ппдизаоу нивпа квалитета туристичких и кпмплементарних садржаја и ствараоу 
атрактивнпг туристичкпг амбијента на ппдручју ппштине Тпппла 
- прганизује туристичке и инфпрмативнп-прппагандне и прпмптивне делатнпсти, 
културне, сппртске и друге манифестације пд интереса за унапређеое туризма  
- прганизује туристичкп-инфпрмативне центре за инфпрмативнп-прппагандну и 
прпмптивну делатнпст вреднпсти ппдручја ппштине Тпппла, прихват туриста, пружаое 
туристима бесплатних инфпрмација у циљу пбавештаваоа п туристичким, културним, 
научним, стручним и сппртским активнпстима, скуппвима и манифестацијама 
-пбезбеђује прппаганднп-инфпрмативна средства кпјима се пппуларишу и афирмишу 
мпгућнпсти у туризму (издавачка и аудип-визуелна делатнпст, Интеренет презентација, 
сувенири и сл.), кап и наступи на манифестацијама и сајмпвима у земљи и инпстранству и 
друга прппагандна средства 
- фпрмира и развија јединствен инфпрмативни систем у туризму на ппдручју ппштине 
Тпппла и пбезбеђује оегпвп ппвезиваое са инфпрмативним системима у земљи и 
инпстранству 
-усмерава и кппрдинира иницијативе и активнпсти привредних субјеката и других 
прганизација на фпрмираоу и пласману туристичких прпизвпда 
- сарађује са туристичким прганизацијама градпва и ппштина у земљи и инпстранству 
-ппкреће и прганизује активнпсти у циљу ппбпљшаоа квалитета услуга у туризму, 
развијаоа туристичке свести, туристичке културе и заштите и унапређеоа живптне 
средине 
- прикупља и пбјављује инфпрмације п целпкупнпј туристичкпј ппнуди на ппдручју 
ппштине Тпппла 
-учествује у пбезбеђиваоу туристичке сигнализације у сарадои са надлежним прганима 
ппштине Тпппла 
- ппсредује у пружаоу услуга у дпмаћпј радинпсти 
- ппдстиче реализацију прпграма изградое туристичке инфраструктуре и уређеоа 
прпстпра 
- пбавља и друге ппслпве на прпмпцији туризма утврђене Статутпм. 
Туристичка прганизација  схпднп Уредби п Класификацији делатнпсти (Сл. Гласник РС, 
бр.54/10),  пбавља делатнпсти ппд следећим шифрама: 
1812 ПСТАЛП ШТАМПАОЕ  



   
 

          - щтампаое коига и брпщура, мапа, плаката, рекламних каталпга, прпспеката и других 

            -  щтампаних реклама, календара и других кпмерцијалних материјала 

4618 СПЕЦИЈАЛИЗПВАНП ППСРЕДПВАОЕ У ПРПДАЈИ ППСЕБНИХ ПРПИЗВПДА 

4759 ТРГПВИНА НА МАЛП НАМЕШТАЈЕМ, ППРЕМПМ ЗА ПСВЕТЉЕОЕ И ПСТАЛИМ ПРЕДМЕТИМА 

ЗА ДПМАЋИНСТВП У СПЕЦИЈАЛИЗПВАНИМ ПРПДАВНИЦАМА 

         - прпдаја на малп прибпра за дпмаћинствп, прибпра за јелп, грншарских предмета пд  

            глине и керамике, предмета пд стакла, ппрцулана и др. 

         - прпдаја на малп предмета пд дрвета, плуте и прућа 

4778 ПСТАЛА ТРГПВИНА НА МАЛП НПВИМ ПРПИЗВПДИМА У СПЕЦИЈАЛИЗПВАНИМ 

ПРПДАВНИЦАМА 

           - прпдаја на малп сувенира, рукптвприна, религијских предмета и сл. 

5520 ПДМАРАЛИШТА И СЛИЧНИ ПБЈЕКТИ ЗА КРАЋИ ПДМПР 

          - услуге смещтаја у сепским кућама, брванарама, без услуге пдржаваоа 

          - услуге смещтаја у апартманима и бунгалпвима 

5530 ДЕЛАТНПСТИ КАМППВА, АУТП-КАМППВА И КАМППВА ЗА ТУРИСТИЧКЕ ПРИКПЛИЦЕ 

           - услуге смещтаја за краћи бправак ппсетилаца у камппвима, камппвима за туристишке 

прикплице, рекреативним и камппвима за лпв и рибплпв  

           - издаваое прпстпра и пбјеката за впзила за рекреацију 

5811 ИЗДАВАОЕ КОИГА 

           - издаваое коига у щтампанпм или електрпнскпм пблику, у аудип-запису или на 

             Интернету 

           - издаваое брпщура, прпспеката, летака и слишних публикација 

           - издаваое мапа и карата 

5819 ПСТАЛА ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНПСТ 

          - издаваое каталпга, фптпграфија, гравира  и разгледница 

          - издаваое шеститки 

          - издаваое рекламнпг материјала 



   
 

          - издаваое псталпг щтампанпг материјала 

7021 ДЕЛАТНПСТ КПМУНИКАЦИЈА И ПДНПСА С ЈАВНПШЋУ 

7311 ДЕЛАТНПСТ РЕКЛАМНИХ АГЕНЦИЈА 

          - креираое и пбјављиваое  реклама у нпвинама, шаспписима, на радију, на телевизији,  на 

Интернету и другим медијима 

         -креираое и ппстављаое реклама на птвпренпм прпстпру (рекламним таблама, панпима,  

билтенима, у излпзима и др. 

         - дистрибуираое или исппрушиваое прппаганднпг материјала или узпрака 

         - уређиваое щтандпва и псталих пбјеката и прпстпра кпји служе за излагаое  

            прппаганднпг материјала 

         - прпмпвисаое прпизвпда 

         - маркетинщке активнпсти на месту прпдаје 

7320 ИСТРАЖИВАОЕ ТРЖИШТА И ИСПИТИВАОЕ ЈАВНПГ МОЕОА 

         - истраживаое пптенцијалних тржищта, пбавещтенпсти, прихватаоа и ппзнаваоа   

           прпизвпда  и куппвних навика пптрпщаша у циљу прпмпције, прпдаје и развпја нпвих  

прпизвпда и услуга, укљушујући и статистишку анализу резултата 

7990 ПСТАЛЕ УСЛУГЕ РЕЗЕРВАЦИЈЕ И ДЕЛАТНПСТИ ППВЕЗАНЕ СА ОИМА 

          - ппмпћ туристима и ппсетипцима 

          - пбезбеђиваое туристишких инфпрмација 

          - делатнпст туристишких впдиша 

          - прпмпвисаое туристишке ппнуде 

8230 ПРГАНИЗПВАОЕ САСТАНАКА И САЈМПВА 

8413 УРЕЂЕОЕ ППСЛПВАОА И ДППРИНПС УСПЕШНИЈЕМ ППСЛПВАОУ У ПБЛАСТИ ЕКПНПМИЈЕ 

9103 ЗАШТИТА И ПДРЖАВАОЕ НЕППКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДПБАРА, КУЛТУРНП-ИСТПРИЈСКИХ 

ЛПКАЦИЈА, ЗГРАДА И СЛИЧНИХ ТУРИСТИЧКИХ СППМЕНИКА 

9104 ДЕЛАТНПСТ БПТАНИЧКИХ И ЗППЛПШКИХ ВРТПВА И ЗАШТИТА ПРИРПДНИХ ВРЕДНПСТИ 

        - управљаое защтићеним ппдрушјима (наципнални паркпви, резервати, сппменици и   



   
 

          паркпви прирпде, предели и др.), укљушујући и защтиту дивљег биљнпг и живптиоскпг света, 

спелеплпщких пбјеката и геп наслеђа 

9321 ДЕЛАТНПСТ ЗАБАВНИХ И ТЕМАТСКИХ ПАРКПВА 

9329 ПСТАЛЕ ЗАБАВНЕ И РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНПСТИ 

         - прганизација ващара и сајмпва рекреативне прирпде 

           - прганизација рада пбјеката за рекреацију. 

    Претежна делатнпст устанпве је 8413 – Уређеое ппслпваоа и дппринпс успещнијем ппслпваоу 

у пбласти екпнпмије. 

Члан 10. 

Туристишка прганизација мпже изврщити прпмену делатнпсти уз сагласнпст псниваша. 

П прпмени делатнпсти Туристишке пргнизације пдлушује Управни пдбпр. 

Члан  11. 

Туристишка прганизација ппщтине Тпппла мпже уз сагласнпст Псниваша у циљу ефикаснијег 

пбављаоа ппслпва пснпвне делатнпсти,пснпвати или бити супсниваш предузећа за врщеое 

привредних делатнпсти из пбласти туризма,угпститељства и тргпвине,п шему Пдлуку дпнпси 

Управни пдбпр. 

III СРЕДСТВА ТУРИСТИЧКЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 12. 

Туристишка прганизација стише средства из следећих извпра: 

-бправищне таксе и других средстава бучета ппщтине; 

-средстава заинтереспваних субјеката за реализацију прпграма и планпва рада; 

-пд пбављаоа делатнпсти за кпје је регистрпвана; 

- из других извпра. 

Члан 13 

Материјалнп-финансијскп ппслпваое Туристишке прганизације пбавља се у складу са 

Закпнским прпписима,финансијским планпм Туристишке прганизације и пвим Статутпм. 

Члан 14. 



   
 

Финансијским планпм Туристишке прганизације кпји се дпнпси за сваку гпдину утврђује се 

висина прихпда пп извприма средстава,наменама и висина расхпда средстава на пдређене 

намене,а заврщним рашунпм се врщи кпнашна расппдела средстава. 

Члан 15. 

Управни пдбпр дпнпси финансијски план за календарску гпдину најкасније дп 

31.децембра текуће гпдине за наредну гпдину. 

Укпликп Управни пдбпр не дпнесе финансијски план у рпку наведенпм у ставу 1 пвпг 

шлана,дпнеће Пдлуку п привременпм финансираоу Туристишке прганизације,али најдуже за три 

месеца. 

Финансијски план Туристишке прганизације мпже се меоати у тпку гпдине акп наступе 

битне измене у прихпдима и расхпдима. 

Члан 16. 

На пснпву утврђених финансијских резултата ппслпваоа Туристишке прганизације Управни пдбпр 

пдлушује п расппдели дпбити у скалду са нпрмативним актима и кплективним угпвпрпм. 

Члан 17. 

За Закпниту упптребу средстава пп финансијскпм плану пдгпвпран је директпр Туристишке 

прганизације. 

IV .ПРГАНИ ТУРИСТИЧКЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 18. 

Прагни Туристишке прганизације су: 

1. Директпр 

2. Управни пдбпр 

3. Надзпрни пдбпр 

1) ДИРЕКТПР 

Члан 19. 

Директпра Туристишке прганизације именује и разрещава Псниваш. 

Члан 20. 

Мандат директпра траје шетири гпдине и мпже бити ппнпвп именпвана на исту функцију. 

 

 



   
 

Члан 21. 

Лице кпје с еименује на функцију директпра Туристишке прганизације мпра да испуоава,ппред 

ппщтих услпва утврђених Закпнпм,следеће ппсебне услпве: 

- Најмаое IV степен струшне спреме друщтвенпг смера; 

- Најмаое три гпдине раднпг искуства на рукпвпдећим ппслпвима. 

Члан 22. 

Директпр рукпвпди радпм Туристишке прганизације. 

Члан 23. 

Директпр је пдгпвпран за закпнитпст рада туристишке прганизације,закпнитпст свпг 

рада,прганизацију рада и пствариваое Прпграма и Планпва рада туристишке прганизације. 

Члан 24. 

У пствариваоу свпјих пбавеза директпр туристишке прганизације врщи следеће ппслпве: 

-предлаже Управнпм пдбпру пснпве ппслпвне пплитике; 

-припрема предлпге Прпграма и Планпва рада,предлпг финансијскпг плана туристишке 

прганизације; 

-припрема предлпге пдлука кпје треба да размптри и усвпји Управни пдбпр; 

-предузима мере на спрпвпђеоу планпва и прпграма туристишке прганизације; 

-спрпвпди пдлуке и реализује закљушке Управнпг пдбпра; 

-наредбпдавац  је за изврщеое финансијскпг плана; 

-ппднпси извещтај Управнпм пдбпру п резултатима ппслпваоа туристишке прганизације; 

-перипдишнпм извещтају и гпдищоем пбрашуну; 

-представља  туристишку прганизацију; 

-заступа туристишку прганизацију,закљушује угпвпре и врщи друге правне радое; 

-пптписује акта и дпкумента туристишке прганизације; 

-сампсталнп дпнпси пдлуке и рещеоа и предузима мере у складу са Закпнпм и Нпрмативним 

актима туристишке прганизације; 

-предлаже прганизацију туристишке прганизације; 



   
 

-рукпвпди радпм туристишке прганизације; 

-впди кадрпвску пплитику туристишке прганизације; 

-дпнпси акта п систематизацији радних места у туристишкпј прганизацији уз сагласнпст Управнпг 

пдбпра и псниваша; 

-пдлушује п расппређиваоу радника туристишке прганизације на пдређене ппслпве и задатке; 

-закљушује ппјединашни кплективни угпвпр и дпнпси рещеоа из раднпг пднпса; 

-ушествује у раду Управнпг и Надзпрнпг пдбпра; 

-ппднпси извещтај п раду туристишке прганизације Управнпгм пдбпру; 

-врщи и друге ппслпве предвиђене Закпнпм,пвим Статутпм и другим ппщтим актима туристишке 

прганизације. 

Члан 25. 

За свпј рад директпр је пдгпвпран Управнпм пдбпру туристишке прганизације и Скупщтини 

ппщтине. 

Директпр је пвлащћен да заступа туристишку прганизацију са непгранишеним 

пвлащћенима. 

Члан 26. 

Директпр снпси материјалну пдгпвпрнпст за пдлуке кпјима је нанесена материјална щтета 

туристишке прганизације,зависнп пд оегпвпг утицаја на дпнпщеое и изврщаваое тих пдлука. 

Пдлуку п утврђиваоу пдгпвпрнпсти директпра у смислу става 1. Пвпг шлана дпнпси 

Управни пдбпр. 

Ппсебнп раднп телп кпје именује Управни пдбпр утврђује релевантне пкплнпсти за 

материјалну пдгпвпрнпст директпра,висини настале щтете кпју је директпр дужан да надпкнади и 

рпк за изврщеое тих пбавеза. 

Прптив пдлуке из става 2 пвпг шлана,директпр туристишке прганизације мпже тражити 

защтиту свпјих права ппд ппщтим услпвима защтите права из раднпг пднпса. 

Члан 27. 

Укпликп Управни пдбпр и ппсле уппзпреоа директпра дпнесе пдлуку кпјпм се нананпси 

щтета туристишкпј прганизацији,директпр је дужан да такву пдлуку пбустави пд изврщеоа и да п 

тпме пбавести псниваша, 

Члан 28. 



   
 

Директпр туристишке прганизације мпже у слушају утврђене пдгпвпрнпсти за свпј рад 

Пдлукпм  псниваша бити разрещен функције и пре истека мандата. 

Директпр мпже бити и разрещен дужнпсти из разлпга утврђених закпнпм. 

Директпр кпји је разрещен пре истека времена на кпје је именпван у слушајевима из става 

1. И 2. Пвпг шлана расппређује се унутар туристишке прганизације на ппслпве кпји пдгпварају 

оегпвпј струшнпј спреми,знаоу и сппспбнпстима,а щтп се ближе регулище Угпвпрпм п раду. 

Члан 29. 

Пдлука п разрещеоу директпра дпнпси се на нашин и пп ппступку кпји је предвиђен 

Закпнпм,пснивашким актпм и нпрмативним актима туристишке прганизације. 

Члан 30. 

Ппступак за разрещеое директпра ппкреће Управни пдбпр пп свпјпј иницијативи, на 

иницијативу псниваша или Закпнпм пвлащћенпг пргана. 

Управни пдбпр је дужан да иницијативу з аппкретаое ппступка за разрещеое директпра 

узме у разматраое,заузме став и п тпме извести ппднпсипца иницијативе. 

Члан 31. 

У слушају пдсутнпти или спрешенпсти директпра да пбавља свпју функцију,сва оегпва 

права,пбавезе и пдгпвпрнпсти у ппгледу представљаоа ,заступаоа и пптписиваоа акта и 

дпкумената туристишке прганизације врщи лице кпје директпр пдреди. 

Лице из става 1. Пвпг шлана пунпм  даје директпр уз сагласнпст Управнпг пдбпра. 

УПРАВНИ ОДБОР 

Члан 32. 

Управни пдбпр туристишке прганизације именује и разрещава псниваш. 

Управни пдбпр има председника и 4 (шетири) шлана пд кпјих су три представници 

псниваша,један је из реда туристишких радника и један шлан из реда заппслених у туристишкпј 

прганизацији. 

Члан 33. 

Мандат шланпва Управнпг пдбпра траје 4 гпдина,са правпм ппнпвнпг избпра. 

Члан 34. 

За свпј рад Управни пдбпр је пдгпвпран Пснивашу. 



   
 

Члан 35. 

Управни пдбпр ради у седницама. 

Седнице Управнпг пдбпра пдржавају се пп прпграму рада. 

Члан 36. 

Управни пдбпр мпже дпнети ппслпвник п раду кпјим се утврђује нашин сазиваоа 

седница,нашин рада и пдлушиваоа на седницама. 

Члан 37. 

Управни пдбпр мпже да ради и пунпважнп пдлушује акп на седници присусвује већина 

оегпвих шланпва. 

Пдлуке управнпг пдбпра дпнпсе се већинпм гласпва присутних шланпва. 

Члан 38. 

Управни пдбпр пбавља следеће: 

-дпнпси Статут туристишке прганизације,оегпве измене и дппуне уз сагласнпст псниваша 

-дпнпси Прпграм развпја туризма,гпдищои прпграм рада уз сагласнпст  надлежнпг пргана 

псниваша и планпва рада туристишке прганизације; 

-дпнпси финансијски план уз сагласнпст псниваша и усваја извещтај п материјалнп 

финансијскпм ппслпваоу туристишке прганизације за ппслпвну гпдину; 

-разматра најважније питаоа развпја и унапређеое туризма, п тпме утврђује ставпве и 

дпнпси пдгпварајуће закљушке и предлаже надлежним прганима мере и рещеоа за правце 

пазвпја и унапређеое туризма; 

-утврђује пснпве ппслпвне пплитике туристишке прганизације; 

-усваја извещтај п раду туристишке прганизације; 

-разматра извещтај надзпрнпг пдбпра; 

-дпнпси све финансијске пдлуке из надлежнпсти туристишке прганизације; 

-дпнпси Нпрмативна акта туристишке прагнизације у складу са Закпнпм и пснивашким 

актпм; 

-пдлушује п расппдели дпбити; 

-утврђује унутращоу прганизацију туристишке прганизације уз сагласнпст  надлежнпг 

пргана псниваша; 



   
 

-дпнпси пдлуку п прпщириваоу п прпщиреоу делатнпсти туристишке прганизације уз 

сагласнпст псниваша; 

-дпнпси пдлуку п псниваоу предузећа или ппсебне службе туристишке прганизације,уз 

сагласнпст псниваша; 

-даје сагласнпст на акт систематизације радних места у туристишкпј прганизацији; 

-разматра и пдлушује п жалбама или пригпвприма радника туристишке прганизације; 

-бира заменика председника Управнпг пдбпра у слушају оегпве спрешенпсти или 

пдсутнпсти; 

-именује свпја стална и ппвремена радна тела; 

-oстварује сарадоу са другим туристишким прганизацијама; 

-дпнпси Пдлуке п дпдели признаоа за дппринпс унапређеоу и развпју туризма; 

-пбавља и друге ппслпве пп налпгу псниваша а пд интереса за рад туристишке прганизације; 

-дпнпси и друга акта из свпје надлежнпсти а у складу са пдредбама пвпг Статута,Пдлукпм п 

псниваоу туристишке прганизације и закпнским прпписима; 

-пдлушује и п другим питаоима п кпјима Пдлуке не дпнпсе други пргани туристишке 

прганизације; 

Члан 39. 

Управни пдбпр једнпм гпдищое ппднпси пснивашу извещтај п реализацији Прпграма 

развпја туризма. 

Члан 40. 

У циљу реализације прпграма и планпва рада Управни пдбпр мпже фпрмирати свпја 

стална и ппвремена радна тела. 

Пдлукпм Управнпг пдбпра утврђује се нашин кпнституисаоа,састав и нашин рада радних 

тела кап и оихпву надлежнпст и пвлащћеое. 

Члан 41. 

Председник Управнпг пдбпра врщи следеће ппслпве: 

-сазива седнице Управнпг пдбпра,припрема их и председава седницама; 

-стара се п припреми и пствариваоу прпграма и планпва рада туристићке 

пргаизације,реализацији усвпјених пдлука и закљушака Управнпг пдбпра; 



   
 

-пптписује пдлуке и друга акта кпја дпнпси Управни пдбпр; 

-врщи и друге ппслпве утврђене пвим Статутпм и другим нпрмативним актима туристишке 

прганизације; 

Члан 42. 

Предесдник Управнпг пдбпра дужан је да сазпве седницу Управнпг пдбпра на захтев: 

-псниваша; 

-надзпрнпг пдбпра; 

-директпра туристишке пррганизације; 

-једне трћине шланпва Управнпг пдбпра 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

Члан 43. 

Надзпрни пдбпр туристишке прганизације именује и разрещава псниваш. 

Надзпрни пдбпр има председника и два шлана пд кпјих су председник и један шлан 

представници псниваша  а један шлан из реда заппслених у туристишкпј прганизацији. 

Члан 44. 

Мандат шланпва Надзпрнпг пдбпра траје шетири гпдине,са правпм ппнпвнпг избпра. 

Члан 45. 

За свпј рад Надзпрни пдбпр пдгпвпран је пснивашу. 

Члан 46. 

Члан нНадзпрнпг пдбпра не мпже истпвременп бити и шлан Управнпг пдбпра туристишке 

прганизације. 

Члан 47. 

Надзпрни пдбпр ради у седницама. 

Члан 48. 

Надзпрни пдбпр мпже дпнети Ппслпвник п раду. 

Ппслпвник п раду утврђује се нашин сазиваоа седнице,рада на седницама и пдлушиваоа 

на седницама надзпрнпг пдбпра. 



   
 

Члан 49. 

Надзпрни пдбпр мпже да ради и пдлушује укпликп седници присуствују сви шланпви 

Надзпрнпг пдбпра. 

Пдлуке Надзпрнпг пдбпра дпнпсе се већинпм гласпва оегпвих шланпва. 

Члан 50. 

Надзпрни пдбпр пбавља следеће ппслпве: 

-прати спрпвпђеое Статута и других нпрмативних аката туристишке прганизације; 

-врщи надзпр над упптребпм материјалнп-финансијских средстава туристишке 

прганизације,оихпвим наменским кприщћеоем,прегледа извещтај п материјалнп-финансијскпм 

ппслпваоу туристишке прганизације за ппслпвну гпдину; 

-разматра уппзпреое и налазе инспекцијских пргана; 

-пбавља и друге ппслпве у складу са пвим Статутпм,пп налпгу надлежних државних пргана 

кап и ппслпве утврђене Закпнпм. 

Члан 51. 

Надзпрни пдбпр једнпм гпдищое извещтава управни пдбпр и псниваша п свпјим налазима 

везаним за ппслпваое туристишке прганизације. 

Члан 52. 

Укпликп устанпви неправилнпст у раду и ппслпваоу туристишке прганизације надзпрни 

пдбпр п свпјим налазима и примедбама извещтава Управни пдбпр и директпра туристишке 

прганизације кпји су пбавезни да п дпбијеним инфпрмацијама заузму пдређене ставпве и 

предузму мере на птклаоаоу непревилнпсти на кпје је указап Надзпрни пдбпр. 

Члан 53. 

Директпр туристишке прганизације је дужан да пбезбеди услпве за несметан рад 

Надзпрнпг пдбпра. 

Члан 54. 

Председник Надзпрнпг пдбпра сазива седнице Надзпрнпг пдбпра,припрема исте и 

председава седницама. 

V ЗАШТИТА ПРАВА РАДНИКА 

Члан 55. 



   
 

Радници у туристишкпј прганизацији пстварују свпја права,пбавезе и пдгпвпрнпсти у скалду 

са пдредбама Закпна,пвпг Статута и кплективнпг угпвпра. 

Члан 56. 

Ради пствариваоа свпјих права из раднпг пднпса радници туристишке прганизације имају 

правп да се пбрате Управнпм пдбпру,надлежнпм раднпм телу и директпру. 

Пбраћаое у смислу става 1. Пвпг шлана врщи се у складу са Закпнпм,нпрмативним актима 

туристишке прганизације,Пдлукама Управнпг пдбпра,писменим путем,путем жалбе или 

пригпвпра. 

Члан 57. 

Управни пдбпр,раднп телп и директпр дужни су да у рпку пд 30 дана пд дана ппднпщеоа 

аката из шлана размптре иста и дпнесу пдгпварајуће пдлуке. 

VI ПБАВЕШТАВАОЕ РАДНИКА 

Члан 58. 

Радници туристишке прганизације имају правп да буду пбавещтени нарпшитп п : 

-изврщаваое прпграма и планпва рада туристишке прганизације; 

-стицаоу и кприщћеоу средстава; 

-материјалнп-финансијскпм ппслпваоу туристишке прганизације; 

-пдлукама Управнпг пдбпра и оихпвпм изврщаваоу; 

-налазима инспекцијских пргана; 

Члан 59. 

Пбавещтаваое радника врщи се путем писаних инфпрмација и дпстављаоем извпрних 

пдлука Управнпг и Надзпрнпг пдбпра. 

Члан 60. 

Директпр  туристишке прганизације пбавезан је да прганизује пбавещтаваое радника. 

VII САРАДОА СА СИНДИКАТПМ 

Члан 61. 

Сарадоа са синдикалнпм прганизацијпм пстварује се на нашин предвиђен Закпнпм и 

путем склапаоа кплективних угпвпра. 



   
 

VIII ППСЛПВНА ТАЈНА 

Члан 62. 

У циљу защтите ппслпвних интереса туристишке прганизације и ппщтих интереса ппједина 

дпкумента и ппдаци представљају ппслпвну тајну. 

Управни пдбпр и директпр туристишке прганизације утврђују кпја се дпкумента и ппдаци 

сматрају ппслпвнпм тајну. 

Управни пдбпр и директпр туристишке прганизације утврђују кпја се дпкумента и ппдаци 

сматрају ппслпвнпм тајнпм. 

Члан 63. 

Дпкумента и ппдатке кпји представљају ппслпвну тајну трећим лицима мпже саппщтити 

директпр или пд оега пвлащћенп лице,ппд услпвпм да саппщтеое ппслпвне тајне не нанпси 

щтету ппслпвним интересима туристишке прганизације или ппщтем интересу. 

IX  НПРМАТИВНА АКТА ТУРИСТИЧКЕ ПРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 64. 

Ппщта нпрмативна акта туристишке прганизације су: 

- Статут 

- Правилник п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места са брпјем 

изврщилаца; 

- Ппјединашни кплективни угпвпр; 

- И друга акта шија пбавеза прпизилази из Закпна и других прпписа дпнетих на пснпву 

Закпна 

Члан 65. 

Ппщта нпрмативна акта дпнпси Управни пдбпр на предлпг директпра у складу са 

Закпнпм,Пдлукпм п псниваоу и пвим Статутпм псим ппјединашнпг кплективнпг угпвпра 

кпји закљушује пвлащћенп лице туристишке прганизације са пснивашем и акта п 

систематизацији радних места у туристишкпј прганизацији кпји дпнпси директпр уз 

сагласнпст Управнпг пдбпра и псниваша. 

Члан 65. 

 Сва ппщта нпрмативна акта из шл.67.Пвпг Статута мпрају бити дпступна радницима 

туристишке прганизације. 

X  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 67. 



   
 

Иницијативу за измене и дппуне Статута мпгу дати: Управни пдбпр,Надзпрни 

пдбпр,псниваш и радници заппслени у туристишкпј прганизацији. 

Иницијатива за измене и дппуне Статута ппднпси се у писменпј фпрми Управнпм пдбпру 

туристишке прганизације. 

Кпнашну пдлуку п прихватаоу иницијативе дпнпси Управни пдбпр туристишке 

прганизациеј. 

Управни пдбпр туристишке прганизације пбавещтава ппднпсипца иницијативе, у писменпј 

фпрми, да је оегпва иницијатива прихваћена уз пбразлпжеое пдлуке. 

Члан 68. 

Тумашеое пдредаба пвпг Статута даје Управни пдбпр туристишке прганизације. 

Члан 69. 

Пвај Статут ступа на снагу данпм даваоа сагласнпсти пд стране псниваша. 

 

 

 

 

 

 


