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Лице овлашћено за слободан приступ информацијама: Љиљана Тодоровић 
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Информатор је сачињен у складу са Чланом 39 Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја ( ''Службени гласник РС ''бр.120/04,54/07,104/09 и 36/10) и Упутством за 

објављивање информатора о раду државног органа(''Службени гласник РС''бр.68/10 од 

21.09.2010.) које је ступило на снагу 29.09.2010.године 

 

Туристичка организација ''Опленац'' Топола је јавна служба Општине Топола,основана 

2000.године у циљу валоризације, очувања и заштите туристичких вредности на територији 

општине као туристичке дестинације. 

Делатност Туристичке организације ''Опленац''-Топола је усмерена је усмерена ка позиционирању 

туристичког производа на домаћем и иностраном тржишту и туристичкој валоризацији 

комперативној предности Тополе,као што је њен геостратешки положај,историјски,културни и 

природни идентитет. 

АКТИВНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ''ОПЛЕНАЦ''ТОПОЛА 

*Анализа туристичког тржишта 

*Припремање плана и програма развоја туризма Тополе 

*Припрема и организација промотивних активности Тополе 

*Припрема и израда промотивног материјала 

*Координација свих учесника туристичке понуде Тополе 

*Промоција ловног туризма 

У сарадњи са Општином Топола,Туристичка организација ''Опленац'' је генерални организатор  

Привредно туристичке манифестације ОПЛЕНАЧКА БЕРБА 

 



   

 

 

На основу члана 33.; 46. и 47. Закона о локалној самоуправи ( “ Службени гласник РС 

”,број. 35/94 и 48/99 ), члана 4. И члана 13. Закона о јавним службама  ( “ Сл. Гласник РС ” 

бр. 42/91 и 71/94 ), члана 77. Статута општине Топола ( “ Сл. Гласник СО-е Топола ”бр. 7/99 

) и члана 59. Пословника о раду ( “ Сл. Гласник РС ” бр. 1/97 ), Скупштина општине Топола 

на седници одржаној дана 28.02.2000. год. Донела је 

 

ОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

 

Члан 1. 

У циљу валоризације, очувања и заштите туристичких вредности као и унапређење 

развоја туризма на територији општине Топола оснива се туристичка организација 

општине Топола ( у даљем тексту: туристичка организација ). 

 

Члан 2. 

 

Оснивач туристичке организације је општина Топола. 

 

Члан 3. 

 

Назив туристичке организације је Туристичка организација “  Опленац ” Топола. 

Туристичка организација послује у складу са прописима о јавним службама и уписује се у 

судски регистар. 

Туристичка организација има статус правног лица са правима и обавезама утврђеним 

Законом и Статутом. 

Седиште туристичке организације је у Тополи, у згради Дома Културе у ул. Булевар Вожда 

Карађорђа бр. 25. 

 

Члан 4. 

 

Ради остваривања циљева из члана 1. Ове одлуке туристичка организација врши послове: 

- израде програма развоја туризма и одговарајућих планских аката у складу са 

прописима о планирању и уређењу простора, за туристичка места на територији општине; 

- унапређења општих услова за прихват и боравак туриста у туристичким местима; 

- усмеравања и координације активности носилаца туристичке понуде на 

обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристички комплементарних  садржаја и 

стварања атрактивног туристичког амбијента у туристичким местима; 

- организовања туристичке информативно-пропагандне делатности, културних, 

спортских и др. Манифестација од интереса за унапређење туризма општине;  

- програмира и организовања туристичко информативног центра за информативно –

пропагандну делатност општине у циљу обавештавања посетилаца о туристички културним 

вредностима; 



   

 

- Обезбеђивање пропагандно-информативних средстава којима се популаришу и афирмишу 

могућности општине у туризму (издавачка и аудиовизуелна делатност, настуои на сајмовима и 

манифестацијама и друга пропагандна средства); 

- формирања и развијања јединственог информативног система у туризму општине и 

обезбеђује његово повезивање са информативним системима у земљи и иностранству; 

- усклађује своје активности на организовању туристичко-информативно-пропагандне 

делатности са програмима ТОС-а; 

- усмеравања и координирања иницијативе и активности привредних субјеката и других 

организација на формирању и пласману туристичких производа; 

- Сарадње са туристичким организацијама градова у земљи и иностранству; 

- припреме оперативног програма развоја туризма у општини ( туристичка понуда општине, 

излетнички туризам, хотели, ресторани, туристичка пропаганда, сувенири, туристичка сарадња са 

другим градовима, и сл; 

- покретања и организовања активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, 

развијање туристичке свести, туристичке културе и заштите и унапређења животне средине и 

- обавља друге послове утврђене Статутом. 

 

Члан 5. 

 

Туристичка организација има сва овлашћења у правном промету туристичка организација 

одговара свом својом имовином-потпуна одговорност. 

 

Члан 6. 

 

Средства за оснивање и почетак рада туристичке организације обезбедиће се у буџету општине и 

средстава боравишне таксе у износу од 30.000,00 дин. 

 

Члан 7. 

 

Средства за обављање делатности из чл. 4 ове Одлуке обезбеђују се из: 

 -средстава боравишне таксе у складу са Законом и других средстава буџета општине; 



   

 

- средстава заинтересованих субјеката; 

- од обављања делатности из чл. 4 ове Одлуке и других извора а на основу програма које доноси 

општина за сваку календарску годину. 

 

Члан 8. 

 

Органи туристичке организације су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор. 

Органе туристичке организације именује и разрешава Скупштина општине. 

 

 

 

Члан 9. 

 

Директор представља и заступа туристичку организацију, извршава одлуке Управног одбора, 

организује и руководи радом туристичке организације, обезбеђује законитост рада туристичке 

организације и врши друге послове одређене Законом и Статутом. 

 Директора туристичке организације именује Скупштина општине. 

 

Члан 10. 

 

Управни одбор туристичке организације има председника и 4 члана од којих су три представници  

СО-е, 1 члан из реда туристичких радника  и 1 члан из реда запослених у туристичкој организацији. 

 

Члан 11. 

 

Управни одбор туристичке организације: 

- доноси Статут Туристичке организације; 

- одлучује о пословању туристичке организације; 



   

 

- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун; 

- доноси програм рада; 

- одлучује о коришћењу средстава у складу са Законом; 

- врши и друге послове утврђене Статутом. 

 

Члан 12. 

 

Надзорни одбор има председника и два члана, од којих су представник и 1 члан представници СО-

е, а 1 члан је из реда запослених у туристичкој организацији. 

 Надзорни одбор врши надзор над пословањем рада туристичке организације. 

 

Члан 13. 

 

Статутом туристичке организације ближе се уређује делокруг рада и унутрашње организације, 

надлежност органа, заступање и представљање , права, обавезе и одговорност запослених, начин 

организовања послова и друга питања од значаја за пословање туристичке организације. 

 Управни одбор је дужан да у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке донесе 

Статут туристичке организације. 

 

Члан 14. 

 

 Скупштина општине даје сагласност на: Статут туристичке организације, акт о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места, годишњи програм рада и 

 

програме туристичко-информативне, пропагандне и промотивне делатности, финансијски план и 

годишњи обрачун туристичке организације. 

 

Члан 15. 

 



   

 

 Оснивач има право: 

-  да тражи подношење одговарајућих извештаја или информација о пословању туристичке 

организације; 

-  да предузме мере којима се обезбеђују услови да туристичка организација изврчи послове и 

задатке за које је основана. 

 

Члан 16. 

 

 Туристичка опганизација је дужна да поднесе одговарајуће извештаје или информације о 

раду и пословању на захтев оснивача и да извршава послове и задатке за које је основана. 

 

Члан 17. 

 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања  у Сл. Гласнику СО-е Топола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

На основу члана 21.Закона о јавним службама (Службени гласник РС,број 

42/91),чл.20.Закона о предузећима (''Сл.лист СРЈ'' бр.29/96) и чланова 11. И 13. Одлуке о оснивању 

Туристичке организације општине Топола(Службени гласник СО Топола,број 1/2000),Управни 

одбор Туристичке организације општине Топола на седници одржаној 28.02.2000.године донео је   

СТАТУТ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Статутом ближе се уређује делокруг рада и унутрашња организација Туристичке 

организације Топола,надлежност органа,заступање и представљање,права,обавезе и одговорност 

запослених,начин организовања послова и друга питања од значаја за пословање Туристичке 

организације општине Топола(у даљем тексту:Туристичка организација) 

Члан 2. 

Назив Туристичке организације је :Туристичка организација ''Опленац'',Топола са потпуном 

одговорношћу. 

Седиште Туристичке организације је у Тополи, у згради Скупштине општине,улица Булевар 

Краља Александра I бр.18. 

Члан 3. 

Оснивач Туристичке организације  је Општина Топола(у даљем тексту:оснивач) 

Члан 4. 

Туристичка организација има својство правног лица са правима,обавезама и 

одговорностима утврђеним Законом,Одлуком о оснивању Туристичке организације и овим 

Статутом. 

Туристичка организација има сва овлашћења у правном промету са трећим лицима. 

За своје обавезе створене у правном промету са трећим лицима код обављања послова за 

које је основана и код обаљања привредних делатности којима се бави Туристичка организација 

одговара свим својим средствима- потпуна одговорност. 

Члан 5. 

Рад Туристичке организације је јаван. 



   

 

Обавештавање јавности о раду Туристичке организације остварује се преко Програма и 

Планова рада Туристичке организације путем средстава јавног информисања. 

Ради упознавања Туристичких организација и шире јавности о свом раду Туристичка 

организација може издати своје гласило. 

Члан 6. 

Туристичка организација има печат округлог облика,пречника 23mm, на коме је исписан 

текст:''Туристичка организација ''Опленац''Топола'',на српском језику-ћирилицом, у средини 

ликовна представа Цркве-Маузолеја на Опленцу. 

Туристичка организација има штамбиљ правоугаоног облика,који садржи потпун назив 

Туристичке организације и друге податке неопходне за коришћење штамбиља. 

Члан 7. 

Туристичка организација може имати свој заштитни знак који се користи у информативно-

пропагандне сврхе. 

Знак Туристичке организације из претходног става утврђује Уптравни одбор Туристичке 

организације  

II  ДЕЛАТНОСТ  ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 8. 

У циљу валоризације,очувања и заштите туристичких вредности Туристичка организација 

обавља следеће послове: 

-израда Програма развоја туризма и одговарајућих планских аката у складу са прописима о 

планирању и уређењу простора за туристичка места на територији општине. 

-Унапређење општих послова за прихват и боравак туриста у туристичким местима. 

-Унапређење и координација активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и 

подизању нивоа туристичких и компаративних садржаја и стварању атрактивног туристичког 

амбијента у туристичким местима. 

-Организовање туристичке информативно-пропагандне делатности,културних,спортских и 

других манифестација од интереса за унапређење туризма на територији Општине. 

-Подстицање и координирање активности на развијању специфичних видова туризма као 

што су: спортско рекреативни,ловно –риболовни,културно-манифестациони,излетнички,омладин- 

 

 

Ски,дечји,сеоски и други видови. 



   

 

-Праћење и анализирања кретања на домаћем тржишту,праћења стања у области туризма 

и делатностима везаним за туризам у циљу иницирања предлога за доношење нових и измену 

постојећих прописа у овој области и предлагање мера за унапређење свих видова туризма. 

-Стварање материјално-организационих и других услова за одмор,опоравак и рекреацију 

грађана-развијање  и унапређивање рецептивне и иницијативне функције туризма. 

-Формирање и јачање јединственог информационог система у области туризма на нивоу 

општине и обезбеђивање њиховог укључивања и повезивања са оговарајућим онформационим 

системима на републичком нивоу. 

-Организовање и водичке службе у туризму. 

-Деловање на заштити и унапређењу животне средине. 

-Остваривање и унапређивање са туристичким  и за развој туризма заинтересованим 

фирмама и организацијама у општини,са туристичким организацијама у Републици,туристичким 

организацијама Србије и предузимање мера за укључивање општине у регионалне и националне 

пројекте и програме развоја и промоције туризма. 

-Подстицање,усмеравање и координирање рада туристичких друштава на подручју 

општине. 

-И сви други програми везани за реализацију програма и планова Туристичке 

организације.  

 

 

 

 

 



   

 

Члан 9. 

У циљу унапређења туризма и пробављања средстава за извршавање послова којима се 

бави Туристичка организација обавља следеће делатности: 

 

-промоција туризма и туристичких производа (културни, вински, верски, сеоски, 

манифестациони, еко, излетнички, транзитни, здравствени и др.) подручја општине 

Топола 

- подстиче унапређење општих услова за прихват и боравак туриста на подручју општине 

Топола 

- израђује Програм развоја туризма и одговарајуће планске акте у складу са прописима о 

планирању и уређењу простора 

- усмерава и координира активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и 

подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању 

атрактивног туристичког амбијента на подручју општине Топола 

- организује туристичке и информативно-пропагандне и промотивне делатности, 

културне, спортске и друге манифестације од интереса за унапређење туризма  

- организује туристичко-информативне центре за информативно-пропагандну и 

промотивну делатност вредности подручја општине Топола, прихват туриста, пружање 

туристима бесплатних информација у циљу обавештавања о туристичким, културним, 

научним, стручним и спортским активностима, скуповима и манифестацијама 

-обезбеђује пропагандно-информативна средства којима се популаришу и афирмишу

могућности у туризму (издавачка и аудио-визуелна делатност, Интеренет презентација, 

сувенири и сл.), као и наступи на манифестацијама и сајмовима у земљи и иностранству и 

друга пропагандна средства 

- формира и развија јединствен информативни систем у туризму на подручју општине 

Топола и обезбеђује његово повезивање са информативним системима у земљи и 

иностранству 

-усмерава и координира иницијативе и активности привредних субјеката и других 

организација на формирању и пласману туристичких производа 

- сарађује са туристичким организацијама градова и општина у земљи и иностранству 

-покреће и организује активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, 

развијања туристичке свести, туристичке културе и заштите и унапређења животне 

средине 

- прикупља и објављује информације о целокупној туристичкој понуди на подручју 

општине Топола 

-учествује у обезбеђивању туристичке сигнализације у сарадњи са надлежним органима 

општине Топола 

- посредује у пружању услуга у домаћој радиности 

- подстиче реализацију програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења 

простора 

- обавља и друге послове на промоцији туризма утврђене Статутом. 

Туристичка организација  сходно Уредби о Класификацији делатности (Сл. Гласник РС, 

бр.54/10),  обавља делатности под следећим шифрама: 

1812 ОСТАЛО ШТАМПАЊЕ  

          - штампање књига и брошура, мапа, плаката, рекламних каталога, проспеката и других 



   

 

            -  штампаних реклама, календара и других комерцијалних материјала 

4618 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРОДАЈИ ПОСЕБНИХ ПРОИЗВОДА 

4759 ТРГОВИНА НА МАЛО НАМЕШТАЈЕМ, ОПРЕМОМ ЗА ОСВЕТЉЕЊЕ И ОСТАЛИМ ПРЕДМЕТИМА 

ЗА ДОМАЋИНСТВО У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ПРОДАВНИЦАМА 

         - продаја на мало прибора за домаћинство, прибора за јело, грнчарских предмета од  

            глине и керамике, предмета од стакла, порцулана и др. 

         - продаја на мало предмета од дрвета, плуте и прућа 

4778 ОСТАЛА ТРГОВИНА НА МАЛО НОВИМ ПРОИЗВОДИМА У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ 

ПРОДАВНИЦАМА 

           - продаја на мало сувенира, рукотворина, религијских предмета и сл. 

5520 ОДМАРАЛИШТА И СЛИЧНИ ОБЈЕКТИ ЗА КРАЋИ ОДМОР 

          - услуге смештаја у сеоским кућама, брванарама, без услуге одржавања 

          - услуге смештаја у апартманима и бунгаловима 

5530 ДЕЛАТНОСТИ КАМПОВА, АУТО-КАМПОВА И КАМПОВА ЗА ТУРИСТИЧКЕ ПРИКОЛИЦЕ 

           - услуге смештаја за краћи боравак посетилаца у камповима, камповима за туристичке 

приколице, рекреативним и камповима за лов и риболов  

           - издавање простора и објеката за возила за рекреацију 

5811 ИЗДАВАЊЕ КЊИГА 

           - издавање књига у штампаном или електронском облику, у аудио-запису или на 

             Интернету 

           - издавање брошура, проспеката, летака и сличних публикација 

           - издавање мапа и карата 

5819 ОСТАЛА ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

          - издавање каталога, фотографија, гравира  и разгледница 

          - издавање честитки 

          - издавање рекламног материјала 

          - издавање осталог штампаног материјала 

7021 ДЕЛАТНОСТ КОМУНИКАЦИЈА И ОДНОСА С ЈАВНОШЋУ 



   

 

7311 ДЕЛАТНОСТ РЕКЛАМНИХ АГЕНЦИЈА 

          - креирање и објављивање  реклама у новинама, часописима, на радију, на телевизији,  на 

Интернету и другим медијима 

         -креирање и постављање реклама на отвореном простору (рекламним таблама, паноима,  

билтенима, у излозима и др. 

         - дистрибуирање или испоручивање пропагандног материјала или узорака 

         - уређивање штандова и осталих објеката и простора који служе за излагање  

            пропагандног материјала 

         - промовисање производа 

         - маркетиншке активности на месту продаје 

7320 ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА И ИСПИТИВАЊЕ ЈАВНОГ МЊЕЊА 

         - истраживање потенцијалних тржишта, обавештености, прихватања и познавања   

           производа  и куповних навика потрошача у циљу промоције, продаје и развоја нових  

производа и услуга, укључујући и статистичку анализу резултата 

7990 ОСТАЛЕ УСЛУГЕ РЕЗЕРВАЦИЈЕ И ДЕЛАТНОСТИ ПОВЕЗАНЕ СА ЊИМА 

          - помоћ туристима и посетиоцима 

          - обезбеђивање туристичких информација 

          - делатност туристичких водича 

          - промовисање туристичке понуде 

8230 ОРГАНИЗОВАЊЕ САСТАНАКА И САЈМОВА 

8413 УРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА И ДОПРИНОС УСПЕШНИЈЕМ ПОСЛОВАЊУ У ОБЛАСТИ ЕКОНОМИЈЕ 

9103 ЗАШТИТА И ОДРЖАВАЊЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА, КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ 

ЛОКАЦИЈА, ЗГРАДА И СЛИЧНИХ ТУРИСТИЧКИХ СПОМЕНИКА 

9104 ДЕЛАТНОСТ БОТАНИЧКИХ И ЗООЛОШКИХ ВРТОВА И ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 

        - управљање заштићеним подручјима (национални паркови, резервати, споменици и   

          паркови природе, предели и др.), укључујући и заштиту дивљег биљног и животињског света, 

спелеолошких објеката и гео наслеђа 

9321 ДЕЛАТНОСТ ЗАБАВНИХ И ТЕМАТСКИХ ПАРКОВА 

9329 ОСТАЛЕ ЗАБАВНЕ И РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ 



   

 

         - организација вашара и сајмова рекреативне природе 

           - организација рада објеката за рекреацију. 

    Претежна делатност установе је 8413 – Уређење пословања и допринос успешнијем пословању 

у области економије. 

Члан 10. 

Туристичка организација може извршити промену делатности уз сагласност оснивача. 

О промени делатности Туристичке оргнизације одлучује Управни одбор. 

Члан  11. 

Туристичка организација општине Топола може уз сагласност Оснивача у циљу ефикаснијег 

обављања послова основне делатности,основати или бити суоснивач предузећа за вршење 

привредних делатности из области туризма,угоститељства и трговине,о чему Одлуку доноси 

Управни одбор. 

III СРЕДСТВА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 12. 

Туристичка организација стиче средства из следећих извора: 

-боравишне таксе и других средстава буџета општине; 

-средстава заинтересованих субјеката за реализацију програма и планова рада; 

-од обављања делатности за које је регистрована; 

- из других извора. 

Члан 13 

Материјално-финансијско пословање Туристичке организације обавља се у складу са 

Законским прописима,финансијским планом Туристичке организације и овим Статутом. 

Члан 14. 

Финансијским планом Туристичке организације који се доноси за сваку годину утврђује се 

висина прихода по изворима средстава,наменама и висина расхода средстава на одређене 

намене,а завршним рачуном се врши коначна расподела средстава. 

Члан 15. 

Управни одбор доноси финансијски план за календарску годину најкасније до 

31.децембра текуће године за наредну годину. 



   

 

Уколико Управни одбор не донесе финансијски план у року наведеном у ставу 1 овог 

члана,донеће Одлуку о привременом финансирању Туристичке организације,али најдуже за три 

месеца. 

Финансијски план Туристичке организације може се мењати у току године ако наступе 

битне измене у приходима и расходима. 

Члан 16. 

На основу утврђених финансијских резултата пословања Туристичке организације Управни одбор 

одлучује о расподели добити у скалду са нормативним актима и колективним уговором. 

Члан 17. 

За Закониту употребу средстава по финансијском плану одговоран је директор Туристичке 

организације. 

IV .ОРГАНИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 18. 

Орагни Туристичке организације су: 

1. Директор 

2. Управни одбор 

3. Надзорни одбор 

1) ДИРЕКТОР 

Члан 19. 

Директора Туристичке организације именује и разрешава Оснивач. 

Члан 20. 

Мандат директора траје четири године и може бити поново именована на исту функцију. 

Члан 21. 

Лице које с еименује на функцију директора Туристичке организације мора да испуњава,поред 

општих услова утврђених Законом,следеће посебне услове: 

- Најмање IV степен стручне спреме друштвеног смера; 

- Најмање три године радног искуства на руководећим пословима. 

Члан 22. 

Директор руководи радом Туристичке организације. 

Члан 23. 



   

 

Директор је одговоран за законитост рада туристичке организације,законитост свог 

рада,организацију рада и остваривање Програма и Планова рада туристичке организације. 

Члан 24. 

У остваривању својих обавеза директор туристичке организације врши следеће послове: 

-предлаже Управном одбору основе пословне политике; 

-припрема предлоге Програма и Планова рада,предлог финансијског плана туристичке 

организације; 

-припрема предлоге одлука које треба да размотри и усвоји Управни одбор; 

-предузима мере на спровођењу планова и програма туристичке организације; 

-спроводи одлуке и реализује закључке Управног одбора; 

-наредбодавац  је за извршење финансијског плана; 

-подноси извештај Управном одбору о резултатима пословања туристичке организације; 

-периодичном извештају и годишњем обрачуну; 

-представља  туристичку организацију; 

-заступа туристичку организацију,закључује уговоре и врши друге правне радње; 

-потписује акта и документа туристичке организације; 

-самостално доноси одлуке и решења и предузима мере у складу са Законом и Нормативним 

актима туристичке организације; 

-предлаже организацију туристичке организације; 

-руководи радом туристичке организације; 

-води кадровску политику туристичке организације; 

-доноси акта о систематизацији радних места у туристичкој организацији уз сагласност Управног 

одбора и оснивача; 

-одлучује о распоређивању радника туристичке организације на одређене послове и задатке; 

-закључује појединачни колективни уговор и доноси решења из радног односа; 

-учествује у раду Управног и Надзорног одбора; 

-подноси извештај о раду туристичке организације Управногм одбору; 

-врши и друге послове предвиђене Законом,овим Статутом и другим општим актима туристичке 

организације. 



   

 

Члан 25. 

За свој рад директор је одговоран Управном одбору туристичке организације и Скупштини 

општине. 

Директор је овлашћен да заступа туристичку организацију са неограниченим 

овлашћенима. 

Члан 26. 

Директор сноси материјалну одговорност за одлуке којима је нанесена материјална штета 

туристичке организације,зависно од његовог утицаја на доношење и извршавање тих одлука. 

Одлуку о утврђивању одговорности директора у смислу става 1. Овог члана доноси 

Управни одбор. 

Посебно радно тело које именује Управни одбор утврђује релевантне околности за 

материјалну одговорност директора,висини настале штете коју је директор дужан да надокнади и 

рок за извршење тих обавеза. 

Против одлуке из става 2 овог члана,директор туристичке организације може тражити 

заштиту својих права под општим условима заштите права из радног односа. 

Члан 27. 

Уколико Управни одбор и после упозорења директора донесе одлуку којом се нананоси 

штета туристичкој организацији,директор је дужан да такву одлуку обустави од извршења и да о 

томе обавести оснивача, 

Члан 28. 

Директор туристичке организације може у случају утврђене одговорности за свој рад 

Одлуком  оснивача бити разрешен функције и пре истека мандата. 

Директор може бити и разрешен дужности из разлога утврђених законом. 

Директор који је разрешен пре истека времена на које је именован у случајевима из става 

1. И 2. Овог члана распоређује се унутар туристичке организације на послове који одговарају 

његовој стручној спреми,знању и способностима,а што се ближе регулише Уговором о раду. 

Члан 29. 

Одлука о разрешењу директора доноси се на начин и по поступку који је предвиђен 

Законом,оснивачким актом и нормативним актима туристичке организације. 

Члан 30. 

Поступак за разрешење директора покреће Управни одбор по својој иницијативи, на 

иницијативу оснивача или Законом овлашћеног органа. 



   

 

Управни одбор је дужан да иницијативу з апокретање поступка за разрешење директора 

узме у разматрање,заузме став и о томе извести подносиоца иницијативе. 

Члан 31. 

У случају одсутноти или спречености директора да обавља своју функцију,сва његова 

права,обавезе и одговорности у погледу представљања ,заступања и потписивања акта и 

докумената туристичке организације врши лице које директор одреди. 

Лице из става 1. Овог члана пуном  даје директор уз сагласност Управног одбора. 

УПРАВНИ ОДБОР 

Члан 32. 

Управни одбор туристичке организације именује и разрешава оснивач. 

Управни одбор има председника и 4 (четири) члана од којих су три представници 

оснивача,један је из реда туристичких радника и један члан из реда запослених у туристичкој 

организацији. 

Члан 33. 

Мандат чланова Управног одбора траје 4 година,са правом поновног избора. 

Члан 34. 

За свој рад Управни одбор је одговоран Оснивачу. 

Члан 35. 

Управни одбор ради у седницама. 

Седнице Управног одбора одржавају се по програму рада. 

Члан 36. 

Управни одбор може донети пословник о раду којим се утврђује начин сазивања 

седница,начин рада и одлучивања на седницама. 

Члан 37. 

Управни одбор може да ради и пуноважно одлучује ако на седници присусвује већина 

његових чланова. 

Одлуке управног одбора доносе се већином гласова присутних чланова. 

Члан 38. 

Управни одбор обавља следеће: 



   

 

-доноси Статут туристичке организације,његове измене и допуне уз сагласност оснивача 

-доноси Програм развоја туризма,годишњи програм рада уз сагласност  надлежног органа 

оснивача и планова рада туристичке организације; 

-доноси финансијски план уз сагласност оснивача и усваја извештај о материјално 

финансијском пословању туристичке организације за пословну годину; 

-разматра најважније питања развоја и унапређење туризма, о томе утврђује ставове и 

доноси одговарајуће закључке и предлаже надлежним органима мере и решења за правце 

пазвоја и унапређење туризма; 

-утврђује основе пословне политике туристичке организације; 

-усваја извештај о раду туристичке организације; 

-разматра извештај надзорног одбора; 

-доноси све финансијске одлуке из надлежности туристичке организације; 

-доноси Нормативна акта туристичке орагнизације у складу са Законом и оснивачким 

актом; 

-одлучује о расподели добити; 

-утврђује унутрашњу организацију туристичке организације уз сагласност  надлежног 

органа оснивача; 

-доноси одлуку о проширивању о проширењу делатности туристичке организације уз 

сагласност оснивача; 

-доноси одлуку о оснивању предузећа или посебне службе туристичке организације,уз 

сагласност оснивача; 

-даје сагласност на акт систематизације радних места у туристичкој организацији; 

-разматра и одлучује о жалбама или приговорима радника туристичке организације; 

-бира заменика председника Управног одбора у случају његове спречености или 

одсутности; 

-именује своја стална и повремена радна тела; 

-oстварује сарадњу са другим туристичким организацијама; 

-доноси Одлуке о додели признања за допринос унапређењу и развоју туризма; 

-обавља и друге послове по налогу оснивача а од интереса за рад туристичке организације; 

-доноси и друга акта из своје надлежности а у складу са одредбама овог Статута,Одлуком о 

оснивању туристичке организације и законским прописима; 



   

 

-одлучује и о другим питањима о којима Одлуке не доносе други органи туристичке 

организације; 

Члан 39. 

Управни одбор једном годишње подноси оснивачу извештај о реализацији Програма 

развоја туризма. 

Члан 40. 

У циљу реализације програма и планова рада Управни одбор може формирати своја 

стална и повремена радна тела. 

Одлуком Управног одбора утврђује се начин конституисања,састав и начин рада радних 

тела као и њихову надлежност и овлашћење. 

Члан 41. 

Председник Управног одбора врши следеће послове: 

-сазива седнице Управног одбора,припрема их и председава седницама; 

-стара се о припреми и остваривању програма и планова рада туристићке 

оргаизације,реализацији усвојених одлука и закључака Управног одбора; 

-потписује одлуке и друга акта која доноси Управни одбор; 

-врши и друге послове утврђене овим Статутом и другим нормативним актима туристичке 

организације; 

Члан 42. 

Предесдник Управног одбора дужан је да сазове седницу Управног одбора на захтев: 

-оснивача; 

-надзорног одбора; 

-директора туристичке оррганизације; 

-једне трћине чланова Управног одбора 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

Члан 43. 

Надзорни одбор туристичке организације именује и разрешава оснивач. 

Надзорни одбор има председника и два члана од којих су председник и један члан 

представници оснивача  а један члан из реда запослених у туристичкој организацији. 



   

 

Члан 44. 

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године,са правом поновног избора. 

Члан 45. 

За свој рад Надзорни одбор одговоран је оснивачу. 

Члан 46. 

Члан нНадзорног одбора не може истовремено бити и члан Управног одбора туристичке 

организације. 

Члан 47. 

Надзорни одбор ради у седницама. 

Члан 48. 

Надзорни одбор може донети Пословник о раду. 

Пословник о раду утврђује се начин сазивања седнице,рада на седницама и одлучивања 

на седницама надзорног одбора. 

Члан 49. 

Надзорни одбор може да ради и одлучује уколико седници присуствују сви чланови 

Надзорног одбора. 

Одлуке Надзорног одбора доносе се већином гласова његових чланова. 

Члан 50. 

Надзорни одбор обавља следеће послове: 

-прати спровођење Статута и других нормативних аката туристичке организације; 

-врши надзор над употребом материјално-финансијских средстава туристичке 

организације,њиховим наменским коришћењем,прегледа извештај о материјално-финансијском 

пословању туристичке организације за пословну годину; 

-разматра упозорење и налазе инспекцијских органа; 

-обавља и друге послове у складу са овим Статутом,по налогу надлежних државних органа 

као и послове утврђене Законом. 

Члан 51. 

Надзорни одбор једном годишње извештава управни одбор и оснивача о својим налазима 

везаним за пословање туристичке организације. 



   

 

Члан 52. 

Уколико установи неправилност у раду и пословању туристичке организације надзорни 

одбор о својим налазима и примедбама извештава Управни одбор и директора туристичке 

организације који су обавезни да о добијеним информацијама заузму одређене ставове и 

предузму мере на отклањању непревилности на које је указао Надзорни одбор. 

Члан 53. 

Директор туристичке организације је дужан да обезбеди услове за несметан рад 

Надзорног одбора. 

Члан 54. 

Председник Надзорног одбора сазива седнице Надзорног одбора,припрема исте и 

председава седницама. 

V ЗАШТИТА ПРАВА РАДНИКА 

Члан 55. 

Радници у туристичкој организацији остварују своја права,обавезе и одговорности у скалду 

са одредбама Закона,овог Статута и колективног уговора. 

Члан 56. 

Ради остваривања својих права из радног односа радници туристичке организације имају 

право да се обрате Управном одбору,надлежном радном телу и директору. 

Обраћање у смислу става 1. Овог члана врши се у складу са Законом,нормативним актима 

туристичке организације,Одлукама Управног одбора,писменим путем,путем жалбе или 

приговора. 

Члан 57. 

Управни одбор,радно тело и директор дужни су да у року од 30 дана од дана подношења 

аката из члана размотре иста и донесу одговарајуће одлуке. 

VI ОБАВЕШТАВАЊЕ РАДНИКА 

Члан 58. 

Радници туристичке организације имају право да буду обавештени нарочито о : 

-извршавање програма и планова рада туристичке организације; 

-стицању и коришћењу средстава; 

-материјално-финансијском пословању туристичке организације; 

-одлукама Управног одбора и њиховом извршавању; 



   

 

-налазима инспекцијских органа; 

Члан 59. 

Обавештавање радника врши се путем писаних информација и достављањем изворних 

одлука Управног и Надзорног одбора. 

Члан 60. 

Директор  туристичке организације обавезан је да организује обавештавање радника. 

VII САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ 

Члан 61. 

Сарадња са синдикалном организацијом остварује се на начин предвиђен Законом и 

путем склапања колективних уговора. 

VIII ПОСЛОВНА ТАЈНА 

Члан 62. 

У циљу заштите пословних интереса туристичке организације и општих интереса поједина 

документа и подаци представљају пословну тајну. 

Управни одбор и директор туристичке организације утврђују која се документа и подаци 

сматрају пословном тајну. 

Управни одбор и директор туристичке организације утврђују која се документа и подаци 

сматрају пословном тајном. 

Члан 63. 

Документа и податке који представљају пословну тајну трећим лицима може саопштити 

директор или од њега овлашћено лице,под условом да саопштење пословне тајне не наноси 

штету пословним интересима туристичке организације или општем интересу. 

IX  НОРМАТИВНА АКТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Члан 64. 

Општа нормативна акта туристичке организације су: 

- Статут 

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места са бројем 

извршилаца; 

- Појединачни колективни уговор; 

- И друга акта чија обавеза произилази из Закона и других прописа донетих на основу 

Закона 

Члан 65. 



   

 

Општа нормативна акта доноси Управни одбор на предлог директора у складу са 

Законом,Одлуком о оснивању и овим Статутом осим појединачног колективног уговора 

који закључује овлашћено лице туристичке организације са оснивачем и акта о 

систематизацији радних места у туристичкој организацији који доноси директор уз 

сагласност Управног одбора и оснивача. 

Члан 65. 

 Сва општа нормативна акта из чл.67.Овог Статута морају бити доступна радницима 

туристичке организације. 

X  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 67. 

Иницијативу за измене и допуне Статута могу дати: Управни одбор,Надзорни 

одбор,оснивач и радници запослени у туристичкој организацији. 

Иницијатива за измене и допуне Статута подноси се у писменој форми Управном одбору 

туристичке организације. 

Коначну одлуку о прихватању иницијативе доноси Управни одбор туристичке 

организациеј. 

Управни одбор туристичке организације обавештава подносиоца иницијативе, у писменој 

форми, да је његова иницијатива прихваћена уз образложење одлуке. 

Члан 68. 

Тумачење одредаба овог Статута даје Управни одбор туристичке организације. 

Члан 69. 

Овај Статут ступа на снагу даном давања сагласности од стране оснивача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Финансијски план за 2013.годину 

      
ТУРИЗАМ 

14,487,3
16 

1,197,9
00 

1,908,1
32 

17,593,3
48 

47
3 

    
Туристичка организација ,,Опленац,, 
- Топола 

13,887,3
16 

1,197,9
00 

1,908,1
32 

16,993,3
48 

  
16
1 

41
1 Плате,додаци и накнаде запослених 

2,205,11
1 100,000 0 

2,305,11
1 

  
16
2 

41
2 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 355,205 17,900 0 

373,105 

  
16
3 

41
3 Накнаде у натури 50,000 0 0 

50,000 

  16
4 

41
4 Социјална давања запосленима 0 0 408,132 

408,132 

      Отпремнине 0 0 408,132 408,132 

  
16
5 

41
6 

Награде,бонуси и остали посебни 
расходи   0 0 

0 

  16
6 

42
1 Стални трошкови 632,000 110,000 0 742,000 

      Трошкови платног промета 50,000 50,000 0 100,000 
      Енергетске услуге 120,000 0 0 120,000 
      Комуналне услуге 20,000 0 0 20,000 
      Услуге комуникација 67,000 60,000 0 127,000 
      Трошкови осигурања 0 0 0 0 
      Закуп имовине и опреме 375,000 0 0 375,000 

  
16
7 

42
2 Трошкови путовања 100,000 50,000 0 

150,000 

  
16
8 

42
3 Услуге по уговору 

1,370,00
0 460,000 0 

1,830,00
0 

      Административне услуге 20,000 20,000 0 40,000 
      Компјутерске услуге 50,000 30,000 0 80,000 

      
Услуге образовања и усавршавање 
запослених 200,000 0 0 

200,000 

      Услуге информисања 150,000 0 0 150,000 

      
Стручне услуге 850,000 350,000   

1,200,00
0 

      Репрезентација 100,000 60,000 0 160,000 
      Поклони 0 0 0 0 
      Остале опште услуге 0 0 0 0 

  
16
9 

42
4 Специјализоване услуге 

8,500,00
0 0 

1,500,0
00 

10,000,0
00 

      
Опленачка берба 

8,500,00
0 0 

1,500,0
00 

10,000,0
00 

      Остале специјализоване услуге 0 0 0 0 

  
17
0 

42
5 Текуће поправке и оджавање 60,000 10,000 0 

70,000 

  17
1 

42
6 Материјал 65,000 50,000 0 

115,000 

      Канцеларијски материјал 50,000 30,000 0 80,000 
      Материјал за одржавање хигијене 15,000 20,000 0 35,000 

  
17
2 

43
1 Употреба основних средстава 0 0 0 

0 

  
17
3 

48
2 Порези,обавезне таксе и казне 100,000   0 

100,000 



   

 

  
17
4 

51
1 Зграде и гређевински објекти 450,000 0 0 

450,000 

  
17
5 

51
2 Машине и опрема   0   0 

  
17
6 

52
3 Залихе робе за даљу продају 0 400,000   

400,000 

  
17
7 

46
3 

Донације и трансфери осталим 
нивоима власти   600,000 0 0 

600,000 

      
Задужбина Краља Петра I 
Карађорђевића 600,000 0 0 

600,000 

      Пројекти из области туризма         

      
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА 
ФУНКЦИЈУ 473         

    01 
Приходи из буџета 

14,487,3
16 0 0 

14,487,3
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


