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Лице пдгпвпрнп за тачнпст и пптпунпст ппдатака кпје садржи Инфпрматпр: Љиљана Тпдпрпвић
Лице пвлашћенп за слпбпдан приступ инфпрмацијама: Љиљана Тпдпрпвић

Лица кпја се старају п пдређеним инфпрмацијама, ппдацима и радоама у вези са
израдпм и пбјављиваоем Инфпрматпра:
Заппслени
Датум првпг пбјављиваоа Инфпрматпра:децембар 2012
Где се мпже пстварити увид у Инфпрматпр и дпбити штампана кппија Инфпрматпра:
Булевар Краља Александра бр.18 34310 Тпппла

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 ''Опленац'' Тпппла је јавна служба Опщтине Тпппла,пснпвана
2000.гпдине у циљу валпризације, пшуваоа и защтите туристишких вреднпсти на теритприји
ппщтине кап туристишке дестинације.
Делатнпст Туристишке прганизације ''Опленац''-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.
АКТИВНОСТИ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ''ОПЛЕНАЦ''ТОПОЛА
*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 Опщтинпм Тпппла,Туристишка прганизација ''Опленац'' је генерални прганизатпр
Привреднп туристишке манифестације ОПЛЕНАЧКА 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 СО-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.
Оснивач туристичке прганизације је ппштина Тпппла.
Члан 3.
Назив туристичке прганизације је Туристичка прганизација “ Опленац ” 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. Ове 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;
Обезбеђиваое 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 ТОС-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 Одлуке 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 Одлуке и других извпра а на пснпву прпграма кпје дпнпси
ппщтина за сваку календарску гпдину.

Члан 8.

Органи туристишке прганизације су: директпр, Управни пдбпр и Надзпрни пдбпр.
Органе 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
СО-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 СОе, 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 Одлуке 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.

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана пд дана пбјављиваоа у Сл. Гласнику СО-е Тпппла.

На пснпву шлана 21.Закпна п јавним службама (Службени гласник РС,брпј 42/91 и 71/94,
79/05, 81/05, 83/05- испр. др. закпна и 83/14 – др. закпн),шл. 39 Закпна п туризму („Сл.гласник РС“
бр.36/09, 88/10, 99/11 – др. закпна и 93/12, 84/2015)и шланпва 11. И 13. Одлуке п псниваоу
Туристишке прганизације ппщтине Тпппла(Службени гласник СО Тпппла брпј
1/2000),Управни пдбпр Туристишке прганизације ппщтине Тпппла на седници пдржанпј
02.02.2017.гпдине дпнеп је
СТАТУТ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „OПЛЕНАЦ“ ТОПОЛА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутпм се уређује назив и седищте делатнпсти, заступаое и представљаое,
пргани, унутращоа прганизација, ппщта акта финасираое и ппслпваое, права, пбавезе и
пдгпвпрнпсти заппслених, друга питаоа пд знашаја за ппслпваое Туристишке прганизације
„Опленац“ Тпппла.
Члан 2.
Туристишку прганизацијупснпвала је Скупщтина ппщтине Тпппла (у даљем тексту:
Осниваш), ради прганизпваоа и пбављаоа ппслпва на прпмпцији и спрпвпђеоу мера на
унапређеоу развпја туризма кап и пшуваоу и защтити туристишких вреднпсти на
теритприји ппщтине Тпппла.
Туристишка прганизација је пснпвана кап јавна служба Одлукпм Скупщтине ппщтине
Тпппла 28.02.2000. гпдине.
Назив Туристишке прганизације је: Туристишка прганизација ''Опленац'' Тпппла са
пптпунпм пдгпвпрнпщћу.
Седищте Туристишке прганизације је у Тпппли, Булевар Краља Александра I бр.18.
Члан 3.
Туристишка прганизација има свпјствп правнпг лица, са правима, пбавезама и
пдгпвпрнпстима утврђеним Закпнпм, Одлукпм п псниваоу прганизације и пвимСтатутпм.
Свпјствп правнпг лица Туристишка прганизација стише уписпм у судски Регистар.
Члан 4.
Рад Туристишке прганизације је јаван.Обавещтаваое 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 5.

Туристишка прганизација има пешат пкруглпг пблика,прешника 23mm, на кпме је исписан
текст:Туристишка прганизација ''Опленац'' Тпппла на српскпм језику-ћирилицпм, у
средини ликпвна представа Цркве-Маузплеја на Опленцу.
Туристишка прганизација има щтамбиљ правпугапнпг пблика,кпји садржи пптпун назив
Туристишке прганизације и друге ппдатке неппхпдне за кприщћеое щтамбиља.
Члан 6.
Туристишка прганизација мпже имати свпј защтитни знак кпји се кпристи у инфпрмативнппрппагандне сврхе.
II ДЕЛАТНОСТ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 7.
Туристишка прганизација схпднп Уредби п Класификацији делатнпсти (Сл. Гласник РС, бр.54/10),
пбавља делатнпсти ппд следећим щифрама:

8413 – Уређеое ппслпваоа и дппринпс успешнијем ппслпваоу у пбласти екпнпмије.
1812Осталп 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
4759Тргпвина 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
4778Остала тргпвина на малп нпвим прпизвпдима у специјализпваним прпдавницама прпдаја на малп сувенира, рукптвприна, религијских предмета и сл.
5520Одмаралишта 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-камппв 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 аудипзапису или на Интернету - издаваое брпщура, прпспеката, летака и слишних публикација издаваое мапа и карата.

5819Остала издавачка делатнпст- издаваое каталпга, фптпграфија, гравира и
разгледница - издаваое шеститки - издаваое рекламнпг материјала - издаваое псталпг
щтампанпг материјала.
7021Делатнпст кпмуникација и пднпса са јавнпшћу
7311Делатнпст 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.
7320Истраживаое 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.
7990Остале услуге резервације и делатнпсти ппвезане са оима - ппмпћ туристима и
ппсетипцима - пбезбеђиваое туристишких инфпрмација - делатнпст туристишких впдиша прпмпвисаое туристишке ппнуде
8230 Организаваое састанака и сајмпва
9103 Заштита и пдржаваое неппкретних културних дпбара, културнп истпријских
лпкација, зграда и сличних туристичких сппменика
9104 Делатнпст бптаничких и зплпшких 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.
9321Делатнпст забавних и тематских паркпва
9329Остале забавне и рекреативне активнпсти- прганизација ващара и сајмпва
рекреативне прирпде - прганизација рада пбјеката за рекреацију. Претежна делатнпст
устанпве је
Ппред делатнпсти из става 1. пвпг шлана Туристишка праганизација пбавља ппслпве:
 прпмпције туризма јединице лпкалне сампуправе;

 кппрдинираоа активнпсти и сарадое између привредних и других субјеката у
туризму кпји неппсреднп и ппсреднп делују на унапређеоу и прпмпцији туризма;
 дпнпщеоа гпдищоег прпграма и плана прпмптивних активнпсти у складу са важећпм
Стратегијпм Републике Србије, планпвима и прпграмима ТОС-а;
 пбезбеђиваоа инфпрмативнп-прппаганднпг материјала кпјим се прпмпвищу
туристишке вреднпсти јединице лпкалне сампуправе (щтампане публикације, аудип и
видеп прпмптивни материјал, интернет презентација, сувенири итд.), а у сарадои са
надлежним прганима пбезбеђиваоа туристишке сигнализације;
 прикупљаоа и пбјављиваоа инфпрмација п целпкупнпј туристишкпј ппнуди на свпјпј
теритприји, кап и друге ппслпве пд знашаја за прпмпцију туризма;
 прганизпваоа и ушещћа у прганизацији туристишких, наушних, струшних, сппртских,
културних и других скуппва и манифестација;
 прганизпваоа туристишкп-инфпрмативних центара (за прихват туриста, пружаое
бесплатних инфпрмација туристима, прикупљаое ппдатака за пптребе инфпрмисаоа
туриста, уппзнаваое туриста са квалитетпм туристишке ппнуде, уппзнаваое
надлежних пргана са притужбама туриста и др.);
 ппсредпваое у пружаоу услуга у дпмаћпј радинпсти;
 ппдстицаоа реализације прпграма изградое туристишке инфраструктуре и уређеоа
прпстпра;
 друге активнпсти на прпмпцији туризма у складу са пснивашким актпм и статутпм.
 усмерава и кппрдинира иницијативе и активнпсти привредних субјеката
 на пласману туристишкпг прпизвпда,
 ппкреће и прганизује активнпсти у циљу ппбпљщаоа квалитета услуге у
 туризму, развијаоа туристишке свести, туристишке културе и унапређеоа
 и защтите живптне средине,
 пснива впдишке службе у туризму,
 ради на укљушиваоу ппщтине у регипналне и наципналне прпјекте
 развпја и прпмпција туризма,
 усмерава и кппрдинира рад туристишких друщтава на ппдрушју ппщтине
 пбавља све друге ппслпве везане за реализацију прпграма и плана рада Туристишке
прганизације, утврђене пвим Статутпм.
Члан 8.
Туристишка прганизација мпже изврщити прпмену делатнпсти уз сагласнпст псниваша.
О прпмени делатнпсти Туристишке пргнизације пдлушује Управни пдбпр.

III ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 9.
Туристишку прганизацију заступа и представља директпр без пгранишеоа.

IV ОРГАНИ
Члан 10.
Органи Туристишке прганизације су:
- Управнипдбпр
- Надзпрнипдбпр
- Директпр
1. УПРАВНИ ОДБОР

Члан 11.
Управни пдбпр Туристишке прганизације именује и разрещава Осниваш.
Управни пдбпр шине председник и шетири шлана кпје именује псниваш на перипд пд
шетири гпдине, пд кпјих једнпг из реда заппслених.
Члан 12.
Управни пдбпр је прган Туристишке прганизације кпји пбавља ппслпве у складу са
Закпнпм и пвим Статутпм.
За свпј рад Управни пдбпр је пдгпвпран Оснивашу.
Члан 13.
Управни пдбпр дпнпси:
- Статут Туристишке прганизације, оегпве измене и дппунеуз сагласнпст псниваша,
- Ппслпвник п раду Управнпг пдбпра,
- Гпдищои Прпграм рада,
- Дугпрпшни План развпја,
- Финансијски план,
- Прпграм туристишке инфпрмативнп-прппагандне и прпмптивне делатнпсти,
- Усваја Извещтај п ппслпваоу и гпдищоем пбрашуну,
- Одлушује п ппслпваоу Туристишке прганизације,
- Одлушује п кприщћеоу средстава у складу са Закпнпм,
- Даје сагласнпст на Правилник п прганизацији и систематизацији радних места у
Туристишкпј прганизацији,
- Дпнпси и друга акта из свпје надлежнпсти, а у складу са пдредбама пвпг Статута,
Одлукпм п псниваоу Туристишке прганизације и закпнским прпписима,
- Одлушује и п другим питаоима п кпјима пдлуке не дпнпсе други пргани Туристишке
прганизације,
Члан 14.

Управни пдбпр пдлушује на седницама.
Члан 15.
Председник Управнпг пдбпра рукпвпди радпм пдбпра, сазива седнице и пптписује
записнике са седница.
Члан 16.
Председник Управнпг пдбпра дужан је да сазпве седницу Управнпг пдбпра на захтев:
- Осниваша
- Надзпрнпг пдбпра
- Директпра Туристишке прганизације
- једне трећине шланпва Управнпг пдбпра
2. НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 17.
Надзпрни пдбпр Туристишке прганизације се именује на мандатни перипд пд 4 гпдине.
Надзпрни пдбпр шине председник и два шлана пд кпјих јеједан из реда заппслених у
Туристишкпјпрганизацији.
Председник Надзпрнпг пдбпра сазива седнице и рукпвпди оихпвим радпм.
Члан 18.
Надзпрни пдбпр врщи надзпр над ппслпваоем Туристишке прганизације,
прегледагпдищои извещтај п финансијскпм ппслпваоу, перипдишни пбрашун и заврщни
рашун Туристишке прганизације, кап и друга акта пд знашаја за ппслпваое прганизације.
О резултатима надзпра, Одбпр пбавещтава директпра, Управни пдбпр
иОснивашаТуристишке прганизације.
Члан 19.
Надзпрни пдбпр дпнпси Ппслпвник п свпм раду кпјим се ближе уређује нашин рада пвпг
пргана.
3. ДИРЕКТОР

Члан 20.
Директпр Туристишке прганизације је ппслпвпдни прган кпји :
- прганизује и рукпвпди радпм Туристишке прганизације,
- впди ппслпваое Туристишке прганизације,
- заступа и представља Туристишку прганизацију пред трећим лицима и пдгпвпран је за
закпнитпст рада,
- предлаже пснпве ппслпвне пплитике, прпграм рада и план развпја,
- изврщава Одлуке пргана Туристишке прганизације,
- ппднпси извещтај п ппслпваоу, раду и резултатима рада Управнпм пдбпру,
- предлаже акте кпје дпнпси Управни пдбпр,

- пдлушује п ппјединим правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима заппслених у складу са
Закпнпм и ппщтим актима,
- именује и разрещава лица са ппсебним пвлащћеоима,
- пдлушује п пптреби засниваоа раднпг пднпса и врщи избпр између кандидата за
засниваое раднпг пднпса,
- Дпнпси Правилник п прганизацији и систематизацији радних места у Туристишкпј
прганизацији уз сагласнпст Управнпг пдбпра,
- врщи и друге ппслпве кпје му ппвере пргани Туристишке прганизације.
Члан 21.
За директпра Туристишке прганизације мпже бити именпванп лице кпје испуоава
Закпнпм прпписане услпве.
Директпра именује и разрещава Осниваш, на перипд пд 4 гпдине.
Директпр је за свпј рад пдгпвпран Оснивашу.
Пп истеку мандата, пставкпмили разрещеоем, директпр се расппређује на упражоенп
раднп местп у пквиру Туристишке прганизације кпје пдгпвара оегпвпј струшнпј спреми у
складу са Правилникпм п прганизацији и систематизацији радних места.
Члан 22.
Орган надлежан за именпваое директпра именује врщипца дужнпсти директпра, у
следећим слушајевима:
1) укпликп директпру престане мандат збпг истека перипда на кпји је именпван, збпг
ппднпщеоа пставке или у слушају разрещеоа пре истека мандата;
2) укпликп буде дпнетп рещеое п суспензији директпра;
3) у слушају смрти или губитка ппслпвне сппспбнпсти директпра.
Врщилац дужнпсти мпже бити именпван на перипд кпји није дужи пд щест месеци.
У нарпшитп пправданим слушајевима, а ради спрешаваоа настанка материјалне щтете,
прган надлежан за именпваое директпра мпже дпнети пдлуку п именпваоу врщипца
дужнпсти директпра на јпщ један перипд пд щест месеци.
Врщилац дужнпсти има сва права, пбавезе и пвлащћеое директпра.
Члан 23.
Мандат директпра престаје истекпм перипда на кпји је именпван, пставкпм и
разрещеоем.
Члан 24.
Орган надлежан за именпваое директпра, разрещиће директпра пре истека перипда на
кпји је именпван:
1) укпликп у тпку трајаоа мандата престане да испуоава услпве за директпра;
2) укпликп се утврди да је, збпг неструшнпг, несавеснпг пбављаоа дужнпсти и пзбиљних
прппуста у дпнпщеоу и изврщаваоу пдлука и прганизпваоу ппслпва у туристишкпј
прганизацији, дпщлп дп знатнпг пдступаоа пд пствариваоа пснпвнпг циља ппслпваоа,
пднпснп пд плана ппслпваоа туристишке прганизације;

3) укпликп у тпку трајаоа мандата буде правнпснажнп псуђен на услпвну или безуслпвну
казну затвпра;
4) у другим слушајевима прпписаним закпнпм.
Члан 25.
Директпр Туристишке прганизације има правп и пбавезу да ушествује у раду Управнпг
пдбпра, без права пдлушиваоа.
Директпр је дужан да Управни пдбпр уппзпри на нецелисхпдне и незакпните пдлуке и
друга акта.
V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 26.
Туристишка прганизација ппслује кап јединствена радна и технплпщка целина.
Одлуку п статусним прпменама Туристишке прганизације (ппдели, спајаоу, припајаоу и
пбразпваоу прганизаципних јединица), дпнпси Управни пдбпр у складу са Закпнпм, пвим
Статутпм и Актпм п псниваоу, уз сагласнпст Осниваша.
Унутращоа прганизација се ближе пдређује Правилникпм п унутращопј прганизацији и
систематизацији радних места.

VI ОПШТА АКТА
Члан 27.
Туристишка прганизација има ппщта акта:
Статут
Правилник п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места.
Правилник п защтити и безбеднпсти на раду,
Правилник п раду,
Друга акта у складу са закпнпм.
Статут дпнпси Управни пдбпр уз сагласнпст Осниваша.
Правилник п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места дпнпси директпр
уз сагласнпст Управнпг пдбпра.
Опщта акта пбјављују се на пгласнпј табли Туристишке прганизације и ступају на снагу
псмпг дана пд дана пбјављиваоа.
Предлпг за измену и дппуну аката из става 1. мпгу дати Осниваш, Управни пдбпр и
директпр.
VII СРЕДСТВА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 28.
Средства за ппслпваое Туристишке прганизације се пбезбеђју:
- из средстава бучета ппщтине,
- из сппствених прихпда и
- из других закпнитих извпра ( дпнације, сппнзпрства, задужбине).
Члан 29.
Туристишка прганизација ппслује прекп рашуна кпд Управе за трезпр.
Средства у финансијскпм плану утврђују се пп врстама прихпда, расппређују се пп
наменама у складу са прпгрампм рада Туристишке прганизације.
VIII ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 30.
Заппслени у Туристишкпј прганизацији пстварују права, пбавезе и пдгпвпрнпсти из раднпг
пднпса у складу са Закпнпм п раду.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Измена и дппуна Статута врщи се на нашин и пп ппступку предвиђенпм за оегпвп
дпнпщеое.
Члан 32.
Овај Статут ступа на снагу псмпг дана накпн пбјављиваоа на пгласнпј табли Туристишке
прганизације „Опленац“ Тпппла и на сајту Туристишке прганизације, а биће пбјављен пп
дпбијаоу сагласнпсти пд стране Осниваша.
Члан 33.
Ступаоем на снагу пвпг Статута престаје да важи Статут Туристишке прганизације
„Опленац“ Тпппла брпј 010-2/2000-04 пд 09.03.2000 . гпдине.

Управни пдбпр
Туристишке прганизације „Опленац“ Тпппла
Председник
______________________
Јелана Лазић

