
На осноову члана 29. и 39. Закона о туризму („Сл. гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010), 

члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007) и члана 15. став 1. тачка 

17.  и члана 37. став 1. тачка 9. Статута општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“, број 69/08, 

89/10, 14/12, 32/12, 70/12, 57/13, 9/14 и 26/15),  

Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној 11.09.2015. године, донела је 

 

 

ОДЛУКУ  

О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ  

 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

Овом одлуком оснива се Туристичка организација Општине Дољевац (у даљем тексту: 

Туристичка организација), ради вршења послова унапређења и промоције туризма, као и вршење 

послова развоја, очувања и заштите туристичких вредности на територији општине Дољевац, 

уређује се њен положај, делатност, начин финансирања и друга питања од значаја за њен рад. 

 

Члан 2. 

Назив Туристичке организације је „Туристичка организација општине Дољевац“. 

Седиште Туристичке организације је у Дољевцу, улица Николе Тесле бр. 28. 

 

Члан 3. 

Туристичка организација послује у складу са прописима о јавним службама. 

Туристичка организација има својство правног лица и уписује се у судски регистар. 

Члан 4. 

У погледу права, обавеза и одговорности запослених у Туристичкој организацији 

примењују се прописи који се односе на установе из области јавних служби 

 

II   ДЕЛАТНОСТ  

 

Члан 5.  

 

Туристичка организација обавља послове:  

1. унапређење и  промоција туризма општине Дољевац; 

2. координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму 

који непосредно и посредно делују на унапређењу и промоцији туризма; 

3. доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са 

Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације Србије; 

4. обезбеђивања информативно-пропагандног материјала, којим се промовишу туристичке 

вредности општине Дољевац (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, 

интернет презентација, сувенири итд.), а у сарадњи са надлежним органима обезбеђивања 

туристичке сигнализације; 

5. прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на 

територији општине Дољевац, као и друге послове од значаја за промоцију туризма; 

6. организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, 

културних и других скупова и манифестација; 



7. организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање 

бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, 

упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са 

притужбама туриста и др.); 

8. посредовања у пружању услуга у домаћој радиности; 

9. подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења 

простора и 

10. друге активности на промоцији туризма у складу са Статутом Туристичке организације. 

 

 Делатности Туристичке организације су: 

5510-Хотели и сличан смештај; 

7911-делатност путничких агенција; 

7912-делатност тур-оператора; 

8413-Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије; 

9321-делатност забавних и тематских паркова. 

 

III  СРЕДСТВА  

Члан 6. 

Средства за оснивање и почетак рада Туристичке организације обезбеђују  се у буџету 

Општине Дољевац у износу од 700.000,00 динара. 

 

Члан 7. 

Средства за обављање делатности Туристичке организације обезбеђују се из: 

- прихода остварених обављањем делатности и из других сопствених прихода, 

- донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица, 

- средстaва буџета општине Дољевац и 

- других извора, у складу са законом. 

 

IV  ОРГАНИ ТУРИСТИЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

 

Члан 8. 

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

 

 

Члан 9. 

Управни одбор Туристичке организације има председника и четири чланова, 

које именује и разрешава Скупштина општине Дољевац, на период од четири године. 

Председник и четири  чланова Управног одбора се именују из реда стручњака 

афирмисаних у области туризма и из реда представника привредних друштава које 

обављају туристичку делатност или других организација, а један члан Управног 

одбора се именује из реда запослених у Туристичкој организацији. 

 

 

 

 

 

 



Члан 10. 

Управни одбор обавља следеће послове: 

- доноси Статут Туристичке организације; 

- доноси пословних о свом раду; 

- усваја годишњи програм рада Туристичке организације општине Дољевац са 

финансијским планом;  

- усваја годишњи извештај о пословању и завршни рачун; 

- обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом Туристичке организације. 

 

Члан 11. 

Надзорни одбор има председника и два члана које именује и разрешава 

Скупштина општине Дољевац, на период од четири године. 

Председник и један члан Надзорног одбора се именују из реда стручњака 

афирмисаних у области туризма и из реда представника привредних друштава које 

обављају туристичку делатност или других организација, а један члан Надзорног 

одбора се именује из реда запослених у Туристичкој организацији. 

 

Члан 12. 

Надзорни одбор обавља следеће послове:  

- врши надзор над пословањем, 

-  прегледа извештај о пословању и завршни рачун, као и друга акта од 

значаја за пословање организације и утврђује да ли су сачињени у складу 

са прописима,  

- доноси пословник о свом раду,  

- обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом Туристичке 

организације. 

О резултатима надзора Надзорни одбор обавештава директора и Управни 

одбор. 

Члан 13. 

Директора Туристичке организације именује и разрешава Скупштина општине 

Дољевац, на период од четири године. 

Директор за свој рад одговара Скупштини општине Дољевац и Управном 

одбору. 

Оснивач може до именовања директора, именовати вршиоца дужности 

директора.  

Вршилац дужности директора има сва  права, дужности и одговорности 

директора и може ту функцију обављати до именовања директора, а најдуже годину 

дана од дана именовања. 

Услови и поступак за именовање директора утврђују се Статутом. 

 

Члан 14. 

Директор обавља следеће послове: 

- представља и заступа Туристичку организацију,  

- организује и руководи радом туристичке организације,  

- обезбеђује законитост рада Туристичке организације, 

- доноси акт о организацији и систематизацији послова Туристичке организације,  



- предлаже акте које доноси Управни одбор,  

- извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење,  

- стара се о законитости рада и одговара за коришћење и располагање имовином,   

-  врши друге послове утврђене Законом и Статутом Туристичке организације. 

 

Члан 15. 

Статутом Туристичке организације ближе се уређује делатност, делокруг рада, 

надлежност и унутрашња организација Туристичке организације, услови за 

именовање и разрешење директора, заступање и представљање, права, обавезе и 

одговорности запослених, начин организовања послова и друга питања од значаја за 

пословање Туристичке организације. 

 

 

V  ОДНОС СА ОСНИВАЧЕМ 

 

Члан 16. 

Скупштина општине Дољевац даје сагласност на: 

- Статут; 

- годишњи програм рада Туристичке организације општине Дољевац. 

 

 

Члан 17. 

Председник Општине Дољевац  даје сагласност на број и структуру запослених у 

Туристичкој организацији. 

 

Члан 18. 

Туристичка организација подноси извештај о раду Скупштини општине 

најмање једанпут годишње. 

На захтев Скупштине општине Дољевац, председника Општине Дољевац, 

односно Општинског већа општине Дољевац Туристичка организација обавештава 

Скупштину, Председника, односно Општинско веће о свом раду. 

 

VI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 19. 

Скупштина општине Дољевац именоваће председника и чланове Управног и 

Надзорног одбора у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Управни одбор ће донети Статут Туристичке организације у року од 30 дана 

од дана именовања Управног одбора. 

 

Члан 20. 

До именовања директора Туристичке организације за вршиоца дужности 

директора именује се Тања Вученовић, Јастребачка 35. Ниш. 

Вршилац дужности директора из става 1. овог члана именује се на време од 

најдуже једне године. 



Овлашћује се вршилац дужности директора из става 1. овог члана да 

предузима све радње у вези са уписом Туристичке организације у судски регистар. 

 

Члан 21. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу Града Ниша". 

 

 

 

Број: 02-88 

Дољевац, 11.09.2015. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Томислав Митровић 

 

 


