
На основу Одлуке о измени и допуни 
Оснивачког акта Туристичке организације 
општине Велико Градиште (‘’Службени 
гласник општине Велико Градиште’’ 
бр.43/2022) Општинска управа општине 
Велико Градиште- Одељење за општу управу 
је утврдила пречишћен текст Оснивачког 
акта Туристичке организације општине 
Велико Градиште. 

Пречишћен текст Оснивачког акта 
Туристичке организације општине Велико 
Градиште садржи текст Оснивачког акта 
Туристичке организације општине Велико 
Градиште објављеног у ‘’Службеном 
гласнику општине Велико Градиште’’ 
бр.6/2013 и Одлуке о измени и допуни 
Оснивачког акта Туристичке организације 
општине Велико Градиште објављене у 
‘’Службеном гласнику општине Велико 
Градиште’’ бр.43/2022.

На основу члана 29. и члана 39. Закона 
о туризму („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 
88/2010, 99/2011-др. закон и 93/2012), члана 
13. Закона о јавним службама (“Сл. Гласник 
РС”, br. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 
81/2005 - испр. др. закона i 83/2005 - испр. 
др. закона), а у вези са чланом 30. Закона о 
туризму, као и члана 40.Статута општине 
Велико Градиште („Службени гласник 
општине Велико Градиште“ бр.9/2008), на 
предлог Општинског већа општине Велико 
Градиште, а ради усклађивања Оснивачког 
акта Туристичке организације општине 
Велико Градиште са Законом о туризму,

Скупштина општине Велико 
Градиште, донела је,

ОСНИВАЧКИ АКТ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
-ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ-

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

УСКЛАЂИВАЊЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА

Члан 1.

У циљу усклађивања оснивачког акта 
Туристичке организације општине Велико 
Градиште“ из Великог Градишта са Законом 
о туризму („Сл.гласник РС“, бр.36/2009, 
88/2010, 99/2011-др. закон и 93/2012), 
ставља се ван снаге  Одлука о оснивању 
Туристичке организације општине Велико 
Градиште бр. 332-6/2006-01 од 03.04.2006. 
године („Службени гласник општине Велико 
Градиште“, бр. 2/2006) којим је основана 
Туристичка организација општине Велико 
Градиште из Великог Градишта и доноси се 
нови оснивачки акт.

Циљ оснивања Туристичке организације

Члан 2.

Туристичка организација 
општине Велико Градиште је основана 
ради унапређивања и развоја туризма у 
општини Велико Градиште, као Туристичка 
организација општине Велико Градиште 
из Великог Градишта (у даљем тексту: 
Туристичка организација).
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Предмет Одлуке

Члан 3.

Овом Одлуком у складу са Законом 
о туризму, регулисана су права и обавезе 
оснивача и Туристичке организације општине 
Велико Градиште ради унапређивања и 
развоја туризма, а нарочито:

- назив и седиште оснивача;
- фирма и седиште Туристичке 

организације општине Велико Градиште;
- претежна делатност 

Туристичке организације општине Велико 
Градиште;

- права, обавезе и одговорности 
оснивача према Туристичкој организацији 
општине Велико Градиште и Туристичке 
организације општине Велико Градиште 
према оснивачу;

- заступање Туристичке 
организације општине Велико Градиште;

- износ основног капитала, као 
и опис, врста и вредност неновчаног улога;

- органи Туристичке 
организације општине Велико Градиште;

- заштита животне средине;
- друга питања од значаја за 

несметано обављање делатности за коју се 
оснива Туристичка организација општине 
Велико Градиште.

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивање Туристичке организације

Члан 4.

Скупштина општине Велико 
Градиште основала је Туристичку 
организацију општине Велико Градиште.

Одлука о оснивању донета је 
03.04.2006.године под бројем: 332-6/2006-
01.

Фирма оснивача гласи: Скупштина 
општине Велико Градиште.

Седиште оснивача је у Великом 
Градишту, ул.Житни трг бр.1.

III ФИРМА И СЕДИШТЕ 

Фирма и седиште Туристичке 
организације

Члан 5.

Туристичка организација послује под 
називом: Туристичка организација општине 
Велико Градиште.

Скраћени назив фирме је: ТО Велико 
Градиште.

Седиште Туристичке организације је 
у Великом Градишту, ул. Кнеза Лазара бр.10.

IV ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ 

Печат, штамбиљ и знак Туристичке 
организације

Члан 6.

Туристичка организација општине 
Велико Градиште има свој печат и штамбиљ.

Печат и штамбиљ су на српском 
језику исписани ћириличним писмом 
штампаним словима.

Печат Туристичке организације 
општине Велико Градиште је округлог 
облика, пречника 32мм. Са унутрашње 
стране круга исписан је текст: „Република  
Србија општина Велико Градиште“, у 
другом реду исписан је текст: „Туристичка 
организација општине Велико Градиште“. У 
средини поља је грб Републике Србије. 

Штамбиљ је правоуганог облика, 
садржи текст: „Република Србија“ испод 
којег великим словима је исписано: 
„Туристичка организација општине Велико 
Градиште“ испод којег се налази „Број“ а 
испод њега и место за датум и годину.

Начин употребе, руковање и чување 
печата уређује се посебним актом који 
доноси директор.

У правном промету и службеној 
преписци са правним и физичким лицима 
Туристичка организација може коростити 
лого, који садржи заштитни знак фирме, 
сунце са сунчаним зрацима и водом у доњем 
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делу са именом Туристичка организација 
општине Велико Градиште у централном 
делу.

V ДЕЛАТНОСТ 

Делатност Туристичке организације

Члан 7.

Туристичка организација општине 
Велико Градиште обавља као претежну 
делатност:

- 84.13 – уређење послова и 
допринос успешнијем пословању у области   
економије

Поред претежне делатности 
Туристичка организација општине Велико 
Градиште обавља и следеће делатности:

- 18.12 – остало штампање,
- 47.78 – остала трговина на 

мало новим производима у специјализованим 
продавницама,

- 58.19 – остала издавачка 
делатност,

- 70.21 – делатност 
комуникација и односа с јавношћу,

- 73.11 – делатност рекламних 
агенција,

- 79.90 – остале услуге 
резервације и делатности повезане са њима.

Поред делатности предвиђених 
Законом, Туристичка организација општине 
Велико Градиште, обавља и следеће 
делатности:

1) промоције туризма општине 
Велико Градиште; 

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 ТОС-а; 

4) обезбеђивања информативно-
пропагандног материјала којим се 
промовишу туристичке вредности 

јединице локалне самоуправе (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 Велико 
Градиште, 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) формирања и развијања 
јединственог туристичко – информативног 
система и његовог повезивања са другим 
информационим системима у земљи и 
иностранству;

9) посредовања у пружању услуга у 
домаћој радиности; 

10) подстицања реализације програма 
изградње туристичке инфраструктуре и 
уређења простора; 

11) друге активности на промоцији 
туризма у складу са оснивачким актом и 
статутом. 

VI  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОСНИВАЧА

Права и обавезе Туристичке 
организације и Оснивача

Члан 8.

Скупштина општине Велико 
Градиште даје сагласност на:

- Статут;
- годишњи програм рада;
- финансијски план;
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- извештај о пословању и 
годишњи обрачун туристичке организације;

Туристичка организација општине 
Велико Градиште подноси извештај о 
пословању Скупштини општине Велико 
Градиште најмање једанпут годишње.

Члан 9.

Туристичка организација у правном 
промету са трећим лицима иступа у своје 
име и за свој рачун. 

За своје обавезе Туристичка 
организација одговара свим својим 
средствима (потпуна одговорност). 

Оснивач не одговара за обавезе 
Туристичке организације општине Велико 
Градиште, осим у случајевима прописаним 
законом.

Поремећај у пословању

Члан 10.

У случају поремећаја у пословању 
Туристичке организације општине Велико 
Градиште, Скупштина општине Велико 
Градиште предузеће мере којима којима 
ће обезбедити услове за несметан рад и 
пословање предузећа у обављању делатности  
у складу са Законом:

- разрешава Управни одбор;
- разрешава Надзорни одбор;
- друге мере одређене Законом;

VII ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Заступање Туристичке организације

Члан 11.

Туристичку организацију општине 
Велико Градиште заступа директор без 
ограничења овлашћења.

Директор може у оквиру својих 
овлашћења дати другом лицу писмено 
овлашћење за заступање Туристичке 
организације. Пуномоћник не може без 
писменог одобрења директора своје 
пуномоћје пренети на друго лице.

У одсуству директора Туристичке 
организације овлашћења пуномоћника су 
у оквиру овлашћења датих у писменом 
пуномоћју за заступање Туристичке 
организације општине Велико Градиште.

Директор уз сагласност Управног 
одбора може дати и опозвати прокуру у 
складу са Законом.

VII  ИМОВИНА И СРЕДСТВА ЗА РАД

Основни капитал

Члан 12.

Основни капитал Туристичке 
организације општине Велико Градиште 
износи 500 еура.

О повећању или смањењу основног 
капитала Туристичке организације општине 
Велико Градиште одлучује Скупштина 
општине Велико Градиште, као оснивач у 
складу са Законом.

Средства Туристичке организације

Члан 13.

Средства за рад Туриситчке 
организације обезбеђују се из:

- прихода остварених 
обављањем послова из оквира своје 
делатности и из других сопствених прихода;

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

- средстава боравишне таксе и 
буџета општине Велико Градиште;

- других извора у складу са 
Законом.

VIII  ОРГАНИ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Органи Туристичке организације

Члан 14.

Органи Туристичке организације су: 
Управни одбор, директор и Надзорни одбор, 
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Директора, чланове Управног и 
Надзорног одбора, именује и разрешава 
Скупштина општине Велико Градиште.

 Органи Туристичке 
организације именују се на период од 4 
године.

Управни одбор
Управни одбор има пет чланова 

које Оснивач именује на период од четири 
године. Од укупно пет

чланова, четири предлаже оснивач, а 
једног предлажу представници запослених 
Туристичке организације.

За свој рад Управни одбор одговара 
оснивачу.

Члан 16.

Управни одбор:

1) Доноси Статут ТО;
2) Доноси пословник о свом 

раду;
3) Доноси годишњи програм 

рада. 
4) Доноси финансијски план. 
5) Усваја извештај о пословању 

и годишњи обрачун. 
6) Доноси програме туристичко 

информативно-пропагандне и промотивне 
активности. 

7) Одређује цене сувенира и 
других производа и артикала и услуга у 
оквиру основне или додатних делатности 
ТО. 

8) Врши и друге послове 
утврђене Законом и Статутом. 

Акта из става 3. тач. 1), 3) и 4) овог 
члана доносе се уз сагласност Скупштине 
општине Велико Градиште.

Директор

Члан 17.

Директор:

1) представља и заступа ТО, 
2) организуjе и руководи радом 

ТО, 

3) предлаже акте коjе доноси 
управни одбор, 

4) извршава одлуке управног 
одбора и предузима мере за њихово 
спровођење, 

5) стара се о законитости рада 
и одговара за коришћење и располагање 
имовином; 

6) одлучује о појединим правима, 
обавезама и одговорностима запослених у 
складу са законом и општим актима,

7) подноси извештај о раду и 
резултатима рада ТО Управном одбору. 

8) одговара за законитост рада 
ТО и извршавање послова и задатака из 
програма из делокруга рада ТО. 

Члан 18.

Директора именује и разрешава 
Скупштина општине Велико Градиште 
на предлог Управног одбора, а након 
спроведеног јавног конкурса.

Директор се именује на период од 
четири године са правом реизбора на ту 
дужност.

Јавни конкурс расписује и спроводи 
Управни одбор.

Јавни конкурс расписује се најкасније 
60 дана пре истека мандата директора.

Услови за избор кандидата за 
директора Туристичке организације 
општине Велико Градиште биће прописани 
Статутом Туристичке организације општине 
Велико Градиште.

Члан 19.

Мандат директора престаје истеком 
периода на који је именован, оставком или 
разрешењем.

Члан 20.

Предлог за разрешење може поднети 
Управни одбор Туристичке организације 
општине Велико Градиште, Општинско 
веће општине Велико Градиште и надлежно 
радно тело Скупштине општине Велико 
Градиште.
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Предлог за разрешење мора бити 
образложен са прецизно наведеним 
разлозима због којих се предлаже разрешење.

Члан 21.

Скупштина општине Велико 
Градиште може разрешити директора под 
условима предвиђеним законом.

Члан 22.

Уколико против директора ступи на 
снагу оптужница за кривична дела против 
привреде, правног саобраћа или службене 
дужности, Скупштина општине доноси 
решење о суспензији.

Суспензија траје док се поступак 
правоснажно не оконча.

Члан 23.

Скупштина општине Велико 
Градиште именује вршиоца дужности 
директора у следећим случајевима:

1) уколико директору престане 
мандат због истека периода на који је 
именован, због подношења оставке или у 
случају разрешења пре истека мандата;

2) уколико буде донето решење о 
суспензији директора;

3) у случају смрти или губитка 
пословне способности.

 Вршилац дужности може бити 
именован на период који није дужи од шест 
месеци.

 У нарочито оправданим 
случајевима Скупштина општине Велико 
Градиште може донети одлуку о именовању 
вршиоца дужности директора на још један 
период од шест месеци.

Надзорни одбор

Члан 24.

Надзорни одбор има председника 
и два члана од којих је један је из редова 
запослених у Туристичкој организацији 
општине Велико Градиште. 

Чланови Надзорног одбора именују 
се на период од четири године. 

Надзорни одбор именује и разрешава 
Скупштина општине Велико Градиште. 

Надлежност надзорног одбора

Члан 25.

Надзорни одбор:
1) врши надзор над пословање 

Туристичке организације; 
2) прегледа завршни рачун и 

извештаје о пословању и утврђује да ли су 
сачињени у складу са прописима;

3) доноси пословник о свом 
раду;

4) обавља и друге послове 
утврђене Законом и Статутом.

IX ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заштита животне средине

Члан 26.

Туристичка организација општине 
Велико Градиште дужна је да предузима 
мере заштите и унапређења радне и животне 
средине у складу са Законом, Статутом 
и другим општим актима Туристичке 
организације.

X  УКИДАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 27.

Туристичка организација може бити 
укинута:

1) ако не испуњава законом 
прописане услове за обављање делатности;

2) ако не постоје услови за 
обављање њене делатности.

Сматра се да не постоје услови за 
обављање делатности установе ако:

1) не постоји потреба за њеном 
делатношћу;

2) потребе за делатношћу које 
обавља могу да се задовоље на рационалнији 
и економичнији начин;
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3) не остварује законом утврђене 
циљеве и задатке.

Члан 28.

Поступак за укидање Туристичке 
организације покреће оснивач или 
орган надлежан за вршење надзора над 
законитошћу рада.

Акт о укидању Туристичке 
организације доноси оснивач.

На основу акта о укидању Туристичке 
организације спроводи се поступак редовне 
ликвидације, у складу са законом.

XI  СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти

Члан 29.

Општи акти Туристичке организације 
општине Велико Градиште су Статут и други 
општи акти утврђени законом.

Статут је основни општи правни акт 
Туристичке организације општине Велико 
Градиште.

Други општи акти Туристичке 
организације морају бити у сагласности са 
Статутом.

Појединачни акти које доносе органи 
и овлашћени појединци у Туристичкој 
организацији, морају бити у складу са 
општим актима Туристичке организације 
општине Велико Градиште.

XII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Туристичка организација општине 
Велико Градиште је дужна да свој Статут 
усагласи са овом Одлуком у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Остале опште акте надлежни органи 
Туристичке организације општине Велико 
Градиште су дужни да ускладе у року од 
30 дана од дана ступања на снагу Статута  
Туристичке организације општине Велико 
Градиште.

Члан 31.

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Велико Градиште“.

Број: 332-329/2022-01-1

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 
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