
 

 

На основу члана 39. Закона о туризму („Сл. гласник РС“ бр. 39/09 и 88/10), члана 4. Закона о 
јавним службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/05), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана 37. став 1. тачка 8. Статута општине 
Босилеград („Сл.гласник“ бр. 16/08 и 20/109), 

Скупштина општине  Босилеград на седници одржаној 12.09.2013. године донела је 
 
 

О   Д   Л   У   К У    

О  ОСНИВАЊУ  ТУРИСТИЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ОПШТИНЕ  БОСИЛЕГРАД 

 

 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 
 

У циљу очувања и заштите туристичких вредности, као и унапређења, развоја и промоције 
туризма на територији општине Босилеград, оснива се  установа Туристичка организација општине 
Босилеград. 

Члан 2. 
 

Оснивач  установе Туристичке организације општине Босилеград  је Скупштина општине 
Босилеград. 

 

Члан 3. 
 

            Туристичка организација општине Босилеград послује под називом (фирмом): Туристичка 
организација општине Босилеград  (у даљем тексту: Туристичка организација).  
 Скраћени назив је: ТОБ.  
 Општина Босилеград уступа на коришћење Туристичкој организацији објекат из  пројекта  
„Привођење намени објеката бивших караула“ , Градиште  Босилеград, где ће и бити седиште 
Туристичке организације. 
 

Члан 4. 
 

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

Туристичка организација има својство правног лица са правима и обавезама утврђеним 
Законом, Статутом и овом Одлуком. 

Туристичка организација има печат и штамбиљ.  
Облик, садржина и употреба печата и штамбиља регулишу се Статутом и посебном одлуком. 

 
2. ПОСЛОВИ И ДЕЛАТНОСТ 
 

Члан 5. 
 
 

Претежна делатност Туристичке организације је: 
8413 – уређење послова и допринос успешнијем пословању у области економије (туризам) 
Поред делатности из става 1. овог члана, Туристичка организација обавља и послове: 
1. унапређење и промоција туризма у општини Босилеград, 
2. подстицање програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора, 

 3. усмеравање и координација активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и 
подизању квалитета туристичких и компле-ментарних садржаја и стварања атрактивног туристичког 
амбијента у туристичким местима, 
 4. учешће у организовању  свих  фестивала и другим  манифестацијама  које организује 
Општина Босилеград, у складу са Статутом организације и Одлуком о организацији. 
 5. израда програма и планова промоције туризма у складу са стратегијом промоције туризма 
Туристичке организације  Републике Србије, 



 6. обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке 
вредности јединице локалне самоуправе (штампане публикације, аудио и видео промотивни 
материјал, интернет презентација, сувенири итд.), 
 7. представљање туристичке понуде општине у земљи и иностранству (учешће на сајмовима, 
семинарима и другим скуповима у сврху промоције туризма), 
 8. унапређење општих услова за прихват и боравак туриста у туристичким местима 
(комунално опремање, подстицање изградње спортско - рекреативних и других пратећих садржаја 
јавног карактера од интереса за туризам и др.), 
 9. унапређење и промоција изворних вредности (традиција, обичаји, етнолошко благо и др.) 
туристичког подручја којем припада општина и стварање услова за њено коришћење, 
 10. организовање и учешће у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, 
културних и других скупова и манифестација, 
 11. друге активности у складу са оснивачким актом и статутом. 
 Туристичка организација може да обавља и друге делатности које служе делатности уписане 
у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности. 

Делатност Туристичке организације не може се мењати без сагласности оснивача. 
 

3. СРЕДСТВА 
 

Члан 6. 
 

 Средства за оснивање и рад Туристичке организације обезбеђују се из: 
 1. буџета општине Босилеград, 
 2. буџета Републике Србије, 
 3. прихода обављањем послова из своје делатности, 
 4. донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица, 

 5. других извора у складу са Законом. 
За оснивање и почетак рада Туристичке организације у буџету општине Босилеград је обезбеђен 

новчани износ од  100.000,оо динара. 
У случају престанка рада Туристичке организације, преостала средства припадају оснивачу. 

 
4. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА 

 

Члан 7. 
 

Органи управљања Туристичке орга-низације су:  
1. Директор 
2. Управни одбор 
3. Надзорни одбор 
Органе Туристичке организације именује и разрешава Скупштина општине Босилеград на 

период од четири године. 
 

Члан 8. 
 

Директор Туристичке организације: 
 1. oрганизује и руководи радом Тури-стичке организације, 
 2. представља и заступа Туристичку организацију, 
 3. стара се о законитости рада Туристичке организације, 
 4. предлаже пословну политику, план и програм рада, финансијски план и предузима мере за 
њихово спровођење, 
 5. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, 
 6. подноси периодичне и годишње извештаје Управном одбору, 
 7. учествује у раду Управног одбора и предузима мере за извршавање и спровођење 
његових одлука, 
 8. врши друге послове утврђене законом и Статутом. 
 

Члан 9. 
 

Директор Туристичке организације може бити разрешен и пре истека времена на који је 
именован. 



Поступак и разрешење директора Туристичке организације покреће оснивач по својој 
иницијативи или по иницијативи Управног одбора Туристичке организације. 

О разрешењу директора Туристичке организације одлучује Скупштина општине 
Босилеград. 

 
Члан 10. 

 

Оснивач може до именовања директора именовати вршиоца дужности директора. 
Вршилац може ту функцију обављати до именовања директора, а најдуже годину дана од 

дана именовања. 
 Вршилац дужности директора има сва права, дужности и одговорности директора. 
 

Члан 11. 
 

Управни одбор има 5 (пет) чланова, од којих су 4 (четири) члана представници оснивача а 1 
(један) члан представник запослених. 
 

Члан 12. 
 
 Управни одбор Туристичке организације: 
 1. доноси Статут Туристичке орга-низације, 
 2. утврђује предлог за именовање и разрешење директора, 
 3. доноси годишњи програм рада Туристичке организације, 
 4. усваја финансијски план, 
 5. усваја извештај о пословању, 
 6. усваја завршни рачун, 
 7. доноси опште акте, 
 8. доноси пословник о свом раду, 
 9. обавља друге послове утврђене ѕаконом и Статутом. 

 
Члан 13. 

 

Надзорни одбор има председника и два члана. 
Надзорни одбор: 

 1. врши надзор над пословањем, прегледа годишњи обрачун и извештај о пословању и 
утврђује дали су сачињени у складу са прописима, 
 2. доноси Пословник о свом раду, 
 3. обавља и друге послове у складу са законом и Статутом. 

О резултатима извршеног надзора, Надзорни одбор једном годишње извештава Управни 
одбор Туристичке организације и Скупштину општине Босилеград. 

 
5. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 14. 

 

Статутом Туристичке организације ближе се одређује: делокруг рада и унутрашња 
организација и систематизација радних места Туристичке организације; надлежност органа; 
заступање и представљање; права, обавезе и одговорности запослених; начин организовања 
послова; услови које треба да испуњава директор и друга питања од значаја за рад Туристичке 
организације. 

 
Члан 15. 

 

Статут је основни општи акт Туристичке организације и мора бити у сагласности са овом 
Одлуком и законом. 

Статут доноси Управни одбор Туристичке организације а сагласност на исти даје Скупштина 
општине Босилеград. 

На акт о организацији и систематизацији радних места сагласност даје Општинско веће 
општине Босилеград. 

 



 
 
 
 
 

Члан 16. 
 

За обављање појединих стручних послова из своје делатности Туристичка организација  
може ангажовати друга физичка или правна лица. 

 
 

6. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
 

До именовања директора Туристичке организације, у складу са овом Одлуком и Статутом, 
послове и овлашћења директора вршиће вршилац дужности директора.  

Вршилац дужности директора преузима дужност даном именовања. 
Вршилац дужности директора има овлашћења да предузима све радње у вези уписа 

Туристичке организације у надлежни регистар. 
 
 

Члан 18. 
 

Управни одбор донеће Статут Туристичке организације, уз сагласност Скупштине општине,  
најкасније у року од 30 дана од дана именовања Управног одбора.  

 
Члан 19. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 
Врања“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 
Број: 06-213/2013 

У Босилеграду, дана 12.09.2013. године   
 
 

   
                                       ПРЕДСЕДНИК, 
                            Саша Миланов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


