''Службени лист општине Шабац''', бр. 14/95 и 12/00

ОДЛУКA
о оснивању Туристичке организације општине Шабац
Члан 1.
Ради вршења послова развоја, очувања и заштите туристичких вредности на
територији општине Шабац, оснива се Туристичка организација општине Шабац (у
даљем тексту: Туристичка организација).
Члан 2.
Назив туристичке организације је: Туристичка организација општине Шабац.
Члан 3.
Туристичка организација послује у складу са прописима којима се уређују јавне
службе.
Туристичка организација има својство правног лица и уписује се у судски
регистар.
Седиште туристичке организације је у Шапцу, улица Карађорђева број 5.
Члан 4.
У вршењу послова из члана 1. ове Одлуке, Туристичка организација нарочито:
- израђује програм развоја туризма и одговарајућих плананских аката у складу са
прописом о планирању и уређењу простора за туристичка места на територији Општине;
- подстиче унапређење оппггих услова за прихват и боравак туриста;
- прати и анализира кретања на домаћем и иностраним тржиштима, и организује
истраживања туристичког тржишта од интереса за информативно-пропагандну
делатност;
- усмерава и координира активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању
и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању
атрактивног туристичког амбијента у туристичким местима на територији Општине;
- организује информативно-пропагандне и промотивне делатности, културне,
спортске и друге манифестације од интереса за унапређење туризма;
- програмира и организује туристичке информативне центре за информативнопропагандну делатност Општине у циљу обавештавања посетилаца о туристичким
културним вредностима;
- обезбеђује пропагандно-информативна средства којима се популаришу и
афирмишу могућности Општине у туризму (издавачка и аудиовизуелна делатност,
наступи на сајмовима и манифестацијама и друга пропагандна средства);
- формира и развија јединствен информативни систем у туризму Општине 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 у земљи и иностранству;
- припрема Оперативни програм развоја туризма у Општини (туристичка понуда
општине, излетнички туризам, хотели, ресторани, туристичка пропаганда, сувенири,
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туристичка сарадња са другим градовима организацијама туристичко-информативно
службе у Шапцу, излетишта и друго);
- покреће и организује активности у циљу побољшања квалитета услуга у
туризму, развојања туристичке свести, туристичке културе и заштите и унапређења
животне средине;
- обавља и друге послове утврђене Статутом.
Члан 5.
Средства за оснивање и почетак рада Туристичке организације обезбедиће се у
буџету Општине из средстава боравишне таксе, у износу од 2.500 динара.
Члан 6.
Обављање делатности Туристичке организације и реализација програма
туристичке информативно-пропагандне и промотивне делатности финансираће се из
средставаборавишне таксе у складу са Законом и других средстава буџета општине,
средстава заинтересованих субјеката и из других извора у складу са програмом који
доноси Скупштина општине за сваку календарску годину.
Члан 7.
Органи Туристичке организације су: директор, Управни одбор и Надзорни
одбор.
Органе туристичке организације именује и разрешава скупштина општине.
Члан 8.
Директор представља и заступа Туристичку организацију, извршава одлуке
Управног одбора и руководи радом Туристичке организације, обезбеђује законитост
рада Туристичке организације и врши друге послове одређене Законом и статутом.
Члан 9.
Управни одбор има председника и четири члана.
У Управни одбор именују се: три члана као представници Скупштине општине,
један члан из реда туристичких радника и један члан из реда запослсних у Туристичкој
организацији.
Члан 10.
Управни одбор:
- доноси Статут Туристичке организације,
- доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места,
- доноси годишњи програм рада,
- доноси програме туристичко информативно-пропагандне и промотивне
делатности;
- доноси финансијски план;
- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун;
- врши и друге послове утврђене Статутом.
Члан 11.
Надзорни одбор има три члана од којих су 2 представници Скупштине општине и
један из реда запоелених у Туристичкој организацији.
Надзорни одбор врши надзор над пословањем Туристичке организације о чему
једанпут, а по потреби и више пута годишње, извештава Управни одбор Туристичке
организације и Скупштину општине.
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Члан 12.
Статутом Tуристичке организације ближе се Уређује делокруг рада и унутрашња
организација Туристичке срганизације, надлежност органа туристичке организације,
заступање и представљање , права, обавезе и одговорности запослених, начин .
организовања послова и друга питања од значаја за пословање Туристичке организације.
Члан 13.
Скупштина општине даје сагласност на Статут, акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места, годишњи програм рада и програме туристичке
информативно-пропагандне и промотивне делатности, финансијски план и годишњи обрачун Туристчке организације.
Члан 14.
У погледу права, обавеза и одговорности
запослених у Туристичкој
организацији примењују се одредбе које којима се утврђују радни односи у државним
органима управе.
Члан 15.
До именовања директора Туристичке органи-зације, послове и овлашћења
директора вршиће Љиљана Милошевић, дипл. економиста из Шапца.
Члан 16.
Управни одбор донеће Статут Туристичке организације у року од 60 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 17.
Директора Туристичке организације Скупштина општине ће именовати у року од
30 дана, од дана ступања на снагу Статута.
Члан 18.
До конституисања Туристичке организације, послове из чл. 1. ове Одлуке
обављаће и даље Предузеће за туризам и угоститељство „Слобода" ДД Шабац.
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Шабац".
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