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На основу члана 29 Закона о туризму Сл.гласник РС бр.36/2009, Управни одбор
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА, на седници одржаној
24.06.2015. године, утврдио је пречишћен текст

УГОВОР О ОСНИВАЊУ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
I.1. Усклађивање оснивачког акта
Члан 1.
Овим уговором врше се измене и допуне
оснивачког акта
„УГОВОРА О
ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНА СРБИЈА“ (у
даљем тексту: Уговор ) којим је организовано као Јавна служба за обављање послова
из области туризма, уписано у регистар Привредног Суда у Ужицу Решењем бр. БД
285058412 од 17.11.2006. године и која наставља са радом у складу са одредбама
Закона о туризму, ради усклађивања са одредбама Закона.
I.2. Предмет Уговора
Члан 2.
Овим Уговором, регулисана су права и обавезе оснивача и ТО РЕГИЈЕ у обављању
делатности од општег интереса, а нарочито:
– назив и седиште оснивача;
– пословно име и седиште ТО РЕГИЈЕ.
– претежна делатност ТО РЕГИЈЕ
– права, обавезе и одговорности оснивача према ТО РЕГИЈЕ и ТО РЕГИЈЕ
према оснивачима;
– услови и начини покрића губитака и сношење ризика;
– услови и начин задуживања ТО РЕГИЈЕ
– заступање ТО РЕГИЈЕ
– имовина ТО РЕГИЈЕ;
– врста и надлежности органа ТО РЕГИЈЕ
– трајање и престанак ТО РЕГИЈЕ;
– заштита животне средине; и
– друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се
оснива ТО РЕГИЈЕ .
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I.3. Задаци/делокруг рада
Члан 3.
ТО РЕГИЈЕ обавља следеће послове:
1. Доноси годишње програме и планове промотивних активности у складу са
Стратегијом промоције туризма, плановима и програмима Туристичке
организације Србије,
2. Координира активности привредних и других субјеката у туризму на територији,
односно подручју оснивача,
3. Прикупља све врсте туристичких информација ради обавештавања јавности,
4. Обезбеђује информативно-пропагандни материјал којим се промовишу
туристичке вредности( штампане публикације, аудио и видео промотивни
материјал, интернет презентација, сувенири итд.),
5. Координира наступ на сајмовима у земљи и иностранству,
6. Подстиче изградњу туристичке инфраструктуре, спортско-рекреативних и
других пратећих садржаја јавног карактера, значајних за унапређење квалитета
туристичке понуде,
7. Врши друге активности које произилазе из утврђених програма Туристичке
организације Србије, у складу са Законом о туризму и овим Уговором.
8. Израђује стратегије и програме развоја туризма, туристичких производа и
других планских докумената у функцији развоја туризма.
9. У спровођењу својих активности примењује принципе одрживог развоја и
заштите животне средине

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧИМА
Члан 4.
Оснивачи-чланови ТО РЕГИЈЕ су :
1.Град Ужице, Димитрија Туцовића 52, мат.бр.07157983,
2.Општина Чајетина, Златиборска 28, мат.бр.07158343,
3.Општина Бајина Башта, Душана Вишића 28, мат.бр.07158017,
4.Општина Прибој, 12.Јануарa,108, мат.бр.07158211,
5.Општина Нова Варош, Карађорђева 32, мат.бр.07258009,
6.Општина Ариље, Светог Ахилија 53, мат.бр. 07254628,
7.Општина Ивањица, В.Маринковића бр.1 мат.број : 07221142,
8.Општина Косјерић, Олге Грбић 10, мат.број : 07357826,
9.Општина Пожега, Трг Слободе 9, мат.бр.07158122,
10.Општина Пријепоље, Трг братства и јединствa 1, мат.бр.07158386,
11.Општина Сјеница, Краља Петра I бр.1, мат.број : 071921777,
Овлашћени органи оснивача су Туристичке организације општина и града
оснивача, осим уколико за поједина питања овом Уговором није другачије уређено.
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II.1. Правни статус ТО РЕГИЈЕ
Члан 5.
ТО РЕГИЈЕ има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом.
ТО РЕГИЈЕ у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у
своје име и за свој рачун.
ТО РЕГИЈЕ има право да у правном промету закључује уговоре и врши друге
правне радње и послове у оквиру свог предмета пословања и своје правне и пословне
способности.
II.2. Одговорност за обавезе ТО РЕГИЈЕ
Члан 6.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању ТО РЕГИЈЕ, ТО РЕГИЈЕ
одговара својом целокупном имовином.
Оснивач не одговара за обавезе ТО РЕГИЈЕ, осим у случајевима прописаним
законом.
II.3. Заступање и представљање ТО РЕГИЈЕ
Члан 7.
ТО РЕГИЈЕ заступа и представља директор.

III

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

III.1. Пословно име ТО РЕГИЈЕ
Члан 8.
Пословно име гласи: Туристичка организација РЕГИЈЕ Западна Србија.
Скраћено пословно име гласи: ТО РЕГИЈЕ Западна Србија.
О промени пословног имена одлучује Управни одбор ТО РЕГИЈЕ, уз сагласност
најмање 2/3 овлашћених органа оснивача.
III.2. Седиште ТО РЕГИЈЕ
Члан 9.
Седиште ТОР –а је у Ужицу, ул. Димитрија Туцовића бр.52.
О промени седишта ТО РЕГИЈЕ одлучује Управни одбор ТО РЕГИЈЕ.

IV

ДЕЛАТНОСТ

IV.1. Претежна делатност
Члан 10.
Претежна делатност ТО РЕГИЈЕ је:
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84.13 - Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области
економије
Осим наведене претежне делатности, ТО РЕГИЈЕ ће се бавити и другим
делатностима из делокруга туризма:
- Остале услуге резервације и делатности повезане с њима
79.90

79.12

82.30

58.19

47.78

55.20

55.30

Обухвата:
- помоћ туристима и посетиоцима:
* обезбеђивање туристичких информација
* делатност туристичких водича
- промовисање туристичке понуде
Делатност тур-оператора
Обухвата:
- организовање и спајање путовања која су продата преко туристичких
агенција или директно преко тур-оператора. Путовања могу укључити све
наведене услуге или само неке од њих: превоз ; смештај ; храну ; посете
музејима, историјским и културним местима, позориштима, музичким и
спортским манифестацијам
Организовање састанака и сајмова
Обухвата организацију, промоцију и/или вођење послова приликом
одржавања сајмова, конгреса, конференција и састанака, без обзира на то да
ли су обезбеђене услуге особља за организовање догађаја и опремање
простора у којима се они одржавају.
Остала издавачка делатност
Обухвата:
- издавање (укључујући он-лине):; каталога;фотографија, гравира и
разгледница; честитки; формулара; постера и репродукција уметничких дела;
рекламног материјала; осталог штампаног материјала
- издавање статистичких и других информација
Остала трговина на мало новим производима у специјализованим
продавницама
Обухвата:
- продају на мало сувенира, рукотворина, религијских предмета и сл.
- продају поштанских марака и новчића (нумизматика)
- продају непрехрамбених производа на другом месту непоменутих
Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
Обухвата услуге смештаја за краћи боравак, по правилу на дневној или
недељној основи.
Посетиоцима је на располагању простор намењен за самостално коришћење,
који се састоји од комплетно опремљених соба, или простора за
боравак/ручавање и спавање, са уређајима за кување или потпуно
опремљеном кухињом. То могу бити апартмани или станови у мањим,
издвојеним вишеспратним зградама, у бунгаловима, колибама, кућама за
одмор или насељима и сл. Додатне услуге, уколико се уопште пружају,
минималне су.
Обухвата смештај у:
- дечијим, ученичким и студентским одмаралиштима
- апартманима и бунгаловима
- сеоским кућама, брвнарама, без услуге одржавања
- омладинским хотелима и планинарским домовима
Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице
Обухвата:
- услуге смештаја за краћи боравак посетилаца у камповима, камповима за
туристичке приколице, рекреативним и камповима за лов и риболов
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91.02

93.29

- издавање простора и објеката за возила за рекреацију
- услуге смештаја у заштићеним склоништима или на отвореном простору
(бивак) намењеном за постављање шатора и/или врећа за спавање
Делатност музеја галерија и збирки
Обухвата:
- рад музеја свих врста:
* музеја уметности, накита, намештаја, одеће, керамике, сребрних предмета
итд.
* природњачких, научно-техничких, историјских и војних музеја
* осталих специјализованих музеја
* музеја на отвореном простору
- заштиту покретних културних добара (превентивна заштита, рестаурација и
конзервација)
Остале забавне и рекреативне делатности
Обухвата активности које се односе на разоноду и рекреацију (изузев
делатности забавних и тематских паркова), на другом месту непоменуте:
- активности рекреативних паркова (без смештаја)
- организацију рада објеката за рекреацију повезаних са транспортом, нпр.
марина
- организацију рада објеката за рекреацију, нпр. скијашких стаза
- изнајмљивање опреме за одмор и разоноду као саставног дела рекреативних
средстава
- вашаре и сајмове рекреативне природе

ТО РЕГИЈЕ може без уписа у регистар да врши и друге горе непоменуте
делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности
испуњава услове предвиђене законом.
О промени претежне делатности ТО РЕГИЈЕ, као и о обављању других
делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Управни Одбор ТО
РЕГИЈЕ, уз сагласност најмање 2/3 овлашћених органа оснивача, у складу са законом.
IV.2. Оснивање зависних друштава
Члан 11.
ТО РЕГИЈЕ може да оснује зависно друштво капитала за обављање додатних
делатности из члана 14. Овог Уговора, у складу са Законом о привредним друштвима.
ТО РЕГИЈЕ према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права,
обавезе и одговорности које има локална самоуправа, као оснивач према ТО РЕГИЈЕ.
На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје најмање 2/3 овлашћених органа
оснивача.

V.

ИМОВИНА

V.1. Имовина ТО РЕГИЈЕ
Члан 12.
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Имовину ТО РЕГИЈЕ чине право својине на покретним и непокретним стварима,
новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су
пренета у својину ТО РЕГИЈЕ, укључујући и право коришћења на стварима у јавној
својини општина и града оснивача.

V.2. Средства ТО РЕГИЈЕ
Члан 13.
ТО РЕГИЈЕ, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из
следећих извора:
1. Наменски планираних средстава из буџета надлежних органа оснивача,
2. Прихода остварених из оквира своје делатности,
3. Донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица,
4. Буџета Републике Србије
5. Других извора у складу са законом.
Висина и употреба средстава из става 1. овог члана користе се у складу са
програмом рада и финансијским планом.
V.3. Унапређење рада и развоја ТО РЕГИЈЕ
Члан 14.
Унапређење рада и развоја ТО РЕГИЈЕ заснива се на дугорочном и
средњорочном плану рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. Овог Уговора, утврђују се пословна
политика и развој ТО РЕГИЈЕ, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и
мере за њихово извршавање.
Планови и програми рада ТО РЕГИЈЕ морају се заснивати на законима којима се
уређују одређени односи у делатностима којима се бави ТО РЕГИЈЕ.
V.4. Планови и програми
Члан 15.
Планови и програми ТО РЕГИЈЕ су:
– годишњи програм рада са финансијским планом ТО РЕГИЈЕ,
– годишњи извештај о раду са финансијским извештајем ТО РЕГИЈЕ,
– план и програм развоја за наредних 5 година,
– други планови и програми,
Извештај о раду са финансијским извештајем ТО РЕГИЈЕ доставља надлежном
телу оснивача најкасније до првог марта текуће године за претходну годину.
Планови и програми ТО РЕГИЈЕ достављају се надлежном телу оснивача
најкасније до 15. новембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да најмање
натполовична већина надлежних органа оснивача, уколико овим Уговором или
статутом није утврђена друга квалификована већина за одлучивање..
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VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ТО РЕГИЈЕ И ОСНИВАЧА

VI.1. Права оснивача
Члан 16.
По основу оснивачких права у ТО РЕГИЈЕ, општине и град као оснивачи имају
следећа права:
- право управљања ТО РЕГИЈЕ на начин утврђен овим Уговором и Статутом
ТО РЕГИЈЕ;
- право да буду информисани о пословању ТО РЕГИЈЕ;
- право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након
престанка ТО РЕГИЈЕ стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и
- друга права у складу са законом
VI.2. Обезбеђење општег интереса
Члан 17.
Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је основано ТО РЕГИЈЕ,
Скупштина општине, односно града оснивача дају сагласност на:
- измене и допуне оснивачког акта - Уговора о оснивању,
- Извештај о раду са финансијским извештајем за претходну годину,
- Програм рада са финансијским планом за наредну годину,
- улагања капитала;
- статусне промене; и
- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у
складу са законом и овим Уговором.
Сматра се да је донета одлука по напред наведеним питањима ако је за њих
сагласност дала већина од укупног броја надлежних органа оснивача, осим уколико за
поједина питања овим Уговором није одређена друга квалификована већина.
Уколико овлашћени орган оснивача не достави одговор на захтев за сагласност
по одређеном питању у року од 90 дана, сматра се да је исти дао сагласност по том
питању.
Члан 18.
Општинска односно градско веће оснивача дају сагласност на:
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за
послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су
пренета у својину ТО РЕГИЈЕ, веће вредности, која је у непосредној функији
обављања делатности од општег интереса
Сматра се да је донета одлука по напред наведеним питањима ако је за њих
сагласност дала већина од укупног броја надлежних органа оснивача, осим уколико за
поједина питања овим Уговором није одређена друга квалификована већина.
Уколико овлашћени орган оснивача не достави одговор на захтев за сагласност
по одређеном питању у року од 90 дана, сматра се да је исти дао сагласност по том
питању
Члан 19.
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Општинске, односно градска, Туристичке организације оснивача дају сагласност
на:
- Статут,
- Избор или разрешење директора и вршиоца дужности директора;
- И на друга питања изузимајући она која су наведена у члановима 22 и 23.
Сматра се да је донета одлука по напред наведеним питањима ако је за њих
сагласност дала већина од укупног броја овлашћених органа оснивача, осим уколико за
поједина питања овим Уговором није одређена друга квалификована већина.
Уколико овлашћени орган оснивача не достави одговор на захтев за сагласност
по одређеном питању у року од 30 дана, сматра се да је исти дао сагласност по том
питању.
VI.3. Поремећај у пословању
Члан 20.
У случају поремећаја у пословању ТО РЕГИЈЕ, надлежни органи оснивача
предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање ТО РЕГИЈЕ у
обављању делатности од општег интереса, у складу са законом.

VII.ПРИСТУПАЊЕ И ИСТУПАЊЕ ОСНИВАЧА-ЧЛАНА
VII.1. Приступање новог оснивача-члана
Члан 21.
ТО РЕГИЈЕ може приступити нови оснивач-члан потписивањем уговора о:
1. Приступање новог члана-оснивача ТО РЕГИЈЕ., и
2. Приступање преносом оснивачних права постојећег оснивача-члана.
Члан 22.
Ради приступања новог оснивача-члана ТО РЕГИЈЕ, овлашћени орган новог
члана (скупштина општине или града) доноси одлуку о приступању у ТО РЕГИЈЕ и
овлашћује лице које ће потписати уговор о приступању.
VII.2. Престанак својства оснивача-члана
Члан 23.
Оснивачу-Члану ТО РЕГИЈЕ престаје то својство:
1) иступањем из ТО РЕГИЈЕ;
2) искључењем из ТО РЕГИЈЕ;
3) преносом оснивачких права на друго правно лице;
4) повлачењем и поништењем оснивачких права.
На иступање, искључење, пренос оснивачких права и повлачење и поништење
оснивача- члана ТО РЕГИЈЕ сходно се примењују чланови Закона о привредним
друштвима који се односе на члана друштва са ограниченом одговорношћу.
Члан 24.
Оснивач-члан ТО РЕГИЈЕ може у свако доба иступити из ТО РЕГИЈЕ, без права
на било какву накнаду.
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Ради иступања из ТО РЕГИЈЕ, овлашћени орган оснивача (- скупштина општине
или града) доноси одлуку о иступању из ТО РЕГИЈЕ.
Члан 25.
Оснивач-члан ТО РЕГИЈЕ не може иступити из ТО РЕГИЈЕ ако:
1) има неизмирене обавезе према ТО РЕГИЈЕ или
2) би због тог иступања, ТО РЕГИЈЕ према редовном току ствари претрпело
штету или
3) би иступањем оснивач-члан ТО РЕГИЈЕ избегао примену правила о
поштовању посебних дужности према ТО РЕГИЈЕ.
Одлуку о престанку чланства доноси управни одбор ТО РЕГИЈЕ по писменом
захтеву оснивача који иступа.
Члан 26.
Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор.
Управни одбор одлуку о искључењу оснивача-члана доноси двотрећинском
већином гласова преосталих оснивача-чланова ТО РЕГИЈЕ.
Члан ТО РЕГИЈЕ не може бити искључен из ТО РЕГИЈЕ одлуком Управног
одбора из разлога предвиђених Законом.
Искључени оснивач-члан нема право на накнаду за своја оснивачка права.
Одлука из става 1. овог члана представља основ за брисање искљученог
оснивача-члана из регистра.

VIII. ОРГАНИ ТО РЕГИЈЕ
Члан 27.
ТО регије има органе управљања и руковођења, стручне и саветодавне органе, у
складу са Законом и овим Уговором.
Органи ТО РЕГИЈЕ су:
- управни одбор,
- извршни одбор,
- надзорни одбор.
- директор, и
- стручни органи.
VIII.1. УПРАВНИ ОДБОР
VIII.1.1. Састав Управног одбора
Члан 28.
Управни одбор ТО РЕГИЈЕ чине :
- по један представник овлашћених органа оснивача –
организација,
- представник РРА Златибор именован од органа управљања,
- представник РПК Ужице именован од органа управљања,

Туристичких
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- представник Туристичке организацијa Србије именован од органа управљања,
и
- три представника струковних организација или удружења приватног сектора из
области туризма
Представник овлашћеног органа оснивача – Туристичке организације је
законски заступник Туристичке организације.Овлашћени орган оснивача – Управни
одбор Туристичке организације може да именује друго лице из реда запослених у
Туристичкој организацији за члана Управног одбора ТО РЕГИЈЕ. Овлашћени орган
оснивача именује заменика који у случају спречености представника овлашћеног
органа оснивача представља овлашћеног органа оснивача у Управном одбору ТО
РЕГИЈЕ.
Начин именовања представника струковних организација из области туризма, и
услови које њихови преставници треба да испуњавају уређују се Статутом.
Управни одбор ТО РЕГИЈЕ у писменој форми верификује имена чланова
Управног одбора, као и сваку наредну промену члана Управног одбора.
Председника Управног одбора бира Управни одбор из реда својих чланова
већином гласова од укупног броја гласова.
Управни одбор има и заменика председника Управног одбора који се бира из
реда чланова Управног одбора.
VIII.1.2. Надлежност Управног одбора
Члан 29.
Управни одбор;
- доноси измене оснивачког акта и статута уз сагласност надлежних органа
оснивача;
- усваја извештаје о раду и програме рада уз сагласност надлежних тела
оснивача,
- усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски
извештаји били предмет ревизије;
- усваја извештаје извршног одбора ;
- именује и разрешава директора уз сагласност овлашћених органа оснивача и
утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање те накнаде;
- бира и разрешава чланове извршног одбора и утврђује накнаду за њихов рад;
- даје сагласност на Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места;
- именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад ;
- одлучује о захтеву за иступање члана;
- одлучује о искључењу члана из разлога неплаћања, односно неуношења
уговорених средстава;
- одлучује о покретању спора за искључење члана;
- одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање ТО
РЕГИЈЕ у спору са прокуристом, директором, односно са чланом извршног
одбора;
- одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у
спору против члана;
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одобрава уговор о приступању новог члана и даје сагласност на пренос удела
трећем лицу у случају из члана 167. Закона о привредним друштвима;
- одлучује о статусним променама и променама правне форме уз претходну
сагласност овлашћених органа оснивача;
- даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са
чланом 66. Закона о привредним друштвима;
- даје сагласност на стицање, продају, давање у закуп, залагање или друго
располагање имовином велике вредности у смислу члана 470. Закона о
привредним друштвима;
- доноси пословник о свом раду;
- врши друге послове и одлучује о другим питањима у складу са Законом о
привредним друштвима.
- доноси план и програм рада, и стара се о равномерном развоју територија на
којој обавља своје активности и послове,
Поједина питања из своје надлежности управни одбор може пренети у
надлежност директора, који је дужан да по конкретном овлашћењу редовно
информише управни одбор.
-

Члан 30.
Управни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова, осим
ако посебним законским прописом или Статутом није предвиђена друга
квалификована већина.
Управни одбор одлучује двотрећинском већином од укупног броја гласова свих
чланова о:
1) статусним променама и променама правне форме;
2) изменама статутарних докумената (уговора о оснивању и статуту);
3) о акту о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
4) претходна сагласност на запослење нових радника;
5) доношењу одлуке о ликвидацији или подношењу предлога за покретање
стечаја; и
6) начину покрића губитка;
7) висини обавезне годишњег улога- чланарине,
8) додатним уплатама, као и враћању тих уплата
Члан 31.
Поступак избора, услови за престанак дужности, разрешење, оставка, суспензија
као и надлежности и задужења чланова и председника Управног одбора уређује се
Статутом.
Управни одбор доноси пословник којим ближе утврђује начин рада и
одлучивања у складу са Статутом.
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VIII.2. ИЗВРШНИ ОДБОР
VIII.2.1. Састав Извршног одбора
Члан 32.
Председника и чланове Извршног одбора ТО РЕГИЈЕ, бира и разрешава
Управни одбор ТО РЕГИЈЕ из реда чланова Управног одбора.
Извршни одбор има пет чланова, од којих jе :
- Један члан Председник Управног одбора који обавља и функцију
Председника Извршног одбора на мандатни период од четири године
- Два члана на мандатни период од четири године, и
- Два члана која преузимају „ротирајуће“ функције на мандатни период од
једне године
Избор чланова Извршног одбора који преузимају „ротирајуће“ функције се врши
на првој годишњој седници Управног одбора.

VIII.2.2. Надлежност Извршног одбора
Члан 33.
Извршни одбор:
1) Предлаже и спроводи пословну стратегију ТО РЕГИЈЕ;
2) доноси предлоге кључних стратешких одлука о управљању
дестинацијом ТО РЕГИЈЕ,
3) предлаже кључне развојне пројекте из области туризма на подручју ТО
РЕГИЈЕ,
4) разматра и припрема материјал за седницу Управног одбора,
5) разматра годишњи извештај о раду са финансијским извештајем;
6) разматра годишњи програм рада са финансијским планом;
7) врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са
финансијским пословањем;
8) врши увид у спровођење одлука Управног одбора;
9) подноси Управном одбору извештај о свом раду
10) установљава рачуноводствене политике ТО РЕГИЈЕ и политике
управљања ризицима;
11) доноси пословник о свом раду;
12) одобрава службена путовања директора у иностранство,
13) надзире рад директора и врши унутрашњи надзор над пословањем ТО
РЕГИЈЕ;
14) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу
са законом, статутом и одлуком овлашћених органа оснивача;
15) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о
његовом остваривању; и
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16) обавља остале послове према указаној потреби, а који послови нису
изричито стављени у надлежност директора.
Извршни одбор треба да се на равноправан и правичан начин односи према свим
члановима ТО РЕГИЈЕ, без обзира на величину њиховог учешћа у финансирању и
права која имају, као и без обзира на то који је члан имао пресудан утицај на њихово
именовање.
Извршни одбор приликом управљања развојем и пословном стратегијом ТО
РЕГИЈЕ треба да утврди степен и врсте ризика које је ТО РЕГИЈЕ спремно да поднесе
остварујући своје циљеве
Члан 34.
Поступак избора, услови за престанак дужности, разрешење, оставка, суспензија
као и надлежности и задужења чланова и председника Извршног одбора уређује се
Статутом.
Рад Извршног одбора ближе се уређује пословником о раду Извршног одбора.
VIII.3. НАДЗОРНИ ОДБОР
VIII.3.1. Састав Надзорног одбора
Члан 35.
Надзорни одбор има председника и два члана.
Председника надзорног одбора именује Град Ужице, а чланове именују РПК
Ужице и РРА Златибор.
Мандат председника и члана надзорног одбора траје четри године уз могућност
реизбора или превременог разрешења.
VIII.3.2. Надлежност Надзорног одбора
Члан 36.
Надзорни одбор контролише финансијско пословање, прегледа годишњи
обрачун и извештај о пословању и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима, и
о уоченим неправилностима без одлагања обавештава управни одбор.
Надзорни одбор подноси извештај управном одбору најмање једном годишње.
Члан 37.
Поступак избора, услови за престанак дужности, разрешење, оставка, суспензија
чланова и председника Надзорног одбора уређује се Статутом.
Рад Надзорног одбора ближе се уређује пословником о раду.
VIII.4. ДИРЕКТОР
Члан 38.
ТО РЕГИЈЕ заступа и представља директор, без ограничења.
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Члан 39.
Избор и именовање директора се врши расписивањем конкурса о чему одлуку
доноси управни одбор.
Директор ТО РЕГИЈЕ именује се на период од четири године, исто лице може
више пута бити именовано.
Права и обавезе по основу обављања послова директора регулишу се уговором
по основу радног односа, или по другом основу.

VIII.4.1. Надлежност директора
Члан 40.
Директор ТО РЕГИЈЕ:
1) представља, заступа и води послове ТО РЕГИЈЕ у складу са законом и
статутарним актима.
2) стара се о уредном вођењу пословних књига ;
3) стара се о тачности финансијских извештаја ТО РЕГИЈЕ;
4) има обавезу извештавања Управни одбор и Извршни одбор ТО РЕГИЈЕ;
5) организује и руководи процесом рада;
6) доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места уз
сагласност Управног одбора;
7) предлаже акта која доноси Извршни одбор и Управни одбор;
8) самостално доноси одлуке, које нису у надлежности других органа;
9) одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, у складу са
законом и општим актима;
10) одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада ТО РЕГИЈЕ, у
складу са законом;
11) одговоран је за извршавање судских одлука, аката и налога инспекцијских и
другим законом овлашћених органа
12) одговара за законитост рада ТО РЕГИЈЕ и одговара за коришћење и
располагање имовином;
13) управном одбору предлаже годишњи програм пословања и предузима мере
за његово спровођење;
14) Управном одбору предлаже извештај о раду и финансијски извештај;
15) извршава одлуке Управног одбора и Извршног одбора; и
16) врши друге послове утврђене законом и статутом предузећа.
Члан 41.
Поступак избора директора, посебни услови за избор директора, услови за
престанак дужности директора, разрешење, оставка, суспензија као и постављање
вршиоца дужности директора уређује се Статутом.
Права, обавезе и одговорности директора односе се и на вршиоца дужности
директора.
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VIII.4. СТРУЧНИ ОРГАНИ ТО РЕГИЈЕ

Члан 42.
Стручни органи ТО РЕГИЈЕ јесу:
1) Стручни колегијум;
2) Стручни одбори; и
3) Комисије формиране по одлуци УО
Директор ТО РЕГИЈЕ сазива и присуствује седницама стручних органа.
Седнице Стручних органа се заказују по потреби, најмање једном у два месеца.
Члан 43.
Стручни органи:
1) старају се о осигурању и унапређивању квалитета рада ТО РЕГИЈЕ;
2) прате остваривање програма;
3) старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;
4) предузимају мере за јединствен и усклађен рад свих Туристичких
организација;
5) решавају и друга стручна питања.
О називу, пословима, избору и саставу, надлежностима, начину одлучивању, и
записнику стручних органа биже се уређуке и утврђује у Статуту ТО РЕГИЈЕ.

IX. ОДНОС ТО РЕГИЈЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,
РАДНИ ОДНОСИ, ЖИВОТНА СРЕДИНА, ЈАВНОСТ РАДА И ТАЈНА
Члан 44.
У обављању своје делатности ТО РЕГИЈЕ у складу са циљевима због којих је
основана остварује непосредну сарадњу са ресорним Министарством, Владом
Републике Србије, Туристичком организацијом Србије, Регионалном привредном
комором Ужице, и Регионалном Развојном Агенцијом Златибор, надлежним органима
оснивача и привредним друштвима из делатности туризма и услуга.
Члан 45.
Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се у складу
са законом и актима послодсавца.
Члан 46.
ТО РЕГИЈЕ је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне
услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања
штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове
средине.
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Посебним актом ТО РЕГИЈЕ детаљније се утврђују активности ради заштите
животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите
животне средине.
Члан 47.
Рад ТО РЕГИЈЕ је јаван.
За јавност рада ТО РЕГИЈЕ одговоран је директор. Директор и Председник
Извршног одбора су овлашћена и одговорна лица за информисање јавности о
активностима ТО РЕГИЈЕ.
ТО РЕГИЈЕ је дужан да води књигу одлука Управног одбора и Извршног
Одбора, као и друге пословне књиге о намени и коришћењу средстава у складу са
законом.
Члан 48.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци чије би саопштавање
неовлашћеном лицу, због њихове природе и значаја било противно интересима ТО
РЕГИЈЕ.
Пословном тајном сматрају се подаци утврђени одлуком Извршног одбора чије
би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању ТО РЕГИЈЕ и на тај
начин штетило његовом пословном угледу и интересима.
Као пословна тајна не могу се утврдити подаци који су по Закону јавни или
подаци о кршењу Закона, добрих пословних обичаја и начела пословног морала.
О садржају одлуке из става 2. овог члана обавештавају се оснивачи, чланови
Управног и Извршног одбора, чланови стручних органа, директор, као и запослени.
X. ПРЕСТАНАК РАДА ТO РЕГИЈЕ
Члан 49.
ТО РЕГИЈЕ се оснива на неодређено време.
ТО РЕГИЈЕ престаје да постоји брисањем из надлежног регистра у случајевима
предвиђеним законом.
ТО РЕГИЈЕ престаје са радом одлуком управног одбора када престану услови за
остваривање циљева ТО РЕГИЈЕ, ако се смањи број оснивача испод 3, због услед чега
је и престала потреба даљег рада, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
У случају престанка рада, имовина ТО РЕГИЈЕ прво служи за покриће трошкова
и измирење доспелих обавеза, а остатак имовине се преноси на осниваче, сразмерно
њиховом уделу, или на други начин у складу са одлуком управног одбора.

XI. ОПШТА И ПОЈЕДИНАЧНА АКТА ТО РЕГИЈЕ
Члан 50.
Ако законом или овим уговором није другачије предвиђено, опште акте ТО
РЕГИЈЕ доноси Управни одбор.
Ако законом или овим Уговором није другачије предвиђено, појединачне акте
ТО РЕГИЈЕ доноси директор.
Члан 51.
Статут је основни општи акт ТО РЕГИЈЕ и мора бити у сагласности са Уговором
о осниваљу ТО РЕГИЈЕ.
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Остали акти које доносе органи и овлашћени појединци у ТО РЕГИЈЕ , морају
бити у складу са општим актима ТО РЕГИЈЕ.
Статутом ТО РЕГИЈЕ ближе се уређује делокруг рада и унутрашња организација
туристичке организације, надлежност органа, заступање и представљање, права,
обавезе и одговорности запослених, начин организовања послова и друга питања од
значаја за послове ТО РЕГИЈЕ.
Члан 52.
Измене овог Акта врше се у писаној форми.
Законски заступник ТО РЕГИЈЕ је у обавези да након сваке измене оснивачког
акта сачини и потпише пречишћени текст докумената.
Измене оснивачког акта, након сваке такве измене, региструју се у складу са
законом о регистрацији.

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.
На основу овог Уговора извршиће се усклађивање Статута ТО РЕГИЈЕ, као и
осталих аката.
Сви акти ТО РЕГИЈЕ морају бити у складу са одредбама овог Уговора.
ТО РЕГИЈЕ је дужно да Статут усагласи са овим Уговором у року од 30 дана од
дана ступања на снагу овог Уговора.
Остали општи акти надлежни органи ТО РЕГИЈЕ су дужни да ускладе у року од
30 дана од дана ступања на снагу Статута ТО РЕГИЈЕ.
На сва питања која нису регулисана овим Актом о оснивању, примењиваће се
сходно Закон о привредним друштвима.
Члан 54.
Ступањем на снагу овог Уговора престаје да важи Уговор о оснивању ТО
РЕГИЈЕ од 10.06.2010.године.
Члан 55.
Овај Уговор ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
ТО РЕГИЈЕ по добијању сагласности надлежног тела оснивача.
Овај Уговор као пречишћен текст је ступио на снагу дана 10.07.2015..год.
Председник Управног одбора
Арсен Ђурић
______________________________
Директор
Мирослав Рађен
_____________________________
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