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1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВРШЦА

Туристичка организација Вршац је основана као установа, а оснивач је Општина Вршац. Туристичка
организација основана је Одлуком Скупштине општине Вршац о оснивању Туристичке
организације Општине Вршац број 011-15/2005 од 25. априла 2005. године ( "Сл.лист Општине
Вршац" број 2/2025 и 14/2016).

Назив органа
Седиште
Телефон
Радно време
Матични број
ПИБ
Електронска пошта
Име лица одговорног за тачност и потпуност
података у Информатору
Име лица одговорног за делове информатора
Овлашћено лице
за
слободан
приступ
информацијама од јавног значаја
Веб адреса информатора

Туристичка организација Вршац
Трг победе 1,26300 Вршац
013/832-999
08:00-16:00
08845263
103887435
toovrsac013@gmail.com
Татјана Палковач
Јасмина Новаковић
Татјана Палковач
http://www.to.vrsac.com/

ИНФОРМАТОР О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВРШАЦ
Информатор о раду је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама
од јавног значаја ("СЛ.гласник РС", бр. 120/04,54/07,104/09,36/10 и 105/2021) и Упутством за израду
и објављивање информатора у раду органа јавне власти ("Сл.гласник РС", бр. 10/22 од
28.01.2022.)које је ступило на снагу 05.02.2022.
Туристичка организација Вршац објављивањем Информатора о раду информише јавност о
програмима,активностима, документима и информацијама које поседује или којима располаже у
оквиру свог делокруга рада.
Информатор садржи податке који су од значаја за садржину,обим и начин остваривања права
заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.
Информатор је објављен у електронском облику на интернет страници Туристичке организације
Вршац ( http://to.vrsac.com).
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Информатор се на захтев заинтересованог лица издаје и у штампаном облику, може се снимати на
УСБ диск или ЦД или лице може остварити увид у Информатор у просторијама Туристичке
организације Вршац, на адреси Трг победе 1, 26300 Вршац.
Туристичка организација Вршац први пут је израдила Информатор о раду 2022. године за 2021
године у складу са Упутством за израду и објављивање инфоматора о раду државног органа („Сл.
Гласник РС“, бр. 68/10 и 10/22).

2.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВРШАЦ
Правилником о организацији и систематизацији послова и радних места у Туристичкој организацији
Вршац ( скраћено: ТОВ) уређује се унутрашња организација послова које обавља ТОВ, утврђују
потребна радна места, скуп послова који чине радно место, услови потребни за рад на одређеном
радном месту и број извршилаца за свако радно место. Овим правилником врши се усклађивање са:
•
•

Уредбом о каталогу радних места у Јавним службама и другим организацијама у Јавном сектору
(Сл.гласник РС бр. 81/2017 и 6/2018);
Уредбом о шифарнику радних места (Сл. гласник РС бр. 12/2016).
На основу чл. 12. и 19. Закона о јавним службама (Сл.гласник РС, бр. 42/91, 71/94,79/2005-др.закон,
81/2005-испр.др.закона, 83/5005-испр.др. закона и 83/2014-др.закон, чл.9а став 1.алинеја 8. Одлуке
о оснивању Туристичке организације Вршац ("Сл.лист Општине Вршац" број 5/2005 и 15/2011),
члана 24. Закона о раду ( "Сл. гласник РС" број 25/2001, 61/2005 и 54/2009) и члана 14. Статута
Туристичке организације Вршац бр. 170/2016 од 26.10.2016. године, в.д. директор Туристичке
организације , дана 09.04.2018. године доноси Правилник о организацији и систематизацији послова
у Туристичкој организацији Вршац.
Организација послова, потребна радна места и број извршилаца утврђује се на начин који омогућава
успешно вршење послова предвиђених Одлуком о оснивању ТОВ и Статутом ТОВ.
За обављање поједних послова из делокруга рада ТОВ образују се следеће унутрашње
организационе јединице:

•
•
•
•
•

директор Туристичке организације,
помоћник директора,
сектор за туристичку оперативу,
сектор за унапређење и развој туристичког производа и
сектор за маркетинг и информације.
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ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВРШЦА

ДИРЕКТОР

ПОМОЋНИК
ДИРЕКТОРА

АНАЛИТИЧАР ЗА
РАЗВОЈ И
УНАПРЕЂЕЊЕ
ТУРИСТИЧКОГ
ПРОИЗВОДА

ОРГАНИЗАТОР ЗА
РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈУ
ТУРИСТИЧКИХ
ПРОИЗВОДА

ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧ
/ТУРИСТИЧКИ
АНИМАТОР

КООРДИНАТОР ЗА
ПРОЈЕКТЕ У
ТУРИЗМУ И
МЕЂУНАРОДНУ
САРАДЊУ

РЕАЛИЗАТОР
АКТИВНОСТИ НА
ПРОЈЕКТИРМА У
ТУРИЗМУ

АНАЛИТИЧАР ЗА
ПРОМОЦИЈУ
ТУРИСТИЧКЕ
ПОНУДЕ

КООРДИНАТОР У
ТУРИСТИЧКОИНФОРМАТИВНОМ
ЦЕНТРУ

ИНФОРМАТОР У
ТУРИСТИЧКОИНФОРМАТИВНОМ
ЦЕНТРУ
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3.ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНЕ
Туристичком организацијом Вршца руководи директор кога именује и разрешава
Скупштина Града на основу конкурса.
Функцију директора Туристичке организације Вршца обавља Татјана Палковач.
Директор Туристичке организације Вршац обавља следеће послове:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима у складу са
Законом и колективним уговором и утврђује износе накнаде сарадника у складу са
Законом и Статуторм;
закључује уговоре у име и за рачун установе и јединица у саставу;
даје овлашћење за заступање и даје овлашћење из делокруга свога рада
запосленима у случајевима одређеним Законом и овим Статутом;
представља и заступа туристичку организацију ;
организује и руководи радом Туристичке организације;
доноси правилник о организацији и систематизацији послова; предлаже акте које
доноси управни одбор ТО;
предлаже основне пословне политике, програм рада и план развоја ТО и
финансијски план ТО и предузима мере за спровођење пословне политике, план
развоја и програм рада;
одговара за спровођење програма рада ТО;
одговоара за материјално-финансијско пословање ТО;
доноси и друга општа акта у складу са законом и статутром ТО;
извршава одлуке управног одбора ТО и предузима мере за њихово спровођење;
стара се о законитости рада, одговара за коришћење и располагање имовином.

4.ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

Рад Туристичке организације Вршац је јаван.
Јавност рада се остварује подношењем извештаја о раду, одржавањем конференције за
штампу,издавање публикације, давањем података средствима јавног информисања ,
интернет презентацијама и на други начин којим се може обезбедити јавност рада.
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Радно време Туристичке организације Вршац, Трг победе 1, Вршац је од 08:00 до 16:00
часова сваког радног дана.
Радно време Туристичког информативног центра-сувенирнице , Дворска 7, Вршац од 10:00
до 18:00 часова сваког радног дана.
Радно време Туристичког информативног центра-Вршачки брег, Топовски пут бб, Вршац (
у периоду од априла- до октобра ) од 10:00-18:00 од четвртка до недеље.
- Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног
значаја у Туристичкој организацији Вршца је:
Татјана
Палковач,
директор
Туристичке
организације
Вршац
,
toovrsac013@gmail.com
- Лице задужено за заштиту података о личности у Туристичкој организацији Вршац
је:
Јасмина Новаковић, помоћник директора Туристичке организације Вршац,
toovrsac013@gmail.com
- Лице задужено за ажурирање информатора у Туристичкој организацији Вршац је:
Јасмина Новаковић, помоћник директора Туристичке организације Вршац,
toovrsac013@gmail.com
Информације о раду Туристичке организације Вршац средствима јавног
информисања даје директор, e-mail: toovrsac013@gmail.com
Подаци у вези са јавношћу рада Туристичке организације Вршац:
1. Порески идентификациони број: 103887435
2. Радно време: понедељак – петак од 08:00-16:00 часова
Радно време Туристичког информативног центра (Дворска 7): понедељак –
петак од 10:00-18:00 часова
Радно време Туристичког информативног центра ( Топовски пут бб- Вршачки
Брег): четвртак – недеља од 10:00-18:00 часова
3. Назив установе: Туристичка организација Вршац
Директор: Татјана Палковач
Адреса: Трг победе 1,23600 Вршац
Телефон: +381 (0) 13 832 999
Имејл: toovrsac013@gmail.com
Интернет презентација: http://www.to.vrsac.com/
4. Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од
јавног значаја: Татјана Палковач, директор Туристичке организације Вршац ,
toovrsac013@gmail.com
5. Лице задужено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима: Јасна
Живковић,
Аналитичар
за
промоцију
туристичке
понуде
,
toovrsac013@gmail.com
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6. Изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење
рада органа: Обавеза уноса ових података у Информатор о раду није
примењљива у случају Туристичке организације Вршац.
7. Изглед идентификационих обелжја запослених у органу који могу доћи у
додир са грађанима по природи свог посла: Обавеза уноса ових података у
Информатор о раду није примењљива у случају Туристичке организације
Вршац.
8. Опис приступачности просторија за рад државног органа и његових
организационих јединица лицима са инвалидитетом: Просторије које користи
Туристичка организација Вршац немају омогућен приступ особама са
инвалидитетом.
9. Могућност присуства седницама државног органа и непосредног увида у рад
државног органа, начин упознавања са временом и местом одржавања
седница и других активности државног органа на којима је дозвољено
присуство грађана/ки и опис поступка за добијање одобрења за
присуствовање седницама и другим активностима државног органа:
Туристичка организација Вршац редовно обавештава јавност путем најава
догађаја или саопштења за јавност на интернет презентацији Туристичке
организације Вршац, као и путем медијских гласила/ друштвених мрежа,
односно интерне мејлинг*листе , о јавним догађајима, изложбама,
манифестацијама, сајмовима и другим програмима које организује.
10. Допуштеност аудио и видео снимања објеката које користи државни орган и
активности државног органа: У просторијама Туристичке организације
Вршац је дозвољено аудио и видео снимање, уз претходну сагласност в.д.
директорка Туристичке организације Вршац.

5.СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Тражиоци информација од јавног значаја (грађани, организације, удружења и остали)
обраћају се својим захтевом овлашћеном лицу за поступање по захтевима за слободан
приступ информацијама од јавног значаја.

Туристичка организација Вршац у току 2021. године имала је 4 поднетих Захтева за
информације од јавног значаја (грађани, удружење и организације). Тражене су следеће
информације:
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-

Да ли орган има посебно овлашћено лице за поступањепо захтевима за информације
од јавног значаја
Информације о свим трошковима образовања и стручног усавршавања
Информације о свим трошковима репрезентације и угоститељских услуга током
2021. и 2020. године
Информације о службеним путовањима запослених у периоду 2019.-2020. године,
разлог службеног путовања
Информације о јубиларним наградама, бонусима, боловању, прековременом раду
Информација о новозапосленим
Информација о ангажовању лица по уговору о делу, уговору о привременим и
повременим пословима
Копија свих првостепених и другостепених судских пресуда
Преглед структуре запослених по родној припадности
Спецификација набаке рачунара, софтверског и хардверског дела
Да ли је усвојен Интерни акт за јавне набавке

Приљено је 3 захтева путем е-маила, док је један захтев достављен путем поште. На све
захтеве је Туристичка организација одговорила у законском року.

6.ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА

На основу члана 18.,19. и 31. Закона о туризму ("Сл.гласник РС, бр. 35/94), члана 4. и
члана13. ст.1 Закона о јавним службама ("СЛ.гласник РС", бр.42/91 и 71/94) и члана 18.
тачка 14. и члана 85.ст.1. Статута Општине ("Сл. лист општине" бр.3/02,6/2,7/03,4/04 и
10/04), Скупштина општине, на седници одржаној 25.априла 2005. године, донела је одлуку
о оснивању Туристичке огранизације Општине Вршац.
Делатност Туристичке организације Вршац је одређен чланом 4. Одлуке о оснивању
Туристичке огранизације Општине Вршац("Сл. лист општине Вршац, бр.2/2005)
Туристичка организација Вршаца има својство правног лица, са правима, обавезама и
одговорностима утврђеним законом, овом Одлуком и Статутом.
Туристичка организација Вршца послује као установа, у складу са прописима о јавним
службама и уписана је регистар Привредног суда у Панчеву. Туристичка организација
Вршац може у складу са Статутом обављати и друге делатности за које је регистован, уз
сагласност Скупштине града Вршца.
Туристичка организација обавља следеће послове:
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1. промоцију и развој Града Вршца;
2. координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у
туризму који непосредно или посредно делују на унапређење развоја и промоцију
туризма и на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму;
3. доношење годишњих програма и плана промотивних активности ускладу са
Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке
организације Србија;
4. обезбеђивање и унапређивање информативно-пропагандног материјала којима се
прумовишу туристичке вредности Града Вршца (штампане публикације, аудио и
видео промотивни материјал, он-лине средства промоције - интернет презентације,
друштвене мреже, праћење дигиталних активности, сувенири итд);
5. прикупљање и објављивање информација о целокупној туристичкој понуди Града
Вршца, као и друге послове од значаје за промоцију туризма;
6. организовање и учешће у организацији туристичких, научних, спортских, културних
и других скупова и манифестација;
7. организовање туристичко-информативних центара ( за прихват туриста, пружање
бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања
туриста, упознавање туриста са
a. квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама
туриста и друго);
8. посредовање у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком
домаћинству;
9. подстицање реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређење
простора;
10. израда, учешће у изради података, као и реализација домаћих и међународних
пројеката из области туризма;
11. припрема и прикупљање података, састављање упитника, анализа и других
информација;
12. и друге активности у складу са законом, овим Статутом.

Органи управљања Туристичке организације су: директор, Управни одбор и Надзорни
одбор. Директора поставља, а Управни и Надзорни одбор именује и разрешава Скупштина
Града и то на период од 4 године. Управни одбор има председника и четири члана од којих
су председник и три члана из реда оснивача, а један члан из реда запослених у Туристичкој
организацији.

7.ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
Обавеза уноса ових података у Информатор у раду није директно примењива у случају
Туристичке организаицје Вршца.
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Туристичка организација Вршац у складу са оснивачким актом, надлежностима и
овлашћењима припрема Финансијски план и годишњи Програм рада за текућу годину и
сачињава годишњи Извештај о пословању Туристичке организације Вршац.

8.ПРОПИСИ КОЈЕ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ ПРИМЕЊУЈЕ
У СВОМ РАДУ

У свом раду , а у оквиру надлежности, Туристичка организација Вршца примењује
следеће прописе:
-

-

-

Закон о раду ( "Сл. гл. РС" , број 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013, и 75/2014 и 113/17измене, 95/2018-аутентично тумачење),
Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Сл.гл. РС" , број 149/2020),
Закон
о
буџетском
систему
("Сл.
гл.
РС"
број
54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-испр.,108/13,142/14 и 68/15-др.закон
103/2015,99/2016,113/2017,95/2018,31/2019 и 72/2019),
Закон о туризму ( "Сл. гласник РС", бр.17/2019),
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Сл. гл. РС", број
36/2009,88/2010 и 38/2015 и113/17-измене)
Закон о професионалној рехабилитации и запошљавању особа са инвалидитетом
("Сл.гл. РС", број 36/2009 и 32/2013),
Закон о јавним службама ( "Сл. гл. РС" број42/91,71/94,79/2005-др. Закон, 81/2005исп.др.закона, 83/2005-иср.др.законаи 83/2014-др.закон),
Закон
о
пензијском
и
инвалидском
осигурању
("Сл.
гл.
РС",
број34/2003,64/2004,84/2004,85/2005и 101/2005 и др.закон,63/2006-одлука УСРС,
5/2009,107/2009,101/2010,93/2012,62/103,108/2013,75/2014,142/2014,73/2018,46/201
9-одлука УС и 86/2019)
Закон о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално
осигурање ("Сл.гл.РС", број 86/2019),
Закон о штрајку ("СЛ.гл.СРЈ", број 29/96 и "Сл.гл. РС", број 101/2005-др.закон и
103/2012-одлука УС),
Закон о државним и другим празницима у Републици Србији ("Сл.гл. РС", број
43/2001,101/2007,92/2011),
Закон о рачуноводству ("Сл.гл.РС", број 79/19),
Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друга правна
лица ("СЛ.гл.РС", број 89/2020),
Закон о забрани дискиминације ("Сл.гл.РС", број 22/2009),
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-

-

-

-

-

Закон о платама у државним органама и јавним службама ("Сл.гл.РС",
34/2011,бр.62/2006
и
др.закон,63/2006-испр.др.закона,116/2008др.закон,92/2011,99/2011-др.закон, 10/2013,55/2013,99/2014 и 21/2016-др.закон),
Закон о порезу на доходак грађана("Сл.гл.РС", број 24/2001,80/2002,80/2002-др.
закон,135/2004,62/2006,65/2006-исп.,31/2009,44/2009,18/2010,50/2011,91/2011одлука УС 7/2012-усклађени дин.изн.93/2012,114/2012-одлука УС,8/2013-усклађени
дин.износ
47/2013,48/2013-исп.,108/2013,6/2014-усклађени
дин.изн.,57/2014,68/2014-др.закон,5/2015-усклађени дин.изн.,112/2015 и 5/2016усклађени
дин.
изн.,7/2017-усклађени
дин.изн.113/2017,7/2018-усклађени
дин.изн.95/2018,4/2019-усклађени дин. изн. и 86/2019)
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање("Сл.гл. РС", број
84/2004,61/2005,62/2006,5/2009,52/20011,101/2011,7/2012-усклађени дин.изн. 8/2013
усклађени дин.изн.,47/2013,108/2013,6/2014 усклађени дин. изн 57/2014,68/2014-др.
закон,5/2015-усклађени дин.изн.,112/2015 и 5/2016-усклађени дин.изн.и 113/17измене,7/2018 и усклађени дин. изн.и 95/2018)
Закон о јавним набавкама ("Сл.гл.РС", број 91/2019)
Закон о спречавању злостављању на раду ("Сл.гл.РС", број 36/2010),
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно
зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гл.РС", број
116/14 и 95/2018),
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
("Сл.гласник РС", број 68/2015),
Закон о заштити података о личности ("Сл.гласник РС", број 87/2018),
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл.гласник РС", бој
120/2004.54/2007,104/2009,36/2010 и 105/2021),
Закон о архивској грађи и архивској делатности ( "Сл.гласник РС", бр. 6/2020),
Закон о печату државних и других органа ("Сл.гласник РС", број 101/2007 и 14/2021)
Уредба о каталогу радних места у Јавним службама и другим организацијама у
Јавном сектору ( Сл. гласник РС бр. 81/2017 и 6/2018)
Уредбом о шифарнику радних места (Сл.гласник РС бр. 12/2016)
Закон о фискализацији ( "Сл.гласник РС", бр. 153/2020 и 96/2021)
Закон о електронском фактурисању ("Сл.гласник РС", бр. 44/2021 и 129/2021)

Прописи које је донела Туристичка организација Вршац и које примењује у свом раду:
-

Статут Туристичке организације општине Вршац (дел број 4/2005 од дана
23.05.2005.)
Статут Туристичке организације општине Вршац (дел.број 165а/2011 од дана
09.12.2011.)
Одлука о промени шифре делатности ( 26.10.2016.)
Одлука о изменама и допунама Статута Туристичке организације Општине Вршац (
дел број .170/2016 од дана 26.10.2016.)
Статут Туристичке организације Вршац ( дел број .170/2016 од дана 26.10.2016.)
Измена Статута Туристичке организације Вршац ( дел.број 42-1/2021 од дана
25.03.2021.)
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-

-

Правилник о раду Туристичке организације општине Вршац ( Дел број 265/2014, од
дана 01.12.2014.)
Правилник о изменама правилника о раду Туристичке организације Вршац (Дел број
89/2022 од дана 15.06.2020.)
Правилник о организацији и систематизацији послова у Туристичкој организацији
Вршац ( од дана 08.05.2018.)
Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке ( Дел број 1/2015 од дана
19.01.2015. године)
Правилник о начину обављања послова јаних набавки и набавки на које се закон не
примењује, друштвених и других посебних услуга у Туристичкој организацији
Вршац ( Дел број 18/2020 од дана 06.11.2020. године)
Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Правилник о канцеларијском пословању ( од дана 28.10.1997)
Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената
Туристичке организације Вршац (26.11.2021,)
Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске
грађе и документарног материјала Туристичке организације Вршац (26.11.2021,)
Правилник о коришћењу мобилних телефона за службене потребе ( Дел. број 66/2019
од дана 25.02.2019.)
Правилник о заштити података о личности (Дел број 89/2020 од дана 16.03.2020.)
Листе категорија документарног материјала са роковима чувања (26.11.2021.)

9.УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
Обавеза уноса ових података у Информатор о раду није директно примењива у случају
Туристичке организације Вршац.
Туристичка организација Вршац обавља услуге у оквиру делокруга свога рада утрврђене у
Одлуци о оснивању односно обављању послове на промоцији и унапређењу туризма у
Вршцу.
У Информативним центрима Туристичке организације Вршац услуге се пружају путем
бесплатних брошура и информација туристима или заинтересованим лицима, прихват
туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, информисања, путем
продаје сувенира. Туристичка организација Вршац посредује у пружању услуга у
категоризованом приватном смештају, тако што у име категоризованог издаваоца
приватног смештаја издаје Е-фактуру примаоцу услуге.
У Туристичкој организацији Вршац запослена су два туристичка аниматора који могу да
пруже услугу разгледања града и околине.
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10.ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Обавеза уноса ових података у Информатор о раду није директно примењива у случају
Туристичке организације Вршац.
11.ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Обавеза уноса ових података у Информатор о раду није директно примењива у случају
Туристичке организације Вршац јер то није у надлежности установе.

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

Буџет Туристичке организације Вршац за 2021. годину усвојен је на седници Скупштине
Града Вршца 22.12.2020. године објављен у Службеном листу Града Вршца („Сл. Лист ,
16/2020).
Табеларни приказ буџета Туристичке организације Вршац за 2021. године.
Извор
финансирања

Конто

Опис

Одобрено

Реализовано

%

ПА 0001-УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА
01

411000

Плате, додаци и
накнаде запослених

10.650.000,00

10.116.072,34

94,99

01

412000

Социјални
доприноси на терет
послодаваца

1.775.000,00

1.684.326,11

94,89

01

413000

Накнаде у натури
давања запосленима

50.000,00

30.300,00

60,60

01

414000

Социјална давања
запосленима

120.000,00

0,00

-

01

414000

Социјална давања
запосленима

350.000,00

0,00

-

01

415000

Накнаде трошкова
за запослене

410.000,00

365.929,97

89,25
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01

416000

Јубиларне награде

140.000,00

139.840,44

99,89

01

421000

Стални трошкови

1.232.000,00

1.117.291,52

90,69

01

423000

Услуге по уговору

14.716,633,00

13.753.409,60

93,47

01

423000

Услуге по уговору

170.000,00

50.000,00

29,41

423000

Услуге по уговору

273.800,00

273.800,00

100,00

01

424000

Специјализоване
услуге

597.600,00

597.600,00

100,00

01

425000

Текуће поправке и
одржавање

150.000,00

148.228,80

98,82

01

426000

Материјал

860.000,00

859.993,35

100,00

01

465000

Остале
дотације
трансфери

-

0,00

-

01

482000

Порези,
обавезне
таксе и казне

11.000,00

8.578,00

77,98

01

512000

Машине и опрема

350.000,00

349.711,50

99,92

01

523000

Залихе робе за даљу
продају

700.000,00

699.498,55

99,93

32.553.033,00

30.194.580,18

92,76

текуће
и

УКУПНО ЗА ПА 0001

ПА 0002- ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ
01

422000

Трошкови путовања

380.000,00

358.410,11

94,32

01

423000

Услуга по уговору

3.067.500,00

3.067.500,00

100,00

3.447.500,00

3.425.910,11

99,37

УКУПНО ЗА ПА 0002
Пројекат – Дани бербе грожђа
01

423000

Услуге по уговору

3.606.000,00

3.606.000,00

100,00

07

423000

Услуге по уговору

1.000.000,00

1.000.000,00

100,00

4.606.000,00

4.606.000,00

100,00

УКУПНО за пројекат Дани бербе
грожђа
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Табеларни приказ буџета Туристичке организације Вршац за 2022.годину ( планирани,
одобрени и остварени приходи и расходи у текућој години-обухваћени подаци од
01.01.2022. до 31.10.2022. године)

Извор
финансирања

Конто

Опис

Одобрено

Реализовано

%

ПА 0001-УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА
01

411000

Плате, додаци и
накнаде запослених

11.350.000,00

9.039.261,39

79,64

01

412000

Социјални
доприноси на терет
послодаваца

1.835.000,00

1.459.840,68

79,56

01

413000

Накнаде у натури
давања запосленима

40.000,00

0,00

-

01

414000

Социјална давања
запосленима

120.000,00

0,00

-

01

415000

Накнаде трошкова
за запослене

600.000,00

357.984,40

59,66

01

416000

Јубиларне награде

-

0,00

-

01

421000

Стални трошкови

1.510.000,00

1.028.272,27

68,10

01

423000

Услуге по уговору

9.495.000,00

5.929.673,04

62,45

07

423000

Услуге по уговору

50.000,00

50.000,00

100,00

01

424000

Специјализоване
услуге

600.000,00

600.000,00

100,00

01

425000

Текуће поправке и
одржавање

200.000,00

94.280,80

47,14

01

426000

Материјал

1.130.000,00

683.014,89

60,44

01

465000

Остале
дотације
трансфери

-

0,00

-

01

482000

Порези,
обавезне
таксе и казне

8.400,00

7.134,00

84,93

текуће
и
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01

512000

Машине и опрема

210.000,00

110.398,00

52,57

01

523000

Залихе робе за даљу
продају

1.354.600,00

946.923,08

69,90

28.503.000,00

20.306.782,55

71,24

УКУПНО ЗА ПА 0001

ПА 0002- ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ
01

422000

Трошкови путовања

550.000,00

362.451,54

65,90

01

423000

Услуга по уговору

3.947.000,00

2.391.765,20

60,60

4.497.000,00

2.754.216,74

61,25

УКУПНО ЗА ПА 0002
Пројекат – Дани бербе грожђа
01

423000

Услуге по уговору

10.450.000,00

10.446.769,59

99,97

07

423000

Услуге по уговору

1.700.000,00

1.700.000,00

100,00

01

421000

Стални трошкови

150.000,00

22.892,97

15,26

12.300.000,00

12.169.662,56

98,94

УКУПНО за пројекат Дани бербе
грожђа

13.ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
План јавних набавки за 2021. годину и реализацију

Редни
број

Врста
поступка

1

Отворени
поступак

2
Отворени
поступак

Опис предмета
набаваке
Спасилачка
службаГрадско
језеро
Услуга поставке и
изнајмљивање
клизалишта са
природним ледом

Процењена
вредност без ПДВ

Уговорена
вредност без
ПДВ

Датум уговора и назив
понуђача са којим је
склопљен

1.583.333,34

1.575.000,00

07.06.2021. Спасилачка
асоцијација Србије

3.200.000,00

15.12.2021.Гемтехник
Доо

3.200.000,00
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Туристичка организација Вршац је усвојила План јавних набавки и набавки за 2022. годину
24.01.2022. године .
Редн
и
број

Врста
поступка

Опис
предмета
набаваке

Процењена
вредност без
ПДВ

Уговорена
вредност без
ПДВ

1

Отворен
и
поступак

Спасилачка
службаГрадск
о језеро

1.583.333,33

1.398.000,00

Отворен
и
поступак

Организација
музичког
програма
манифестациј
е Дани бербе
грожђа

2

Датум уговора и назив понуђача
са којим је склопљен
10.06.2022.Спасилачка
асоцијација Србије
-Gemini Sm; Art events; Horizont
art; Partner 019

4.282.500,00

4.281.500,00

08.09.2022.;09.09.2022.;12.09.202
2.

14.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ
Туристичка организација Вршац нема државну помоћ.

15.ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ
ПРИМАЊИМА
Подаци о висини појединачних плата - нето плата без додатака и одбитака за 10.2022.
године (КОЕФИЦИЈЕНТ радног места помножен са тренутно важећом ОСНОВИЦОМ ЗА
ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ)
Функција/Радно место

Име и презиме

Плата без додатака и
одбитка

В.директора Туристичке
организације Вршац

Татјана Палковач

96.917,81

Помоћник директора

Јасмина Новаковић

84.212,88

Кординатор за пројекте у туризму
и међународну сарадњу

Ивана Варга

76.571,28
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Аналитичар за промоцију
туристичке понуде

Јасна Живковић

76.571,28

Укупан износ исплаћених плата - укупно исплаћене зараде и друга примања запослених од
1.1.2022. године до 31.10.2022. године (обухваћене зараде XII-2021 други део и превоз за
XII-2021, затим зараде и накнаде за превоз за I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX , за X-2022
узета у обзир само аконтација зараде која је исплаћена у наведеном периоду).
Категорија/Конто

Укупан износ

411/Плате, додаци и накнаде запослених

9.039.261,39

412/Доприноси за пензисјко, инвалидско и
здравствено осигурање

1.459.840,68

415/Накнада трошкова за запослене-превоз

357.984,40

*

16.ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ЗА РАД
Канцеларија Туристичке организације Вршац налази се на локацији Трг победе 1 у Вршцу.
Туристички инфо центар се налази на локацији Дворска 7, док се туристички инфо центар
на брегу налази на локацији Топовски пут бб.
Туристичка организација Вршац нема право совије на непокретним стварима и оне
представљају имовину града Вршца, Туристичка организација Вршац има право
коришћења непокретности у јавној својини, у складу са законом.
Туристичка организација Вршац има право својине на покретним стварима, односно
средствима рада која користи у свом раду и која су набављена од дана оснивања у складу
са одобреним буџетом и која се као основна средства евидентирају пописом сваке године у
складу са важећим прописима.
Туристичка организација Вршац од покретности има опрему за рад ( канцеларијски
намештај, рачунарска опрема, штампачи, фотокопир, фотоапарат и др. ), аутомобил и
потрошни материјал који су обезбеђени буџетом Туристичке организације Вршац.
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17.ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Документација Туристичке организације Вршац се заводе и чува у складу са Правилником
о начину евидентирања, класификовању, архивирању и чувању архивске грађе и
документарног материјала

Врсте носача информације су следећи:
-

Архива са предметима , чувају се у Архивском депоу ( Светосавски трг 3)
Електронска база подата налази се у Туристичкој организацији Вршац ( Трг победе
1)
Одлуке, правилници,закључци, решења и други правни акти налазе се у просторима
Туристичке организације Вршац (Трг победе 1)
Кадровска документација налази се у просторијама Туристичке организације Вршац
(Трг победе 1)
Финансијска документа за текућу и претходну годину налазе се у просторијама
Туристичке организације Вршац ( Трг победе 1)
Финансијска документа која се односе на претходне године , архивирана су и налазе
се у Архивском депоу ( Светосавски трг 3)
Документација везана за јавне набавке налазе се у Архивском депоу ( Светосавски
трг 3)

Носачи информација којима располаже Туристичка организација Вршац насталих у
његовом раду и у вези са његовим радом чувају се у просторијама Туристичке организације
Вршац и у Архивском депоу на локацији Светосавски трг 3 ( Дом војске).
На основу члана 9. став 2. тачка 2. Закона о архивској грађи и архивској делатности
("Сл.гласник РС", бр.6/2020) , донешена је одлука о именовању стучног лица за заштиту
архивске грађе и документарног материјала и поступању са архивском грађом и
документарним материјалом.

18.ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Туристичка организација Вршац располаже са следећим информацијама:
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-

Документа која се односе на рад Туристичке организације
Документација која се односи на плаћања, фактуре и закљученим уговорима
Документа запослених ( у складу са Законом о слободном приступу информацијама
од јавног значаја)
Документација о спроведеним пројектима
Документација везана за процедуру јавних набавки
Прописи који се односе на рад Туристичке организације Вршац , а који су наведени
у поглављу Прописи
Акте које је донела Туристичка организација Вршац

19.ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВРШЦА
ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
Тражиоцу информације, Туристичка организација Вршац, саопштиће све информације
којима располаже, а које су настале у раду Туристичке организације, ставиће на увид
документ који садржи тражену информацију или му издати копију документа у складу са
одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, осим када су се
према овом закону стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа
информацијама од јавног значаја.
Документима којима је омогућен приступ:
-

Закони који се користе у раду, наведени у поглављу Прописи
Одлуке које су настале у раду Туристичке организације
Извештаји о раду,извештаји које усвоји Управни одбор
Документи који се односе на рад Туристичке организације Вршац и запослене у
њему ( Омогућен у начелу без ограничења)
Закључени уговори са стручним лицима, другим институцијама и организацијама
Документација везана за процедуре јавних набавки
Брошуре које је издала Туристичка организација Вршца
Остала стручна литература
Фотографије са појединих догађаја у Туристичкој организацији Вршац

20.ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМ
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја ( "Сл.гласник РС", бр. 120/04,54/07,104/09,36/10 и 105/2021), јесте
информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа
јавне власти,садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има
оправдан интерес да зна.
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На основу члана 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
тражилац подноси писмени захтев органу власти за остварење права на приступ
информацијама од јавног значаја. Захтев треба да садржи назив органа власти, име, презиме
и адресу тражиоца, односно имејл, уколико тражилац жели да му се информације пошаљу
у електронској форми. Захтев треба да садржи што прецизнији опис информације која се
тражи, а може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене
информације.
Тражилац информације у захтеву мора да наведе облик у коме жели да се тражена
информација изда, а да притом не мора да наведе разлог за упућивање захтева.
Уколико захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде,
поучи тражиоца како да недостатак отклони, односно да достави тражиоцу упутство о
допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о
допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, орган власти донеће
закључак о одбацивању захтева као неуредног.
На основу члана 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, орган
власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева,
тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи
тражену информацију, односно изда или упути копију тог документа.
Уколико Туристичка организација Вршац није у могућности, из оправданих разлога, да у
року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, да
му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути
копију тог документа, дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнади рок,
који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити
о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену
информацију, изда.
Ако орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику.
Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама
Туристичке организаиције Вршац.
Лице које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену
информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.
Ако удовољи захтеву, Туристичка организација Вршац сачиниће ће службену белешку о
томе.
Захтеви за остварење права на приступ информацијама од јавног значаја могу се доставити
путем имејла toovrsac013@gmail.com , или путем поштанске службе на адресу: Туристичка
организација Вршац, Трг победе 1, 26300 Вршац или предати непосредно у канцеларији
Туристичке организације Вршац.
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