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2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ВОЈВОДИНЕ  

Туристичка организација Војводине  је основана Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању 
Туристичке организације Војводине 01 Број 023-22 од 23.10.2002. године објављена у Службеном 
листу АП Војводине бр.18/2002 и Изменама и допунама одлуке о оснивању Туристичке организације 
Војводине 01 Број 023-22/2002 од 10.08.2008. године објављена у Службеном листу АП Војводине 
бр.4/2008 и 01 Број 023-22/2022 од 11.12.2015. године објављена у Службеном листу АП Војводине 
бр.52/2015 ради обављања послова на промоцији и унапређењу туризма од интереса за Аутономну 
Покрајину Војводину. 

 
ИНФОРМАТОР О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ 

 
Информатор о раду Туристичке организације Војводине припремљен је на основу члана 39. Закона о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09,  
36/10 и 105/21) и у складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног 
органа („Сл. Гласник РС“, бр. 68/2010 и 10/2022-др.упутство). 
 
Сврха објављивања Информатора је информисање јавности о програмима, активностима, 
документима и информацијама које поседује или којима располаже Туристичка организација 
Војводине 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 
Војводине (http://vojvodina.travel). 
 
Информатор се на захтев заинтересованог лица издаје и у штампаном облику, може се снимити на 
УСБ диск или ЦД или лице може остварити увид у Информатор у просторијама Туристичке 
организације Војводине, на адреси Булевар Михајла Пупина 6/IV, канцеларија 413,414 или 404 у 
Новом Саду. 
 
Информатор о раду Туристичке организације Војводине први пут је израђен 2022. године за 2021. 
годину, у складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Сл. 
Гласник РС“, бр. 68/10 и 10/22). 
 

Назив органа Туристичка организација Војводине 
 

Седиште Булевар Михајла Пупина 6/IV 
21 101 Нови Сад 

Телефон +381 (0) 21 452-910 

Радно време Радним данима од 8.00 – 16.00 часова 

Матични број 08784329 

ПИБ 102787412 

Електронска пошта office@vojvodina.travel 
 

Име лица одговорног за 
тачност и потпуност 
података у 
Информатору 

др Наташа Павловић 
директорка 

http://vojvodina.travel/
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Име лица 
одговорног за делове 
информатора 

Јасмина Перишић, руководилац Сектора за послове 
Информативног центра, финансијске и опште послове  

jasmina.perisic@vojvodina.travel  

Овлашћено лице за 
слободан 
приступ информацијама од  
јавног значаја:  

Милан Попов, самостални сарадник у Сектору за послове 
Информативног центра, финансијске и опште послове 
milan.popov@vojvodina.travel 

Веб адреса информатора http://vojvodina.travel/ 

 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ВОЈВОДИНЕ 
 
 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Туристичкој организацији 
Војводине број: 1987 од 20.12.2018. године утврђена је унутрашња организација, организациони 
делови и њихов делокруг, систематизација послова, врста послова, образовање и други посебни 
услови за рад на тим пословима, начин руковођења и функционална повезаност организационих 
делова, одговорност за извршење послова, укупан број радних места, као и друга питања од значаја 
за организацију и рад Туристичке организације Војводине (у даљем тексту: ТОВ). 
 
Послови промоције и развоја туризма, послови информативног центра, економски и општи послови, 
као послови из делокруга ТОВ и послови од чијег обављања зависи редовно и уредно 
функционисање ТОВ, обављају се у оквиру унутрашњих организационих  јединица – сектора. 
 
Послови промоције и развоја туризма обављају се у оквиру Сектора за послове промоције и развоја 
туризма. 

 
Послови информативног центра, економски и општи послови, обављају се у оквиру Сектора за 
послове информативног центра, економске и опште послове. 
 
За обављање послова из делокруга ТОВ и сектора, систематизује се радно место директора и седам 
радних места за осам извршилаца, и то за следећа радна места: 
 

1. директор, 
2. заменик директора, 
3. руководилац Сектора за послове промоције и развоја туризма, 
4. руководилац Сектора за послове информативног центра, економске и опште послове, 
5. самостални сарадник у Сектору за послове промоције и развоја туризма, 
6. самостални сарадник у Сектору за послове информативног центра, економске и опште 

послове, 
7. сарадник у Сектору за послове промоције и развоја туризма 
8. сарадник у Сектору за послове информативног центра, економске и опште послове. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jasmina.perisic@vojvodina.travel
mailto:milan.popov@vojvodina.travel
http://vojvodina.travel/
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4. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНЕ 

Туристичком организацијом Војводине руководи директор кога именује и разрешава Покрајинска 
влада на период од четири године. 

Функцију директора Туристичке организације Војводине обавља др Наташа Павловић која је на ову 
функцију именована решењем Покрајинске владе 127 број: 022-638/2020 од 23.12.2020.године. 

Директор/-ка Туристичке организације Војводине обавља следеће послове: 

- организује и руководи радом Организације,  
- предлаже акте које доноси Управни одбор,  
- извршава одлуке Управног одбора,  
- доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова,  
- одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом 

и општим актима,  
- врши избор кадрова за рад у Информативним центрима,  
- утврђује цене часописа, билтена и других информативних публикација које издаје Организација,  
- на основу критеријума које утврђује Управни одбор, подноси извештаје о раду и пословању 

Организације,  
- одговара за законитости рада и извршавање послова и задатака из делокруга Организације,  
- одговара за законито коришћење и располагање имовином, 
- руководи поступком награђивања запослених и дисциплинским поступком против запослених 

који учине повреду радних обавеза или радне дициплине врши и друге послове, све у складу са 
законом, Покрајинском скупштинском одлуком о оснивању и Статутом ТОВ. 

 
 
 
5. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 
 
Рад Туристичке организације Војводине је јаван. 
Јавност рада се остварује подношењем извештаја о раду, одржавањем коференција за 
штампу, издавањем публикација, давањем података средствима јавног информисања, 
интернет презентацијом и на други начин којим се може обезбедити јавност рада. 
Радно време Туристичке организације Војводине, Булевар Михајла Пупина 6, Нови Сад је од 
8:00 до 16:00 часова сваког радног дана. 
Радно време Туристичког информативног центра, Булевар Михајла Пупина 18, Нови Сад је 
од 8:00 до 16,00 часова сваког радног дана и суботом од 10:00 до 14:00 часова. 
- Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног 

значаја и лице за заштиту података о личности у Туристичкој организацији Војводине је: 
Милан Попов, самостални сарадник у Сектору за послове Информативног центра, 
финансијске и опште послове, milan.popov@vojvodina.travel 

- Лице задужено за ажурирање информатора у Туристичкој организацији Војводине је: 
Јасмина Перишић, руководилац сектора за послове Информативног центра 
финансијске и опште послове, jasmina.perisic@vojvodina.travel 

- Информације о раду Туристичке организације Војводине средствима јавног 

информисања даје директор, e-mail: natasa.pavlovic@vojvodina.travel 
Телефон: + 381 (0)21  452 910 

 
 

mailto:milan.popov@vojvodina.travel
mailto:jasmina.perisic@vojvodina.travel
mailto:natasa.pavlovic@vojvodina.travel
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Подаци у вези са јавношћу рада Туристичке организације Војводине: 
1. Порески идентификациони број: 102787412 
2. Радно време: понедељак - петак од 8.00 до 16.00 часова 
    Радно време Информативног центра: понедељак - петак од 8.00 до 16.00 часова, субота од 10.00 до 
14.00 часова 
3.Назив установе: Туристичка организација Војводине 
директорка: др Наташа Павловић 
Адреса: Булевар Михајла Пупина 6/IV, 21101 Нови Сад 
Канцеларије: 413,414,404 
Телефони:+ 381 (0)21 452 910 
Имејл: office@vojvodina.travel 
Интернет презентација:http: vojvodina.travel   
4. Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног 
значаја: Милан Попов, самостални сарадник у Сектору за послове Информативног центра, 
финансијске и опште послове, milan.popov@vojvodina.travel 
5. Лице задужено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима: Милица Шушњић, самостални 
сарадник у Сектору за послове промоције и развоја туризма, milica.susnjic@vojvodina.travel  
 
6. Изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење рада органа: Обавеза 
уноса ових података у Информатор о раду није примењива у случају Туристичке организације 
Војводине. 
 
7. Изглед идентификационих обележја запослених у органу који могу доћи у додир са грађанима по 
природи свог посла:  
Идентификационе картице за новинаре/ке издаје Покрајинска влада или Скупштина АП Војводине, 
а не секретаријати и службе појединачно. 
 
8. Опис приступачности просторија за рад државног органа и његових организационих јединица 
лицима са инвалидитетом:  
Просторије Туристичке организације Војводине су приступачне особама са инвалидитетом. У 
пословној згради постоји лифт и у ходницима нема архитектонских баријера које би онемогућиле 
прилаз особама са инвалидитетом канцеларијама Туристичке организације Војводине. 
Поред тога, испред и иза пословне зграде Туристичке организације Војводине постоје посебно 
означена паркинг-места (у улици Булевар Михајла Пупина 6 и паркинг код Галерије Матице српске) 
која за своја возила могу користити и особе 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: 
О свим јавним догађајима, обукама, изложбама, курсевима, манифестацијама и другим програмима 
Туристичке организације Војводине, јавност се редовно обавештава путем најава догађаја или 
саопштења за јавност на интернет презентацији Туристичке организације Војводине, као и путем 
медијских гласила/друштвених мрежа, односно интерне мејлинг-листе.  
 
10. Допуштеност аудио и видео снимања објеката које користи државни орган и активности државног 
органа: 
У просторијама Туристичке организације Војводине је дозвољено аудио и видео снимање, уз 
претходну сагласност директорке Туристичке организације Војводине. 
 

http://ravnopravnost.org.rs/pocetna/
mailto:milan.popov@vojvodina.travel
mailto:milica.susnjic@vojvodina.travel
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6. 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. 

 
У 2021. години није поднет ниједан захтев за приступ информацији од јавног значаја. 
 
 
7. OПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА  

Туристичка организација Војводине Аутономне Покрајине Војводине основана је Одлуком о оснивању 
Туристичке организације Војводине 01 Број 023-22 од 23.10.2002. године објављена у Службеном 
листу АП Војводине бр.18/2002 и Изменама и допунама одлуке о оснивању Туристичке организације 
Војводине 01 Број 023-22/2002 од 10.08.2008. године објављена у Службеном листу АП Војводине 
бр.4/2008 и 01 Број 023-22/2022 од 11.12.2015. године објављена у Службеном листу АП Војводине 
бр.52/2015. ради обављања послова на промоцији и унапређењу туризма од интереса за Аутономну 
Покрајину Војводину. 

Делатност Туристичке организације Војводине је одређена чланом 4. Одлуке о оснивању Туристичка 
организација Војводине («Службени лист АП Војводине», бр.18/2002). 

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

Туристичка организација Војводине послује као установа, у складу са прописима о јавним службама. 
Туристичке организације Војводине може у складу са Статутом обављати и друге делатности за које је 
регистрован, уз сагласност Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

Туристичка организација Војводине обавља послове на промоцији и унапређењу туризма од 
интереса за Аутономну Покрајину Војводину.  
Послови на промоцији и унапређењу туризма од интереса за Аутономну Покрајину Војводину су:  
- доношење програма у области туризма у циљу повећања туристичке понуде аутономне покрајине у 
оквиру туристичке понуде Републике  
- координација са општинским туристичким организацијама, предузећима и другим субјектима на 
формирању и пласману туристичког производа  
- програмирање, организовање и реализација туристичке промоције у земљи и иностранству  
- обезбеђивање Туристичке информативно-пропагандне делатности, издавачка делатност, огласна и 
промотивна делатност, наступи на сајмовима туризма у земљи и иностранству, као и едукативни и 
развојни програми 
- остваривање регионалне међународне сарадње у области туризма  
- сарадња са Туристичком организацијом Србије.  

 

Права и обавезе у име оснивача врши Покрајинска влада. 

Средства за оснивање и рад туристичке организације Војводине обезбеђују се из:  
1. буџета Аутономне Покрајине Војводине;  
2. донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица;  
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3. других извора, у складу са законом.  
У случају престанка рада Туристичке организације Војводине, преостала средства припадају оснивачу.  

 
Органи управљања Туристичке организације Војводине су: директор, управни одбор и надзорни 
одбор.  
Директора, председника и чланове Управног и Надзорног одбора, именује и разрешава Покрајинска 
влада, на период од четири године. 
До именовања директора Туристичке организације Војводине, послове и овлашћења директора 
Туристичке организације Војводине, вршиће вршилац дужности директора, кога именује Извршно 
веће Аутономне Покрајине Војводине на период од једне године.  

 

 
8. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 
 
Обавеза уноса ових података у Информатор о раду није директно примењива у случају Туристичке 
организације Војводине.  
 
Туристичка организација Војводине 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 Војводине. 
 
 
9. ПРОПИСИ КОЈЕ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ РАДУ  
 
У свом раду, а у оквиру надлежности, Туристичка организација Војводине примењује следеће 
прописе: 

- Закон о раду («Службени гласник РС», број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014 и 
113/17-измене, 95/2018- аутентично тумачење), 

- Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину («Службени гласник РС», број 149/2020), 
- Закон о буџетском систему («Службени гласник 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  («Службени гласник РС», број 17/2019), 
- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености («Службени гласник РС», број 

36/2009, 88/2010 и 38/2015 и 113/17-измене), 
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са  инвалидитетом 

(«Службени гласник РС», број 36/2009 и 32/2013), 
- Закон о јавним службама («Службени гласник РС», број 42/91, 71/94, 79/2005 - др. Закон, 

81/2005 – исп. др. закона, 83/2005 - иср. др. закона и 83/2014 - др. закон), 
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању («Службени гласник РС», број 34/2003, 64/2004, 

84/2004, 85/2005 и 101/2005 и др. закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 
93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019-одлука УС и 86/2019), 

- Закон о изменама и допунама закона о доприносима за обавезно социјално осигурање 
(„Службени гласник РС”, број 86/2019), 

- Закон о штрајку («Службени гласник СРЈ», број 29/96 и «Службени гласник РС», број 101/2005 
– др. закон и 103/2012 – одлука УС), 

- Закон о државним и другим празницима у Републици Србији («Службени гласник РС», број 
43/2001, 101/2007, 92/2011), 

- Закон о рачуноводству («Службени гласник РС», број 79/19), 
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- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друга правна лица 
(„Службени гласник РС”, број 89/2020), 

- Правилник о начину признавања, вредновања, презентације и обелодањивања позиција у 
појединачним финансијским извештајима микро и других правних лица („Службени гласник 
РС“, број 118/2013 и 95/2014), 

- Закон о забрани дискриминације («Службени гласник РС», број 22/2009), 
- Закон о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник РС“ 34/2011, бр. 

62/2006 и др. закон, 63/2006 – испр. др. закона, 116/2008 - др. 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. гласник 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, 91/2011 – 
одлука 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 5/2016 – усклађени 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.гласник РС“, број 84/2004, 
61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/20011, 101/2011, 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 113/17 - 
измене, 7/2018 и усклађени дин. изн. и 95/2018), 

- Закон о јавним набaвкама („Сл. гласник РС“, број  91/2019), 
- Закон о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“,  број 36/2010), 
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и 

других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14 
и 95/2018), 

- Покрајинска уредба о максималном броју запослених у систему Аутономне Покрајине 
Војводине за 2016. годину („Сл. Лист АП Војводине“ бр. 4/2016, 19/2016, 25/2016, 28/2016, 
31/2016, 34/2016, ,41/16, 61/16, 16/17, 54/2017, 56/2018, 7/2019, 19/2019, 30/2019 и 49/2019), 

- Покрајинска уредба о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима 
постављених и запослених лица у органима Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АП 
Војводине“, број 27/2012, 35/2012, 9/2013, 16/2014, 40/2014, 1/2015,44/2015, 61/2016, 
30/2017, 26/2018 и 28/2019), 

- Закон о заштити података о личности („Сл. гласник РС“,  број 87/2018), 
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“,  број 

120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021), 
- Закон о архивској грађи и архивској делатности  („Сл. гласнил РС“, бр. 6/2020), 
- Закон о печату државних и других органа („Сл. гласнил РС“, бр. 101/2007 и 14/2021). 

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

• Статут Туристичке организације Војводине (Дел. број 227 од 20.02.2017. године) 

• Допуна статута Туристичке организације Војводине (Дел. број 1278 од 02.09.2019. године) 

• Измена статута Туристичке организације Војводине (Дел. број 137 од 28.01.2022. године) 

• Пословник о раду Управног одбора Туристичке организације Војводине (од 24.04.2013. 
године) 

• Правилник о раду Туристичке организације Војводине (Дел. број 441 од 09.03.2018. године) 

• Измене и допуне Правилника о раду Туристичке организације Војводине (Дел. број 1988 од 
20.12.2018. године) 
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• Пословник о раду Надзорног одбора Туристичке организације Војводине (Дел. број 231 од 
07.04.2010. године) 

• Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и 
документарног материјала Туристичке организације Војводине (Дел. број 1316 од 28.12.2021. 
године) 

• Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената 
Туристичке организације Војводине (Дел. број 1317 од 28.12.2021. године) 

• Процедуре за пословне процесе у Туристичкој организацији Војводине (Дел. број 1733 б од 
31.10.2018. године) 

• Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији  Туристичке организације Војводине 
(дел. број 1987 од 20.12.2018. године) 

• Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији Туристичке организације Војводине (Дел. број 924 од 22.05.2018. године) 

• Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке (Дел. број 1734 од 09.12.2019. године) 

• Правилник о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон не 
примењује, друштвених и других посебних услуга у Туристичкој организацији Војводине ( Дел. 
број 848 од 23.09.2020. године) 

• Акт о процени ризика за сва радна места у радној околини (Дел. број 1190/а од 07.08.2019. 
године) 

• Правилник о безбедности и здрављу на раду  (Дел. број 1190/б од 07.08.2019. године) 

• Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад (Дел. број 1190/ц од 07.08.2019. 
године) 

• Правилник о начину обављања посебне контроле за потребе конкурса за стицање права на 
коришћење знака „Најбоље из Војводине“  (Дел. број 742 од 26.07.2021. године) 

• Правилник о рачуноводству (Дел. број 19 од 08.01.2018 године). 
 
 
10. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 
 
Обавеза уноса ових података у Информатор о раду није директно примењива у случају Туристичке 
организације Војводине. 
Туристичка организација Војводине обавља услуге у оквиру делокруга свога рада утврђене у Одлуци о 
оснивању односно обавља послове на промоцији и унапређењу туризма од интереса за Аутономну 
Покрајину Војводину. 
У Информативном центру Туристичке организације Војводине услуге се пружају путем бесплатних 
брошура и информација туристима или заинтересованим лицима, прихват туриста, упознавање 
туриста са квалитетом туристичке понуде, информисања и туристичког сервиса у туристичким 
местима, на граничним прелазима и у туристичким пунктовима у иностранству. 
 
Туристичка организација Војводине од свог оснивања континуирано пружа подршку образовним 
институцијама и појединцима/кама заинтересованим да промовишу унапређење туризма у 
Аутономној Покрајини Војводине (нпр. у оквиру издавачке делатности путем брошура, стручне 
праксе, заједничких пројеката и слично). 
 
 
11. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 
Обавеза уноса ових података у Информатор о раду није директно примењива у случају Туристичке 
организације Војводине јер то није у надлежности установе.  



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ 
Информатор о раду  

 

 

 

 11   

 
12. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 
 
Обавеза уноса ових података у Информатор о раду није директно примењива у случају Туристичка 
организација Војводине јер то није у надлежности установе.  
 
 
13. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА  
 
Основни извор прихода утврђен је на основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне 
Покрајине Војводине за 2021. годину усвојене 17.12.2020. године  («Сл. лист АПВ», број 66/2020).  
 
Овом Одлуком укупно планирани приходи Туристичке организације Војводине (у даљем тексту: ТОВ) 
за 2021. годину износе 37.620.817,78 динара, од којих су средства из буџета планирана у износу од 
35.000.000,00 динара.  

 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЗА 2021. ГОДИНУ- ПРИХОДИ 

Ред 
бр 

Врста прихода 
Планирани 

приходи у 2021. 
години 

1 Приходи из буџета 35.000.000,00 

2 Неутрошена буџетска средства из 2020. године 122.817,78 

3 Рефундација од пројеката ЕУ 898.000,00 

4 Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу и националне мањине- националне заједнице 

100.000,00 

5 Министарство трговине,туризма и телекомуникације 1.000.000,00 

6 Покрајински секретаријат за привреду и туризам по 
Конкурсу „Најбоље из Војводине“ 

500.000,00 

            УКУПНО (1+2+3+4+5+6) 37.620.817,78 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЗА 2021. ГОДИНУ- РАСХОДИ 

 
Врста активности 

Износ (у 
динарима) 

1 Трошкови организације рада 20.255.964,34 

2 Програмскe активности 17.364.853,44 

 УКУПНО (1+2) 37.620.817,78 
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И РЕАЛИЗОВАНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА  

ЗА 2021. ГОДИНУ 

Неутрошена буџетска новчана средства из 2021. године у износу од 290.978,72 динара, састоје се од: 
- 202.426,30 динара, које је Туристичка организација Војводине вратила у буџет АПВ у јануару 

2022. године и   

- 88.552,42 динара, за које је Туристичка организација Војводине добила Сагласност за пренос 

неутрошених буџетских средстава у наредну 2022. годину од Покрајинског секретаријата за 

привреду и туризам. 

Конто Врста расхода-трошка 
Планирана 

средства 

Расходи и 
издаци који 

се 
финансирају 

из других 
извора 

Расходи и 
издаци који се 
финансирају 

из буџета 

Преостали 
износ по 

финансијском 
плану 

1 2 3 4 5 6 

511 
Трошкови осталог материјала 
(режијског) 

87.602,61 0,00 87.602,61 0,00 

512 Трошкови горива и енергије 425.636,41 0,00 376.579,85 49.056,56 

514 
Трошкови једнократног отписа 
алата и инвентара 

479.980,80 0,00 479.980,80 0,00 

520 
Трошкови зарада и накнада 
зарада (бруто) 

10.044.223,31 0,00 9.941.917,58 102.305,73 

521 
Трошкови пореза и доприноса на 
терет послодавца 

1.664.903,60 0,00 1.644.830,83 20.072,77 

522 
Трошкови накнада по уговорима 
о делу 

440.000,00 0,00 440.000,00 0,00 

526 
Накнаде члановима Управног и 
Надзорног одбора 

922.700,00 0,00 922.510,32 189,68 

529 Остала лична примања 462.000,00 0,00 461.938,09 61,91 

531 Трошкови транспортних услуга 760.220,44 0,00 666.330,35 93.890,09 

532 Трошкови услуга одржавања 599.000,00 0,00 598.813,57 186,43 

533 Трошкови закупнине 892.168,57 0,00 892.168,57 0,00 

534 Трошкови сајмова 1.276.200,00 0,00 1.276.200,00 0,00 

535 Трошкови рекламе и пропаганде 10.805.034,44 898.000,00 9.907.034,32 0,12 

536 Трошкови истраживања 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 

539 Трошкови осталих услуга 4.309.619,00 0,00 4.309.619,00 0,00 

550 Трошкови непроизводних услуга 2.671.640,60 0,00 2.660.561,14 11.079,46 

551 Трошкови репрезентације 700.000,00 0,00 691.514,33 8.485,67 

552 Трошкови осигурања 65.888,00 0,00 65.888,00 0,00 

553 Трошкови платног промета 40.000,00 0,00 34.349,70 5.650,30 

554 Трошкови чланарина 474.000,00 0,00 474.000,00 0,00 

563 Негативне курсне разлике 0,00 0,00 0,00 0,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И УЛАГАЊА 36.722.817,78 898.000,00 36.431.839,06 290.978,72 



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ 
Информатор о раду  

 

 

 

 13   

14. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА   
 
14.1 План јавних набавки за 2021. годину и реализација 
 
Укупна планирана вредност јавне набавке за 2021. годину је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а, а 
реализовано је 994.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
Туристичка организација Војвподине је у 2021. години реализовала један поступак јавне набавке: 
 
 

 Јавна набавка 01/2021 Вредност  

Штампа календара, кеса, мапа и брошура 994.000,00 динара без 
ПДВ-а 

 
 
15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ   
 
Туристичка организација Војводине нема државну помоћ. 
 
 
 
16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА  
 
16.1 Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима у 2021. години (закључно са 
31.12.2021.) 
 
 

Плате запослених 
 

11.586.748,41 динара 

Трошкови службеног путовања у земљи 
 

120.186,95 динара 

Трошкови службеног путовања у иностранству 
 

83.142,81 динара 

Накнада за превоз на посао и са посла 
(претплатна маркица) 

27.558,00 динара 

Накнада за превоз на посао и са посла 
(готовина) 

198.450,33 динара 

Пакетићи за децу запослених 
 

20.200,00 динара 
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17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ЗА РАД 
 

Туристичка организација Војводине користи три канцеларије (413, 414 и 404) у 
згради у Новом Саду, на адреси Булевар Михајла Пупина 6/IV спрат и пословни простор 
Инфоцентра  у Новом Саду, на адреси Булевар Михајла Пупина 18. 

Туристичка организација Војводине нема право својине на непокретним стварима и 
оне представљају имовину Аутономне Покрајине Војводине, а Туристичка организација 
Војводине има право коришћења непокретности у јавној својини, у складу са законом. 

Туристичка организација има право својине на покретним стварима, односно 
средствима рада која користи у свом раду и која су набављена од дана оснивања у складу са 
додељеним средствима у буџету Аутономне Покрајине Војводине као Оснивача и која се као 
основна средства пописом евидентирају сваке године у складу са важећим прописима. 

Oпрeма зa рaд (кaнцeлaриjски нaмeштaj, рaчунaрскa oпрeмa, штампачи, фотокопир 
и др.) и потрошни материјал oбeзбeђени су буџетом Туристичка организација Војводине.  
 
 
18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 
Документација Туристичке организације Војводине се заводи и чува у складу са 
Правилником о  канцеларијском и архивском пословању. 
Носачи информација којима располаже Туристичка организација Војводине насталих у 
његовом раду и у вези са његовим радом чувају се у просторијама Туристичке организације 
Војводине. 
Носачи информација су следећи: 

- Архива са предметима, чувajу сe у приручнoj aрхиви- Туристичке организације 
Војводине у Нoвoм Сaду, Булeвaр Mихajлa Пупинa 6 (канцеларије 413, 414 и 404) и у 
електронској бaзи пoдaтaкa кoja сe нaлaзи у службeним прoстoриjaмa установе; 

- Одлукe, прaвилници, зaкључци, рeшeњa и други правни акти нaлaзe сe у 
просторијама установе (канцеларије 413, 414 и 404); 

- Кaдрoвскa дoкумeнтaциja нaлaзи сe у просторијама установе (канцеларија 413); 
- Финансијска документа нaлaзи сe у просторијама установе (канцеларија 414 и 404). 

 
 
19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 

 
- Прописи који се односе на рад Туристичке организације Војводине наведени су  у 

поглављу 9. овог документа, 
- Документа која се односе на рад Туристичке организације, 
- Документација о извршеним плаћањима, 
- Документа запослених (досијеи запослених која садрже: решења о заснивању 

радног односа, о престанку радног односа, о распоређивању на радно место, о 
утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плате, о плаћеном одсуству и друга 
решења везана за радни статус и друго); 

- Документација о спроведеним пројектима, 
- Подаци о јавним набавкама наведени у поглављу 14. овог документа. 
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 20. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ ОМОГУЋАВА 
ПРИСТУП 

 
Све информације којима располаже, а које су настале у вези са радом Туристичке 
организације Војводине, Туристичкa организација Војводине ће саопштити тражиоцу 
информације, ставити 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. 
 
Документи којима је омогућен приступ: 

- Закони, одлуке и други прописи у области туризма у Туристичкој организацији 
Војводине; 

- Информације, извештаји и други документи Туристичке организације Војводине које 
су разматрали и усвојили Покрајинска Влада и Скупштина АП Војводине; 

- Документи који се односе на рад Туристичке организације Војводине  и запослене у 
њему; 

- Закључени уговори са ангажованим стручним лицима, другим организацијама и 
институцијама; 

- Конкурсна документација 
- Информације у вези са процедуром јавне набавке 
- Фотографије са појединих догађаја у Туристичкој организацији Војводине 
- Брошуре које је издала Туристичка организација Војводине 
- Остала стручна литература  

 
21. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА 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. 
На основу члана 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 
тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање 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. 
 
У захтеву тражилац такође треба да наведе у ком облику жели да му се тражене 
информације издају. Тражилац не мора навести разлоге за упућивање захтева. 
Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи 
тражиоца како да те недостатке 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 поступати, орган власти донеће закључак о 
одбацивању захтева као неуредног. 
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Како налаже члан 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. 
 
Ако Туристичка организација Војводине 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 накнадни 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 организације Војводине. 
 
Лицу 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, Туристичке организације Војводине неће издати посебно решење, 
него ће о томе сачинити службену белешку. 
 
Захтеви за остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја могу се 
доставити путем имејла office@vojvodina.travel, или путем поштанске службе на адресу: 
Туристичкa организацијa Војводине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 6/IV, или предати 
непосредно у канцеларијама бр. 413 и 414.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@vojvodina.travel
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ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ 
Нови Сад 
Булевар Михајла Пупина 6 
 

З А Х Т Е В 
за приступ информацији од јавног значаја 

 
На основу члана 15 став 1 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(„Службени гласник РС“ бр. 120/04, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021), од горе 
именоване установе захтевам*: 
 

• обавештење да ли поседује тражену информацију; 
• увид у документ који садржи тражену информацију; 
• копију документа који садржи тражену информацију; 
• достављање копије документа који садржи тражену информацију: ** 

поштом 
електронском поштом 
на други начин:***______________________________________________________________ 
 
Овај захтев се односи на следеће информације: 

1. _________________________________________________________________________ 
 

2. _________________________________________________________________________ 
 

3. _________________________________________________________________________ 
 

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који 
олакшавају проналажење тражене информације) 

 
 
 
 
 
У _________________________ 
 
Дана _____________________ 
 

Тражилац информације 
 

                                _________________________
    (име и презиме) 

       
 ___________________________ 

     (адреса) 
 

_____________________________ 
(други подаци за контакт) 

 
_____________________________ 

(потпис) 
 

 
*   означите шта захтевате 
** навести начин достављања копије докумената. 
*** Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања 
захтева тражите 


