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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ 

 

Информатор се објављује у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја (''Службени гласник Републике Србије“, бр. 120/04, 

54/07, 104/09 и 36/10) и сачињен је према Упутству за израду и објављивање 

информатора о раду државног органа (''Службени гласник Републике Србије“, бр. 

68/10). 

Информатор садржи податке који су од значаја за начин остваривања права 

заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја. 

 

1.1.Лице одговорно за тачност и потпуност података 

Раденко Цветић, дипломирани инжењер, директор Туристичке организације Рашка, 

Немањина ½, 36350 Рашка 

тел: 036 738 670, факс: 036 738 677 

e-mail: office@raskaturizam.rs 

 

1.2. Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног 

значаја и лице за заштиту података о личности у Туристичкој организацији Рашка је: 

Соња Станишић, aналитичар за развој и унапређење туристичког производа 

Рашка, Немањина 1/2 

Телефон: 036 738 677, 064 81 444 88, факс 036 738 677 

E-mail: stanisic_sonja@yahoo.com 

 

1.3.Доступност информатора 

Информатор се објављује у електронској верзији на званичном сајту Туристичке 

организације Рашка - https://raskaturizam.rs/  

Увид у Информатор се на захтев заинтересованог лица може остварити у седишту 

Туристичке организације Рашка, Рашка, Немањина 1/2 

На наведеној адреси се исти може добити у електронском или штампаном облику. 

 

2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О Туристичкој организацији Рашка 

• Назив: Туристичка организација Рашка 

• Седиште: Рашка, Немањина 1/2 

• Матични број :17527231 

• ПИБ : 103122214 

• Шифра делатности : 8413 

 

3. НАДЛЕЖНОСТ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

Туристичка организација Рашка је основана Одлуком о спајању установа оснивањем 

Установе за туризам и физичку културу Општине Рашка (“Службени гласник општине 

Рашка“, бр. 59/03) а на основу Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91, 

71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 

83/2014 - др. закон) и Закона о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11 

– др. закона и 93/12, 84/15, 17/19) и Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) 

Оснивач Туристичке организације Рашка је Општина Рашка (у даљем тексту: 

Оснивач). 

Туристичка организација Рашка основана је као јавна служба. 

 

3.1. Надлежност Туристичке организације Рашка  

mailto:office@raskaturizam.rs
mailto:stanisic_sonja@yahoo.com
https://raskaturizam.rs/
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Туристичка организација Рашка је основана у циљу промоције и унапређења туризма 

на територији општине Рашка. 

Ради обезбеђивања права утврђених Законом и остваривања других интереса у области 

туризма, Установа обавља следеће послове: 

1) промоције и развоја туризма општине Рашка; 

2) координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у 

туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији 

туризма и на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму; 

3) доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са 

Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а; 

4) обезбеђивања и унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се 

промовишу туристичке вредности јединице локалне самоуправе (штампане 

публикације, аудио и видео промотивни материјал, он лине средства промоције - 

интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири 

итд); 

5) прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој 

територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма; 

6) организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, 

културних и других скупова и манифестација; 

7) организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање 

бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања 

туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних 

органа са притужбама туриста и др.); 

8) управљача туристичког простора; 

9) посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком 

домаћинству; 

10) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења 

простора; 

11) израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из 

области туризма; 

12) припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других 

информација; 

13) управљање туристичким објектима општине Рашка који су јој пренети на 

коришћење; 

14) друге активности у складу са законом, оснивачким актом и овим Статутом. 

 

Претежна делатност ТО Рашка је: 

84.13 - Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије 

Остале делатности за које је регистрована:  

47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама претежно храном, 

пићима и дуваном 

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама 

47.99 Остала трговина на мало 

55.10 Хотели и сличан смештај 

55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак 

55.30 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколицe 

56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката 

56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране 

56.30 Услуге припремања и послуживања пића 

58.19 Остала издавачка делатност 
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63.12 Веб портали 

63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте 

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима 

73.11 Делатност рекламних агенција 

73.12 Медијско представљање 

73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења 

74.20 Фотографске услуге 

77.21 Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт 

79.11 Делатност путничких агенција 

79.12 Делатност тур-оператора 

79.90 Остале услуге резервације и делатности повезане с њима 

82.30 Организовање састанака и сајмова 

93.21 Делатност забавних и тематских паркова 

93.29 Остале забавне и рекреативне делатности 

96.01 Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа 

96.02 Делатност фризерских и козметичких салона 

96.04 Делатност неге и одржавања тела 

ТО Рашка може променити делатност на основу одлуке управног одбора, донете по 

претходно прибављеној сагласности Оснивача. 

 

3.2. Унутрашња организација Туристичке организације Рашка 

Унутрашња организација ТО Рашка  утврђује се у складу са делатношћу ТО Рашка, 

њеним пословањем и захтевима организације, којом се обезбеђује:  

1) прилагођеност унутрашње организације целини послова; 

 2) стручно, ефикасно, рационално и усклађено вршење послова; 

 3) груписање истоветних или сродних и међусобно повезаних послова у одговарајуће 

унутрашње јединице;  

4) ефикасну сарадњу са другим органима и организацијама. 

 

ТО Рашка је организована као економска и пословна целина. За обављање послова из 

делатности ТО Рашка  могу се образовати сектори, службе, бирои и друге унутрашње 

организационе целине. Унутрашња организација и расподела послова уређује се 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Туристичкој организацији Рашка.  

 

Послови у Туристичкој организацији Рашка обављају се у оквиру следећих 

организационих јединица: 

А. Сектор за правне, кадровске, административне и остале послове 

Б. Сектор за финансије и рачуноводство 

В. Сектор за туризам и угоститељство 

Г. Сектор за маркетинг  

 

Делокруг рада унутрашњих организационих јединица: 

А.  Сектор за правне, кадровске, административне и остале послове обавља правне, 

кадровске, административне, послове јавних набавки, инвестиционог и техничког 

одржавања, безбедности и заштите, остале стручне и послове подршке. 

Б. Сектор за финансије и рачуноводство обавља финансијске и рачуноводствене 

послове, послове набавки и комерцијале. 

В. Сектор за туризам и угоститељство обавља послове развоја и унапређења 

туристичког производа, промоције туристичке понуде и туристичких производа, 
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прикупљања и анализе података, дистрибуције података, развој пројеката у туризму и 

послове услужних делатности. 

Г. Сектор за маркетинг обавља послове  промоције и пропаганде туристичке понуде 

општине Рашка, прикупљања, анализе и дистрибуције података, организације кампања 

и других промотивних догађаја, контроле садржаја које објављује ТО Рашка, 

ажурирања података и израде публикација и презентација. 

 

У ТО Рашка систематизована су следећа радна места:  

1. Директор  

2. Руководилац Сектора - за правне, кадровске, административне и остале послове 

3. Правно кадровски аналитичар 

4. Технички секретар 

5. Кафе куварица 

6. Домар / мајстор одржавања 

7. Руководилац финансијско-рачуноводсвених послова  

8. Диломирани економиста за  финансијско-рачуноводствене послове  

9. Шеф рачуноводства  

10. Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник  

11. Референт за финансијско-рачуноводствене послове  

12. Руководилац сектора за туризам и угоститељство  

13. Аналитичар за развој и унапређење туристичког производа   

14. Организатор за развој и промоцију туристичких производа  

15. Реализатор активности на пројектима у туризму  

16. Сарадник у угоститељству  

17. Рецепционер  

18. Спремачица  

19. Портир  

20. Руководилац сектора за маркетинг  

21. Аналитичар за промоцију туристичке понуде  

22. Организатор промотивних активности  

23. Координатор у туристичко-информативном центру   

24. Информатор у туристичко-информативном центру  

 

4. ОПИС ФУНКЦИЈА 

Органи ТО Рашка су : 

- Управни одбор, 

- Директор, 

- Надзорни одбор. 

 

Туристичку организацију Рашка представља и заступа директор без ограничења 

овлашћења.   

У остваривању својих обавеза, директор обавља следеће послове:  

- представља и заступа ТО Рашка,  

- организуjе и руководи радом ТО Рашка, 

- предлаже акте коjе доноси управни одбор, 

- извршава одлуке управног одбора и предузима мере за њихово спровођење, 

- стара се о законитости рада и одговара за коришћење и располагање имовином, 

- предлаже годишњи план рада и годишњи финансијски план, и предузима мере 

за њихово спровођење  

- предлаже управном одбору основе пословне политике ТО Рашка, 
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- припрема предлог Програма, планова рада и предлог финансијског плана 

Установе, 

- доноси Правилник о раду и унутрашњој организацији и систематизацији радних 

места, уз сагласност управног одбора и педседника општине Рашка, 

- припрема предлоге одлука које треба да разматра и усвоји управни одбор, 

- наредбодавац је за извршење финансијског плана, 

- подноси годишњи извештај о пословању и раду управном одбору, 

- самостално доноси одлуке и решења и предузима мере у складу са Законом и 

општим актима, 

- води кадровску политику, 

- одлучује о распоређивању запослених на одређене послове и задатке, 

- одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених, у 

складу са законом и општим актима,  

- одлучује о приговорима запослених, 

- закључује појединачни колективни уговор, 

- помаже председнику управног одбора у припреми седница, 

- пружа сву потребну помоћ надзорном одбору и радним телима управног одбора, 

- учествује у раду управног и надзорног одбора без права гласа, 

- обавља и друге послове предвиђене законом, овим Статутом и другим општим 

актима ТО Рашка, као и послове по налогу председника управног и надзорног 

одбора. 

  

5. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

Рад Туристичке организације Рашка је јаван. 

Јавност рада се остварује подношењем извештаја о раду, одржавањем коференција за 

штампу, давањем података средствима јавног информисања, интернет презентацијом и 

на други начин којим се може обезбедити јавност рада. 

Радно време Туристичке организације Рашка је од 7:00 до 15:00 часова сваког радног 

дана.  

Радно време Туристичког информативног центра на Копаонику је од 7:00 до 18,00 

часова сваког дана. 

Радно време објеката за смештај гостију Вила „Рашка“ и Вила „Рас“ је 24 сата сваког 

дана. 

Радно време купатила у Јошаничкој Бањи је од 7,00 до 22,00, а за купаче је отворено од 

8,00 до 21,00 часова сваког дана. 

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног 

значаја и лице за заштиту података о личности у Туристичкој организацији Рашка је: 

Соња Станишић, aналитичар за развој и унапређење туристичког производа 

Рашка, Немањина 1/2 

Телефон: 036 738 677, 064 81 444 88, факс 036 738 677 

E-mail: stanisic_sonja@yahoo.com  

Информације о раду Туристичке организације Рашка средствима јавног информисања 

даје директор: 

036 738 670, e-mail: radenkocvetic@gmail.com, Рашка, Немањина ½. 

 

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, пристигао је један захтев који се односи на достављање докумената: 

mailto:stanisic_sonja@yahoo.com
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1) Предраг Бакрач из Ниша, Пријездина 14/10 поднео је захтев за информације: 

 

- Копија свих првостепених и другостепених судских пресуда, као и судских одлука по 

ванредним правним лековима, у судским споровима а које су донете у периоду 2019 – 

2020. године. 

- Информације о свим трошковима рачуна за мобилне телефоне запослених у периоду 

2018. и 2019. године и то име и презиме запосленог, назив радног места, 

претплатнички телефонски број, износ месечног рачуна који је фактурисан и плаћен 

број и датум решења о задржавању мобилног телефона на терет предузећа.7. 

ПРОПИСИ КОЈЕ ТО РАШКА ПРИМЕЊУЈЕ У РАДУ 

У вршењу делатности из своје надлежности, ТО Рашка примењује све важеће законе и 

подзаконске акте и одлуке и друге опште и појединачне акте који се односе на рад ТО 

Рашка, а које у оквиру својих надлежности доноси локална самоуправа, као и опште и 

појединачне акте које ТО Рашка донесе обављајући своју делатност, а нарочито: 

7.1 УСТАВ 

- Устав Републике Србије 

7.2 ЗАКОНИ 

- Закон о локалној самоуправи 

- Закон о јавним службама 

- Закон о раду 

- Закон о платама у државним органима и јавним службама 

- Закон о туризму 

- Закон о угоститељству 

- Закон о јавним набавкама 

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

- Закон о заштити података о личности 

- Закон о службеној употреби језика и писма 

- Закон о архивској грађи и архивској делатности 

- Закон о буџету Републике Србије 

- Закон о буџетском систему 

- Закон о финансирању локалне самоуправе 

- Закон о платном промету 

- Закон о рачуноводству 

- Закон о републичким административним таксама 

- Закон о привредним друштвима 

- Закон о државној управи  

- Закон о печату државних и других органа 

- друге законе 

 

7.3 ПОДЗАКОНСКИ АКТИ 

- Уредба о буџетском рачуноводству 

- Јединствена методологија за израду прописа 

- Стратегија развоја туризма Републике Србије 

- Правилник о категоризацији туристичког места 

- Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе 

- Правилник о садржини и начину истицања туристичке сигнализације 

- Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину 

пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално 

техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката 
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- Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај 

- Правилник о минималном техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање 

угоститељских услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству 

- Правилник о начину и роковима за вршење пописа и усклађивања књиговодственог 

са стварним стањем 

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану у буџетском 

систему 

 

7.4 ОДЛУКЕ И ДРУГА АКТА ОРГАНА ОПШТИНЕ РАШКА 

-Статут општине Рашка 

-Одлука о Општинском већу општине Рашка 

- Одлука о боравишној такси 

 -Одлука о буџету  

 - Одлука о локалним административним таксама 

 

7.5 ОПШТА АКТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА 

- Статут ТО Рашка 

- Правилник о организацији и систематизацији послова у јавној служби 

- Колективни уговор код послодавца ТО Рашка 

- Правилник о ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступака набавки и 

праћења извршења уговора о набавкама 

- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем ТО Рашка 

- Правилник о коришћењу службених мобилних телефона 

- Правилник о коришћењу службених возила у ТО Рашка 

- Правилник о благајничком пословању 

- Правилник о финансирању расхода и издатака у ТО Рашка 

- Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената 

- Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске 

грађе и документарног материјала 

 

8. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

Одлуком о буџету општине Рашка за 2022. годину (''Службени гласник општине 

Рашка“, бр. 30/201) за активности Туристичке организације Рашка планирана су 

средства и распоређена на следећи начин: 

 

План прихода ТО Рашка за 2022.годину 

 

Приходи из буџета: 
791111-приходи из буџета                                                           =78.768.183,00 
Приходи ТО Рашка:  
742151- приход од продаје добара и услуга                          =      500.000,00 
Донације и трансфери: 
772111-мемор. ставке за рефунд.  расх. из претх. год.      =       100.000,00 
 

УКУПНО ПРИХОДИ:                                                                         = 79.368.183,00 
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План расхода ТО Рашка за 2022.годину 

 
Програм 4 1502 Развој туризма 

рб. ПА конто опис средства из 

буџета 01 

средства из 

сопст.извора 

04 

остали 

извори 

07 

 

укупно 

 

Управљање развојем туризма 

1. ПА1 411000 плате и додаци 19.441.220,00   19.441.220,00 

2. ПА1 412000 социјални допиноси  

3.236.963,00 

   

3.236.963,00 

3. ПА1 413000 накнаде у натури 300.000,00   300.000,00 

4. ПА1 414000 социјална давања 

запосленима 

1.900.000,00  100.000,00 2.000.000,00 

5. ПА1 415000 накнаде трошкова за 

запослене 

1.000.000,00   1.000.000,00 

6. ПА1 416000 нагр.запослен.и 

ост.посеб.расходи 

250.000,00   250.000,00 

7. ПА1 421000 стални трошкови 16.770.000,00 150.000,00  16.920.000,00 

8. ПА1 422000 трошкови путовања 1.450.000,00   1.450.000,00 

9. ПА1 423000 услуге по уговору 17.450.000,00 120.000,00  17.570.000,00 

10. ПА1 424000 специјализоване 

услуге 

320.000,00   320.000,00 

11. ПА1 425000 текуће поправке и 

одржавање 

2.000.000,00   2.000.000,00 

12. ПА1 426000 материјал 3.800.000,00   3.800.000,00 

13. ПА1 444000 пратећи трошкови 

задуживања 

 30.000,00  30.000,00 

14. ПА1 482000 порези,обавезне 

таксе,казне и пенали 

100.000,00 50.000,00  150.000,00 

15. ПА1 483000 новчане казне и 

пенали по решењу 

суда 

250.000,00   250.000,00 

16. ПА1 511000 зграде и грађевински 

објекти 

2.000.000,00   2.000.000,00 

17. ПА1 512000 машине и опрема 650.000,00   650.000,00 

18. ПА1 515000 нематеријална 

опрема 

300.000,00   300.000,00 

19. ПА1 523000 залихе робе за даљу 

продају 

400.000,00   400.000,00 

 ПА1 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ 

ТУРИЗМА 

71.618.183,00 350.000,00 100.000,00 72.068.183,00 

        

Промоција туристичке понуде 

 ПА2 422000 трошкови путовања 600.000,00 150.000,00  750.000,00 

1. ПА2 423000 услуге по уговору 5.550.000,00   5.550.000,00 

2. ПА2 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ 

ПОНУДЕ 

6.150.000,00 150.000,00  6.300.000,00 

        

365 дана Копаоника 

1. ПР 

4010 

423000 услуге по уговору 1.000.000,00   1.000.000,00 

 ПР 

4010 

365 ДАНА КОПАОНИКА 1.000.000,00   1.000.000,00 
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укупно за програм 4-Развој туризма 78.768.183,00 500.000,00 100.000,00 79.368.183,00 

 

 

9. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Туристичка организација Рашка донела је Правилник о ближем уређењу планирања 

набавки, спровођења поступака набавки и праћења извршења уговора о набавкама, 

број: 951/21 од 15.11.2021.године и објавила га на веб порталу ТО Рашка. 

План јавних набавки за 2021. годину је објављен на страници ТО Рашка. 

 

10. ПОДАЦИ О ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

Запосленима у Туристичкој организацији Рашка за децембар 2021. године, исплаћена је 

зарада у укупном износу 1.819.490,30 дин; од тога плате, додаци на плате и накнаде 

запосленима 1.566.500,48 дин и порези и доприноси на терет послодавца 252.989,82 

дин. 

 

11. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

Средства за рад ТО Рашка обезбеђују се из 

- буџета општине Рашка, 

- буџета Републике Србије, 

- продаје роба и услуга на тржишту обављањем регистроване делатности, 

- донација, поклона, спонзорства и реклама, 

- других прихода које оствари у складу са законом и Програмом рада. 

Туристичка организација Рашка нема право својине на непокретним стварима и оне не 

представљају имовину ТО Рашка већ су у јавној својини општине Рашка, а Туристичка 

организација Рашка 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 општине Рашка као Оснивача и која се као 

основна средства пописом евидентирају сваке године у складу са важећим прописима. 

 

12. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈЕ ПОСЕДУЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН 

ЧУВАЊА НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

Носачи информација којима располаже Туристичка организација Рашка настали у 

њеном раду су: 

- архива са предметима 

- електронска база података која постоји код сваког запосленог у оквиру послова који 

се обављају на одређеном радном месту. 

Туристичка организација Рашка носаче информација (нормативно-правна и 

појединачна акта) са списима предмета обрађује и чува у складу са Закона о архивској 

грађи и архивској делатности, Правилника о начину евидентирања, заштите и 

коришћења електронских докумената и Правилник о начину евидентирања, 

класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала, у 

просторијама ТО Рашка. 

Канцеларијско пословање обухвата: примање, прегледање, распоређивање, 

евидентирање, достављање у рад и отпремање поште, административно-техничко 

обрађивање аката, архивирање и чување архивираних предмета, излучивање 

безвредног регистртурског материјала и предају архивске грађе надлежном архиву као 

и праћење ефикасности и ажурности рада. 
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Информације (подаци) чувају се у папирном облику, те је основни носач информација 

папир. 

Сви носачи информација (података) у папирном облику чувају се у канцеларијама ТО 

Рашка. 

Унутрашње организационе јединице образоване су према пословима који захтевају 

непосредну повезаност и организациону посебност. 

Увид у документ који садржи тражену информацију је беспатан. 

Издавање копије документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу 

тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде копије. 

Код упућивања копије документа наплаћују се трошкови упућивања. 

Ослобођени од обавезе плаћања накнаде за издавање копије документа који садржи 

тражену информацију су: 

- новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, 

- удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради 

остваривања циљева удружења и 

- сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту 

здравља становништва и животне средине  

 

13. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈАМА 

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(''Службени гласник Републике Србије“, бр. 120/04 и 54/07, 104/09 и 36/10) јавност има 

право на приступ информацијама од јавног значаја којима располаже Туристичка 

организација Рашка, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења 

слободног демократског поретка и отвореног друштва. 

Наведени Закон прописује да је информација од јавног значаја она 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 

буде обавештена. 

Туристичка организација Рашка, у смислу овог Закона је у обавези да информацију од 

јавног значаја учини доступном, тако што ће заинтересованима омогућити увид у 

документ који садржи информацију од јавног значаја, као и његово копирање и слање 

копије документа поштом, факсом, електронском поштом или на други начин, ако 

постоји такав захтев. 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети на исти начин на 

који се подноси и сваки други захтев. 

У захтеву треба навести која се информација тражи, подаци о тражиоцу информације 

као и начин достављања информације. 

Корисник, односно тражилац информације може бити правно или физичко лице. 

Захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја тражилац 

информације може поднети писаним путем или га може саопштити усмено на 

записник. 

Тражилац подноси захтев лицу овлашћеном за пружање информација од јавног значаја 

у као што је наведено у поглављу 1. овог информатора. 

Лице овлашћено за пружање информација од јавног значаја дужно 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 му или упути копију тог документа уколико исти поседује. 

Ако се захтев, односно информација за коју се може претпоставити да је од значаја за 

заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља 
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становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о 

поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену 

информацију, односно да му изда копију тог документа најксније у року од 48 сати од 

пријема захтева. 

Ако се тражилац информације не може из оправданих разлога, у року од 15 дана од 

пријема захтева, обавестити о поседовању тражених информација, или му ставити на 

увид документ који садржи тражену информацију и др. лице овлашћено за пружање 

информација од јавног значаја у Туристичкој организацији Рашка је дужно 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 или му издати тј. 

упутити копију тог документа. 

Увид у документ који садржи тражену информацију је беспатан.  

Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, прослеђује 

захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по 

његовом знању, документ налази. 

Ако удовољи захтеву, орган власти не издаје посебно решење, већ само сачињава 

службену белешку. 

Ако орган власти одбије да у целини или делимично 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 без одлагања, а најкасније у 

року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење 

образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити 

против таквог решења. 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја утврђује право на жалбу 

Поверенику у тачно прописаним случајевима. 
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14. ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

Република Србија 

 

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РАШКА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за приступ информацијама од јавног значаја 

 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од ТО Рашка 

захтевам: 

□ обавештење да ли поседује тражену информацију¹), 

□ увид у документ који садржи тражену информацију, 

□ копију документа који садржи тражену информацију, 

□ достављање копије документа који садржи тражену информацију²): 

□ поштом, 

□ електронском поштом, 

□ факсом, 

□ на други начин:³) _____________ 

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 Рашки, 

Дана_____ 20__. год. 

________________________________ 

Тражилац информације / име и презиме 

_________________________________ 

адреса 

_________________________________ 

ЈМБГ 

_________________________________ 

потпис 

 

 

 

 

¹) У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да 

остварите 

²) У кућици означити начин достављања копије докумената. 

³) Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања 

желите 

НАПОМЕНА: Иако је организација прописала образац за подношење захтева, 

размотриће и захтев који није сачињен на том обрасцу. 

 


