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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 

 

Основни подаци о Туристичкој организацији Темерин дати су у прегледу који следи: 

 

ПУН НАЗИВ: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ:ТОО Темерин 

СЕДИШТЕ: НОВОСАДСКА бр.352, 21235 ТЕМЕРИН 

ПИБ:104627721 

МБ:08862834 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:7311 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА:МАРИНА ИЊАЦ 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ: 840-929664-80 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 

ОБВЕЗНИК У СИСТЕМУ ПДВ:НЕ 

АДРЕСА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ:temturorg@hotmail.com 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:021/844-655 

ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА: www.temerintourism.org.rs 

 

РАДНО ВРЕМЕ:  

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН, Новосадска 352, Темерин, од 7:30 до 

15:30 часова, сваког радног дана. 

ТУРИСТИЧКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР - СУВЕНИРНИЦА, Петефи Шандора 19, 

Темерин, од 09:00 до 15:00 часова, сваког радног дана. 

 

Подаци о приступачности особама са инвалидитетом објеката које орган јавне власти користи: 

Прилаз лицима са инвалидитетом, у инвалидским колицима није потпуно обезбеђен, али није 

немогућ без пратиоца. 

 

 

За тачност и потпуност података о Туристичкој организацији општине Темерин, као и за правилну 

израду и објављивање Информатора и његово редовно одржавање одговорна је директорка 

Туристичке организације општине Темерин. 

 

 

Оснивање: 

 

 

У складу са Законом о туризму Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр.  17/2019), Одлуком 

Скупштине општине Темерин бр. 06-3-10/2006-01 од дана 19.04.2006. године основана је Туристичка 

организације општине Темерин ( у даљем тексту ТОО Темерин) као званичан институционални 

носилац развоја и промоције туризма Темерина на домаћем и иностраном тржишту. 

 

ТОО Темерин има статус правног лица, послује у складу са прописима којима се уређују јавне 

службе у делу II- УСТАНОВЕ  и као таква уписана је у регистар Привредног суда у Новом Саду. У 

складу са одлуком о оснивању Туристичка организација општине Темерин у 2021. години је 

функционисала као локална туристичка организација, основана са примарним циљем обављања 

делатности у области туризма и приоритетних послова на промоцији и развоју туризма јединице 

локалне самоуправе у складу са чл. 39 Закона о туризму. 

У погледу права, обавеза и одговорности запослених у туристичким организацијама примењују се 

прописи који се односе на установе из области јавних служби. 

 

 

  

http://www.temerintourism.org.rs/


ОРГАНИ УПРАВЉАЊА: 

 
          Органиграм ТООТ 

 

 

 

 

Органи управљања, надзора и руковођења су: 

) Управни одбор 

) Надзорни одбор 

) Директор 

 

Органи управљања ТОО Темерин се именују на период од четири године. 

Управни одбор има пет чланова и врши следеће послове: 

) Доноси Статут и друга општа акта ТООТ 

) Доноси годишњи програм рада и финансијски план 

) Усваја шестомесечни извештај о раду 

) Подноси годишњи извештај о свом пословању и завршни рачун Скупштини општине 

) Доноси Пословник о свом раду 

) Обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.  

 

Надзорни одбор има три члана и врши следеће послове: 

1) Врши надзор над радом Управног одбора и директора ТОО Темерин 

2) Прегледа годишње и периодичне обрачуне 

3) Доноси Пословник о свом раду 

4) Обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом. 

 

Чланове управног и надзорног одбора и директора именује и разрешава Скупштина општине 

Темерин. 

Извори финансирања: 



У складу са чланом 32. Закона о туризму, средства за рад ТООТ обезбеђују се из: 

- Средстава буџета општине Темерин 

- Донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица 

- Других извора, у складу са законом. 

 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 

 

Туристичка организација послује као јединствена организациона целина. 

• У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Туристичкој организацији општине Темерин, утврђена су следећа радна места: директор 

Туристичке организације 

• Аналитичар за развој и унапређење туристичког производа 

• Аналитичар за развој и промоцију туристичких производа  

• Реализатор активности на пројектима у туризму 

• Финансијско-рачуноводствени аналитичар 

• Информатор у туристичко-информативном центру 

• Координатор у туристичко-информативном центру 

 

 

 

Директор Туристичке организације општине Темерин обавља следеће послове: 

 

• Организује рад и пословање Туристичке организације, 

• Представља и заступа Туристичку организацију и стара се о законитости рада Туристичке 

организације; 

• Стара се о припреми општих аката и других материјала  о којима одлучује Управни и 

Надзорни одбор Туристичке организације општине Темерин и спроводи одлуке и друга општа 

акта које доноси Управни одбор Туристичке организације; 

• Закључује уговоре у име и за рачун Туристичке организације; 

• Подноси предлоге Управном одбору за доношење одлука, мера и закључака у вези са радом 

Туристичке организације; 

• У случају пријема нових радника врши избор између пријављених кандидата; 

• Обавља и друге послове утврђене Одлуком о оснивању и Статутом Туристичке организације; 

• Директора именује и разрешава скупштина општине Темерин, на предлог Управног одбора, а 

након спроведеног конкурса; 

• Директор се именује на период од четири године, са правом реизбора на ту дужност. 

 

Број извршиоца је 1. 

 

 

Аналитичар за развој и унапређење туристичког производа обавља следеће послове: 

 

• израђује и презентује анализе туристичког тржишта; 

• спроводи квантитативне и квалитативне анализе и припрема извештаје, информације и друге 

стручне и аналитичке материјале на основу резултата истраживања; 

• израђује елаборате, студије и предлаже одговарајуће мере за унапређење политике у 

одговарајућој области на основу израђених анализа и извештаја, утврђује њихове 

специфичности и систематизује податке о туристичком промету; 

• предлаже мере за боље коришћење туристичке понуде; 

• предлаже годишњи план активности, учествује на семинарима, туристичким берзама и 

сајмовима, учествујеу припреми и изради туристичког пропагандног материјала, изложбама и 



друго; 

• предлаже прилагођавање туристичких производа и начин комуницирања и промоције истих са 

карактеристикама и специфичностима тржишта; 

• креира базу података са свим релевантним контактика и информацијама у домену развоја и 

промоције туристичког тржишта; 

• сарађује са Туристичком организацијом Србије, регионалним и локалним туристичким 

организацијама 

• обавља друге послове по налогу директора. 

 

Број извршилаца је 1. 

 

Аналитичар за промоцију туристичке понуде обавља следеће послове: 

 

• планира, координира, организује и дефинише сарадњу са домаћим и међународним странама 

од интереса; 

•  координира послове у вези са креирањем и развојем туристичког производа; 

•  координира сарадњу са туристичком привредом и другим организацијама које учествују у 

креирању и развоју туристичко производа; 

• координира рад на осмишљавању и изради туристичког пропагандног материјала  

• учествује у изради годишњег плана активности, учествује на семинарима, туристичким 

берзама и сајмовима; 

• учествује у изради годишњег извештаја о спроведеним активностима; 

• учествује у утврђивању основних карактеристика и специфичности линија производа и 

групних (туристичких производа) производа; 

• асистира у праћењу развоја линије производа (туристичких производа) на континуираној 

основи; 

• учествује у сарадњи са домаћим и међународним странама од интереса; 

• одређује начин и методологију креирања база података са свим релевантним контактима 

информацијама од значаја и неопходним за развој и унапређења производа и праћење ефеката 

комуникације; 

• развија самостално пројекте из основне делатности; 

• доноси одлуке о методологији развоја послова из делокруга рада; 

•  учествије у раду стручних комисија из делокруга свога рада; 

• осмишљава, креира и управља туристичким (туристичким производима) догађајима / 

манифестацијама; 

•  предлаже и активно формулише и реализује едукативне програме из делокруга свог рада; 

•  активан је у програмима усавршавања из области релевантних посебно за свој делокруг рада 

и ТО, као и у области савременог менаџмента, маркетинга и комуникација; 

• координира и прати промотивне активности ТО: наступи на сајмовима, семинарима и другим 

манифестацијама, на ТВ и радио станицама, часописима, WEB презентацијама 

• обавља друге послове по налогу директора. 

 

Број извршилаца је 1. 

 

Реализатор активности на пројектима у туризму обавља следеће послове: 

 

• идентификује пројекте од значаја за ТО; 

• координира учешће ТО у различитим пројектима; 

• реализује пројектне активности у којима ТО учествује; 

• предлаже међународне и домаће партнере на пројектима; 

• сарађује са домаћим владиним и невладиним секторима на процесу реализације пројеката; 

• сарађује са домаћим и међународним институцијама и асоцијацијама у области пројеката 

развоја и финансирања активности ТО; 

• прати кретања на међународном тржишту 



• обавља друге послове по налогу директора. 

 

Број извршилаца је 1. 

 

Координатор  у туристичко-информативном центру обавља следеће послове: 

 

• координира пословима у туристичко-информативном центру; 

• координира дистрибуцију промотивног материјала, сувенира, предмете домаће радиности; 

• координира продају сувенира, публикација и других артикала и дневно води евиденцију; 

• координира контролу залиха промотивног материјала  у информативним центрима; 

• прати и контролише процес штампе и дистрибуцију информативног и пропагандног 

материјала у штампаној и електронској форми; 

• креира и управља фото базом; 

• прати и контролише стање залиха промотивног материјала и сувенира; 

• израђује извештаје о раду инфоцентра; 

• сачињава план рада информатора водећи рачуна о периодима појачане потребе за туристичким 

информацијама. 

 

Број извршилаца је 1. 

 

Финансијско-рачуноводствени аналитичар обавља следеће послове: 

• Планира, развија и унапређује методе и процедуре финансијских и рачуноводствених послова; 

•  развија, припрема и предлаже финансијске планове и израђује економске анализе о 

финансијском пословању; 

•  развија и унапређује процедуре за финансијско управљање и контролу; 

• прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и предлаже 

мере за унапређење финансијских и рачуноводствених питања из области свог рада; 

• израђује буџет и учествује у процедурама уговарања и реализације пројеката; 

• даје стручна мишљења у вези са финансијским и рачуноводственим пословима; 

• припрема опште и појединачне акте у вези са финансијским и рачуноводственим пословима; 

• контролише и надзире припрему и обраду захтева за плаћање по различитим основама; 

• контролише преузимање обавеза за реализацију расхода; 

• контролише усклађеност евиденција и стања главне књиге са дневником; 

• прати усаглашавање потраживања и обавеза. 

• обавља електронско плаћање 

• води Централни регистар за РФЗО 

• води Централни регистар фактура 

• води Централни регистар запослених; 

• обавља и друге послове по налогу директора. 

 

Број извршилаца је 1. 

 

 

Информатор у туристичко-информативном центру обавља следеће послове: 

• пружа све врсте туристичких и других информација; 

• дистрибуира брошуре и други бесплатни промотивни материјал; 

• контролише залихе промотивног материјала у информативном центру; 

• продаје сувенире, публикације и друге артикле и дневно води евиденцију; 

• предлаже одабир сувенира за сувенирницу; 

• израђује месечне, периодичне и годишње извештаје; 

• ради на сајмовима туризма у земљи и иностранству и на привремено отвореним 

информативним пунктовима. 

• обавља друге послове по налогу директора. 

 



Број извршилаца је 1. 

 

У погледу права, обавеза и одговорности запослених у туристичкој организацији примењују се 

прописи којима се уређује област запослених у јавним службама. 

 

 

 

3. ОПИС ДЕЛАТНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

Туристичка организација самостално планира свој рад и развој у складу са Законом, потребама и 

интересима корисника, уз сагласност Оснивача. 

У складу са Законом о туризму, туристичке организације се оснивају и у локалним самоуправама , те 

обављају следеће послове: 

• Промоције туризма јединице локалне самоуправе 

• Коодинира активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму, који 

непосредно и посредно делују на унапређењу и промоцији туризма. 

• Доноси годишње програме и планове промотивних активности у складу са Стратегијским 

маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а. 

• Обезбеђује информативно-пропагандни материјал којим се промовишу туристичке вредности 

јединице локалне самоуправе(штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, 

интернет презентација, сувенири, итд.), а у сарадњи са надлежним органима обезбеђивања 

туристичке сигнализације. 

• Прикупља информације о целокупној турстичкој понуди на својој територији, као и друге 

послове од значаја за промоцију туризма. 

• Организује и учествује у организацији туристичких, научних, стручних, спортских,културних 

и других скупова и манифестација. 

• Организује туристичко-информативне центре( 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 итд.) 

• Посредује у пружању услуга у домаћој радиности 

• Подстиче реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора. 

• Друге активности на промоцији туризма у складу са оснивачким актом и статутом. 

 

Претежна делатност Туристичке организације општине Темерин је 7311 и то је делатност рекламних 

агенција. 

Предмет пословања Туристичке организације општине Темерин чине и следеће делатности: остало 

штампање 1812, остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама 

4778, трговина на мало посредством поште и преко интернета 4791, хотели и сличан смештај 5510, 

одмаралишта и слични објекти за краћи боравак 5520, делатност кампова, ауто-кампова и кампова за 

туристичке приколице 5530, остали смештај 5590, издавање књига 5811, издавање часописа и 

периодичних издања 5814, остала издавачка делатност 5819, истраживање тржишта и испитивање 

јавног мњења 7320, фотографске услуге 7420, изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт 

7721, делатност тур-оператора 7912, остале услуге резервације и делатности повезане са њима 7990, 

организовање састанака и сајмова 8230, делатност музеја галерија и збирки 9102, заштита и 

одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних 

туристичких споменика 9103, остале спортске делатности 9319, делатност забавних и тематских 

паркова 9321, остале забавне и рекреативне делатности. 

 

Туристичка организација дужна је да у року од 15 дана на захтев министарства и Туристичке 

организације Србије достави тражене податке, упитнике, анализе и друге информације у складу са 

Законом о туризму. 

 

Током 2021. године испуњени су следећи задаци и послови из области промоције и развоја туризма: 

учествовање у изради Плана развоја општине Темерин, сарадња са осталим туристичким 

организацијама општина и градова, очување и заштита туристичких вредности на нивоу општине, 



представљање туристичке понуде на сајму туризма и туристичких манифестација, организација 

информативно-пропагандне делатности као и осмишљавање, издавање и дистрибуција сувенира, као 

и обављање осталих послова у складу са Законом о туризму и Статуту ТОО Темерин. 

 

 

 Туристичкa организацијa општине Темерин у складу са Планом рада и буџетским оквиром, 

реализовала је све планиране активности предвиђене Планом рада за 2021.годину и унапредила 

техничке услове у циљу промоције, унапређења и развоја туризма, кроз следеће групе активности:   

-Учешће на сајмовима туризма, изложбама, манифестацијама 

-Промоција и сарадња са медијима 

-Постављање нових и реконструкција постојећих интернет страница 

-Активно учешће у поступку категоризације смештаја у домаћој радиности 

-Активности Тиристичко-Информативног центра и др. 

 

Наступ на сајамским манифестацијама и изложбама 

У 2021.години ТОО Темерин је учествовала на најважнијим сајамским манифестацијама и посебним 

догађајима у земљи, који имају значаја за промовисање туристичке понуде општине Темерин. 

Од сајамских манифестација важно је издвојити: 

-Сајам домаћег туризма-”Упознај Србију”-јун 2021. плато унутар ТЦ “БИГ” Нови Сад , излагачи 

на нашем штанду били су: Крафт винарија Кабач, Винарија Јурић,Лиор чоколада и ПГ Говедарица. 

-”Good food and wine festival”-јун 2021 Сава Променада,Београд,учешће у оквиру једног од највећих 

гастрономских и винских сајмова у региону имали су Вина Аџић”Сан Трифоне” и Винарија Јурић. 

-”Укуси Војводине”-септембар 2021.-Лимански парк, Нови Сад , излагачи су били: Вина Аџић”Сан 

Трифоне”, ПГ Говедарица, ПГ Фараго Воћарство, Магнус Крафт, Винарија Јурић. 

-”Пољопривредни сајам” у Новом Саду- наступ у оквиру штанда ТО Војводине, у оквиру ког смо 

учествовали у оквиру промоције Темерина и подршке кампање “Војвођански ручак”-септембар 2021. 
У оквиру промоције, важно је издвојити учешће у оквиру 14. по реду Изложбе сувенира и туристичких 

публикација “Лесковац 2021” које организује Туристичка организација града Лесковца, где је ТОО Темерин 

освојила другу награду у категорији туристичка фотографија-појединачна фотографија, за фотографију “Парк 

природе Јегричка-стаза здравља”, чији је аутор фотограф Бојан Бокић. 

Такође, у оквиру манифестације “Кофер слова” коју организује Туристичка организација града Крушевца, 

ТОО Темерина је освојила друго место у категорији најоригиналнији сувенир, са подметачем за чаше и 

подметачем за вруће, новог дизајна Two birds design. 

 

Развојем дигиталних технологија, дошло је до веће промене у начину пословања и комуницирања са 

потрошачима крајње услуге, у овом случају са посетиоцима и будућим посетиоцима.Свакако је 

извршен велики утицај на увезивање дигиталних медија са традицоналним приступом. 

Анализом веб сајта, утврђено је да је највише претраживан садржај који се односи на манифестације 

и Парк природе Јегричка. 

Налог на друштвеној мрежи Фејзбук броји 2925 свиђања или лајкова, док 3266 људи прати 

страницу.Највећа интеракција је остварена најавом следећих манифестација:Инвиктус челенџ 14 к, 

Просто к'о пасуљ 11к, Фото конкурс 11к, представа Зека лепотан 9к, Новогодишњи вашар и Зимске 

чаролије 8 к, Едукација 7 к, Ускршњи вашар 8к, Вожња бициклом 5к, туристичке туре 2к, емисије на 

Балкан трип телевизији 2к. 

Оно што је евидентно и несвакидашње до сада, јесте да у последњих 28 дана, током трајања 

манифестације “ Зимске чаролије”, број лајкова 111, а сам број интеракције(рич 28000). 

 

Налог на друштвеној мрежи Инстаграм има 1237 пратилаца, а најпопуларније објаве су објаве везане 

за Ноћни базар 864 и “ Зимске чаролије у Темерину” 728. 

Простом анализом констатовано је да је интеракција много већа( о ТОО Темерин се више пише, већи 

је проценат поделе линкова и обавештења на друштвеним мрежама, деле се линкови страница. 

 

Наступи у информативним програмима Радио и Тв станица у 2021. години имали су за циљ 

информисање шире јавности о туристичкој понуди Темерина и конкретним догађајима и 

манифестацијама које су организоване током 2021. године. 

Успешну сарадњу и наступ у медијима, ТООТ је имала  са Тв Прва-емисија Експлозив-у оквиру које 

је емитован прилог о најдужој улици у Србији;РТВ Војводина-наступ у оквиру емисије “Новосадске 



разгледице”-најава и промоција Ноћног базара у Темерину. 

Телевизија Дунав-Наступ у оквиру емисије “Дунавско поподне” и најава летњих игара на базену 

“Инвиктус челенџ”.-август 2021. године 

РТ Војводина-уживо прилог за емисију “Јутарњи програм”-прилози о темеринском базену, Стазе 

здравља-Јегричка, Тертели расадник-авуст 2021 године. 

Балкан Трип Тв-четири емисије-”Још литар један”, “5 пута 5”,”Welcome to the Balkans”, “Храна за 

душу”-април и мај 2021. године, промоција у оквиру нове туристичке телевизије са националном 

фреквенцијом. 

Када говоримо о писаним медијима, чланак о Темерину и два писана прилога о темеринској шницли 

“Есцајг у руке” и темеринским произвођачима меда “Медени сусрети” објављени у септембарском и 

октобарском броју Војвођанског магазина. 

Политикин Забавник-Писани чланак о Дворцу “Сечен” Темерин-март 2021. године 

РТВ Панон-мај 2021. репортажа о Старом парку 

Репортажа Темерин Ујшага о манифестацији “Дан отворених музеја”-јун 2021.године 

Репортажа  РТВ Панон о  манифестацији “Дан отворених музеја”-јун 2021.године. 

Радио Нови Сад- најава Ускршње манифестације, емисија “Новости” 

ТВ “Панон”-прилог о Старом Парку мај 2021. 

Радио Нови Сад- прилог о манифестацији “Међународни дан без аутомобила”септембар 2021. 

Радио Нови Сад- прилог о најави туристичке туре “Јарачка рапсодија”, емисија “Пета страна 

света”април 2021. 

Војвођански магазин-”Медени сусрети”-ПГ Говедарица, Удружење “Сигети Шандор”септембар 2021. 

“Новосадска тв”, “Новосадске разгледнице”,”Ртв Панон”- најава и само отварање манифестације 

Зимске чаролије. 
 

Издавање промотивног материјала је једна од основних делатности туристичких организација. 

Квалитетним промотивним материјалом се промовишу туристички потенцијали на сајмовима и 

презентацијама.  

 

Када је у питању штампани пропагандни материјал, нису доштампаване постојеће брошуре, али 

је урађен нови дизајн и припрема за штампу брошура о смештају, гастрономској понуди, историјском 

и културном наслеђу.Такође, урађене су три илустроване мапе туристичке понуде(две пешачке туре и 

једна за бициклистичку туру и вожњу катамараном). 

  

Од  штампаног употребног материјала штампани су стони календари и остали промотивни 

материјал - хемијске оловке, роковници, шоље, беџеви, платнени цегери, мајице, магнети, термос 

шоље,усб флешеви, пуњачи и преносиви каблови и други употребни каблови. 

 

 

Туристичка организација општине Темерин поседује своју интернет страницу 

www.temerintourism.org.rs. Интернет презентација је битан сегмент у промоцији, а непрекидно 

ажурирање садржаја и објављивање вести се подразумева. У току 2020. године у потпуности је 

покренута  нова, савременија верзија сајта, која је сад доступна у правом формату и на мобилним 

уређајима. Анализом података дошли смо до закључка да је највеће интересовање посетилаца сајта за 

садржаје у Парку природе „Јегричка“ и манифестацијам.Сајт је комплетно преведен на мађарски 

језик . 

 

 У децембру 2020.године расписана је јавна набавка за израду и поставку остатка табли за 

саобраћајну туристичку сигнализацију. Јавна набавка је обустављена Захтевом за заштиту права. 

Такође, након извршеног редовног инспекцијског надзора од стране Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине, уочена је незаконитост, која се огледа у 

неправилно исписаном називу Црква Св.Георгија на мађарском језику на једној табли, стога је у току 

2021. извршена исправка натписа. 

У току 2021. није завршен пројекат постављања преосталих табли туристичке сигнализације. 

У складу са претходно наведеним, општина Темерин уз подршку и иницијативу Туристичке 

организације општине Темерин је аплицирала на конкурсу Покрајинског секретаријата за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство и том приликом добила 2.482.096,40 динара , у оквиру 

подршке унапређењу и развоју руралне средине.У оквиру овог пројекта, пет пољопривредниг 



газдинстава која производе храну и врше продају ће добити табле туристичке сигнализације.ПГ која 

су добила табле су:ПГ Говедарица,ПГ Јурић,ПГ Фараго воћњаци, ПГ Бабић, ПГ Кабач.У оквиру тог 

пројекта биће завршене преостале табле туристичке сигнализације. 

 

На основу расписаног јавног конкурса Министарства трговине, туризма и телекомуникација за 

доделу дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2021. години , Туристичка организација 

општине Темерин је добила новчана средства у износу од 115.000,00(стопетнаестхиљададинара). 

Пројекат под називом “Едукација са обуком за домаћине места/гритере у Темерину” представља 

промоцију и унапређење туристичког производа и туристичког простора и понуде општине Темерин. 

Општина Темерин је последњих десет година препозната као дестинација са бројним 

манифестацијама и идеалним местом за кратки одмор, бег од градске гужве. 

 

У циљу иновације сваког туристичког производа који настаје у оквиру туристичке понуде општине 

Темерин, успостављање овог сервиса за туристе је јако важно, јер не само да представља промоцију 

локалних вредности, него је и потпуно бесплатан.Сваки појединац, након завршене обуке, може да 

буде ангажован волонтерски од стране Туристичке организације општине Темерин и да на 

специфичан начин укаже добродошлицу сваком заинтересованом посетиоцу, као и да му пружи 

могућност да открије све скривене лепоте општине Темерин, сазнања о становништву и 

свакодневници.Пружаоци услуга у туризму, након спроведене обуке и нових сазнања о туристичкој 

понуди, већим повезивањем са локалном туристичком организацијом могу да стекну нове 

организационе, комуникацијске и друштвене вештине. 

 

 

Туристичка организација општине Темерин, је аплицирала за неповратна средства код Покрајинског 

секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, са 

пројектом под називом   “Трошкови израде и постављања табли с називом органа и 

организација, називом насељених места и других географских назива на путним правцима, 

називом улица и тргова, као и других обавештења и упозорења за јавност исписаних и на 

језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у 

општини, граду или насељеном месту” ,како би се веб-презентација превела на мађарски језик и на 

тај начин  се остварио ефекат унапређења остваривања права на службену употребу језика и писама 

националних мањина-националних заједница, које живе на територији општине Темерин. Износ 

неповратних средстава је 65 хиљада динара. 

 

 

ТОО Темерина је на Конкурсу Покрајинског секретаријата за привреду и туризам добила бeсповратна 

средства намењена развоју туристичког потенцијала, сврха промоције, у износу од 180 хиљада 

динара. 

Том приликом , намењена средства су искоришћена за дизајн новог логоа ТОО Темерина, три 

илустроване мапе и дизајн нове брошуре туристичке понуде Темерина, а која се односи на смештај, 

историјско и културно наслеђе, као и гастрономску понуду. 

Пројекат, на основу ког су добијена бесповратна средства од секретаријата, а који за намену има 

промоцију, у својој основи има дизајн промотивног материјала за Туристичку организацију општине 

Темерин. 

 

Дизајн се састоји од: идејног решења за лого Туристичке организације општине Темерин, 

илустрована мапа пешачке туре I, пешачка тура II, илустрована мапа бициклистичке туре, израда 

дизајна и припрема за штампу брошуре( смештај+ гастрономска понуда+историјско културно 

наслеђе) штампана верзија и израда дизајна и припреме за штампу  брошуре( смештај+ 

гастрономска понуда+историјско културно наслеђе) дигитална верзија. 

 

Нови лого пре свега јесте промена у складу са променама на тржишту, а у складу са свим оним што 

чини туристичку понуду Темерина, а све у нади да ћемо придобити већи број посетилаца и да ћемо 

бити видљивији на туристичкој мапи Војводине. 

 

Лого , у елементима дизајна се састоји од круга, као асоцијација на најдужу улицу, динамику 



кретања, цркве, бицикло као синоним за покрет,које се креће на замишљеној путањи уз рибу и таласе, 

као ознаку реке Јегричке , риболова који је значајан, гастрономије, зелене површине, спорта и 

рекреације и уз то скулптура Барањи Кароља “Девојка која се чешља”, чија се реплика налази испред 

КЦ “Лукијан Мушицки” Темерин. 

Предлози илустрација ће бити пре свега визуали на ТИЦ Туристичке организације општине 

Темерин(излог и зид), као и визуали на сувенирима и могућношћу засебне колекције. 

 

Области које стоје у каталогу су традиција, историја-1, људи, живот-2, гурманлуци, домаћа храна-3, 

Јегричка-4, спорт, рекреација, одмор- 5, култура и уметност-6. 

 

Квадриптх брошура је скраћена верзија каталога, у себи ће да садржи QR код који води ка дигиталној 

верзији брошуре, која ће бити објављена на сајту ТОО Темерина. 

Брошура би имала мање страна, пре свега подразумава умањени каталог, тачније има у себи само 

интро стране каталога, уз фотографије, текстове, описе и уз поделу на области које прате основни 

каталог, а све у складу са бојама које прати каталог. 

 

Илустрације мапа се односе на туристичке производе које ТОО Темерина тренутно продаје: Јарачка 

рапсодија, Темеринска прича и Крстарење Јегричком. 
 

 

 Прва манифестација која је организована је Отворена Ускршња пијаца у центру Темерина, два 

датума у априлу месецу (2. и 29.04) и том приликом су мали произвођачи излагали мед, вина, 

рукотворине од различитих материјала. 

Такође 29. априла је организована цветна пијаца, у оквиру које су се окупили домаћи расадници 

цвећа. 

Такође, у самом центру била је изложена ускршња декорација и то је је привукло велики број 

посетилаца, који су се фотографисали са изложеним ускршњим експонатима. 

Том приликом, крајем априла месеца, организован је наградни ликовни  конкурс, на тему “Како 

доживљавам Ускрс”.Подељене су симболичне награде за најбоље, тачније поклон ваучери за играчке 

и школски прибор, док су утешне награде подељене од стране Туристичке организације општине 

Темерин.Сходно свему наведеном, том приликом је остварена сарадња са КЦ “Лукијан Мушицки”, 

где су радови са конкурса спојени са радовима из школа (ту активност је организовао КЦ) и на тај 

начин је уприличена изложба која је трајала две недеље. 

 

24. априла у паркићу код зграде општинске управе, на отвореном је одржана представа “Зека 

лепотан”у изведби Позоришта из кофера.Том приликом манифестацији је присуствовао велики број 

деце из Темерина и околине. 

 

Почетком маја месеца , ТО Темерина се прикључила обележавању Европске зелене недеље(eugreen 

week) и 15. маја организована је акција чишћења стазе здравља ка Јегричкој(“Clean up day”).Том 

приликом је скупљено 10 џакова отпада, и тај начин активности је свакако велики показатељ очувања 

животне средине.Такође, упутили смо апел удружењима и грађанима, да је важно да сваке године у 

већем броју очистимо стазу која је важан сегмент рекреативних активности у нашој општини. 

ТОО Темерина и КЦ “Лукијан Мушицки” 3. јуна 2021. године су организовали културну 

манифестацију “Дан отворених музеја”, у периоду од 14-20 часова и том приликом су били отворени: 

Галерија КЦ, Музеј Прве месне заједнице, Етно парк “Брвнара,Легат Барањи Кароља и Злате Марков 

Барањи,Тајхаз као завичајна кућа и изложба старих заната удружења занатлија Темерина.Велики број 

посетилаца је уживао у овој манифестацији. 

“Дани Јегричке” једна од јубиларних манифестација, десета по реду одржана 05.06. и том приликом 

је обележен Светски дан заштите животне средине. 

ЈПВ “Воде Војводине” и општина Темерин су подржали иницијативу ТОО Темерина.Организован је 

едукативан и креативан програм, заједно са  децом оновношколског узраста. Дружење, вожња 

катамараном, ликовна и еколошка радионица. 

 

Манифестација “Просто ко пасуљ” је организована 03.јула 2021. на простору темеринског вашара, уз 

поштовање свих епидемиолошких мера.Укупан број такмичарских екипа био је 136, од њих 96 је 

предало узорак.Прво место је освојила екипа “Фалкон”, друго место “Ловци 2. групе”, док је 



трећепласирана екипа била “СЦ Стил”.Велики хуманитарни ручак је скуван у 12 часова, и том 

приликом је подељено 2 хиљаде порција.Прикупљен је хуманитарни прилог у износу од 38.350,00 

динара.Забавни део програма су припремили КУД-ови “Вук Караџић”, “Прело”,”Сирмаи 

Карољ”,учесници са Тини фестивала, полазници музичке школе “Хармони” , оркестар Бербенце, 

Петра Јовчић, аниматор Славица са двосатним програмом за децу.Темеринске игре су се показале као 

велики угођај за посетиоце.Сама манифестација је организована уз генерално покровитељство 

општине Темерин, уз сарадњу са ЈКП Темерином, као и спонзори: Керамика Јовановић, Ресторан 

Троглав, Ди Петрол, Андреја ДОО, Експлоре НС,Рос комерц,  Стр Грозд, Зорић Доо , Натурал 

Планет, Глобус Доо, Моћ планине, НС Семе, ПГ Горан Салонски, Монтекс доо. 

 

22.08.2021. на Темеринском базену је организован “Инвиктус џеленџ”, као  евоцирање Игара без 

граница, у сарадњи са спортским удружењем “Инвиктус” из Новог Сада.Број пријављених екипа је 

био 9, које су узеле учешће у различитим дисциплинама, кошарка  на води, борба са великим 

лоптама, веслање у чамцу.Прве три првопласиране екипе су: “Девета легија”, 

“Гњурци”,”Кросфитери”.Ово је била одлична промоција нашег базена у Темерину као и идеална 

прилика за рекреацију и забаву. 

 

 

Међународни дан без аутомобила у септембру месецу. Манифестација се састоји од вожње 

бициклом дуж наше најдуже улице од  Бачког Јарка до Парка природе „Јегричка“. У склопу ове 

манифестације, одржано је предавање на тему безбедности у саобраћају, подељен је рекламни 

материјал од стране Агенције за безбедност у саобраћају.Овај пут вожња је завршена у Инфо-центру 

Парка природе „Јегричка“, где су након кратког освежења учесници се провозали Јегручком у 

катамарану “Чигра”. 

Након тога, на посебно изненађење млађе популације, у центру код општинске зграде, Позориште из 

кофера је одржало представу”Капетан и морско чудо”.Манифестацију поред суграђана су подржале 

две основне школе “Славко Родић” Бачки Јарак и “Кокаи Имре” Темерин. 

 

Такође, 03.10. обележена је манифестација Дани европске баштине, са темом “Културно наслеђе за 

све”.Тема је инклузивност за сваког појединца и она је обележена на европском нивоу.За чланове 

удружења “Кап” и у сарадњи са туристичком агенцијом “Експлоре Нови Сад” је организован 

обилазак Темерина, а у оквиру туристичке туре”Темеринска прича”. На овај начин смо показали да је 

свака установа и институција треба да за сваког појединца учини да се осети као равноправан члан 

заједнице. 

Поред тога, ТОО Темерина je учествовала у оквиру пројектне наставе “Разгледнице мога места” и на 

тај начин обележени су Дани европске баштине и Дечија недеља.За ученике трећег разреда  

организован је обилазак у оквиру туристичке туре “Јарачка рапсодија”и након тога је организована 

изложба дечијих радова у галерији Културног центра “Лукијан Мушицки”,а уједно и изложба малог 

колекционара нумизматике и ратних и војних обележја ученика Основне школе “Славко Родић” у 

Бачком Јарку Алексеја Кузме.На крају целе манифестације сваки од ученика је добио беџ, који је 

осликавао цртеж, док су прва три награђена места добила нотес, шољу и магнет, осликане цртежом 

који су насликали. 

 

 

 Последњег дана у месецу октобру, организован је Ноћни базар у Темерину, у сарадњи са 

Новосадским ноћним базаром.Манифестација је трајала један дан, у оквиру ње је учествовало 110 

излагача из Темерина и околине.Учествовали су мали произвођачи из Ваљева, Ирига, Београда и др 

места.Пре свега ово је била подршка малим произвођачима, рукотворцима и дизајнерима.Свакако је 

ово била идеална прилика да се истакне и унапреди и подстакне промоција традиционалних заната, 

гастрономских и уметничких производа. 

 

“Зимске Чаролије” као зимска манифестација уприличена је као програм уз клизалиште које је 

монтирано у делу улице Петефи Шандора.Програмје планиран у виду позоришних представа, 

музичко забавних догађаја.Сама манифестација је отворена са програмом “Хаус аниматора”, уз 

музику “Бранч бенда”.Планирана је школица клизања, представа Зимска бајка “Позоришта из 

кофера”, аниматорка Славица са предством “Гусарски поход на поклоне”, уз анимацију Бетмена и 



Елзе на леду.Такође планирано је кићење јелки уз организововану радионицу израде украса ( 

Новогодишње свечаности”), као и Новогодишњи мини вашар и Ноћ куповине који ће трајао 

29,30,31.12.Укупан број пријављених излагача хране, пића и рукотворина је био 50. 

Током трајања манифестације на простору уз клизалиште, у самом центру Темерина су монтиране 

зимске штанд кућице у којима су се продавале храна и пиће.Излагачи су били: Вина Аџић(вино , 

кувано вино и ракија), Кранцла Чуруг (колачи), Два излагача са америчким крофницама, 

Хамбургерија Црни Џо, Роад хаусе кафић и кафе Пауза. 

  

 Туристичка организација општине Темерин, током читаве године помаже разне манифестације 

наших удружења грађана, у оквиру промоције, излагања сувенира ТОО Темерина, као и 

обезбеђивању промо материјала и поклона.  

 

• Промоција две Цветне пијаце- у организацији општине Темерин 

• Промоција “Јужнобачког фестивала лудаје”-у организацији Друштва пријатеља баште 

• Промоција манифестације „Џез фестивал“-у организацији Урбани култ 

• Промоција дешавања на Темеринском базену 

• Промоција Мото скупа-у организацији МС 

• Промоција Илиндана-великог празника мађарског народа  

• Промоција Европског купа у стреличарству- у организацији Стреличарског клуба  

• Промоција и узајамна сарадња у многим дешавањима која су у организацији КЦ “Лукијан 

Мушицки” 

• Промоција  хуманитарног Фед купа -у организацији УСР “Језеро” 

 

ТОО Темерина је подржавала и сарађивала са више удружења и установа које послују на територији 

општине Темерин: “Такт”, УСР”Језеро”,КУД “Вук Караџић”,КУД “Бранко Радичевић”, КУД “Сирмаи 

Карољ”, “Друштво пријатеља баште”, Удружење ловаца “Фазан”, Удружење жена “Ђурђевак”, “ 

Креативна радионица”, ЈКП Темерин.Такође у више наврата подржане су хуманитарне акције и 

сакупљан је новац као помоћ подршке оболелој деци која живе на подручју општине Темерин. 

 

 Током 2021. године одржанo je више туристичких тура „Темеринска прича“ и “Јарачка рапсодија”, 

“Вожња катамараном”.Нови туристички производи који су привукли доста пажње, пре свега су 

представили локалне вредности Темерина.ТОО Темерина као најбољи амбасадор општине Темерин 

је у сарадњи са  туристичком агенцијом “ Explore City Tour“. Програм туре “Темеринска прича”: 

• Обилазак Дворца “Сечен”-дегустација меда и ракије 

• Етно кућа Тајхаз 

• Легат Барањи Кароља и Злате Марков Барањи 

• Хотел “Стари Рубин”-дегустација вина винарије Аџић и темеринске шницле 

Програм туре “ Крстарење Јегричком”: 

Катамаран Чигра плови у темеринском делу Јегричке.Вожња у трајању од око сат времена стартује 

код Информативног центра Парка природе Јегричка и води све до осматрачнице близу Жабља. 

Програм туре “Јарачка рапсодија”: 

• Разгледање етно музеја “Брвнара” уз дегустацију производа из крајишког краја, као и меда 

удружења “Еко пчелар” 

• Посета немачкој кући и дегустација вина винарије Јурић 

• Обилазак храма Успења пресвете богородице 

• Посета крафт пивари и дегустација пива Мr.Smith 

• Посета атељеу керамике као и атељеу Александре Пејић 

 

 Општина Темерин располаже са укупно 145 категорисаних  лежаја распоређених у следећим 

објектима: 

 - УР „Јелен“ Сириг 12 лежаја, распоређених у 6 соба. 

− Ресторан са преноћиштем „Три шешира“ Темерин 96 индивидуалних лежаја (капацитет ), 

распоређених у двокреветним и вишекреветним собама. 

− Ресторан са преноћиштем” Пиваријум”-13 кревета 

 - Хотел *** "Моја Чарда" Темерин 17 лежаја, распоређених у 10 смештајних јединица. 



- Ресторан са преноћиштем „Стари рубин“   16   лежаја, распосређених у 8 соба. 

− Сеоска кућа 237 – 4 лежаја распоређених у две собе. 

− “Председнички апартман-5 лежаја, распоређених у две собе 

− “Ергела Алба”- 2 собе, два лежаја. 

 

  

 Од 1. октобра 2020. године почео је са радом централизовни систем за пријаву туриста Е-

туриста. Сви угоститељи су имали обавезу да пријаве своје објекте у јединици локалне самоуправе и 

да евидентирају све туристе преко овог портала. 

 Портал Е - туриста уведен је на основу Закона о угоститељству и пратећег Правилника као 

централни информациони систем у области угоститељства и туризма. Путем њега се пријављују и 

одјављују туристи, плаћају боравишне таксе и категоришу објекти. Овај сервис обједињује све 

податке о угоститељима и угоститељским објектима за смештај у Републици Србији. Е-туриста је 

обавезан и бесплатан систем доступан путем интернета без потребе за посебним инсталирањем на 

рачунару. Коришћење овог портала је обавезно јер од његовог увођења пријава и одјава домаћих и 

страних туриста могућа је једино и искључиво путем овог система, а избегавање ове законске обавезе 

кажњава се високом новчаном казном. Увођењем система Е-туриста износ боравишне таксе у 

општини Темерин је морао бити подигнут на 60,00 дин, јер он представља законски минимум.  

 ТОО Темерин је током увођења овог централизованог система била доступна угоститељима за 

сваки вид помоћи и сугестија. Такође, током 2020. године заједно са Одељењем за привреду општине 

Темерин, радили смо на промоцији овог система.   

 

Табела број 1. Кретање броја туриста и остварених ноћења у општини Темерин за период од 2008.-

2019. године/ извор: Републички завод за статистику 

 

 Туристи Ноћења туриста 
Просечан број 

ноћења туриста 

 свега домаћи страни свега домаћи страни домаћи страни 

2008. 494 493 1 546 545 1 1,1 1,0 

2009. 69 68 1 80 79 1 1,2 1,0 

2010. 13 8 5 25 20 5 2,5 1,0 

2011. - - - - - - - - 

2012. - - - - - - - - 

2013. 358 259 99 774 570 204 2,2 2,1 

2014. 790 728 62 1958 1874 84 2,6 1,4 

2015. 1235 1002 233 3539 2981 558 3,0 2,4 

2016. 1118 763 355 2364 1702 662 2,2 1,9 

2017. 1070 624 446 2156 1334 822 2,1 1,8 

2018. 2231 1599 632 4869 3461 1408 2,2 2,2 

2019. 2368 1516 852 4656 2713 1943 1,8 2,3 

2020    618 254 364   

2021    4073 1401 2672   

 

На основу података локалне пореске службе општине Темерин у 2021. години. укупно је 

уплаћено 154.920,00 динара ( у 2020. години тај износ на име боравишне таксе је био 93.085,00 

динара)  где долазимо до податка да је број ноћења у општини Темерин био око 2.582. Пандемија је 

изузетно утицала на остварен број ноћења у Темерину, било је веома мало туристичких боравака, 

углавном су реализоване посете из пословних разлога. 

Број ноћења за 2021. годину је повећан у односу на 2020. годину (1861)и он износи 4073(домаћи 

1401 и страни 2672).Тај број је свакако већи , јер је је доста смештајних јединица некатегорисано и 

није заведено у систем Е-управе.ТОО Темерина свакодневно обавештава и упућује све привредне 

субјекте који послују у оквиру привредне гране туризма и угоститељства, да је важно да се 

категоришу. 

 



 

 У јануару 2019. године ТОО Темерин је добила на коришћење нови простор у склопу зграде КЦ 

општине Темерин, у центру, где је смештен наш инфо-центар са сувенирницом. Простор је реновиран 

и преуређен за наше потребе тако да је обезбеђен континуиран рад током целе године као и боља 

видљивост и приступачност посетиоцима. Нова сувенирница и инфо-центар почела је са радом 

почетком јуна 2019.године.  Захваљујући константном раду сувенирнице, повећаним асортиманом 

нових сувенира, укупан годишњи промет је био 149.450,00 динара и бољој локацији током 2019. 

године остварен је промет већи за 300% у односу на 2020. годину. 

Запослени у Туристичко информативном центру су континуирано пружали бесплатне информације 

туристима, прикупљали су податке за потребе информисања туриста, упознавали су туристе са 

квалитетом туристичке понуде, продавали сувенире и упознавали надлежне органе са притужбама 

туриста. 

Средства за оснивање, почетак и рад Туристичке организације обезбеђују се из буџета општине 

Темерин, прихода које оствари обављањем послова из своје надлежности, донација, прилога и 

спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица, као и других извора у складу са законом и 

Статутом туристичке организације. 

 

4. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА КОЈЕ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ 

РАДУ  

  
Туристичка организација поред Статута има следећа општа акта: 

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, 

Друге правилнике предвиђене Законом. 

 

 Законски оквир и прописи које Туристичка организација примењује у вршењу овлашћења:  

• Закон о туризму. 

• Закон о угоститељству. 

• Закон о јавним службама.   

• Закон о локалној самоуправи.  

• Закон о финансирању локалне самоуправе.   

• Закон о радним односима у државним органима.   

• Закон о платама запослених у државним органима и јавним службама.   

• Закон о раду.  

• Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.   

• Други важећи прописи који се примењују на запослене у државним органима (локална 

самоуправа).  

 
  

 

 

5. УСЛУГЕ КОЈЕ ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ПРУЖА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА, ПОСТУПАК ПРУЖАЊА УСЛУГА И ПРЕГЛЕД 

ПОДАТАКА   

  

 

Туристичка организација општине Темерин у посредовању у оквиру пружања услуга у свом домену. 

Тренутно постоје три туристичка производа: 

-”Јарачка рапсодија”-туристичка тура обиласка културног и историјског наслеђа Бачког Јарка,уз 

дегустације домаћих производа; 

-”Темеринска прича”-туристичка тура обиласка културног и историјског наслеђа Темерина,уз 

дегустације домаћих производа; 

-”Крстарење Јегричком”-вожња катамараном “Чигра” дуж Јегричке 



Такође, у свом домену Туристичка организација општине Темерин има организацију посета високих 

делегација, као организација посета домаћих и страних новинара и на крају организација посета 

специјализованих група. 

Информисање и односи са јавношћу подразумевају редовно извештавање јавности о спроведеним 

активностима, одржавање конференција за новинаре, давање интервјуа, гостовања у електронским 

медијима.Активно постављање информација на друштвеним мрежама Фејзбук и Инстаграм. 

Кроз учешће и реализацију манифестација, семинара и конференција, Туристичка организација 

општине Темерин је током 2021. као и ранијих година пружала промотивну и другу логистику  свим 

организаторима манифестација(оглашавање, пријем, смештај туриста, организација промотивних 

тура). 

У сарадњи са удружењима грађана и институција планирано је усавршавање концепције, садржаја и 

атракције постојећих манифестација(“Дан општине”, “Међународни сајам вина”,”Јужнобачки 

фестивал лудаје”, “Илинданске свечаности”, “Тини фестивал”, “Мото сусрет”, “Сиришко прело”, 

“Цветна пијаца”,”Вуково лето” , “Џез фестивал”и сл. 

 

Активно учешће у организацији и наступ на конференцијама и семинарима биће пре свега усмерен 

ка одржавању и подизању позитивне репутације места. 

Остале редовне активности су : -Организација пријема и боравка посетилаца, посредовање у 

изнајмљивању смештаја, као и посредовање у изнајмљивању туристичких водича. 

Активно укључивање едукованих гритера, тј. домаћина места(пројекат реализован у 2021. години). 

-Продаја сувенира 

-Пружање информација туристима у просторијама ТИЦ ТОО Темерина. 

Туристичка организација општине Темерин у 2021. години бавила се праћењем туристичког промета 

на основу званичних података Буџета општине Темерин и  Локалне пореске администрације о 

уплаћеној боравишној такси, и незваничних података, од власника привредних субјеката који се баве 

туризмом (без стварног увида у веродостојност података).  

Сарадња са институцијама од значаја за развој туризма: Културним центром “Лукијан Мушицки”, 

Музејом Војводине и Градском библиотеком, као и ЈВП „Војводина водама“, ће у 2019. бити 

интезивирана, с циљем да се омогући што  квалитетнија туристичка понуда.  Посебно ћемо 

инсистирати на још успешнијој сарадњи са ЈВП “Воде Војводине” пошто су великим пројектима који 

су започети у 2018. години (изградња пешачке стазе до Јегричке и измуљивање тока Јегрчике) 

створени услови за формирање квалитетнијих програма у Парку природе “Јегричка” .  

Сарадња са регистрованим удружењима са територије општине Темерин се огледа у промоцији 

њиховог рада и учествовањем на манифестацијама.  

ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 

Обавеза уноса ових података у Информатор о раду није директно примењива у случају Туристичке 

организације општине Темерин јер то није у надлежности установе. 

 

6. ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНИМ ИНСПЕКЦИЈАМА ПОСЛОВАЊА У ПРЕТХОДНОЈ И 

ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ 

Појединачна инспекција извршена 9. фебруара 2021. године као редован инспекцијски надзор. 

Инспекцијски надзор је извршен на основу члана 76. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 

покрајине Војводине, члана 11. и члана 16. у вези са члановима 18. и 19. Закона о службеној употреби 

језика и писма и члана 6. и 16. Закона о инспекцијском надзору. Инспекцијским надзором је утврђено 

да је сајт израђен само на српском језику на ћириличном писму, као и да су погрешно исписане табле 



туристичке сигнализације односно да недостаје натпис на мађарском језику и писму. Током 2021. 

године наведене незаконитости и неправилности су отклоњене. 

7. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

Јавност рада Туристичке организације општине Темерин уређена је чланом 35 Статута.Јавност се 

остварује истицањем огласа о месту и времену одржавања састанака и могућношћу присуствовања 

на тим састанцима од свих заинтересованих, саопштавањем и јавним оглашавања донетих одлука и 

закључака, подношењем извештаја о раду, издавањем публикација, одржавањем конференција за 

штампу и на други пригодан начин. 

Податке и обавештења о раду Туристичке организације општине Темерин даје директор или лице 

које он овласти. 

Лице овлашћено за приступ информацијама од јавног значаја је Марина Ињац. 

Лица која се старају о информацијама, подацима и радњама Туристичке организације општине 

Темерин су запослени. 

Захтеви за приступ информацијама од јавног значаја су се претежно односили на податке везане за 

уговоре о пословању, податке везане за примену прописа и уговор о ангажовању вршиоца дужности 

директора Туристичке организације општине Темерин. 

Описни назив информације: 

- Закони који се користе у раду, 

- Одлуке које су настале у раду ТОО Темерин, 

- Извештаји о раду, 

- Извештаји које усвоји Управни одбор, 

- Документи који се односе на рад ТОО Темерин и запослене, 

- Закључени уговори са стручним лицима и институцијама и организацијама, 

- Документација везана за процедуре јавних набавки, 

- Брошуре које је издала ТОО Темерин, 

- Фотографије, 

- Остала стручна литература. 

 

8. ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ 

Информатор о раду Туристичке организације општине Темерин објављује се на основу члана 39. 

Закона о слободном приступу информација од јавног значаја (Сл.Гласник бр 120/2004, 54/2007, 

104/2009 и 36/2010) и Упутства за израду и објављивања информатора о раду органа јавне 

власти(Сл.Гласник РС 10/2022) и Статута Туристичке организације општине Темерин („Сл. Лист 

оптине Темерин 8/2006.) 

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права 

заинтересованих лица на приступ информација од јавног значаја. 



Информатор издаје Туристичка организација општине Темерин у сврху информисања о документима 

и информацијама које поседује или којима располаже Туристичка организација општине Темерин у 

оквиру делокруга свог рада. 

Свим грађанима је омогућен приступ информацијама од јавног значаја, тел. 021/844-655. 

Информатор је објављен и на електронској верзији сајта Туристичке организације општине Темерин 

www.temerintourism.com, а заинтересована лица могу свакодневно извршити увид на адреси 

Новосадска бр. 352, а такође могу да сниме верзију Информатора, уз накнаду нужних трошкова. 

 

9. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА, ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА,ЗАРАДАМА И 

ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

УСКЛАЂЕН 30.09.2022. 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

 Туристичке организације општине Темерин 
 за 2022. годину 

 
 

Предлог за Финансијски план Туристичке организације општине Темерин за 2022. годину предвиђа 
приходе и расходе у укупном износу 24.251.000,00 динара из буџета. Планирани расходи по ставкама су 
приказани у табели испод. 

 
 
Планирани приходи Туристичке организације општине Темерин за 2022. годину 
Редни број           Врста прихода                   Планирани приходи у 2022. години у 

динарима 1.              Буџет општине Темерин                         23.351.000,00 
   2.           Трансфери од других нивоа власти                900.000,00 
                                                                                                                      

Укупно:  24.251.000,00 

 

КОНТО ПОЗИЦИЈА 
БУЏЕТ ОПШТИНЕ 

ТЕМЕРИН 
СОПСТВЕНИ 

ИЗВОРИ 
   УКУПНО ЗА  
2022. 

411000 
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 

6,125,000  6,125,000 

411100 Плате, додаци и накнаде запослених 6,125,000   6,125,000 

412000 
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 
ПОСЛОДАВЦА 

1.020,000  1.020,000 

412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

705,000      705,000 

412200 Допринос за здравствено осигурање 315,000   315,000 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 100,000  100,000 
413100 Накнаде у натури 100,000   100,000 

415000 
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 
ЗАПОСЛЕНЕ 

240,000  240,000 

415100 Накнаде трошкова за запослене 240,000   240,000 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 317,000  317,000 

421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

40,000  40,000 

421200 Енергетске услуге 150,000  150,000 

421300 Комуналне услуге 12,000   12,000 

421400 Услуге комуникација 60,000   60,000 

421500 Трошкови осигурања 55,000   55,000 

http://www.temerintourism.com/


422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 610,000  610,000 

422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

460,000  460,000 

422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранство 

40,000   40,000 

422400 Трошкови путовања ученика 60,000  60,000 

422900 Остали трошкови транспорта 50,000  50,000 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 5,850,000  5,850,000 
423100 Административне услуге 110,000   110,000 

423200 Компјутерске услуге 150,000   150,000 

423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

100,000   100,000 

423400 Услуге информисања 1.040,000  1.040,000 

423500 Стручне услуге 400,000  400,000 

423600 
Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

400,000  400,000 

423700 Репрезентација 650,000   650,000 

423900 Остале опште услуге 3,000,000   3,000,000 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 35,000  35,000 
424300 Медицинске услуге 15,000  15,000 

424900 Остале специјализоване услуге           20,000  20,000 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 210,000  210,000 

425100 
Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 

60,000  60,000 

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 150,000  150,000 

426000 МАТЕРИЈАЛ 1.150,000  1.150,000 
426100 Административни материјал 100,000  100,000 

426300 
Материјали за образовање и 
усавршавање запослених 

100,000  100,000 

426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

50,000  50,000 

426900 Материјали за посебне намене 900,000  900,000 

444000 
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ 
ЗАДУЖИВАЊА 

3,000  3,000 

444100 Негативне курсне разлике 3,000  3,000 

482000 
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И 
ПЕНАЛИ 

25,000  25,000 

482200 Обавезне таксе 25,000  25,000 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 500,000  500,000 

511400 Пројектно планирање 500,000  500,000 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 200,000  200,000 

512200 Административна опрема 200,000                                   200,000 

523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 300,000                                  300,000 

523100 Залихе робе за даљу продају 300,000  300,000 

 УКУПНО: 16.685.000,00  16.685.000,00 

  
МАНИФЕСТАЦИЈА 

„Просто к`о пасуљ“ 
   

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 100,000  100,000 

422900 Остали трошкови транспорта 100,000  100,000 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4,382,000  5,282,000 

423400 Услуге информисања 145,000  145,000 

423600 
Услуге за домаћинство и 
угоститељство 

350,000  350,000 

423700 Репрезентација 770,000  770,000 

423900 Остале опште услуге 3,117,000 900,000 4,017,000 



Планирани расходи Туристичке организације општине Темерин у 2022. години (дин) 
 

Подаци о висини појединачних плата 

 

Директор Марина Ињац 72,178.55 

Аналитичар за развој и унапређење туристичког производа Зоран Говедарица 63,224.75 

Аналаитичар за промоцију туристичке понуде Ивана Пејовић 63,224.75 

Реализатор за пројекте у туризму и међународну сарадњу Тамара Шите 63,224.75 

Финансијско-рачуноводствени аналитичар Зорица Огњеновић 63,224.75 

Координатор у туристичко информативном центру Јована Ђурђевић 63,224.75 

Информатор у туристичко информативном центру Бојана Пекез 29,967.80 

 

ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН 

 ЗА 2021. ГОДИНУ 

     

РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

ПРИХОДИ       

Рбр. Конто Расходи и издаци програмске активности 

Вредност у 2021. 

Буџетска 
средства 

Средства из 
осталих извора 

426000 МАТЕРИЈАЛ 684,000  684,000 

426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељства 

22,500  22,500 

426900 Материјали за посебне намене 661,500  661,500 

 УКУПНО: 5.166.000,00 900,000 6.066.000,00 

 

ПРОЈЕКАТ 
„Постављање туристичке 
саобраћајне сигнализације у 

општини Темерин“ 

   

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 400,000  400,000 
425200 Текуће поправке и одржавање опреме 400,000  400,000 

426000 МАТЕРИЈАЛ 600,000  600,000 
426900 Материјали за посебне намене 600,000  600,000 

 УКУПНО: 1.000.000,00  1.000.000,00 

  
МАНИФЕСТАЦИЈА 

„Михољски сусрети села“ 
   

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 80,000  80,000 
423400 Услуге информисања 70,000  70,000 

423700 Репрезентација 10,000  10,000 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 300,000  300,000 
424900 Медицинске услуге 300,000  300,000 

426000 МАТЕРИЈАЛ 120,000  120,000 
426900 Материјали за посебне намене 120,000  120,000 

 УКУПНО: 500.000,00  500.000,00 

     

 УКУПНО: 23.351.000,00  900.000,00 
   

24.251.000,00  



1 791000 Приходи из буџета 14,961 0 

2 791100 Приходи из буџета 14,961   

3 823000 Примања од продаје робе за даљу продају 0 0 

4 823100 Примања од продаје робе за даљу продају 0   

УКУПНО ЗА: 1502-0002  Туристичка промоција 14,961 0 

     

Рбр. Извори финансирања Вредност у 2021. 

1 01 - Приходи из буџета 14,961 

2 04 - Сопствени приходи буџетских корисника 0 

3 03 - Социјални доприноси 0 

УКУПНО  ЗА: 1502-0002  Туристичка промоција 14,961 

РАСХОДИ       

Рбр. Конто Расходи и издаци програмске активности 

Вредност у 2021. 

Буџетска 
средства 

Средства из 
осталих извора 

1 411000 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 6,088,000 0 

2 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 6,088,000   

3 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1,013,000 0 

4 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 700,000   

5 412200 Допринос за здравствено осигурање 313,000   

7 413000 Накнаде у натури 60,000 0 

8 413100 Накнаде у натури 60,000   

9 414000 Социјална давања запосленима 105,000 0 

10 414400 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
чланова уже породице и друге помоћи запосленом 

105,000   

11 415000 Накнаде трошкова за запослене 170,000 0 

12 415100 Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла 170,000   

13 416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 0 0 

14 416100 Јубиларне награде     

15 421000 Стални трошкови 204,000 0 

16 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 23,000   

17 421200 Енергетске услуге 91,000   

18 421300 Комуналне услуге 8,000   

19 421400 Услуге комуникације 42,000   

20 421500 Трошкови осигурања 40,000   

21 422000 Трошкови путовања 189,000 0 

22 422100 Трошкови службених путовања у земљи 135,000   

23 422200 Трошкови службених путовања у иностранству 0   

24 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 0   

25 422400 Трошкови путовања ученика 0   

26 422900 Остали трошкови транспорта 54,000   

27 423000 Услуге по уговору 5,954,000 0 

28 423100 Административне услуге 65,000   

29 423200 Компјутерске услуге 81,000   

30 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 71,000   

31 423400 Услуге информисања 549,000   

32 423500 Стручне услуге 163,000   

33 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 431,000   

34 423700 Репрезентација 641,000   

35 423900 Остале опште услуге 3,953,000   



36 424000 Специјализоване услуге 8,000 0 

37 424300 Медицинске услуге 8,000   

38 424900 Остале специјализоване услуге 0   

39 425000 Текуће поправке и одржавање 191,000 0 

40 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 62,000   

41 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 129,000   

42 426000 Материјал 490,000 0 

43 426100 Административни материјал 97,000   

44 426300 
Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 

82,000   

45 426800 
Mатеријали за одржавање хигијене и угоститељске 
услуге 

36,000   

46 426900 Материјали за посебне намене 275,000   

49 482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 8,000 0 

50 482200 Обавезне таксе 8,000   

51 511000 Зграде и грађевински објекти 120,000 0 

52 511400 Пројектно планирање 120,000   

53 512000 Машине и опрема 106,000 0 

54 512200 Административна опрема 106,000   

55 512900 
Опрема за производњу, моторна, непокретна и 
немоторна опрема 

    

56 523000 Залихе робе за даљу продају 255,000 0 

57 523100 Залихе робе за даљу продају 255,000   

УКУПНО ЗА: 1502-0002  Туристичка промоција 14,961,000 0 

Рбр. Извори финансирања Вредност у 2021. 

1 01 - Приходи из буџета 14,961,000 

2 04 - Сопствени приходи буџетских корисника 0 

3 03 - Социјални доприноси 0 

УКУПНО  ЗА: 1502-0002  Туристичка промоција 14,961,000 

Образложење 
     

       Утврђују се укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци буџета Туристичке 

организације 
    

општине Темерин у 2021. гoдини у следећим износима:     

     

I            Укупни приходи и примања                       14.961.000,00 динара     

II           Укупни расходи и издаци                             14.961.000,00 динара     

     

      Туристичка организација општине Темерин је током 2021. године остварила приходе у износу од 

 14.961.000,00 динара за потребе редовне делатности ТОО Темерин.  

Наведени приходи утрошени су на различите активности које  доприносе побољшању туристичке 

понуде општине Темерин.   

      Туристичка организација општине Темерин је током 2021. године остварила расходе у износу од 

14.961.000,00 динара који су утрошени за потребе редовне делатности ТОО Темерин. 

     

10.ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

У табеларном приказу испод, приказан је План јавних набавки. 

Током 2021. године Туристичка организација општине Темерин није спровела ниједну јавну набавку. 



Naručilac

Godina plana

Verzija plana

Datum usvajanja
Rbr Vrsta predmeta Predmet javne nabavke Procenjena vrednost Vrsta postupka Okvirno vreme 

pokretanja

CPV NSTJ 

izvršenja / isporuke

Tehnika Sprovodi drugi naručilac Napomena

TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE TEMERIN

2022

3

25.02.2022

PLAN JAVNIH NABAVKI

 

11.ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

Средства за оснивање, почетак и рад Туристичке организације обезбуђује се из: 

• буџета општине Темерин 

• прихода које оствари обављањем послова из своје надлежности 

• донација, прилога и спонзорства домаћих и страних правних и физичких лица 

• других извора у складу са овом одлуком, законом и Статутом Туристичке организације 

општине Темерин 

У случају престанка рада Туристичке организације преостала средства припадају оснивачу. 

12.НАЧИН И МЕСТО ЧУВАЊА ИНФОРМАЦИЈА 

Поступајући по основу закона и пратећих подзаконских аката, у Туристичкој организацији општине 

Темерин чувају се носачи информација на хард дисковима на рачунарима, на преносивим хард 

дисковима, у папирном облику. 

Туристичка организација општине Темерин не поседује писарницу, али се документа заводе, 

архивирају и воде се деловодници у складу са Правилником о канцеларијском пословању. 

Већина докумената је у писаној форми и као такав се чува у складу са Правилником о начину 

евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената. 

 

 

 

  

 

                                                            ______________________ 

                                                             Марина Ињац 

                                                             Туристичка организација 

                                                             Општине Темерина 
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