
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(“Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и 
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала 
("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници оджаној дана 08.05.2018. године,  
доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Годишњег извештаја о пословању 
Туристичке организације Ниш за 2017. годину и Завршни рачун са финансијским 
извештајем о оствареним приходима и расходима Туристичке организације Ниш за 
2017. годину. 
 
 II Предлог решења о усвајању Годишњег извештаја о пословању Туристичке 
организације Ниш за 2017. годину и Завршни рачун са финансијским извештајем о 
оствареним приходима и расходима Туристичке организације Ниш за 2017. годину, 
доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред 
седнице Скупштине Града.  
 

III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Драган Карличић, секретар Секретаријата за привреду 
Градске управе Града Ниша.  
 
 
Број: 549-3/2018-03 
У Нишу, 08.05.2018. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 
 
 



 
 
  
 На основу члана  37. тачка 24 Статута Града Ниша (''Службени лист 
Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), 
 Скупштина Града Ниша, на седници одржаној __________2018. године 
донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 

           I УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о пословању Туристичке 
организације  Ниш за 2017. годину, број 405/2018 од 12.04.2018. године, који 
је усвојио Управни одбор ове организације Одлуком, број 404/2018 од 
12.04.2018. године и Завршни рачун са финансијским извештајем о 
оствареним приходима и расходима Туристичке организације Ниш за 2017. 
годину, број 199/2018 од 27.02.2018. године, који је усвојио Управни одбор 
ове организације, Одлуком број 198/2018 од 27.02.2018.године. 

II Решење доставити: Туристичкој организацији Ниш, Градској управи 
Града Ниша-Секретаријату за привреду и Секретаријату за финансије. 
 
 
 Број: 
 У Нишу,  
 
 
    СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
     
 
         Председник 
 
            Мр Раде Рајковић 
 

 
 
 

 



О б р а з л о ж е њ е 
 

Статутом Града Ниша („Сл.лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016) у члану 
37.став 1. тачка 24. предвиђено је да Скупштина Града Ниша разматра и усваја годишње 
извештаје о раду установа и других служби, чији је оснивач Град. 

Управни одбор је на седници одржаној 12.04.2018.године, Одлуком број 404/2018 
усвојио Годишњи извештај о пословању Туристичке организације Ниш за период 01.01.2017. 
до 31.12.2017. године, а Одлуком, број 198/2018 од 27.02.2018. године, усвојио је  Завршни 
рачун са финансијским извештајем  о оствареним приходима и расходима Туристичке 
организације Ниш за период 01.01.2017.-31.12.2017.годину.  
        Током 2017. године, Туристичка организација Ниш је спроводила низ активности у 
складу са Програмом рада за 2017. годину и то: 
-Развој туризма и промоција Града Ниша: 
У извештајном периоду Туристичка организација Ниш радила је на модернизацији 
промоције Града Ниша, у складу са светским трендовима и глобалном тражњом 
наглашавајући потенцијале Града и околине као незаобилазне туристичке дестинације 
разноврстних туристичких садржаја. 
-Издавачку  делатност: 
За што успешнију презентацију културно историјских, природних и других туристичких 
ресурса Града Ниша урађен  је савремени пропагандно-информативни материјал: 
Мапа града-двојезична, на српском и енглеском, Мапа околине - двојезична, на српском и 
енглеском, Општа брошура о Нишу на српском језику, бугарском, руском, Водич кроз 
културно-историјско наслеђе Ниша на српском језику, енглеском, бугарском, руском, 
Брошура о Нишкој тврђави на српском и енглеском,  Манастири и цркве Ниша и околине, 
Гастрономски водич кроз Ниш, Књига о Нишу, на српском и енглеском, Монографија Ниша 
на српском и енглеском и др.  
-Вршена је промоција на сајмовима туризма и другим тематским манифестацијама у земљи и 
иностранству: 
Учествовање на  сајмовима туризма у земљи:  
Међународни сајам туризма у Београду, Сајам омладинског туризма „Youth fair“,                       
Међународни сајам туризма у Новом Саду,  Међународни сајам туризма и сеоског туризма у 
Крагујевцу. 
Учествовање на  сајмовима туризма у иностранству: 
Међународни сајам туризма у Љубљани, Међународни сајам туризма у  Братислави 
Међународни сајам туризма у  Софији, Међународни сајам туризма у Берлину. 
Учествовање на манифестацијама  и друге промоције: 
Манифестација Види Србију, Nisville, Дани банице-Бела Паланка, Међународни фестивал 
туристичких публикација“Кофер слова“ и др. 
-У 2017. години ТОН је  организовао низ догађаја и био  подршка у организацији догађаја од 
значаја за бољу туристичку презентацију Града: 
Међународни сајам туризма у Нишу, Светски дан туризма,“ПозитивНИ“, Караван „Види 
Србију“, Градска слава Св Цар Константин и царица Јелена, Манифестација“Заштитници 
тврђаве“, “Изађи ми на теглу“, The Maze Play“, Планинска трка „Соколов пут 2017“, Светски 
куп у параглајдингу и др. 
-Вршено је оглашавање и рекламирање на интернету, телевизији, радио станицама у 
новинама и часописима; 
Оглашавање у магазинима, туристичким новинама, националним ревијама, дневним 
новинама и др. 
Предузимане су активности на: Управљању интернет страницом (www.visitnis.som); 
Оглашавању на интернет порталима; Присутности на друштвеним мрежама. 
-Односи с јавношћу, Студијске групе и директна промоција и Билборд кампања. 
-Спроведене су активности на: Брендирању Ниша-изградњи дестинацијског идентитета и 
развијању вредности дестинацијског бренда. 
 
 

http://www.visitnis.som/


 
 
-Туристички промет за период јануар –децембар Града Ниша 2017.године.  
За наведени период дошло је до повећања укупног броја туриста за 26% у односу на исти 
период 2016.године, при чему је број домаћих туриста повећан за 16%, а број иностраних 
повећан за 34,5%. У Нишу је за исти период ноћило 17% више туриста него у истом периоду 
2016. године, од чега 6% ноћења домаћих туриста и 32% више ноћења страних туриста. 
-Спроведене су активности на Учешћу  на пројектима: 
Уређење и санација Летње позорнице; Јачање јавних служби у Нишу за развој заснован на 
валоризацији историјског и територијалног наслеђа; Изградња Визиторског центра Церјанска 
пећина. 
-Спроведене су активности и на: Унапређењу  информисаности туриста током боравка у 
Нишу: рад туристичких инфо центара и едукацији кадрова.  

На основу финансијског извештаја Туристичке организације Ниш за 2017. годину, o 
оствареним приходима и расходима, укупни приходи и примања остварени су у износу 
48.505.000,00 динара. Расходи и издаци остварени су у износу од 61.838.000,00 динара. 
Мањак прихода и примања-  буџетски дефицит 13.333.000,00 динара.  
 Буџетски дефицит је коригован покрићем извршених расхода из наменски 
опредељених средстава која су пренета по завршном рачуну 31.12.2016.године у износу од 
14.026.000,00 динара, тако да коначни износ оствареног укупног суфицита износи  693.000,00 
динара, чиме је остварен позитиван финасијски резултат. 

Имајући у виду да су   Годишњи извештај о пословању Туристичке организације Ниш 
за 2017. годину и Финансијски извештај о оствареним приходима и расходима Туристичке 
организације Ниш од 01.01.2017.–31.12.2017. године, сачињени у складу са законом и 
прописима Града, предлаже се доношење Решења као у диспозитиву. 

 
 

                   СЕКРЕТАР 
                                                       

Драган Карличић 
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