
На основу члана 4, 5. и 12. Закона о туризму („Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 
99/2011, 99/2012 и 84/2015), члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008,143/2016) и 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), 
Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана  13.09.2017. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
I  Град Ниш приступа изради  Програма развоја туризма за период  од 2018 - 2020. године. 
 
II Циљ израде Програма развоја туризма је сагледавање туристичких потенцијала и понуде 
Града Ниша, њихово унапређење и промоција и стварање услова за развој нових, ради  
ефикасног  коришћења туристичких капацитета и раст туристичке привреде Града Ниша.     

III Носилац израде програма је Град Ниш и Радна група за израду Програма развоја туризма  
Града Ниша 2018-2020. године. Градоначелник Града Ниша донеће Решење о формирању радне 
групе за израду Програма развоја туризма  Града Ниша 2018-2020. године. 
 
IV Програма ће реализовати Град Ниш, Градска управа – Секретаријат за привреду и 
Туристичка организација Ниша. 
 
V Програм  ће бити урађен и усвојен до краја 2017. године. 
 
V Административно - техничку подршку пружиће Канцеларији за локални економски развој и 
пројекте. 
 

Решење доставити: Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Градској 
управи Града Ниша - Секретариату за привреду, Туристичкој организацији Града Ниша . 
 
 
 
Број: 1121-9/2017-03 
У Нишу, 13.09.2017. године 
 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
  
 
   ПРЕДСЕДНИК 
 
 Дарко Булатовић 



 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 
 
 

На основу Закона о туризму Србије „Аутономна покрајина и јединице локалне 
самоуправе, у оквиру својих надлежности утврђених законом којим се уређује локална 
самоуправа и посебним законом, доносе Програм развоја туризма у складу са 
Стратегијом.“ 

Стратегија развоја туризма Србије  2016 - 2025  је усвојена 19. новембра 2016. 
године.  У складу са Законом о туризму и стратегијом, Министарство трговине и туризма и 
телекомуникација је обавестило Град Ниш о обавези приступања изради Програма развоја 
туризма у Аутономним покрајинама и осталим јединицама локалне самоуправе, 13. марта 
2017. године.  

Програм развоја туризма 2018-2020. године је стратешки документ у овој области, 
којим ће се квалитативно и квантитативно утврдити стање у претходном  периоду, 
препознати трендови и потребе и утврдити приоритети за наредни период у складу са 
Стратегијом развоја туризма Србије је 2016-2025, Ревизијом Стратегије развоја Града 
Ниша 2009- 2020, Акционим планом одрживог развоја Града Ниша 2015-2020 и 
Програмом развоја Града Ниша за 2017. годину, како би се обезбедила усклађеност развоја 
туризма са другим секторским политикама. 

Програм се доноси за туристичко подручје Ниша и Нишке Бање, за трогодишњи 
период. 

Циљ  израде Програма је добијање стратешког документа у области управљања, и 
унапређења туристичке дестинације, понуде и производа, кроз који ће се утврдити стање у 
овој области, препознати трендови, дефинисати приоритети за наредни период и дати 
смернице за примену истих. 

Израдом Програма дефинисани приоритети, односно највећи проблеми у области 
туризма биће детаљно анализирани и даће се смернице и могућности решавања истих у 
наредном периоду. Саставни део Програма је Акциони план који ће дефинисати и 
омогућити примену Програма. 
Програм  ће бити урађен и усвојен до краја 2017. године. 

Циљ Програма је израда стратешког документа у области туризма, којим ће се 
дефинисати проблеми из ове области и одредити приоритети у решавању истих, па се на 
основу наведеног приступа изради Програма развоја туризма за перод од 2018-2020. 
године. 
  

 
 
НАЧЕЛНИК 

                                                                                                              
     др Милан Ранђеловић                                                                                                              
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