
 
 
 На основу члана 56.  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и 
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 05.02.2015. године, доноси 
                         
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I   Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Туристичке 
организације Ниш за период 01.01.2014.-31.12.2014. године са Финансијским 
извештајем о оствареним приходима и расходима Туристичке организације Ниш. 

 
II   Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације 

Ниш за период 01.01.2014.-31.12.2014. године са Финансијским извештајем о 
оствареним приходима и расходима Туристичке организације Ниш доставља се 
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града 
 

 III  За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређујe се Драган Карличић, начелник Управе за привреду, одрживи 
развој и заштиту животне средине и Урош Парлић, директор Туристичке организације 
Ниш. 

 
 

 
 
Број: 209-8/2015-03 
У Нишу,  05.02.2015. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

  
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 
 

 

 



 



 

 

  

 На основу члана 16. и 37. тачка 24 Статута Града Ниша (''Службени 

лист Града Ниша, број 88/2008), 

 Скупштина Града Ниша на седници одржаној __________2015. 

године доноси 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 

 I  УСВАЈА СЕ Извештај о раду Туристичке организације Ниш за 

период 01.01.2014.-31.12.2014.године , број 63/2015  од 02.02.2015. године, 

који је усвојио Управни одбор ове организације Одлуком број 64/2015 од 

02.02.2015. године са Финансијским извештајем о оствареним приходима и 

расходима Туристичке организације Ниш од 01.01.2014. до 31.12.2014. 

године, број 65/2015 од 02.02.2015.године, који је усвојио Управни одбор 

ове организације Одлуком број 66/2015 од 02.02.2015.године. 

II Решење доставити: Туристичкој организацији Ниш, Управи за 

привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и Управи за 

финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 

 

 

 Број: 

 У Нишу,  

 

    СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 

     

         Председник 

 

          Проф. др Миле Илић 

 

 

 

 
 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 

 На основу члана 4. Закона о јавним службама (''Службени гласник 

РС'', број 42/91, 71/94, 79/2005-др.закон), члана 39 Закона о туризму 

(''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010, 99/2011-др.закон и 

93/2012),Скупштина Града Ниша донела је Одлуку о оснивању Туристичке 

организације Ниша. 

 Одлуком о оснивању Туристичке организације Ниша, праћење рада 

Туристичке организације, поверено је Управи за привреду, одрживи развој 

и заштиту животне средине. 

 Основна делатност Туристичке организације Ниша је промоција 

туризма на територији Града Ниша, сходно члану 39 Закона о туризму 

(''Службени гласник РС'', број 36/09, 88/10, 99/11-др. закон и 93/12). 

        На основу члана 20. Статута Туристичке организације Ниш, Управни 

одбор ове организације донео је Одлуку број 64/2015 од 02.02.2015.године 

о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације Ниш и Одлуку број 

66/2015 од 02.02.2015.године о усвајању Финансијског извештаја о 

оствареним приходима и расходима од 01.01.2014. до 31.12.2014.године и 

доставио оснивачу. 

 Туристичка организација Ниша је у 2014. години обављала послове 

наведене у Извештају о раду за 2014. годину, а у складу са Финансијским 

извештајем о оствареним приходима и расходима од 01.01.2014. – 

31.12.2014. године.   

 Послови  које је Туристичка организација Ниш обављала у 

претходном периоду, а били су усмерени пре свега на промоцију и 

презентацију Града Ниша, као атрактивног туристичког места,  могу се 

поделити у неколико сегмената: 

1. Издавачка делатност, 

2. Израда и набавка пригодних сувенира, 

3. Промотивно информативне активности у Граду, на домаћим и 

иностраним сајмовима и другим манифестацијама, 

4. Организација и учешће у организацији догађаја у граду Нишу, 

5. Сарадња на пројектима и самостално учешће у изради пројеката од 

значаја за развој туристичких потенцијала и постојеће туристичке 

понуде у Граду, 

6. Медијска кампања на домаћем и иностраном тржишту и односи са 

јавношћу, 



7. Сарадња са турооператорима и организацијама из области туризма, 

8. Интернет презентација и израда апликација, 

9. Видео презентација и 

10. Брендирање Ниша– изградња дестинацијског идентитета и развијање 

вредности дестинацијског бренда. 

 Укупно остварени приходи и примања ТОН-а у 2014.години износе  

44.131.000,00 динара, од чега 25.150.000,00 динара су приходи из буџета 

Града; 10.093.000,00 динара су приходи пренети од међународних 

организација намењени за реализацију пројекта ''Менаџмент туристичких 

дестинација Софија-Ниш'' (МОТОДЕСТИН);  2.611.000,00 динара су 

приходи од Града намењени предфинансирању пројекта МОТОДЕСТИН и 

6.277.000,00 динара  представљају приходе и примања од пружања услуга 

и продаја робе  из осталих извора.  

По финансијском извештају ТОН-а укупни расходи и издаци износе  

43.945.000,00 динара, тако да је остварен вишак прихода – суфицит у 

износу од 186.000,00 динара.  

 Имајући у виду да су Извештај о раду Туристичке организације Ниш 

за 2014. годину и Финансијски извештај о оствареним приходима и 

расходима Туристичке организације Ниш од 01.01.2014. – 31.12.2014. 

године,  сачињени у складу са Законом и прописима Града,  Управа за 

привреду, одрживи развој и заштиту животне средине предлаже доношење 

Решења као у диспозитиву. 

 

  

               У права за привреду, одрживи  

  развој и заштиту животне средине 

 

                 НАЧЕЛНИК 

 

                      Драган Карличић 

 

 

 

 

 

 

 



TУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ 

Управни одбор 

Бр: ____________ 

02.02.2015. године 

Н и ш 

 

 

 На основу члана 10. став 1. тачка 2. Одлуке о Туристичкој организацији Ниш („Сл. 

лист града Ниша“ бр. 1/2002, 32/2002 и 9/2013) и члана 20. став 1. тачка 2. Статута 

Туристичке организације Ниш, Управни одбор Туристичке организације Ниш, на седници 

одржаној дана 02.02.2015. године донео је 

 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

1. Усваја се Извештај о раду Туристичке организације Ниш за период 01.01.2014. - 

31.12.2014. године. 

 

2. Извештај о раду из тачке 1. ове одлуке и одлуку Управног одбора Туристичке 

организације Ниш, доставити оснивачу, преко Управе за привреду, одрживи развој 

и заштиту животне средине, као ресорној управи за праћење пословања Туристичке 

организације Ниш. 

 

 

Образложење 

 

 Одлуком о Туристичкој организацији Ниш, предвиђено је да оснивач, град Ниш, 

преко надлежног органа града, даје сагласност на Извештај о раду Туристичке 

организације Ниш. Такође је и Статутом Туристичке организације Ниш предвиђено да се 

извештај о раду доноси уз сагласност надлежног органа града. 

 Извештајем о раду Туристичке организације Ниш за период 01.01.2014.-31.12.2014. 

године обухваћене су активности из делатности Туристичке организације Ниш за 

2014.годину, а у оквиру расположивих средстава предвиђених Финансијским планом 

Туристичке организације Ниш за 2014. годину, те је донета одлука као у диспозитиву. 

 

 

 

Управни одбор Туристичке организације Ниш 

Невенка Аничић, заменик председника 

 

 



 

 

 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј   О   Р А Д У 

за период 01.01.2014 - 31.12.2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниш, фебруар 2015. г. 
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1. ПРОФИЛ  ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О «ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ НИШ» 
 

Оснивање:  

Туристичка организација Ниш је правни следбеник Туристичког савеза Општине Ниш. 

Одлуком Скупштине града Ниша  (Сл. лист града Ниша бр  4/95 и 17/97) организовано 

је најпре Градско јавно предузеће “Туристичка организација Ниш”. Доношењем нове 

одлуке о «Туристичкој организацији Ниш» бр. 06-3/2002-13/01 од 15.01.2002.г. (Сл. 

лист града Ниша 1/2002 и 32/02 ), оснивач је променио правни облик организовања 

Туристичке организације Ниш, у складу са Законом о туризму.   

 
Регистрација:  

Туристичка организација Ниш (скраћени назив «ТОН») је уписана у регистар 

Трговинског суда у Нишу, решењем Фи. бр. 138/2002  од 06.02.2002. године. 

Код Републичког завода за статистику Туристичка организација Ниш је по врсти  

облика организовања разврстана као: установа, шифра 85, а делатност по 

класификацији је: уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области 

економије, шифра  8413.  

 

Основни подаци: 

Седиште: Ниш, ул. Вожда Карађорђа 7. 

Делатност: шифра 8413 – уређивање  пословањa  и допринос успешнијем пословању у 
области економије. 
  
Текући рачуни код Управе за трезор: 

БУЏЕТСКИ: 840-297641-90 

СОПСТВЕНИ: 840-45647-54 

ТОН  је у систему ПДВ-а. 
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2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

 
Туристичка организација Ниш је у периоду од 1.1.2014. до 31.12.2014. године 

спроводила активности у складу са Програмом рада за 2014. годину као и текуће 
активности које су биле везане за догађаје у граду Нишу током 2014. године. 

Послови  које је Туристичка организација Ниш обављала у претходном периоду 

могу се поделити у неколико сегмената: 

1. Издавачка делатност 

2. Израда и набавка пригодних  сувенира 

3. Промотивно-информативне активности у граду, на домаћим и иностраним 

сајмовима и другим манифестацијама  

4. Организација и учешће у организацији догађаја у  граду Нишу 

5. Сарадња на пројектима и самостално учешће у изради пројеката од значаја за 

развој туристичких потенцијала и постојеће туристичке понуде у граду 

6. Медијска кампања на домаћем и иностраном тржишту и односи са јавношћу 

7. Сарадња са туроператорима и  организацијама из области туризма   

8. Интернет презентација и израда апликација 

9. Видео презентација 

10. Брендирање Ниша – изградња дестинацијског идентитета и развијање 

вредности дестинацијског бренда 
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 I Издавачка делатност 

  

Туристичка организација Ниш је током 2014. године штампала више врста 

туристичких публикација. Штампани материјал дистрибуиран је потенцијалним 

туристима на сајмовима туризма у земљи и иностранству, као и гостима који су већ у 

посети граду. За што успешнију презентацију културних, историјских, природних и 

других туристичких ресурса града Ниша неопходан је савремен, редизајниран 

пропагандно-информативни материјал који прати најновије трендове у издаваштву. 

Урађена је и дигитализација појединих штампаних публикација и прилагођена за 

коришћење путем интернета и мобилних телефона, чиме је повећана приступачност 

информација свим заинтересованим посетиоцима. Пропагандни материјал који je 

штампан током 2014 године  :  

• Пропагандни материјали намењен туристима који већ бораве у граду  

• Пропагандни материјал намењен презентацијама на сајмовима и 

промоцијама у земљи и иностранству.  

• Промотивни материјали о туристичким садржајима града са вишеструком 

наменом 

Туристичке публикације које су штампане у периоду од 1.01.2014 – 31.12.2014 : 

 

• Нова oпшта брошура о граду Нишу  

 

Ова брошура намењена је пружању освновних информација о граду, уз нагласак на 

најзначајније културно историјске и природне атракције, као и доживљаје које град 

Ниш може да пружи туристима. Писана на интересантан начин, са посебним акцентом 

на специфичан менталит и дух гостопримљивих Нишлија, ова брошура је свакако пун 

погодак када је презентација и промоција града у питању. 

  

• Мапа града – двојезична / српско-енглески – допуњено издање 
 

Као и претходних година, Туристичка организација Ниш штампала је ново издање 

мапе града, на којој је истакнуто и описано 10 најатрактивнијих културно-историјских 

локација које ТОН препоручује да туристи посете током боравка у граду. На мапи су 

такође означене и локације ресторана, кафана, смештајних објеката, места за провод, 

важних институција и сл. са ажурираним подацима о сваком од њих. 

 

• Специјализована брошура о активном одмору у Нишу и околини  - Nis 

Adventure Outdoor на српском и енглеском језику 

 

Брошуром Nis Adventure Outdoor град Ниш и његова непосредна околина 

представљени су као атрактивна дестинација за авантуристичка путовања, адреналин 
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туре и бављење екстремним спортовима. На интересантан начин, уз доста фотографија 

представљене су све природне атракције, сви постојећи и потенцијални локалитети 

који су погодни за бављење екстремним спортовима, као и манифестације из те 

области које се одржавају у Нишу и околини.  

 

• Брошура о Нишкој Бањи на српском и енглеском језику 

Садржи све важне информације потребне туристима за организацију свог боравка у 

овом здравствено-лечилишном центру. 

 

• Водич кроз културно-историјско наслеђе Ниша на српском и енглеском 

језику 

Овај водич представља једно од најобимнијх издања коју је ТОН до сада посветио 

промоцији културно-историјског наслеђа Ниша. Уз интересантне приче и чињенице из 

историје града туристима се пружају и детаљне информације о културно-историјском 

благу града и околине (музеји, споменици, значајни историјски локалитети и 

грађевине, цркве и манастири). 

 

• Нове разгледнице Ниша  

ТОН је урадио графичку припрему и штампао 10 потпуно нових, модерно 

дизајнираних разгледница са различитим мотивима града Ниша и Нишке Бање.  

 

• Књига о Нишу, на српском и енглеском језику 

 

Током 2014. године ТОН је припремио измењено издање књиге о Нишу која је први 

пут издата 2012. године.  У њој су се нашли бројни нови, занимљиви текстови о бурној 

историји Ниша, културно-историјским споменицима, манастирима и црквама, старим 

урбаним целинама и грађевинама, Нишкој Бањи, природним лепотама , као и о бројним 

узбудљивим активностима које  Ниш и околина пружају посетиоцима – активни одмор, 

фестивали и догађаји, забава, мерак и јединствени кулинарски специјалитети. 

У оквиру промоције манифестација у граду, које организује или подржава, ТОН 

је дизајнирао, припремио и штампао тролисте, флајере, рекламне кесе, захвалнице, 

позивнице (тролист о Нишкој Бањи, Nis Adventure флајер, рекламне кесе, захвалнице, 

позивнице, штампа рекламног материјала на ПВЦ фолији, израда сценографије од 

специјалних материјала ради уређења простора на сајмовима и манифестацијама на 

којима је учествовао ТОН). 

Услед повећања броја туриста у граду, ТОН је током 2014. године штампао и 

додатне количине већ постојећег промотивног материјала (туристичка мапа и општа 

брошура на српском и енглеском језику).  
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II Израда сувенира 

 

 Интересовање туриста за сувенире са мотивима цара Константина и Христовог 

монограма наставило се и у 2014. године, тако да су туристички инфо-центри и даље 

имали у понуди велики избор сувенира са овим мотивима (магнети, текст Миланског 

едикта у туби, значке, привесци, чаше, женски накит). 

Како би обогатила понуду сувенира са аутентичним и препознатљивим 

мотивима града, Туристичка организација Ниш је почетком маја 2014. упутила јавни 

позив произвођачима и дизајнерима сувенира. Поред адекватног идејног решења, 

услови за понуђаче подразумевали су и регистровану фирму, као и могућност да 

произвођач сам врши производњу понуђених сувенира и идејних решења. Након 

завршеног конкурса ТОН није успео да издвоји понуду која је испуњавала све потребне 

услове за сарадњу. Из тог разлога ТОН је урадио нова идејна решења за мајце, 

магнете, привеске за кључеве и др. са препознатљивим мотивима града Ниша, како би 

створио аутентичан сувенир. 

ТОН је током 2014. године пружао подршку бројним манифестацијама и 

догађајима обезбеђујући поклон пакете - сувенира и промо материјала. Такође је 

обезбеђивао и поклон пакете званичним делегацијама које су посећивале Град, као  и 

делегацијама које су из Ниша носиле обележја града и тако презентовала град.  
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III Промоција Ниша на сајмовима и другим 

манифестацијама 

 Туристичка организација Ниша је током 2014. године учествовала на бројним 
сајмовима у земљи и иностранству где је представила туристичку понуду Ниша, Нишке 
Бање и околине. 
 
 
Сајмови у земљи и иностранству: 
 
• Holiday & Spa Expo, Софија, Бугарска,  13 -15.02.2014 
 
• 36. Међународни сајам туризма, Београд, 27.02.-02.03.2014.  
 
• МИТТ,  Москва , Русија, 19-22.03.2014. 
 
• Travel  Market, Скопље, Македонија,10-12.04.2014. 
 
• „ЛИСТ“ Лукавац, Босна и Херцеговина, 8-10.05.2014. 
 
• 3. Регионални сајам омладинског туризма „Youth Fair“ – Нови Сад, 08/09.јул 2014. 

год 
 
• Међународни сајам туризма и здравља, Бања Лука, БиХ, 18/20.09.2014.год. 

 

• Међународни сајам туризма и сеоског туризма – Крагујевац, 27/29.новембар 2014. 
год. 

 
• 3.Сајам спорта – Београд, 27/29.новембар 2014. год.  
 

 
Учешће на форумима, конференцијама и другим пословним окупљањима:  

  
•    Туристички форум, Борско језеро, 8-11.05.2014.год.  

 
• Конференција инвестиционог форума – МАСИФ СТАРА ПЛАНИНА, Mаnagement, 

Supervision and promotion of tourism Facilities of STARA PLANINA mountain – MASSIF 
STARA PLANINA, Стара Планина, - 12.04.2014. год. 

 
• Bussines самит – Упослимо Србију „Културно-историјски времеплов“ – Врњачка 

Бања, 28.06.2014.год. 
 

• „Програм Креативна Европа 2014-2020: Србија и перспективе европске сарадње“, 
Прва конференција Деска Креативна Европа Србија – Београд, 30.јун/02.јул 2014. 
год. 

 
• Промоција „Google street view“ сервиса, Београд, 10. јул 2014.год. Први градови које 

обухвата сервис су Београд, Нови Сад и Ниш. 
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• Радни састанак делегације Града Требиња и директора школа и културних установа 
са представницима Градске општине Медијана и директорима школа и културних 
установа града Ниша – ГО Медијана, Ниш, 08/09. септембар 2014. Год 

 
• Састанак ТОН-а са Његовом екселенцијом, грофом Филипом Пикапјетром, Великоим 

Канцеларом Војног и Болничког реда Св. Лазара из Јерусалима и његовом 
делегацијом – „Повезивање града Ниша са међународном организацијом „Green 
Pilgrimage Network“ – Ниш, 15. септембар 2014. год  

 
• Састанак ТОН-а са делегацијом Приморско-Горанске жупаније, града Ријеке, 

аеродром Ријека и општине Омишаљ, у оквиру њихове посете Управи за слободне 
зоне Министарства финансија Републике Србије у Београду, Граду Нишу, 
Регионалној привредној комори Ниш, и Пиротском управном округу, општини Пирот 
и и Слободној зони Пирот – Ниш, 07.10.2014. год. 

 
• Пројекат сарадње градова Арла и Ниша – Арл, Француска, 05/09. октобар 2014. год.  

 

• Семинар „Политика руралног развоја: Средство економског развоја у служби 

локалних заједница“  - Ниш, Скупштина града, 12.новембар 2014. год.  

 

• 10. Изложба туристичких публикација Србије 2014. – Крушевац, 16/17 октобар 

2014. год.  

 

• Округли сто „Покрени се за промоцију науке“ – Ниш, 19. новембар 2014. год.  

 
 

Учешће на манифестацијама и презентацијама: 
 

• Сајам Вина – Ниш, 15/16. август 2014. год. 
 

•    „Дани банице 2014“ 15-17.08.2014.  
 
•    Сајам рукотворина у Београду 21.08.2014.год.  

 
• 127. Смедеревска јесен – Смедерево, 20.09.2014. год. 

 
• 7. Изложба сувенира и туристичких публикација „Лесковац 2014“ – Лесковац, 

13/14.новембар 2014. год. - Туристичка организација Ниш са ове изложбе вратила 
се са освојеним првим местом у две категорије - СЕТ ТУРИСТИЧКИХ ПУБЛИКАЦИЈА 
и СЕТ РАЗГЛЕДНИЦА. 
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IV Организација и учешће у организацији догађаја у граду 

Нишу 
 

 Учешћем у организацији или самом организацијом догађаја ТОН креира имиџ 

града Ниша као пожељне туристичке дестинације. Поред организације Сајма туризма у 

Нишу и учешћа на Сајмовима туризма и презентацијама у земљи и иностранству 

активности ТОН-а усмерене су и на креирање и подршку многобројним  

манифестацијама које могу да доведу посетиоце у град. Учешће у организацији или 

самом организацијом догађаја ТОН је побољшабао имиџ града Ниша као пожељне 

туристичке дестинације у крајњем циљу. 

 

 Поред финансијске подршке, ТОН према могућностима, пружа и нематеријалну 

подршку изабраним догађајима путем промоције на презентацијама, сајмовима, у 

туристичким публикацијама, на интеренет сајту и сличним промотивним активностима. 

 

• 15. Међународни сајам туризма и активног одмора - ’’TOURISM, 

ADVENTURE & NATURE“ 

15. Међународни сајам туризма и Активног одмора - ’’TOURISM, ADVENTURE & 

NATURE“ одржан је у периоду од  03-05. априла 2014. године у хали „Чаир“. Као и 

претходних година на сајму је презентована туристичка понуда Ниша као и региона  и 

градова у Србији са понудама туристичких агенција и туроператора за предстојећу 

летњу сезону. 

Будући да је тема Сајма и ове године био “активни одмор”, учествовали су и бројни 

излагачи из ове области која бележи све већи тренд раста. Тим поводом посебан део 

излагачког простора хале је био намењен бесплатној презентацији клубова и 

удружења за екстремне спортове из Ниша и Србије.  

У оквиру Сајма одржана је и једнодневна тематска конференција на којој су 

учесници представили своје авантуристичке програме, активности и догађаје 

засноване на активном одмору, екстремним спортовима и “туризму посебних интереса.” 

На конференцији су присуствовале најзначајније организације, клубови  из Ниша као и 

представници организација које реализују програме из области активног одмора у 

Србији. Конференцију је отворила Драгана Рајбловић, представница спортског клуба 

„Alti Team“, прва жена из Југоисточне Европе која је освојила највиши врх света - Монт 

Еверест.  

Циљ конференције био је и промоција авантуристичког туризма у околини Ниша 

која обилује добрим теренима и има огорман потенцијал за развој, као и указивање на 

нове теоријске и практичне смернице из ове области које се могу применити код нас. 

За време трајања 15. Међународног сајма туризма, Туристичка организација Ниш је 

у сарадњи са Радио Београдом организовала емитовање интервјуа и емисија директно 

из Ниша у свим најзначајнијим програмима овог националног радија, а у парку „Чаир“ 
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одржан је и бесплатан концерт на коме су за грађане Ниша, учеснике и посетиоце 

сајма наступали бројни популарни певачи народне, рок и поп музике уз пратњу 

ревијског народног оркестра РТС-а (Ансамбл Грош Јасна Кочијашевић, Драгослав 

Михајловић, Чеда Марковић, Биљана Петковић, Весна Димић-Илић, Јован Михаљица, 

Нада Јовановић, рок групе - Кербер, Новембар и Пулс). Програм је реализован у 

оквиру обележавања јубилеја – 90 година од оснивања Радио Београда. 

На Сајму туризма 2014. године учествовало је 108 излагача из земље и 

инсостранства - туристичке агенције, туристичке организације, хотелијери, 

туроператори, клубови екстремних спортова, као и удружења и самостални излагачи из 

области производње сувенира.  

 

• „Соколов пут 2014“ - први планински маратон у категорији „sky race“ у 

Србији, Нишка Бања – Сува планина, 10/11.05.2014. год  

 

 Прва „небеска трка“, планински маратон „Соколов пут“ успешно је одржан у 

Нишкој Бањи и на обронцима Суве планине. Према светским пропозицијама о тркачким 

стазама на планинама, које узимају у обзир висинску разлику, дужину и тежину стазе - 

„Соколов пут“ је уврштен је у захтевну категорију „sky race“ (дужина стазе: 22км, 

успон: 2.169м). Као нови изазов за тркаче у Србији и иностранству „Соколов пут“ је 

привукао велику пажњу, па је на првој оваквој трци у Србији учествовало 207 

такмичара у две категорије - 93 тркача и 114 планинара.  

 

Тркачи и планининари из Србије, Македоније, Хрватске, Ирана, Енглеске и 

Америке нису крили одушевљење овом несвакидашњом стазом која је од центра Нишке 

Бање, понегде суровим крајоликом Суве планине, водила преко врхова Мосор, Соколов 

камен, до највишег врха Трема. 

 

Поред изузетно захтевне организације због тешког терена и непредвидљивих 

временских услова, трка је завршена у сјајном спортском духу и без повреда 

такмичара. За учеснике је био обезбеђен и бесплатан камп у Нишкој Бањи, као и 

вечера којом је и званично започела манифестација.  

 

У циљу даље промоције и презентације трке и потенцијала околине Ниша, 

израрађен је фото и видео материјал који приказује саму трку, али и сва пратећа 

дешавања у оквиру манифестације и користиће се за даљу маркетиншку промоцију 

оваквих активности у околини града. 

 

ТОН је организовао ову манифестацију у сарадњи са Савезом екстремних 

спортова Србије, Удружењем „Freestyler” и Градском општином Нишка Бања. TOН је у 

организацију укључио и локална планинарска друштва „Железничар“ и „Мосор“, клуб 

„ПАРК Натуре“, коњички клуб „Нониус“, као и „Сафари клуб Ниш“, који су дали знатан 

допринос реализацији овако захтевне манифестације. Трку су помогли : ИДЕА, 
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Институт „Нишка Бања“, „Хербалифе“, „Ласта“ Београд, „Планинка“, ЕД „Југоисток“, 

Градске општине Црвени Крст и Пантелеј. 

Уз напомену да конфигурација ове стазе испуњава све светске стандарде, 

следеће године се очекује много већи број такмичара из земље и иностранства. 

 

 

• Градска слава „Свети цар Константин и царица Јелена“ – 

31.05/06.06.2014. 

 

 Због ванредне ситуације, проглашене услед поплава у земљи, одлуком Градског 

већа прослава Градске славе је сведена на церемонију обележавања у храму светог 

цара Константина и царице Јелене и одржавање симпозијума „Ниш и Византија“, док су 

све манифестације и пратећи програми забавног карактера отказани, па је ТОН 

отказао све планиране активности и активно учествовао у прикупљању помоћи 

угроженом становништву. 

 

• Бициклистичка трка –„ МТБ Трофеј Константин“– 08.06.2014.  

           Прва бициклистичка трка „МТБ Трофеј Константин“ одржана је на обронцима 

Суве планине са стартом и циљем у центру Нишке Бање. Организатор трке је 

бициклистички клуб „Константин“ из Ниша , а Туристичка организација Ниш и Градска 

општина Нишка Бања су као суорганизатори дали свој допринос у организацији и 

реализацији ове трке. На трци је учествовало преко 100 лиценцираних и 

нелиценцираних такмичара из Србије и Црне Горе.   

Такмичари из различитих категорија и различитих година старости (од 6 до 50 

година) опробали су се на кружној шумској стази дужине 4300 м пред великим бројем 

љубитеља бициклизма. Стаза коју су организаори специјално уредили за ово 

такмичење побрала је симпатије учесника који нису крили задовољство и назвали је 

једном од најизазовнијих и најбоље обележених стаза у региону, са сјајном природом и 

великим потенцијалом за развој планинског бициклизма.  

Иако се по први пут организује, трка је привукла најзначајнија имена српског и 

црногорског бициклизма, као што су: представници репрезентације Црне Горе, Бојан 

Ђурђић - бициклиста крагујевачког „Радничког“, вишегодишњи првак Србије и 

вишеструки победник Балканског шампионата- Алекса Марић из Црвене Звезде, Ивана 

Костић из Орловца-Црна Трава ... 

 

• Летњи сајам књига, сувенира и туристичких брошура - 24.06./05.07.2014.  

Туристичка организација Ниш је у сарадњи са „Медивестом КТ“ организовала 

„Летњи сајам књига, сувенира и туристичких брошура“, који је током лета одржан на 

Тргу краља Милана. На сајму се представило 16 излагача из целе Србије који су 
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презентовати нова издања стручне и научне литературе, сувенире и туристичке 

брошуре.  

За време сајма ТОН је организовао акцију прикупљању књига које су дониране 

становницима области које је погодила поплава, на коју се одазвао велики број 

грађана Ниша.  

 

• Трг старих заната, сувенира и рукотворина – 07/11. 07. 2014.  

Туристичка манифестација „Трг старих заната,сувенира и рукотворина“ је још 

једна нова манифестација која је одржана током 2014. године. 

Организацијом овакве манифестације Туристичка организација Ниш је не само 

презентовала неке од старих заната, већ је и показала да се залаже за очување, 

неговање и заштиту од нестајања овог дела наслеђа града Ниша. Како се за учешће 

одазвао велики број удружења и самосталних занатлија, који су били изузетно 

задовољни идејом и реализацијом, а и због општег интересовања грађана, туриста и 

медија, ТОН планира да и у 2015. године организује ову туристичку манифестацију. 

 

• Обележавање јубилеја -100 година од објаве Великог рата – 28. 07. 2014.  

Обележавање јубилеја - 100 година од објаве Великог рата, почело је 

церемонијом испраћања учесника експедиције “Путевима српске војске у Првом 

светском рату“. Експедиција која је кренула са Трга краља Милана, прешла је 

теренским возилима трасу дугу 3.800 км, преко Шапца, Цера, Колубаре, Црне Горе, 

Албаније, Грчке и Македоније, назад до Србије. Туристичка организација Ниш помогла 

је организацију церемоније и логистику целе експедиције. 

Истог дана одржана је и свечана седница Владе Србије у згради Бановине где је 

пре једног века заседала ратна Влада Краљевине Србије. Седница која је имала 

свечани и радни карактер, одржана је као подсећање на дан када је тадашњем 

председнику Владе Николи Пашићу, уручен телеграм о објави рата од стране Аустро-

угарске, што се сматра почетком Првог светског рата. 

 

• Гастро – туристичка олимпијада – 23/25. 08. 2014.  

Град Ниш је први пут био домаћин такмичењу које окупља угоститељске и 

туристичке раднике југоисточне Европе. Учесници су се од 23. до 25. августа 

такмичили у припремању: рибље чорбе и паприкаша, јела од меса, а своје умеће 

показали и бармени и фламбери. Такмичари из разних делова света представили су 

велики број специјалитета карактеристичних за њихову земљу и нацију. Осим 

такмичења, организоване су и изложбе, стручна предавања и трибине из области 
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гастрономије, туризма, хотелијерства, као и презентације специјалитета националних 

кухиња земаља учесница. 

 

• Туристички програм “Посета стадиону Чаир и ФК Раднички“ -27.08.2014. 

год.  

 Удружење „Зелени кључ“ из Ниша и Туристичка организација Ниш, 

организовали је заједнички пројекат којим су омогућили деци млађег узраста из 

општина Прешево и Бујановац да током дводневне посете обиђу стадион „Чаир“ и 

упознају се са историјом и традицијом фудбалског клуба „Раднички-Ниш“. Осим 

упознавања са храмом нишких  „Мераклија“ деца су имала прилику да обиђу и упознају 

остале знаменистости града. 

  

• Промоција књиге и трибина „Закотрљај ме око света“  – 12.09.2014. 

Промоција књиге „Закотрљај ме око света“ одржана је 12.09.2014. године у 

Универзитетској библиотеци „Никола Тесла“ у Нишу, на којој  је ауторка књиге 

Снежана Радојичић представила своју књигу о путовању бициклом по свету и одржала 

двочасовно предавање о новом тренду путовања - цикло-путовању.  

 Туристичка организација Ниш је у сарадњи са бициклистичким клубовма из 

Ниша омогућила Снежани да бициклом обиђе Сићевачку и Јелашничку клисуру, Нишку 

Бању и све значајне културно-историјске локалитете у граду. Ова интересантна 

промотивна тура обиласка нишких туристичких атракција бициклом била је медијски 

пропраћена од стране РТС-а. 

 

• Уклонимо баријере – 23.09.2014.  

 Туристичка организација Ниш била је део друштвене акције „Уклонимо 

баријере“, која је имала за циљ разбијање стереотипа о особама са инвалидитетом  и 

указивање на неопходходност поправљања постојећег стања када је у питању 

доступност важним објектима у граду. Организован је конкурс за средњошколце под 

називом "Уклонимо баријере В - Ја то могу" за најбоље графичко решење плаката 

акције, за најбољи текст и музику за песму која промовише права особа са 

инвалидитетом и особа са посебним потребама. За крај акције организован је 

бесплатни концерт Младена Војичића – Тифе, Галета из групе “Кербер” и Најде из 

групе “Византија”.  
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• Светски дан туризма – 27.09.2014.  

 Светски дан туризма (WTD), 27. септембар, се сваке године обележава са идејом 

да се међународна заједница подсети на важност туризма у социјалној, културној, 

политичкој и економској сфери. Тема овогодишњег Светског дана туризма био је 

„Туризам и развој заједнице“ и имала је за циљ да нагласи потенцијал туризма у 

унапређењу развоја заједница широм света, као и улогу коју заједница има у одрживом 

развоју туризма.  

 Тим поводом, ТОН је организовао низ програма којима су се промовисале 

културне и природне атракције града Ниша и околине. У сарадњи са ГО Пантелеј 

организован је обилазак канала Церјанске пећине, са циљем да се Церјанска пећина 

представи као природна атракција са великим туристичким потенцијалом. Церјанска 

печина за разлику од комерцијалних, туристички уређених пећина, може да понуди 

идеалне услове за авантуризам и допринесе одрживом развоју заједнице. Акцију су 

подржали Дирекција за изградњу града Ниша и Завод за заштиту природе Србије.             

Заједно са Народним музејом Ниш, удружењем „Niš greeter service“ и удружењем 

„Млади за туризам“, Туристичка организација Ниш је организовала бесплатне туре 

разгледања града под називом “Упознај Ниш – буди туриста у свом граду”  и  

бесплатне улазнице за најзначајне објекте културно-историјске баштине града 

(Археолошка сала Народног музеја, споменик Ћеле кула и Концентрациони логор „12. 

фебруар“). 

 

• Концерт  руског хора „Глинка“ – 22. октобар 2014.  

Један од највећих светских хорова данашњице, руски државни академски хор 

„Глинка“ из Санкт Петербурга, трећи пут гост је града Ниша. Концерт је одржан у 

Саборном храму, под диригенстком палицом чувеног диригента Владислава 

Чернушенка.   

 

• Новогодишњи сајам сувенира и украса – Ниш, 15/31.децембар 2014. год.  

   Новогодишњи сајам сувенира и украса, у организацији Туристичке оганизације 

Ниш, одржан је на Тргу краља Милана пре новогодишњих празника. Сајам је окупио 40 

учесника и у уређеном простору омогућио посетиоцима и грађанима да купе 

новогодишње украсе, честитке, поклоне, сувенире, рукотворине и књиге. Један од 

излагача који је привукао највећу пажњу била је Специјална школа и  дом ученика - 

Бубањ, који су понудили симпатичне украсе и честитке - рад деце из школе.  
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Манифестације и догађаји чију реализацију  је подржао ТОН:  

• Oxygen free 2014 – 29/30.03.2014., 4. Међународно такмичење у 

роњењу на дах,  базени  СЦ „Чаир“ – „Oxygen Free Pool Competition“. 

Такмичење се нашло у календару „Aida Internacional“ и угостило 40  

такмичара и такмичарки из Србије, Немачке, Словеније, Бугарске и 

Хрватске.  

• Отворено првенство Србије – Naissub Apnea Cup, 05/06.04.2014, 

Базени, СЦ Чаир, Међународно такмичење у роњењу на дах. 

o „Нишки златни котлић 2014“ – 09.05.2014.год, Ниш, 10. Међународно 

такмичење у спремању јела од рибе, рибље чорбе и рибљег паприкаша. 

 

o Хуманитарна ноћ – 17.05.2014.,  Ниш.  Уместо најављене „Ноћи музеја“ 

због поплава које су се догодиле у Србији овај културни догађај 

попримио је хуманитарни карактер, тако да је инфо центар у 

Обреновићевој улици постао прихватни пункт за прикупљање 

хуманитарне помоћи. 

 

o SMART академија – 30.05.2014, Ниш, Семинар намењен младима и 

њиховој улози активизму. 

 

o Хуманитарна утакмица „Водом против воде“ – 02.06.2014, Ниш, 

Хуманитарна фудбалска утакмица између глумаца из филма 

"Монтевидео" и познатих Нишлија. Сва прикупљена средства упућена су  

најугроженијим градовима погођеним поплавама. 

 

o 18. Нишавска регата – 15.06.2014, Такмичење у брзом веслању, на 

такмичарској стази дугој 5км, од Доње Врежине до центра Ниша. 

 

o Параглајдинг куп – 28/29.06.2014, Нишка Бања,  Такмичење у 

параглајдингу, „Niš Open 2014.“  

o Међународна изложба рукотворина и колекционарства - АДА, 

27.06-04.07.2014, Ада., 44 МИРК у оквиру манифестације „Дани Аде 

2014“. 

o Гљиваријада – 29.06.2014, Нишка Бања, Међународна туристичко-

миколошка манифестација. 

 

o "Бекство у природу", 05.07.2014, Каменички вис, Ниш. Мултимедијални 

еколошко-музички фестивал.  

 

o 7. Међународни студентски фестивал фолклора, 07/20.07.2014, 

Ниш. Током свих дана фестивала, на више локација наступило је око 500 
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учесника, међу којима су и студентски ансамбли из Бугарске, Грчке, 

Мексика, Пољске и Румуније. 

 

o 34. Такмичење у спремању јела националне кухиње, 

17/19.07.2014, Косјерић. Циљ ове манифестације је очување корена и 

наслеђа Србије. Удружење угоститељских и туристичких посленика Ниш, 

је освојило 16 златних медаља и пехар за прво место у спремању јела 

националне кухиње. 

 

o „Summer in Toponica 2014“, 19.07-03.08.2014. Доња Топоница. Млади 

волонтери из различитих земаља света, својим радом помажу локалној 

заједници, док се истовремено упознају са нашом културом, обичајима и 

традицијом.  

 

o 9. Смотра савеза извиђача Србије, 25.07/04.08.2014, Бела Црква. 

Смотра савеза извиђача Србије је најзначајније и најбројније окупљање 

извиђача у Србији. Учесници Смотре имају прилику да учествују у разним 

активностима које су везане за културу, науку, технику, спорт, екологију, 

живот у природи и многе друге области. 

 

o Интернационални сусрет делегације 30 младих из свих земаља 

Европе, у организацији Европског студентског форума AEGEE Ниш, 

25/29.07.2014. Ниш. 

 

o Летњи камп „Step in – Step out“ - Индиго , 01/06.08.2014, Ниш.  

 

o Nisville  13-16.08.2014  

 

o „Stand up“ комедија, 22.08.2014. год, Ниш. Форма стендап комедије 

доживљава велику популарност и код нас. Између лаке забаве и 

луцидних увида у живот, стендап комедија представља идеалну културну 

активност за широку публику. 

 

o Културна размена „Ниш – Напуљ“, 25/31.08.2014. год. BEST Ниш. У 

циљу упознавања студената из других земаља са културним садржајем, 

традицицијом и историјом нашег града и државе, организује културну 

размену која помаже студентима да постану интернационално 

оријентисани. 

 

o Фестивал етно стваралаштва „Етно сусрети“, Нишка Бања, 

05/06.09.2014. год.  

 

o Планинарска акција „3. Јесењи успон на Соколов камен“ , 

27.09.2014. год, Сува планина.   
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o 18. Shooting rally – стрелиштe Градац, Кнез Село, 04. октобар 2014. год.  

Међународно такмичење у екстремној вожњи џиповима уз практичну 

употребу оружја. 

 

o  „Сусрети пријатељства – Радост Европе 2014 у Нишу“ – 

Светосавски дом, Ниш, 06.октобар 2014. год. У оквиру међународног 

сусрета деце Европе, “Радост Европе” (Београд), седми пут по реду, ова 

манифестација се одржава и у Нишу.  

 

o Словеначка културна заједница „Франц Прешерн“ – Ниш, 

11.октобар 2014. год. Прослава десетогодишњице постојања. 

 

o Светски дан заштите животиња, дводневна манифестација – Ниш, 

11/12.октобар 2014. год. Циљ манифестације је подизање свести код 

деце и грађана о поштовању и бризи према животињама.  

 

o Манифестација „Дани гљива“ – атријум општине Пантелеј, Ниш, 26. 

октобар 2014.  

 

o 40. Нишке музичке свечаности – Ниш, 30.октобар/14. новембар 2014. 

год. Јубиларни 40. НИМУС окупио је реномиране светске и домаће 

музичаре који су нишкој публици пружили нека од најрепрезентативнијих 

дела класичне музике.  

 

o „Evro Balkans“ куп – Ниш, 21/22.новембар 2014. год. Међународни 

турнир у стонотенису. 

 

o Акција „Додај Боје“, Уклонимо баријере  – Ниш, 25.новембар 2014. 

год. Циљ ове кампање јесте промовисање права особа са инвалидитетом 

и осетљивих група. 
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VI Пројекти и сарадња на пројектима 
 

 

• Реализација пројекта прекограничне сарадње са Бугарском „Менаџмент 

туристичких дестинација Софија-Ниш“ (MOTODESTIN) 

Туристичка организација Ниш је као водећи партнер на пројекту успешно 

реализовала све планиране активности до 21.01.2014. и у сарадњи са општином 

Софија упешно имплементирала пројекат прекограничне сарадње Бугарска – Србија. 

Пројектом су побољшани и створени повољни услови за одрживу туристичку 

експлоатацију локалних природних добара и културног наслеђа у прекограничном 

региону. Извшена је активна промоција туристичких дестинација Софија-Ниш уз 

коришћење модерних, иновативних и мултимедијалних средстава за планирање и 

управљање дестинацијама. Коришћењем ових технологија побољшана је и 

информисаност туриста, који ће увек моћи на најбржи начин да добију неопходне 

податке и организују свој боравак у овим дестинацијама.  

Резултати: 

o Анализа стања туристичких услуга и захтева у Нишу и околини  

Анализа представља истраживања туристичког тржишта кроз прикупљање 

информација о потражњи и понуди, а све с циљем како би се на темељу таквих 

истраживања формулисала политика, стратегија и планови туристичке дестинације.   

o Студија о најбољим примерима у туризму Европске Уније 

Студија обухвата истраживање најбољих примера дестинација из Европске 

Уније које су са сличним туристичким потенцијалима развиле или теже ка развоју 

одрживог туризма. Ова анализа послужиће као позитиван пример за квалитетније 

управљање дестинацијама и планирање будућих пројеката.  

o Развој заједничког wеб портала Софије и Ниша – www.nis-

sofia.cом  

Заједнички wеб сајт две туристичке дестинације садржи најновије податке о 

туристичким атракцијама, смештајним и угоститељским капацитетима, 

манифестацијама и осталим битним информацијама за туристе.  Урађен на српском, 

бугарском и енглеском језику, сајт  је конструисан према најновијим светским 

трендвима, тако да корисницима пружа могућност приступа информацијама и преко 

мобилних телефона и таблета. Заједнички wеб портал намењен је атрактивној 

промоцију туристичких дестинација Софије и Ниша. Заједничка платфома обезбеђује 

корисницима лак приступ великој бази података у комбинацији са различитим 

апликацијама.   
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o Развој бесплатних апликација за мобилне телефоне – Visit Nis и 

Nis Adventure 

Мобилне, андроид апликације представљају савремене туристичке водиче кроз 

град Ниш и његову околину. Апликације се могу бесплатно преузети на Google play и 

након инсталације, при употреби не изискују коришћење интернета. Апликација „Visit 

Nis“ корисницима пружа информације о туристичким атракцијама и активностима у 

граду, тј. урбаном делу града Ниша, док апликација „Nis Adventure“ информише 

кориснике о локалитетима у околини Ниша, могућностима за рекреацију и бављење 

ектремним спортовима.  

o Развој интегрисаног менаџмент софтвера  

Специјализовани софтвер представља систем за управљање туристичким рутама 

и програмима у околини Софије и Ниша. Софтвер је инсталиран у информативним 

излозима (киосцима) са “Touch Screen” екранима и пружа свеобухватне информације, 

неопходне туристима за планирање путовања и боравка у одабраној дестинацији.  

o Постављање информативних киоска 

Информативни киосци постављени су на најпрометнијим локацијама у ужем 

центру града: Тврђава бб, Вожда Карађорђа 5, Цара Душана 30, Обреновићева 38 и у 

Нишкој Бањи - Синђелићева 3б. Они пружају свеобухватне информације туристима, 

које су им потребне за планирање путовања и боравка у одабраној дестинацији 

(културно и историјско наслеђе, музеји, галерије, рекреација, смештај, ресторани, 

позоришта итд.) 

 
 
• Пројекат „Откриј незнану страну Балкана“  

 Регионални центар за развој МСПП  Ниш д.о.о. Ниш реализовао је пројекат – 

„Откриј незнану страну Балкана“ са партнерима из Бугарске (Regional Development 

Agency and Bussines Centre 2000, Montana). Пројекат финансира ЕУ у оквиру 

прекограничног ИПА програма Бугарска – Србија. Као један од учесника и 

представника Нишавског округа, ТОН је учествовао на Међународној коференцији – 

„Прекогранични тематски туризам – средства за промоцију регоналног идентитета 

региона Монтане и Нишавског округа“ која је одржана у периоду од 15-16. јануара 

2014. године. 

 

• Пројекат „Путевима српске војске у Првом светском рату“  
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Туристичка организација Ниш била је суорганизатор експедиције „Путевима 

српске војске у Првом светском рату“, коју је организовала спортска организација 

„Сафари клуб Ниш“.  

Улога ТОН-а била је у припреми путовања и успостављању комуникације са 

локалним туристичким организацијама, локалним самоуправама као и представницима 

Републике Србије на траси кретања (амбасада у Тирани, конзулат у Солуну, амбасада у 

Скопљу). 

Експедиција је трајала од 28.07. – 14.08.2014. године , а теренска возила која су 

учествовала у експедицији кретала су се путевима српске војске у Првом светском 

рату. Траса дуга 3.800 км водила је преко Крагујевца, Београда, Шапца, Лознице, 

Крупња, Ваљева, Струганика, Чачка, Драгачева, Пријепоља, Врања, Бојника, Прокупља 

у Србији, преко Мојковца у Црној Гори, Скадра, Тиране, Влоре, Дуреса и Фиера у 

Албанији, преко Крфа и Солуна у Грчкој, Кајмакчалана, Битоле, Велеса, Скопља и 

Старог Нагоричана у Македонији. Један од циљева је био да се изврши непосредан 

увид у кретање српске војске у Првом светском рату, као и да се прикупе нови подаци 

и чињенице везане за ову голготу, које ће се искористити за снимање документарног 

филма. 

У градовима и земљама који су учесници експедиције обишли истакнута је 

чињеница да је тадашња Краљевина Србија била прва нападнута у Првом светском 

рату, а да је град Ниш у том периоду био „ратна престоница“, односно седиште Владе и 

Народне скупштине. У свим градовима у којима је експедиција боравила подељен је и 

промотивни материјал о граду и његовој околини.  

Током посете договорена је сарадња са Националном агенцијом Републике 

Македоније о заједничкој туристичкој промоцији Македоније и града Ниша. Такође, 

конзулат Репубилке Србије у Солуну понудио је своју помоћ и подршку у презентацији 

Ниша у Грчкој.  

 

• Стара планина – инспирација за рурални и интеркултурни туризам 

 Центар за развој грађанског друштва „PROTECTA“ је у оквиру пројекта 

прекограничне сарадње општине Сврљиг и општине Вршец из Бугарске („Стара 

планина – инспирација за рурални и интеркултурни туризам“) организовао завршну 

конференцију под називом „Улога сеоског и интеркултурног туризма за равоја 

пограничног регона“. Конференција је одржана у Вршецу у пероду од 24 до 26. марта 

2014. године. Туристичка организација Ниш је у оквиру конференције презентовала 

туристичку понуду града Ниша и околине. 

  

• Пројекат – „Израда студије и презентације могућности развоја                                 

“ low cost” саобраћаја на Аеродрому Константин Велики Ниш“  
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Директор Туристичке организације Ниш Урош Парлић, по овлашћењу 

градоначелника Ниша проф. Др. Зорана Перишића започео je током марта/априла 

2014. године низ активности ради успостављања директне комуникације са највишим 

представницима менаџмента авио компаније “Wizz Air” у Женеви.  

Након успостављеног контакта и предлога за отварање авио линија компаније 

“Wizz Air”  са нишког аеродрома, договорена је посета потпредседника компаније и 

представника менаџмента. ТОН је специјално за ову прилику у сарадњи са 

Регионалном развојном агенцијом „ЈУГ“ и Канцеларијом града Ниша у Бриселу урадио 

нову презентацију Ниша и припремио анализу потенцијала тржишта централне и 

југоисточне Србије као и анализу потенцијалних путника из српске дијаспоре са 

територије Европе. Организован је боравак и студијски обилазак аеродрома и 

уговорена је посета техничког тима компаније . 

Након посете техничког и  тима за развој нових дестинација компаније “Wizz 

Air”, приступило се изради стратегије за реструктурирање аеродрома и спровођење 

процедуре за испуњење техничких предуслова за оперативни рад аеродрома у режиму 

увећања броја путника (више од 300 ротација годишње).  

Након што су у сарадњи са министарством инфраструктуре  и директоратом за 

цивилни саобраћај испуњени и технички услови, новембра 2014. године потписан је 

уговор о сарадњи чиме је нишки аеродром „Константин Велики“ стављен на листу 95 

градова редовног саобраћаја компаније “Wizz Air” који креће већ јуна месеца 2015 год.. 

 

• Пројекат – „Израда студије о постојећем стању у Tврђави  са проблемима 

заштите и могућности туристичке валоризације тврђаве  са израдом 

Пројекта одрживог управљања тврђавом  од стране ТОН-а “  

Упркос идеалној локацији и огромном културно – историјском потенцијалу, 

Тврђава у Нишу, у стању у коме се налази, свакако не представља понос града. У овом 

тренутку, поред пријатних садржаја - галерија и башти, у Тврђави се могу видети и 

многи неукусни садржаји који уз лоше санитарне услове доводе до тога да многи 

туристи имају примедбе током посете Тврђави. Иако је најфреквентнија туристичка 

локација и прва дестинација коју туристи посете када су у Нишу, Тврђава у овом 

стању, тренутно више сведочи о нашем лошем односу према историји и наслеђу. 

Стихијска организација манифестација, преклапање надлежности, недостатак 

стратегије и било каквог плана руковођења овим простором доприноси томе да се 

Тврђава налази у општем стању расула.   

Лошу слику остављају и бројни рекламни панои и транспаренти који се, пре и за 

време трајања манифестација, постављају на бедеме Тврђаве и на улазну Стамбол 

капију, што свакако од Тврђаве не чини препознатљив симбол града.  
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Прилази Тврђави из свих праваца који су такође неадекватно решени (од 

полигона за обуку возача, до цветне пијаце са продајним штандовима поред којих 

туристи морају да прођу кад долазе до Тврђаве), као и неадекватан паркинг простор,  

говоре о недовољној бризи домаћина о историјском наслеђу уопште и Тврђави, која је 

највећи и најзначајнији објекат када су туристички садржаји у питању. 

Иако је у Стратегији културног развоја града Ниша за период 2012–2015. године 

(2011.) јасно наглашен значај Туристичке организације Ниш у промоцији културно – 

историјске баштине овог града, данашње стање ствари не указује да је ТОН као 

институција  довољно укључена у озбиљне процесе који би могли да искористе све 

њене капацитете. ТОН је у претходним годинама био углавном прихваћен само као 

давалац логистике, без могућности за иницијативу и допринос бољем управљању 

културно-историјском баштином, заједно са установама културе у Нишу.  

Тиме је не само смањена могућност за туристичку  промоцију Ниша, већ ни 

основни процеси који чине валоризацију баштине нису дошли до пуног изражаја 

(партнерско учешће на пројектима није довољно учестало, координација институција је 

спора и недовољна као и проток документације и информација између њих итд). 

Оваквим стањем посебно је погођена Тврђава, као највећи баштинарски потенцијал 

који граду даје културно-историјску особеност. Један од главних разлога за то лежи у 

надлежностима бројних институција које у разним доменима имају право над старањем 

и промоцијом њеног садржаја. Неадекватна комуникација између тих институција често 

доводи до половичних резултата за које се не могу утврдити тачни узроци, а могуће 

мањкавости обично се приписују опречним правним и стручним потезима којима су 

резултати праћени.  

У вези свега наведеног, наметнула се потреба да се за управу и старање над 

Тврђавом постави једна институција која би преузела и одговорност да се уреди и 

поправи постојеће стање. Та институција би као primus inter pares, имала иницијативу у 

активностима које градске установе културе имају у овом комплексу, са циљем да се 

постигне максимална координинација валоризације и промоције културно-историјске 

баштине Ниша у Тврђави. 

С тим у вези, Туристичка организација Ниш конципирала је и образложила свој 

програм развоја и управљања због кога би старање о Тврђави требало да буде 

препуштено ТОН-у уз кординацију са надлежним установама у граду. Програм је 

делимично заснован на outsourcing-y, којим би се рад установа културе у граду 

растеретио, а резултати очувања културне баштине ефикасније реализовали и мерили. 

У Програму развоја и управљања Тврђавом ТОН је дефинисао четири капитална 

домена за баштинарску и туристичко-комерцијалну експлоатацију Нишке тврђаве: 

1. Развој и понуда нових тематских садржаја 

Под овим се подразумева промоција локалитета и здања у Тврђави на начин 

који до сада није примењиван. То се посебно односи на антички период и период 

османске управе, који је могуће поделити на чак три тематске целине. Баштина из оба 
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периода била би допуњена нематеријалним сегментом, са циљем да се обогати и да 

њихову туристичку промоцију учини атрактивнијом.  

 

2. Анимација и интеграција културно-историјског садржаја Тврђаве у 

образовни програм локалних школа. 

У оквиру просветних активности били би конципирани посебни планови наставе 

преко којих би млади у Нишу стицали знања о друштвеним процесима на Балкану и 

Европи са аспекта локалних трагова одређених епоха. Циљ овога је развој локал-

патриотизма код младих у Нишу, као и свест о вредности и значају очувања културно-

историјске баштине града. У зависности од узраста, ТОН би овакву понуду реализовао 

преко стручних водича и аниматора-педагога. Анимација би била посебно значајна, не 

само за најмлађе домаће туристе, већ и за конгресни туризам; појединци не би више 

индивидуално долазили у Ниш на своје пословне боравке, већ би имали услове да 

поведу и своје породице.  

3. Боља контрола експлоатације историјских здања у привредно-

забавне сврхе и пружање логистике на манифестацијама велике 

посећености на територији Тврђаве. 

Имајући под своју надлежност старање о Тврђави, ТОН би стекао право да 

доведе у ред и прилагоди садржаје који се пружају у закупљеним привредним и 

угоститељским објектима унутар Тврђаве. Ово право би омогућило квалитетније и 

савесније чување Тврђаве, као тематске целине, али и могућност да се превентивно 

делује код надлежних органа и брзо интервенише уколико дође до кршења услова под 

којима је одређени објекат дат на коришћење привредном лицу. Организаторима 

манифестација у Тврђави, сарадња са ТОН-ом би олакшала реализацију планираног 

пројекта, док би у исто време пружила ТОН-у увид у поштовање поступака који су за те 

прилике прописани (физичка заштита споменика културе у Тврђави, безбедносних 

мера, поштовање санитарних прописа итд).  

4. Примена баштинарског манифеста Агенде 21 за културу и Qualicities  

стандарда. 

Као затворена целина, Нишка тврђава представља идеално тло за примену 

стандарда за промоцију и експлоатацију културно-историјске баштине, који су данас у 

Европи широко прихваћени (унификација и стандардизација сигнализације, начин 

тематског уређења, доношење посебних мера о заштити споменика кутуре, зонирање 

културно-историјског простора итд). Старање над Тврђавом по наведеним стандардима 

довело би до њихове примене и у другим деловима града (Казанџијско сокаче, 

споменици, паркови), при чему би Тврђава била расадник примера  добре праксе. 

Поред тога, с обзиром на знање и праксу које поседује, ТОН је једина организација у 

Нишу која може адекватно да промовише видљивост примене тих стандарда, не само 

пред градским становништвом већ и код наменски циљаних група туриста које би ове 

промене могле да привуку.  
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Стављање Нишке тврђаве под надлежност ТОН-а дало би два позитивна 

резултата.  Први, Тврђава би постала место „беле економије“ са могућношћу да 

остварује приход од тематског и визуелно складног уређења целог простора, са пуно 

разноврсних тематских садржаја. Други, рад ТОН-а постао би индикатор видљиве и 

практично спровођене баштинарске политике градских власти. А самим тим би 

допринело да и локално становништво постане  свесно значаја туризма као привредне 

гране, што је значајно за средину која је у претходним деценијама за главни извор 

својих прихода сматрала искључиво индустријску производњу.  

 

• Пројекат – „Путевима Тесле кроз Србију“  

 Туристичка организација Ниш укључила се у пројекат развоја руте "Путевима 

Тесле" који треба да створи озбиљан културно-туристички производ, који ће на 

најбољи начин науку, културу и традицију Србије представити широм света.  

Пројекат „Путевима Тесле“ поставио је Завод за проучавање културног 

развитка, а саму руту развија Кластер путева културе, који окупља преко 40 

институција културе, туристичких организација, привредника, шест факултета. Овај пут 

културе базира се на наративном брендирању и туристима нуди јединствен доживљај и 

осећај повратка кроз време. 

Пројекат „ПУТЕВИ ТЕСЛЕ И НИШ, С ПОЧЕТКА 20. ВЕКА“, указује на улогу коју је 

град Ниш имао у изградњи две хидроелектране - „Св. Петка“ и „Сићево“. „Св.  Петка“ је 

свечано отворена 21. јануара 1908. год и од тада у њој није било значајнијих радова и 

измена, све је исто као и пре једног века и као таква је прави музеј. Основна идеја  да 

се две мале хидроелектране које до сада нису биле отворене за јавност, учине 

приступачним за туристе и за стручне туристичке посете, и да се пре свега нађу на 

културној рути „Путевима Тесле“. 

Велики значај пројекта постављања културно туристичке руте "Путевима Тесле 

кроз Србију" истакла су чак четири министарства: Министарство културе и 

информисања, Сектор за туризам Министарства финансија и привреде, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја и Министарство енергетике, а иза њега је стала 

и Скупштина града Београда. Културна рута  „Путевима Тесле“ је добар пример 

пројекта који је успео да удружи више сектора – културу, науку, образовање, туризам и 

привреду, али и да активно укључи локалне заједнице. 

У оквиру пројекта, 10.7. 2014. организована је на нивоу Србије манифестација – 

„Тесла дан“, а град Ниш и ТОН су се прикључили организацијом манифестације „Тесла 

и Ниш са почетка XX века“. Програм је обухватао посету Универзитетској библиотеци 

„Никола Тесла“, где је одржана видео-презентација, са посебним освртом на колекцију 

о Николи Тесли, а у наставку је новинарима и свим заинтересованим посетиоцима 

омогућена посета хидроелектрани „Св.Петка“ у Сићеву. Хидроелектрана „Света Петка“, 

која је још увек у функцији, једна је од најстаријих хидроцентрала у Србији. Саграђена 

је 1908. године према проналасцима и идејама Николе Тесле и Ђорђа Станојевића. Као 
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један од сведока почетка електрификације у Србији и експлоатације електричне 

енергије у Нишу уврштена је у програм „Путевима Тесле и Станојевића“ на нивоу целе 

Србије. 

У оквиру туре обиласка хидроцентрале током “Тесла дана“ промовисан је и 

новитет у туристичкој понуди Ниша - „Винско село Малча“. У овом интерсантном 

винском подруму посетиоци се, кроз презентацију четири различита начина 

производње вина, могу на тренутак вратити неколико векова уназад, уживати у винима 

карактеристичним за тај период и осетити разлику у начину производње вина, пре и 

после употребе електричне енергије. 

Ова промотивна тура привукла је велику пажњу грађана,  медија,  и бизнис 

сектора из области обновљивих извора енергије, тако да је ТОН путем бројних 

репортажа у локалним и националним медијима овај начин промовисао ресурс који има 

тенденцију да постане јак и препознатљив бренд. 

 

• Пројекат „Музика, уметност, култура – уједињују Балкан”  

Водећи партнер на пројекту је читалиште „Братство 1869” из Ћустендила у 

Бугарској, а локални партнер у Србији је Музичка школа из Ниша, која је имала  

подршку Туристичке организације Ниш. Пројекат „Музика, уметност, култура уједињују 

Балкан“ има за циљ да унапреди успостављену и појача културну сарадњу градова 

Ниш и Ћустендил. Пројекат је реализован уз подршку Европске уније, кроз програм 

прекограничне сарадње Србије и Бугарске.  

 

• Пројекат – Ниш Прича- „Niš Talking“  

У сарадњи са компанијом Телеком Србија, Туристичка организација Ниш је 

успешно радила на пројекту израде мобилне, смарт апликације „Ниш прича – Nis 

talking“ и тиме је апликација обогаћена за још један град и његове знаменитости.  

Знаменитости о којима желимо више да знамо, а које деценијама красе град 

Ниш од сада је могуће открити из потпуно новог угла. Бесплатна апликација „Ниш 

прича“  пружа доживљај несвакидашњег разгледања најважнијих градских локација 

мобилним телефоном. 

Апликација обухвата 41 културно-историјски објекат за које је ТОН писао 

текстове фокусирајући се на историјске податке, али који садрже и занимљивости и 

анегдоте. Завод за заштиту заштиту културе Ниш уступио је ТОН-у фотографије старог 

Ниша које ће пратити текст истовремено оживљавајући дух старог времена. 

Након преузимања апликације „Ниш прича“ са Google Play-a, довољно је да се 

камера смарт телефона усмери ка наближој жељеној локацији, телефон ће је 

препознати и на екрану ће се приказати низ кратких текстова које прати и аудио-
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водич. Уцртане мапе, које корисника воде кроз прошлост и садашњост Ниша 

омогућавају да се планира разгледање, док апликација туристу води најпогоднијом 

рутом. 

Апликација је доступна на српском и енглеском језику, и може се бесплатно 

преузети са Google Play-a i App Store-a за два најзаступљенија оперативна система за 

мобилне уређаје. 

Завршетак рада на апликацији крунисан је промоцијом, која је одржана у 

Павиљону у Тврђави у присуству медија, хотелијера, и свих оних који су на директан 

или индиректан начин повезани са туристичким и економским сектором.  

Апликацију је презентовао ПР Телекома Србије, који је објашњавао како се 

апликација преузима и користи.  Након презентације, уследила је шетња Тврђавом где 

су и други могли, на лицу места, да провере како апликација функционише.  

У оквиру ове промоције, ТОН је свим хотелијерима и привредним субјектима 

туризма поделио бесплатне промо флајере са упутством за употребу апликације за 

лакше сналажење туриста по граду.  

 
• Пројекат – Отварање новог инфо пункта у пешачкој зони града “ 

  

Туристичка организација је у сарадњи са Канцеларијом за младе града Ниша 

отворила свој нови  инфо центар у самом срцу града –пешачка зона у којем се 

реализовао потпуно очекивано највећи број посета и захтева за мапама, 

сувенирима и  информацијама препорукама о садржајима у граду .Из тих разлога 

тај инфо центар који је отворен у простору који се уаједнички користи  има током 

летње сезоне најдуже радно време, и из пројекта сарадње са гритер службом 

стално дежурство волонтера –гритера. 

Такође извршена је делимична реконструкција постојећег инфо центра у Виждовој 

улици у делу простора за боравак запослених ) мини чајна кухиња, опремање 

рачунарима , видео екраном за  емитовање промо филмова  и нвим светлосним 

системом за унутрашњост простора  
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VI Медијска кампања и односи са јавношћу 

  
Рекламирање и оглашавање  у новинама и специјализованим 

часописима, као и емитовање промотивних спотова на телевизији представља 

значајан облик промовисања туристичке понуде једне туристичке дестинације. У циљу 

промоције разноликих туристичких атрактивности Ниша и осталих садржаја који 

привлаче пажњу туриста, Туристичка организација Ниш је наставила са интензивном 

медијском кампањом на  телевизијским станицама и новинским кућама.   

Током 2014. године Туристичка организација Ниш одржала је више 

конференција за новинаре ради промоције догађаја у граду или као најаву нових 

пројеката и новина у туристичкој понуди: 

• Промоција и најава 15. Међународног сајма туризма у Нишу обухватала је велику 

медијску кампању: гостовања на ТВ станицама (НТВ, Зона плус и ТВ Bellamie), 

рекламни спотови на радио станицама (City Radio, Radio 7, TDI – radio Радио 

Београд), као и рекламирање на билбордима на свим фреквентним локацијама у 

граду. У склопу медијске кампање, ТОН је у центру града, у пешачкој зони, 

организовао промоцију Сајма намењену млађој популацији, уз музику коју је 

пуштао DJ и поделу промотивних флајера. Неколико дана пре почетка сајма у 

„Медиа центру“ организована је и прес конференција. 

Део промотивне кампање Сајма било је и укључивање у акцију „Радио који се 

види“, организовано поводом обележавања 90 година рада Радио Београда. У 

оквиру овог програма ТОН је омогућио да се током целог дана за време одржавања 

Сајма туризма, извештава из града Ниша кроз директна укључења у програм Радио 

Београда 1 и Радио Београда 202. Програм из Ниша почео је у једној од 

најпопуларнијих емисија Радио Београда „Буђење“, која је емитована из 

Казанџијског сокачета. Током емисије представник Туристичке организације Ниш 

говорио је слушаоцима о актуленим дешавањима у Нишу, о Сајму туризма, као и о 

интересантним подацима о туристичкој понуди града.  Укључивање је настављено и 

у осталим емисијама током дана: Спорови у култури, Шетња, Фамилиологија, 

Караван, Поп Карусел и Културни кругови.  

• Као суорганизатор манифестације „Небеска трка“ – планински маратон „Соколов 

пут“, ТОН је заједно са партнерима организовао прес конференцију у Медија центру 

на којој је најављен и презентован овај интересантан догађај. Ради промоције 

догађаја и промоције Ниша и околине као дестинације идеалне за бављење 

екстремним спортовима и дестинације која пружа могућности за доживљај активног 

одмора, организована су и бројна гостовања и емитовани прилози на локалним и 

националним ТВ станицама (НТВ, Зона плус ,ТВ Bellamie, ТВ Пинк, Прва ТВ). 
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• Уз најаву догађаја - бициклистичка трка „Трофеј Константин“, ТОН је током 

гостовања на локалним тв станицама (НТВ, Зона плус и ТВ Bellamie) представио и 

све програме и могућности које околина Ниша нуди за активни одмор. 

 

• ТОН је омогућио презентацију Ниша на аргантинском каналу „Еl trece“ и учествовао 

у снимању туристичког промотивног програма  ‘’Resto del Мundo’’ тог канала. Овај 

канал прати 12 милиона претплатника из Јужне и Централне Америке, а филмом су 

представљени најважнији културно-историјски атракције у граду, фестивали, 

провод и гастрономија. 

 

 

VII Сарадња са туроператорима и организацијама из 

области туризма  

Поред медијске кампање, ТОН је радио на промоцију Ниша и његових 

туристичких садржаја, остварујући сарадњу са бројним носиоцима туристичке 

делатности, али и са свима онима који су директно или индиректно повезани са 

туристичком привредом:    

• Сарадња са Туристичком организацијом Србије, у склопу промоције Србије на 

руском тржишту, током које је ТОН организовао промотивну туру разгледања града 

за туроператоре и туристичке агенте из Москве и околине. Туристички агенти из 

Русије су заједно са туристичким водичем ТОН-а, обишли све културно-историјске 

знаменитости, а представљена им је и аутентична гастрономска понуда овог краја. 

  

• Сарадња са бугарским туроператерима из Софије, којима је презентован град Ниш 

и све оно што га чини идеалном дестинацијом за „City break“ одморе.  
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VIII Презентација на интернету и израда апликација  

Туристичка организација Ниш промоцију града и даље врши путем свог веб 

сајта www.visitnis.com , али и кроз, данас незаобилазне, друштвене мреже и канале као 

што су  „Facebook“ , „Tweeter“, „Google+“ и „Youtube kanal“.  

• Како би пратили најновије светске трендове и иновације, у оквиру пројекта 

„Управљање туристичким дестинацијама Софија-Ниш“ из програма прекограничне 

сарадње Бугарска-Србије, у јануару 2014. је завршена израда заједничког web сајта 

града Ниша и Софије. Сајт садржи нове податке о туристичким атракцијама у Нишу 

и Софији на српском, бугарском и енглеском језику. 

 

• Сарадња и са интернет порталом www.serbia.com  који је поред извештавања о 

Сајму туризма, у сарадњи са ТОН-ом, писао и објавио текстове о граду Нишу и 

околини, представљајући га као једним од најстаријих градова Балкана, познатог 

по свом гостопримљивом јужњачком шарму. 

 

• У сарадњи са компанијом Телеком Србија, Туристичка организација Ниш је је 

израдила мобилну смарт апликацију „Ниш прича – Nis talking“.  

 

• У оквиру пројекта „Мотодестин“ израђене су мобилне андроид апликације „Visit Nis“ 

и “Nis Adventure”. 

Туристичка организација Ниш, промовише град и, за сада још увек, 

неконвенционалним методама. Повезивањем са путописцима и блогерима који на 

забаван начин и информацијама из угла просечног туристе, пишу своје доживљаје и 

препоруке о туристичким дестинацијама различитих крајева света.   

• ТОН је почетком године успоставио успешну сарадњу и са популарним туристичким 

путописцем – блогером David Hoffmannom, при чему је омогућено снимање кратких 

видео спотова  о туристичкоj, културно-историјској и гастрономској понуди града 

Ниша за интернационални путописни интернет портал  www.davidsbeenhere.com . 

Из тог разлога светски познат блогер Дејвид последњих месеци често на свом сајту 

помиње Ниш, где га промовише као топ дестинацију Србије и Балкана.  

 

• Ниш се нашао на листи десет најлепших места на Балкану по препоруци 

популарног сајта који се бави путовањима www.earthtraveling.com.  Сви локални и 

национални медији пренели су ову вест, Ниш је био једна од тема о којој се писало 

на социјалним мрежама што је допринело стварању позитивног имиџа града. 

  

• ТОН је имао прилику да сарађује са илустраторком из САД, Емом Фик, 

која је у Србији од 2013. године, а да би од 2014. год, уз помоћ Америчке амбасаде 
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у Србији, за израду културолошких илустрација, започела пројекат „Snippets of 

Serbia“ (Исечци Србије) серијом цртежа – илустрација о Србији, које представљају 

идентит, али и слику свакодневнице нашe земљe. Ема путује Србијом, обилази све 

интересантне локације у местима у којима борави, води креативне радионице за 

децу на којима се цртају илустрације о Србији и Америци на основу онога што деца 

знају о српској и америчкој култури. Како би се Ема упознала са градом и његовом 

околином, ТОН је организовао обилазак културно – историјских споменика (логор 

„12. фебруар“, Ћеле Кула, Тврђава, Ахеолошка сала Народног музеја, Саборна 

црква, Латинска црква, Манастир Св.Јован, хидроцентрала у Сићеву и др) и  

упознавање са природним лепотама околине Ниша (Сићевачка клисура и видиковац 

из села Сићево). Посебан доживљај био је упознавање са гастрономском понудом 

града, јужњачким специјалитетима и традиционалним нишким доручком - буреком. 

Њене илустрације Ниша могу се наћи на сајту www.emmafick.com, као и на свим 

друштвеним мрежама ове илустраторке.   

 

IX Видео презентација 

У оквиру ове делатности ТОН је током 2014. године израдио два промотивна 

спота.  Први спот , урађен у 3D техници, обухватио је све сегменте који представљају 

град Ниш као град богате историје и значајног туристичког места. Други спот 

представио је Ниш и његову околину као дестинацију са бројним садржајима за 

активни одмор, као и бројне могућности и идеалне услове за бављење екстремним 

спортовима. Туристичка организација Ниш користила је оба спота ради презентације 

града и околине на сајмовима туризма на којима је учествовала. 

Промотивни видео о планинском маратону „Соколов пут“ коришћен за не само 

за промоцију овог догађаја, него и за промоцију природних потенцијала околине Ниша 

и представљање понуде активног одмора. Кадрови из овог видеа послужили су 

Туристичкој организацији Србије приликом израде промотивног видеа „Outdoor Serbia”, 

којим се промовише активни одмор у Србији.  

Током 2014. године израђено је и неколико кратких филмова :   

• кратки филм који представаља град Ниш као центар прославе јубилеја „1700 

година од доношења Миланског едикта“ и обухвата све манифестације и догађаје 

који су били одржани у Нишу поводом ове прославе.   

• кратки филм који приказује и обухвата све значајне догађаје који су је обележили 

2013. годину 

• ретроспектива  Сајма туризма одржаног у Нишу 2014.године, која прати сва три 

сајамска дана, приказујући атмосферу у хали, излагаче, њихове програме каосве 

активности које су биле организоване у оквиру Сајма. 
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X Брендирање Ниша – изградња дестинацијског идентитета 

и развијање вредности дестинацијског бренда 

 

Туристичка организација Ниша је и у 2014. година наставила тренд 

модернизације промоције града у складу са светским трендовима и светском тражњом, 

истичући потенцијале Ниша и његове околине као дестинације која нуди бројне 

могућности и идеалне услове за бављење екстремним спортовима, као и дестинације 

која пружа разноврсне програме за доживљај активног одмора.  

У свим својим наступима ТОН истиче Ниш као један од најстаријих градова 

Европе и Балкана, који туристима може да понуди јединствен доживљај обиласкa 

историјских споменика као што су Медијана, Тврђава, Ћеле Кула и аутентично сачуван 

фашистишки логор из Другог светског рата.  

Ниш је и незаобилазна тачка у историјској хронологији Србије и Европе када је 

годишњица почетка Првог светског рата у питању (1914-2014),  тако да jе део 

промоције и креирања туристичких обилазака града биo усмерен и на промоцију 

локалитета и споменика везаних за овај историјски период. 

Туристичка организација Ниш је активно допринела стварању Брошуре о I 

светском рату, коју је припремала Туристичка организација Србије, текстовима о Нишу 

и конкретним чињеницама из тог периода. Тиме је подсетила на важну улогу града 

Ниша у бурној историји Србије, као ратне престонице у I светском рату. 

 Промотивна кампања путем интернета допринела су препознатљивости Ниша 

као града који је примамљива туристичка дестинација, па се тако нашао на листи десет 

најлепших места на Балкану, по препоруци популарног сајта који се бави путовањима 

www.earthtraveling.com.  Сви медији су пренели ову вест, град Ниш је био једна од тема 

о којој се писало на социјалним мрежама, што је допринело стварању позитивног 

имиџа Града. 

Како туристичко - информативни центри  представљају својеврсно „огледало 

града“, јер су за већину туриста први сусрет са градом, тако је ТОН осавременио своје 

инфо центре и кроз јединствен изглед објеката са бојама које привлаче пажњу, 

брендираним излозима и минималистичким ентеријером пружио препознатљив печат 

граду, што омогућава туристима лакши контакт и упознавање града. Заједно са 

осавремењавањем туристичких инфо центара, у главној пешачкој зони, у 

Обреновићевој улици, отворен је још један Туристички инфо центар,а сви инфо центри 

добили су инфо киоске са великим бројем информација  чије постављање је омогућено 

путем пројекта „МОТОДЕСТИН“ . 

Резултати свеукупног рада Туристичке организације Ниш, а посебно напори да 

се град Ниш и његова околина издвоје као незаобилазна туристичка дестинација 
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Србије и јужног Балкана, најбоље се огледа у повећању броја туристичког промета 

који, почев од јуна 2014. год, бележи константан раст. 

Према подацима Републичког завода за статистику у Нишу  јуна месеца 2014. 

године у односу на јун месец 2013. године повећан је број туриста за 29,9% , у јулу је 

повећање укупног броја долазака износило 12,3%, а у августу 21,2%.    

Тренд повећања , нарочито када је број долазака страних туриста у питању, 

настављен  је до краја године, што указује да је ТОН у својим промо активностима и 

свим уложеним напорима унапредио туристичку посету и промет у Нишу који  постане 

конкурентна дестинација у регионалним оквирима која привлачи све више туриста.  

 

Повећање туристичког промета током 2014. год  је потврда рада Туристичке 

оранизације Ниш, и представља снажан мотив за даљи рад на развоју понуде Града и 

околине као незаобилазне туристичке дестинације. 

 

Туристички промет град Ниш – 2013/2014 

Током 2014. године је град Ниш посетило укупно 9% више туриста него 2013. године, 

од чега 5% мање домаћих и 24,4% више страних туриста. 

У Нишу је 2014. године ноћило 6,3% више туриста него 2013. године, од чега 1,5% 

мање ноћења домаћих туриста и 17,8% више ноћења страних туриста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УКУПНО 
2013 

УКУПНО 
2014 

УКУПНО 
 2013 

УКУПНО 
 2014 

 Доласци Број ноћења 
Укупно 63.050 68.688 122.509 130.246 
Домаћи 32.989 31.297 72.827  71.714 
Страни 30.061 37.391 49.682  58.532 
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3. Финансијски извештај о оствареним 

приходима и расходима Туристичке 

организације Ниш за 2014.г. 

Укупни приходи и примања Туристичке организације Ниш за за период 01.01.-

31.12.2014. године остварени су у износу од 44.131.000,00 динара  а чине их  следеће 

врсте прихода и примања. 

Приходи и примања Туристичке организације Ниш за 2014.г. од буџета Града 

остварени су у износу од 25.150.000,00 динара,  што износи 91,77% од  укупних прихда 

који су одобрени одлуком о буџету за 2014. годину (27.404.000,00 динара). 

Приходи Туристичке организације Ниш пренети од међународних организација 

намењени за реализацију пројекта „ Менаџмент туристичких дестинација „ Софија – 

Ниш“( МОТОДЕСТИН ) остварени су у износу од 10.093.000,00 динара. Пројекат „ 

Мотодестин“ је пројекат који се финансира из средстава Европске уније, у оквиру ИПА 

програма прекограничне сарадње Србија-Бугарска. Трајање имплементације пројекта 

је од 21.01.2013-21.01.2014. г. 

Приходи од Града Ниша  намењени предфинансирању пројекта МОТОДЕСТИН у оквиру 

ИПА програма прекограничне сарадње Србија-Бугарска  у износу од 2.611.000,00 

динара. 

Приходи и примања од пружања услуга и продаје робе из осталих извора остварени су 

у износу од 6.277.000,00 динара. 

РАСХОДИ: 

Расходи  и издаци Туристичке организације Ниш остварени су у износу од 

43.945.000,00 динара. 

Расходи и издаци на терет буџета града су на неким позицијама  извршени у 

оквирима предвиђеним планом а  наким позицијама смањени у односу на 

планом одобрена средства. 

Стални трошкови су смањени у односу на планом одобрена средства за 7,84% . 

Трошкови путовања  су остварени у границама одобрених средстава за 2014. годину. 

Услуге по уговору су смањене у односу на планом одобрене за 17,39% јер су смањени 

трошкови за рекламу, пошто део услуга по уговору за рекламу није извршен, а 
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смањени су трошкови смештаја учесника манифестација и смештаја гостију града и 

гостију на одржаним манифестацијама. 

Трошкови текућих  поправки  и одржавања мањи су за 71,43 % у односу на планом 

предвиђена средства. 

Укупни издаци за материјал и издатке за нефинансијску имовину остварени су у 

оквирима планом предвиђених средстава. 

Расходи и издаци Туристичке организације Ниш из осталих извора  

остварени су у манњем  износу од планом планираних. 

Позиција- стални трошкови мања је 39,91% је због смањења свих трошкова у оквиру 

ове позиције. 

Позиција - трошкови путовања ТОН је  у границама планираних  средстава за 2014. 

годину. 

Позиција услуге по уговору- повећана је због повећаног обима посла и манифестација 

које су одржане у 2014.г. а о којима је било речи у овом ивештају. 

Позиција материјал – мања  је за 25,35% у односу на планом предвиђена средства  

због смањења  ових трошкова. 

Позиција машине и опрема -  остварена је у границама планираних средстава а 

средства су утрошена за набавку опреме за саобраћај ( путничко возило) на лизинг и 

административну опрему за опремање туристичко информативних центара ТОН. 

Позиција роба за даљу продају је мања јер је  набављена роба за продају у мањим 

количинама, због присуства залиха робе из предходне године. 

Расходи Туристичке организације Ниш за реализацију  Пројеката „ Мотодестин“  који се 

финансира из средстава Европске уније, у оквиру ИПА програма прекограничне 

сарадње Србија-Бугарска који је завршен јанура  2014.г. извршени су у износу од  

10.231.000,00 динара. 

 

 РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА  

У складу са оствареним приходима и расходима, које смо напред образложили  и дали 

у табеларном приказу као финансијски извештај о оствареним приходима и расходима  

Туристичка организација Ниш је остварила позитиван финансијски резултат, суфицит, 

у износу од 186.000,00 динара 
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4. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

Туристичка организација Ниш има 16 запослених радника и директора који је 

именован одлуком скупштине града Ниша.  

                                                 
                        5. KРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ 

 
Туристичка организација Ниш  нема кредитних задужења. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Туристичка организација Ниш 

             Директор 

                   Урош Парлић 

 

 

 

 

 

     



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ 

Управни одбор 

Бр: ____________ 

02.02.2015. године 

Н и ш 

 

 

 На основу члана 10. став 1. тачка 2. Одлуке о Туристичкој организацији Ниш („Сл. 

лист града Ниша“ бр. 1/2002, 32/2002 и 9/2013) и члана 20. став 1. тачка 2. Статута 

Туристичке организације Ниш, Управни одбор Туристичке организације Ниш, на седници 

одржаној дана 02.02.2015.године донео је 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

 

1. Усваја се Финансијски извештај о оствареним приходима и расходима Туристичке 

организације Ниш за период 01.01.2014. - 31.12.2014. године. 

 

2. Финансијски извештај из тачке 1. ове одлуке и одлуку Управног одбора Туристичке 

организације Ниш, доставити оснивачу, преко Управе за привреду, одрживи развој 

и заштиту животне средине, као ресорној управи за праћење пословања Туристичке 

организације Ниш. 

 

 

Образложење 

 

 Одлуком о Туристичкој организацији Ниш, предвиђено је да оснивач, град Ниш, 

преко надлежног органа града, даје сагласност на Финансијски извештај о оствареним 

приходима и расходима Туристичке организације Ниш. Такође је и Статутом Туристичке 

организације Ниш предвиђено да се Финансијски извештај доноси уз сагласност 

надлежног органа града. 

 Финансијски извештај о оствареним приходима и расходима приказан је у складу са 

Законом о буџету и у складу са чланом 5. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл. гласник 

РС“, бр. 125/2003 и 12/2006), те је донета одлука као у диспозитиву. 

 

 

 

Управни одбор Туристичке организације Ниш 

Невенка Аничић, заменик председника 



I - ПРИХОДИ

Ребулике Општине града

715400

Добит по основу разлике између куповног и 

продајног девизног курса 255 255

732100

Текуће донације из међународних 

организација 10.093 10.093

742100

Приходи од продаје добара и услуга или 

закупа од стране тржишних организација
4.004 4.004

781100

Трансфери између буџетских корисника на 

истом нивоу 2.611 2.611

791100 Приходи из буџета 25.150 25.150

Укупни приходи 42.113 25.150 2.611 14.352

Примања од продаје робе за даљу продају 2.018 2.018

Укупни приходи и примања 44.131 25.150 2.611 16.370

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ

од 01.01.2014 до 31.12.2014.г.

Конто Опис
Укупно

Приходи из буџета

Износ остварених прихода и примања

Из 

донација

Из 

осталих 

извора



II-РАСХОДИ

Конто Опис Републике Општине града

411000 Плате и додаци запослених 12.636 12.290  346

100 Плате и додаци и накнаде запослених 12.636 12.290 346

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2.261 2.191 70

100 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 1.441 1.401 40

200 Допринос за здравствено осигурање 726 698 28

300 Допринос за незапосленост 94 92 2

413000 Накнаде у натури 316 307 9

100 Накнаде у натури 316 307 9

414000 Соцјална давања запосленима 146 122 24

300 Отпремнине и помоћи 146 122 24

421000 Стални трошкови 2.965 2.304 661

100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 206 54 152

200 Енергетске услуге 649 396 253

300 Комуналне услуге 125 123 2

400 Услуге комуникација 727 509 218

500 Трошкови осигурања 21 3 18

600 Закуп имовине и опреме 1.237 1.219 18

422000 Трошкови путовања 1.238 443 795

100 Трошкови службених путовања у земљи 598 144 454

200 Трошкови службених путовања у иностранство, 640 299 341

423000 Услуге по уговору 21.722 6.890 2.611 12.221

100 Административне услуге 20 20

200 Компјутерске услуге 114 50 64

300 Услуге образовања и усавршавања запослених 87 43 44

400 Услуге информисања и рекламе 3.164 2.524 640

500 Стручне услуге 118 23 95

600 Услуге за домаћинство и угоститељство 274 178 96

Расходи и издаци на терет 

буџета
Укупно

Износ извршених расхода и издатака

Из 

донација

Из 

осталих 

прихода



700 Репрезентација 2.464 147 2.317

900 Остале опште услуге 15.481 3.905 2.611 8.965

425000 Текуће поправке и одржавање 24 20 4

100 Зграда и објеката 20

200 Текуће поправке и одржавање опреме 24 20 4

426000 Материјал 722 192 530

100 Административни материјал 126 39 87

300 За образов. и усавршавање запослених 123 103 20

400 Материјал за саобраћај - бензин 361 50 311

800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 29 29

900 Материјал за посебне намене 83 83

444000 Пратећи трошкови задуживања 66 66

100 негативне курсне разлике

200 Казне за кашњење 66 66

465000 Остале дотације и трансфери 93 93

100 Остале дотације и трансфери 93 93

482000 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 213 213

100 Остали порези 89 89

200 Општинске таксе 124 124

Укупни расходи 41.607 24.852 2.611 14.939

512000 Машине и опрема 716 100 616

100 Опрема за саобраћај 317 317

200 Административна опрема 399 100 299

515000 Нематеријална имовина 361 198 163

100 Нематеријална имовина 361 198 163

523000 Залихе робе за даљу продају 466 466

100 Залихе робе за даљу продају 466 466

Укупни расходи и издаци    43.945 25.150 2.611 16.184

Вишак прихода - суфицит 186

Аничић Невенка

Туристичка организација Ниш 

Самостални стручни сарадник на пословима 

финансија и рачуноводства 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА 

И РАСХОДИМА  ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ   

за период 1.1.2014 - 31.12.2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ниш, фебруар  2015. г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ  О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И 

РАСХОДИМА ЗА 2014.г. И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  ПРИХОДА И РАСХОДА НА 

ПОЈЕДИНИМ ПОЗИЦИЈАМА  

 

 

ПРИХОДИ  И ПРИМАЊА: 

 

Приходи и примања Туристичке организације Ниш за 2014.гостварени су у износу од 

....................................................................................................................... 44.131.000,00 динара  

 

Сруктура прихода је изражена табеларно у Финансијском извештају о оствареним 

приходима и расходима ТОН за период 01.01.-31.12.2014.г.а чине је следећи  приходи и 

примања : 

- добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса .................255.000,00 

-  приходи   буџета Града ...........................................................................................25.150.000,00 

- приходи Грaда Ниша за предфинансирање пројекта „ Менаџмент туристичких 

 дестинација Софија –Ниш“ (МОТОДЕСТИН)..........................................................2.611.000,00 

- приходи  од донација по пројекту „ Менаџмент туристичких дестинација  

Софија –Ниш“ (МОТОДЕСТИН)... ...........................................................................10.093.000,00 

-приходи остварени употребом јавних средстава – сопствени придходи................4.004.000,00 

- примања од продаје робе за даљу продају .............................................................  2.018.000,00 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 

 

Расходи и издаци Туристичке организације Ниш за 2014.г.  остварени су у износу од  

.........................................................................................................................43.945.000,00 динара.  

 

Сруктура расхода и издатака   је изражена табеларно у Финансијском извештају о 

оствареним приходима и расходима ТОН за период 01.01.-31.12.2014.г. 

 

Образложићемо неке врсте расхода ( трошкова) који су иказани  на  појединим  позицијама :  

 

421900- закуп имовине и опреме....................................................................1.237.000,00 дин. 

односи се на закуп простора  за учешће на сајмовима у Београду, Нишу, и Крагујевцу. 

 

423300- услуге образовања и усавршавања запослених ..................................87.000,00 дин. 
односе се већим делом на котизацију за сајмове у иностранству (Москви, Софији, и 

Лондону)  у сарадњи са ТОС-ом и на котизацију за семинаре за образовање запослених. 

 

423400-услуге информисања .................................................................... .....3.164.000,00 дин. 
Односе се на: 

* 423413 услуге штампања  публикација за потребе промоције ........................1.810.000.00 

* 423432 објављивање тендера и ифомативних огласа ........................................    40.000,00 

* 423441 медијске услуге радија и телевизије ........................................................689.000,00 

* 423449остале медијске услуге(реклама у штампаним медијима).......................625.000,00 



 

423600 -услуге за домаћинство и угоститељство ...........................................274.000,00 дин. 

Односе се на  услуге  смештаја учесника манифестација  у организацији ТОН-а. 

 

423700- репрезентација ......................................................................................2.464.000,00 дин. 

* услуге репрезентације односе се на  ресторанске услуге за време одржавања 

манифестација, за учешће на сајмовима и   поклоне  који су подељени за потребе промоције 

града у виду сувенира.  

 

423911- остале опште услуге ...........................................................................15.481.000,00 дин. 

 

* реализацији пројекта „Менаџмент туристичких дестинација Софија – Ниш 

(МОТОДЕСТИН)...................................................................................................  10.231.000,00 

* Ангажовање радника по уговорима и преко омладинске задруге због 

 повећаног обима посла ...........................................................................................1.445.000,00 

* Услуге одржавања  хигијене у пословним просторима .......................................330.000,00 

* опремање сајамског простора за сајам и Нишу и Београду  штандовима....... 1.287.000,00 

* услуге по уговору: озвучење за сајмове и манифестације  ...................................746.000,00  

* превоз  учесника на сајмовима   и манифестацијама ..............................................58.000,00 

* Израда фото и видео материјала   за манифестацију  Соколов пут .....................350.000,00  

* Ангажовање физичког обезбеђења и хитне помоћи за манифестације................140.000,00 

* услуга израде дизајна унутрашњег и спољног излога и монтажа  конструкције излога у 

туристичко информативним центрима ......................................................................150.000,00 

* остале услуге извршене у оквиру  обављања делатности .....................................744.000,00 

 

426000-  материјал ............................................ ...................................................722.000,00 дин. 

* административни материјал , материјал за образовање и усавршавање запослених, 

материјал за саобраћај. 

 

 

Туристичка организација Ниш  је позитивно пословала у 2014 години и остварила суфицит 

у износу од 186.000,00 динара.  

 

 

 

 

                                                                                           Туристичка организација Ниш 

                                                                                              

                                                                                         Самостални стручни сарадник на  

                                                                                        пословима финансија и рачуноводства  

                                                                                                      Невенка Аничић 


