
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 
144/2016 и 117/2020) 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 16.04.2021. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Годишњи 
извештај о пословању Туристичке организације  Ниш за 2020. годину и Завршни 
рачун са финансијским извештајем о оствареним приходима и расходима 
Туристичке организације Ниш за период 01.01.-31.12.2020. године. 
 

II Предлог решења о давању сагласности на Годишњи извештај о 
пословању Туристичке организације  Ниш за 2020. годину и Завршни рачун са 
финансијским извештајем о оствареним приходима и расходима Туристичке 
организације Ниш за период 01.01.-31.12.2020. године, 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, Градска управа за имовину и одрживи 
развој.  
  
 
Број:  447-14/2021-03 
У Нишу,  16.04.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
 
 



            
 
На основу члана 10. став 3. Одлуке о Туристичкој организацији Ниш 

(,,Службени лист Града Нишаˮ, бр.74/17-пречишћени текст, 100/19 и 89/20), 
 
 Скупштина Града Ниша доноси  
 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
I 
 

Даје се САГЛАСНОСТ на Годишњи извештај о пословању Туристичке 
организације  Ниш за 2020. годину, број 573-1/2021 од 08.04.2021. године, 
који је усвојио Управни одбор Туристичке организације Ниш, Одлуком, број 
573-2/2021 од 08.04.2021. године и Завршни рачун са финансијским 
извештајем о оствареним приходима и расходима Туристичке организације 
Ниш за период 01.01.-31.12.2020. године, број  240/2021 од 22.02.2021. 
године, који је усвојио Управни одбор Туристичке организације Ниш, 
Одлуком број 241-3/2021 од 24.02.2021.године.  
 

II 
 

 Решење доставити Туристичкој организацији Ниш, Градској управи за 
имовину и одрживи развој и Градској управи за финансије. 
 
 
Број ____________ 
У Нишу, _____________.2021. године 
 
 
 
 

     СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 
 

 Председник 
 

Бобан Џунић 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Правни основ за давање сагласности на Годишњи извештај о пословању 
Туристичке организације Ниш и Завршни рачун садржан је у одредби члана 10. 
став 3. Одлуке о Туристичкој организацији Ниш (,,Службени лист Града Нишаˮ, 
бр.74/17-пречишћени текст, 100/19 и 89/20), којом је предвиђено да се Годишњи 
извештај о пословању и Завршни рачун који је усвојио Управни одбор 
Туристичке организације Ниш, доноси уз сагласност Скупштине града. 

Управни одбор је, на седници одржаној 08.04.2021. године, Одлуком број 
573-2/2021, усвојио Годишњи извештај о пословању Туристичке организације 
Ниш за 2020.годину, а Одлуком број 241-3/2021 од 24.02.2021. године, усвојио је 
Завршни рачун са Финансијским извештајем о оствареним приходима и 
расходима Туристичке организације Ниш за период 01.01.-31.12.2020. годинe, 
број 240/2021 од 22.02.2021.године. 

Надзорни одбор Туристичке организације Ниш на седници од 
08.04.2021.године, сагласио се са усвојеним Годишњим извештајем о пословању 
Туристичке организације Ниш за 2020. годину и Завршним рачуном са 
Финансијским извештајем о оствареним приходима и расходима Туристичке 
организације Ниш за период 01.01.-31.12.2020. годинe – Записник број 568-
3/2021. 
        Годишњим извештајем о пословању Туристичке организације Ниш за 2020. 
годину, обухваћене су активности из делатности ТОН-а у 2020. години у оквиру 
расположивих средстава обезбеђених из буџета Града Ниша и предвиђених 
Финансијским планом Туристичке организације Ниш за 2020. годину. У складу 
са Законом о туризму ТОН не остварује приходе из сопствених средстава и 
сходно томе укинути су подрачуни за сопствене приходе. 

У 2020.години ТОН је имала 17 запослених: 1 именовано лице, 14 
запослених на неодређено време, 2 запослена на одређено време, распоређених на 
радна места у складу са Правилником о систематизацији послова и радних места 
у ТОН-у, број 1236-3/2020 од 10.07.2020.године. 

Годишњи програм рада са финансијским планом за 2020.годину, 
Туристичка организација Ниш је реализовала у години глобалне пандемије 
изазване вирусом КОВИД – 19. Реализација програмских активности и пројекта је 
била прилагођена новонасталим условима уз поштовање и примену прописаних 
мера заштите од вируса. Реалне ефекте реализације ТОН очекује у години 
престанка пандемије. 

Фокус реализације програма био је на дигитализацији маркетинга и 
промоције, променадним манифестацијама хуманитарно-промотивног типа, 
синергија деловања институција, организација и установа, повезивање са 
актерима у туризму, креирању амбијента за одрживи развој туризма, 
континуираном пословно-развојном информисању актера у туризму и 
институција од значаја за развој туризма, медија и унапређење капацитета у 
Туристичкој организацији Ниш ради благовремене припреме за побољшање 
обављања делатности у складу са савременим трендовима у туризму након 
престанка глобалне епидемије. 

 
 



 
ТОН је у 2020.години допринела креирању амбијента за развој туризма у 

граду и околини реализујући следеће активности: Пословно развојна 
коресподенција; Потписивање споразума о сарадњи са актерима у туризму, 
партнерима и институцијама подршке развоју туризма; Израда ''Студија о 
интегралном туристичком производу Јужне и Источне Србије''; Успостављање 
платформе локалних туристичких организација Јужне и Источне Србије; 
Креирање туристичких атрактивних програма и рута у граду и околини; 
Покретање концепта успостављања малих музеја у Нишу; Покретање концепта 
развоја руралног туризма у околини Ниша; Покретање иновативног развојно-
промотивног догађаја ''Дани туризма у Нишу'' и позиционирање Ниша као центра 
конгресног туризма у региону Балкана; Спровођење прве категоризације 
манифестација у Нишу; Идентификовање туристичких атрактивних 
потенцијалних манифестација у Нишу; Рад на Географском информационом 
систему града Ниша. 

За успешнију презентацију културно историјских, природних, 
гастрономских и других туристичких ресурса Града Ниша у ТОН-у је израђен 
савремени пропагандно-информативни материјал који прати најновије трендове у 
издаваштву, а у току ванредног стања у земљи ТОН је покренула дигитално 
издаваштво. 

У току 2020.године ТОН је учествовала на сајму у Пироту као и на 
Међународним сајмовима туризма у Београду, Бечу, Братислави, Софији, а због 
пандемије отказано је учешће ТОН-а на сајму у Берлину и Москви. 

У извештајном периоду ТОН је учествовала као организатор/суорганизатор 
манифестација и догађаја у граду: ''Дани жена у туризму'', ''Дама и џентлмен 
године'', ''Срцем за жене'', ''Дани тврђаве'', ''Србија у срцу у Нишу'', ''Јака жена 
2020'' и др. док је Манифестација ''Фитнес-велнес-здравље'' одложена за период 
након пандемије. 

Ради туристичке промоције реализован је програм бесплатног разгледања 
града отвореним аутобусом, уз поштовање епидемиолошких мера. Такође, 
реализован је и новогодишњи програм  -  ''Новогодишњи дани у Нишу''. 

Због глобалне пандемије вирусом КОВИД-19 и увођење ванредног стања у 
земљи ''Међународни сајам туризма у Нишу'' је одржан последње недеље у 
септембру 2020.године. Поменути Сајам је услед околности имао другачији 
концепт промоције туристичке понуде града и околине у складу са глобалном 
епидемиолошком ситуацијом уз поштовање мера заштите од вируса. 

У току реализације програмских активности индиректни корисник је 
остварио успешну пословну сарадњу са: иностраним партнерима; домаћим 
туристичким организацијама; образовним установама и удружењима. За 
представљање Града Ниша као туристичке дестинације кроз: сувенире и 
пропагадне материјале, видео продукцију, промоцију Сићевачке клисуре, 
туристичких аниматора, подршку НУРДОР-у и др., Туристичка организација Ниш 
добила је признања и награде. Коришћени су и различити видови рекламирања и 
оглашавања у циљу промоције туристичких атрактивности Града и осталих 
садржаја који привлаче пажњу туриста, стављајући акценат на интернет 
маркетинг у складу са савременим трендовима. 

 
 
 



 
Предузимане су активности на брендирању Града Ниша које се 

првенствено односе на активности у оквиру друштвено одговорног маркетинга, 
кроз промовисање историје, културе, природних лепота и ресурса. 

Туристичка организација Ниш је у 2020.години, предузимала активности 
на комплетирању пројектне документације за пројекат ''Повећање туристичких 
информационих сервиса у региону прекограничне сарадње'' и обезбеђивању 
употребне дозволе за објекат Визиторски центар Церјанска пећина у циљу 
подношења финалног извештаја Донатору ЕУ Програм Interreg-IPA CBC, 
Bulgaria-Serbia Programme и рефундације финансијских средстава у реализацији 
пројектних активности од Донора. Такође ТОН се прикључила пројекту 
''Дигитални музеј у Нишу'' у сарадњи са Народним музејем у Нишу. 

У извештајном периоду Туристичка организација Ниш је користила 
различите видове рекламирања и оглашавања у циљу промоције туристичких 
атрактивности у Нишу, стављајући акценат на интернет маркетинг, као и 
оглашавање у часописима, гостовањима у ТВ емисијама и др. 

Са циљем унапређења знања и искустава у области развоја, промоције и 
информисања у туризму запослени у ТОН-у имали су више  едукација. 

На основу финансијског извештаја о оствареним приходима и расходима 
Туристичка организација Ниш  у 2020. години,  приходи и примања једнаки су 
расходима и издацима. 

Приходи и примања ТОН-а за 2020. годину остварени су у износу од 
30.615.658,00 динара. 

Расходи и издаци ТОН-а за 2020. годину остварени су у износу од 
30.615.658,00 динара. 

Имајући у виду да су Годишњи извештај о пословању Туристичке 
организације Ниш за 2020. годину и Завршни рачун са Финансијским извештајем 
о оствареним приходима и расходима Туристичке организације Ниш од 01.01. - 
31.12.2020. године, сачињени у складу са Законом и прописима Града, предлаже 
се доношење Решења као у диспозитиву. 

 
 
 

В.Д. НАЧЕЛНИК 
                                                                                                                                                                
Ружица Ђорђевић 
     
  



























































































































 

 

ЗАВРШНИ РАЧУН СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ О 
ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Прилог  1: -Обрасци који сачињавају Завршни рачун, Туристичка организација 
                   Ниш доставила је, у складу са Законом, РС Министарству финансија, 
                   Управи за трезор, Филијали Ниш, на прописан начин са електронским 
                   потписом. 
 
Прилог   2: -Финансијски извештај о оствареним приходима и расходима 
                    Туристичке организације Ниш за период  01.01.-31.12.2020.године, 
                    број 240/2021 од 22.02.2021.године. 
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