
 
 
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 02.03.2011. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада 
Туристичке организације Ниш за 2011. годину са финансијским планом за 2011. годину. 

 
 II Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Туристичке 
организације Ниш за 2011. годину са финансијским планом за 2011. годину, доставља 
се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града. 
 
 III За представникe предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређују се Владимир Јовановић, директор  Туристичке организације Ниш и 
Братислав Вукадиновић, председник Управног одбора Туристичке организације Ниш. 
 
 
Број: 210-54/2011-03 
Датум: 02.03.2011. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 

 



  
 
 

На основу члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', бр. 
88/08) и члана 10. Одлуке о туристичкој организацији Ниш (''Службени лист Града 
Ниша'', бр. 1/2002 и 32/2002), 

 
 Скупштина Града Ниша, на седници од ______________2011. године, донела је 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 

I  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Туристичке организације Ниш са 
Финансијским планом за 2011. годину, који је усвојен Одлуком Управног одбора 
Установе, број I/2011 на седници одржаној 13.01.2011. 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, _____________.2011. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 
 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
 

                                       Проф. др Миле Илић 
 
 
 

 
 



 
 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

 Одлуком о Туристичкој организацији Ниш, предвиђено је у члану 10. да 
сагласност на Програм Туристичке организације даје Скупштина Града Ниша. 
 На седници, одржаној дана 13.01.2011. године, Управни одбор Туристичке 
организације Ниш донео је Одлуку о усвајању Програма рада Туристичке 
организације Ниш за 2011. годину и доставио га надлежној Управи за привреду, 
одрживи развој и заштиту животне средине. 
 Програм рада Туристичке организације Ниш, планом својих активности и 
задатака има за циљ да кроз промоције туристичких потенцијала Града Ниша 
привуче што већи број страних и домаћих гостију. 
 Туристичка организација ће афирмацију  и промоцију туризма вршити 
активним учешћем на већем броју јавних манифестација, сајмовима, посредством 
медија и јавних гласила, штампаним пропагадним материјалом и публикацијама. 
 Туристичка организација Ниш ће учествовати на Међународном  сајму 
туризма, спорта  и наутике у Београду, Међународном сајму туризма у Новом 
Саду, сајмовима туризма у Крагујевцу и  Бања Луци, међународним сајмовима 
туризма у Љубљани,Oхриду,Бриселу, Софији Берлину, Москви, Лондону,сајму 
културног туризма у Великом Трнову и друтим сајмовима сувенира и туристичких 
публикација (Крушевац, Лесковац и Београд) и карневалима у Врњачкој Бањи, 
Лесковцуи Шабцу. 
 Туристичка организација Ниш, у циљу туристичке презентације Града ће 
организовати: Нишки сајам туризма  ''НСТ 2011.“', промоцију Ниша у другим 
градовима у земљи и иностранству, Туристичку колонију ''Сићево 2011'' и Дан 
Туристичке организације Ниш 14. октобар 2011. године. 
 Као суорганизатор Туристичка организација Ниш ће учествовати у следећим 
манифестацијама:  
 

- прослава Градске славе  ''Дани Светог цара Константина и царице 
Јелене'',  

- Туристичко лето у Нишу - презентација Ниша и Нишке Бање, 
-  ФотофиНиш,  
-  Екстремни спортови (''Моравска регата'', ''Нишавска регата'', ''Catena 

mundi'', ''Shooting rally'', ''Параглајдинг такмичења'' и ''Рафтинг 
такмичења''),  

- Дани бурека Ниш 2011 – ''Бурекџијада'',  
- Фестивал пива,  
- Мартовски женски рели и 
- организовано разгледање Ниша  



 
 Предвиђа се и сарадња са другим туристичким организацијама у региону 
кроз заједничке пројекте.  
 Унапређење пласмана туристичке понуде Ниша и Нишке Бање омогућиће се 
и кроз сарадњу са општинама и градовима у Србији, туристичко-угоститељском 
привредом у Нишу, асоцијацијом туристичких организација Србије, 
Министарством трговине и туризма и другим организацијама. 
 Туристичка организација Ниш је уз Програм рада туристичке организације 
Ниш за 2011. годину  доставила и Финансијски план за 2011. годину, који је у 
складу са одобреним средствима буџетом Града Ниша за 2011. годину. 
 Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и Управа за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, у току израде 
Програма дале су мишљења и сугестије на Програм рада Туристичке организације 
Ниша за 2011. годину, које су уважене и унете у Програм.  
 Сматрамо да је Програм рада Туристичке организације Ниш у складу са 
циљевима оснивања ове организације и важећим прописима, па предлажемо да 
Скупштина Града Ниша донесе решење као у диспозитиву. 
 
      Управа за привреду, одрживи развој и 
        заштиту животне средине 
 
                             Н А Ч Е Л Н И К 
 
           Драган Карличић, дипл. правник 
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ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ 
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Ниш, 12.01.2011. год. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
Уводне напомене 
 
          Повољан геостратешки положај града Ниша ,oчувано културно-историјско наслеђе, природна 
богатства, стручни потенцијал, чине да град Ниш представља важан регионални центар у коме би 
туризам морао бити један од развојних приоритета.  
          С тим у вези улога Туристичке организације Ниш у (даљем тексту ТОН) је да креира, унапређује и 
утиче на правце развоја у туризму на овом подручју. 
План и програм рада ТОН за 2011. годину је наставак започетих пројеката из ранијих периода што 
представља реалну визију деловања у овој области, која се пре свега рефлектује и остварује у 
офанзивном маркетингу са жељом да се створи позитивна слика о Нишу и његовој околини  као 
пожељној туристичкој дестинацији, а према стандардима туристичко развијених земаља на принципима 
одрживог развоја.  
 
 
Задаци ТОН: 
Спровођење стратегије развоја туризма на подручју града Ниша, 
• Обезбеђивање пропагандно – информативног материјала који афирмише туристичке и друге 

потенцијале града и организација рада у информативним центрима ТОН у граду 
• Осмишљавање и организовање промоције и презентације туристичких потенцијала, 
• Презентације туристичке понуде на сајмовима и другим манифестацијама у складу са одобреним 

планом рада и другим могућностима,  
• Сарадња са туристичком привредом града, другим туристичким организацијама у региону, кроз 

заједничке пројекте, 
• Праћење кретања туристичке понуде и тражње, 
• Осмишљавање карактеристичног туристичког производа у виду градског сувенира, 
• Формирање базе података везане за туристичку понуду града,  
• Иницирање примене међународних стандарда у туризму и прихватања докумената постављених од 

Светске туристичке организације и других међународних организација у туризму, 
• Очување животне средине и одрживог развоја туризма  
• Коришћење интернет технологије као саставног дела унапређења и развоја туризма, 
• Активно учествовање у изради и реализацији пројеката везаним за унапређење туризма Ниша и 

околине 
 
 
 
I ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ: 
 
 
Како би се што успешније презентовали туристички, привредни, и културни потенцијали града Ниша и 
околине неопходно је у те сврхе имати савремен пропагандно-информативни материјал који прати 
најновије токове издаваштва. У протеклој 2010 години остварен је план у путпуности. За потребе 
бројних манифестација које су се одржавале како у земљи и иностранству , тако и у граду у протеклој 
години , ТОН је сва дешавања испратила пригодним промо материјалом , тако да је  остварено и више од 
планираног. Намера је да се  понуда у 2011 години употпуни издањима које захтевају савремени токови 
туристичке понуде и тражње. Поред основних флајера и брошура, потребно је направити угоститељско- 
туристички водич града и околине на више језика, које треба штампати  у великим тиражима јер је Ниш 
у задњих годину дана постао отворен град , један од ретких који бележи пораст броја туриста. 
Планирано је да се у 2011.години понове издања која су побудила највише интересовања код туриста, 
како оних који су индивидуално допутовали у Ниш или оних који су били гости града и бројних 
манифестација одржаних у 2010 години. 



Уједно у сусрет 2013 години ,прослави Миланског Едикта, неопходно је појавити се са издањима, 
брошуром, књигом, монографијом која на најбољи начин осликава  причу о граду Нишу као царском 
граду.  
 
  
Опште публикације 

 Туристичка мапа града Ниша 
 Брошура „Разгледница Ниша“  
 Туристичко-угоститељски водич Ниш и Нишка Бања 
 Ниш у џепу-Водич кроз културно-историјску баштину града  и музичке и спортске          догађаје 

на енглеском језику. 
 Ниш- непресушни извор шанси 
 Брошура Кроз Константинов Ниш 
 Брошура Тврђава 
 Књига о Нишу 
 Монографија о Нишу 
 Рекламни панои са историским и туристичким мотивима града Ниша 
 Мултимедијални ЦД о Нишу. 

 
 
Сајамски материјал(кесе,флајери,постери,плакати,фасцикле,упаљачи,оловке,банери и др) 
       
ТОН је у протеклој 2010 години узеле учешће на еминентним сајмовима и том приликом град Ниш 
репрезентово у најбољем издању када је у питању и сајамски  материјал.За многе примерке 
,кесе,фасцикле “Ја волим Ниш”, тражио се комад више. 
Сама поставка штандова, пратила је савремене токове дизајна и на најбољи могући начин презентовала 
културно,историјско,туристичко благо Ниша и околине. 
Будући да Сајам туризма у Нишу побуђује све веће интересовање и све већи број посетилаца планирамо 
да и понуда сајамског материјала у 2011oj буде још разноврснија  како би одговорили потребама 
савремених трендова понуде сајамског материјала. 
 
 
Финансијски план :  
 
 

 Трошкови ............................................................4.150.000,00 динара          
 Из буџетских ......................................................3.950.000,00 динара 
 Из сопствених извора............................................200.000,00 динара 
 
 

Сувенири  града, majицe, kaчкети са Христовим монограмом, ликом Цара Константина и другим 
мотивима карактеристичним за Ниш, магнети, привесци, кишобрани, шоље  
 Аудио – визуелна средства, израда рекламног спота о Нишу   

 
Отварање Информативног центра и сувенирнице у Тврђави , наишло је на одличне реакције како гостију 
града тако и суграђана, који на јеном месту могу добити информације, шта све обићи у Нишу, како се 
снаћи , а уједно и купити разноврсне сувенире . Повећан број туриста условио је и већу потражњу 
сувенира тако да  за 2011 годину  планирамо да  поред постојећих  сувенира понуду обогатимо новим и 
разноврснијим сувенирима . 

 
 
Финансијски план :  

 



 Трошкови ....................................................................   800.000,00 динара 
 Из буџета ..................................................................      600.000,00 динара 
 Из сопствених извора.................................................    200.000,00динара 

 
 
 
II ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ 
 
 
А) Сајмови и туристичке манифестације на којима ТОН није организатор 
 
 Туристичка организација Ниша је у протеклој 2010 години остварила план и презентовала град 
Ниш на свим битним сајмовима и манифестацијама, што је дало видне резултате у повећаном броју 
туриста и ноћења. 
План је да се у 2011. години настави са успешним наступима и промоцијама града на  сајмовима  и 
манифестацијама на којима традиционално излажемо али да се уврсте и нови сајмови који би могли бити 
од значаја за развој рецептивног туризма и што боље промоције града , његових потенцијала. ТОН ће 
традиционално на неким од поменутих сајмова наступати са туристичком привредом града Ниша . 
 
Учешће на сајмовима у земљи и иностранству: 
 

 Међународном сајму туризма, спорта и наутике у Београду  
 Међународном сајму туризма у Новом Саду 
 Сајам туризма у Крагујевцу 
 Сајам туризма у Бања Луци 
 Међународни сајам туризма у Љубљани и Охриду 
 Међународни сајам туризма у Бриселу и Софији 
 Међународни сајам туризма у Берлину 
 Међународном сајму туризма  Москви 
 Међународни сајам туризма у  Лондону   
 Сајам културног туризма у Великом Трнову 
 Сајам сувенира и туристичких публикација (Крушевац , Лесковац и Београд) 
 Карневали у  Лесковцу, Шапцу, Врњачкој Бањи 

 
Ради ефикасније промоције и презентације Ниша  на иностраном тржишту, договорена је   сарадња са 
Туристичком организацијом Србије, да за  потребе ТОН изврши дистрибуцију  пропагандног материјала 
на  свим сајмовима у региону, Европи и свету где  редовно наступа а на којима ТОН неће бити присутна. 
 
Финансијски план :  

 
 Трошкови .....................................................................1.581.000,00 динара  

(закуп простора и опреме; уписнина; превоз и монтажа штанда као и израда и овера 
пројекатa,смештај,дневнице и други трошкови 

 Из буџетских ...........................................................  ..1.381.000,00 динара     
 Из сопствених извора...................................................  200.000,00 динара     

 
 
 

 
 
Б) Сајмови и туристичке манифестације у организацији ТОН 
 
 



Нишки сајам туризма „НСТ 2011“ 
 
             ТОН ће марта месеца. 2011. године организовати 12. по реду  Међународни сајам туризма“НСТ“ 
у хали Чаир. Тенденција је да у 2011 години буде присутан још већи број излагача из иностранства како 
би се њиховим туроператерима што боље представили туристички потенцијали града и како би 
рецептивни туризам заузео значајно место у привреди града. Као и предходних година на сајму ће се 
промовисати  екстремним спортови за чије извођење постоје готови терени.  
Прошлогодишње искуство указује да је граду Нишу неопходан овакав сајам који претендује да постане 
један од најзначајнијих и посећенијих сајмова ове врсте у региону. 
  
 
Финансијски план :  
 
 Трошкови ............................................................................   990.000,00. динара  

(закуп штандова, опремање сајамског простора, озвучење, обезбеђење, рекламирање,     исписивање,  
репрезентација, трошкови организације) 

 Из буџетских ......................................................................    860.000,00 динара  
 Из сопствених извора .......................................................... 130.000,00 динара 

 
 
 
Дан Туристичке организације Ниш   
 
Дан ТОН  је дан туристичких радника Ниша.Дани ТОН-а се традиционално одржавају октобра месеца, 
јер је давне 1930 године,14ог октобра основано  Друштва за унапређење туризма града Ниша и 
тадашње Моравске бановине под именом  „Морава“  
Дани ТОН-а су прилика да се изврши ретроспектива развоја туризма  Ниша, која траје сад већ преко  80 
година тако да  се планира да се и ове године пригодном прославом за госте и суграђане уз  културно-
уметничке програм, изложбу сувенира и туристичко - пропагандног материјала обележи дан ТОН-а.  

 
Финансијски план :  
 

 Трошкови ...................................................... .............. ..220.000,00 динара 
 Из буџетских ........................................................................150.000,00 динара 
 Из сопствених извора ...........................................................70.000,00. динара   

 
 
В)  Туристичке манифестације у којма је ТОН  суорганизатор 
 
У протеклој 2010 години ТОН је била укључена у све манифестације којима је Град Ниш покровитељ, 
незаобилазан фактор у реализацији истих и може се рећи да је по обиму посла и степену одговорности, 
организованости и знања , који су манифестације носиле са собом, 2010та година била прекратница у 
којој је ТОН спремно одговорила на све задате задатке. 
Реч је о манифестацијама које нису биле предвиђене планом и програмом ТОН-а а за чију је реализацију 
неопходно било укључити стручну ангажованост запослених у ТОН.То су манифестације попут 
Европског Купа у рафтингу,Фина купа у ватерполу.Тенденција је да се и у наредној години настави са 
организацијом манифестација тог типа.  
ТОН ће и у 2011 ој години наставити да буде идејни покретач, суорганизатор или покровитељ 
туристичких, угоститељских и културних манифестација које због ширег значаја утичу на 
препознатљивост града и  јачају туристичку понуду Ниша и целог региона а све у сврху  повећања 
степена искоришћености туристичких капацитета које поседујемо.  
 
 



1) Осмоартовски женски рели 
 
 

Поводом 8. марта-Међународног дана жена, ТОН  ће, у  сарадњи са Сафари клубом Ниш, бити један од 
суорганизатора ове манифестације. Намера организатора је да учесницима програма и гостима града уз 
мало адреналина и спортског такмичења а уз представљање културно историјске баштине пружи добру 
забаву. Осмомартовски женски рели сваке године поприма све већи међународни карактер те нам је циљ 
да у 2011 години забележимо рекордан број учесница. 
 
 

2) Прослава градске славе «Дани Св. цара Конастантина и царице Јелене 
 
 Град Ниш је организацијом  „Дана Св. цар Константин и царицa Јеленa“ доказао и показао на 
прави начин потребу организације оваквог типа манифестације пребогате разноврсним програмима. ТОН  
је у 2010. години пружила пун допринос у организацији славе. Манифестација „Етно стваралаштво“ је 
традиционална и показала се веома успешном. Програм који негује нашу културну баштину стара српска 
јела, народна ношња, домаћа радиност, изворне народне групе, стари занати итд., одржаће се и у 2011. 
години и то на прагу туристичке сезоне у Нишкој Бањи. 
 За бројне госте из побратимљених градова, и градова са којима Ниш има додирне  културолошке тачке 
предвиђен је  програм везан за промоцију културно-историјске баштине.  “Палилуско вече“ је још једна у 
низу традиционалних манифестација у оквиру  градске славе где је ТОН дала пуни допринос прошле 
године , тако да и у 2011 години планирамо исто. 
          Новина у обележавању славе Цар Константин и царица Јелена биће манифестација “Тврђаве у 
Тврђави”,чији је циљ промоција културно-историјских потенцијала Тврђаве, као једног од најзначајнијих 
историјских споменика Ниша. Mанифестација је први пут одржана у Смедереву 2010 године на којој је 
ТОН међу 20ак излагача узела запажено учешће и створила услове да се 2011 године манифестација 
одржи у Нишу. Како за време одржавања градске славе простор Тврђаве није био адекватно заступљен 
сматрамо да је локација и термин идеална за оджавање манифестације, тако би бројним излагачима и 
гостима манифестације “Тврђаве у Тврђави” било омогућено да се упознају са свим дешавањима за 
време дана обележавања славе    св.Цара Константина и царице Јелене. 
 
 

3) Сајам пољопривреде у Нишу 
 

Сајам  пољопривреде у Нишу је добра прилика да ТОН својим учешћем заједно са   Управом за 
пољопривреду  за време трајања сајма активно ради на едукацији суграђана  по питању развоја 
руралног туризма. 
Презентацијом руралних потенцијала Нишког краја отвара се пут новој грани туризма, руралном 
туризму, за који град Ниш поседује одличне предуслове за развој али је недовољно искоришћен. 

 
 

  
 
 
 
 
 
4)Туристичко лето у Нишу  

 
  
У оквиру културног лета и туристичке сезоне пролеће-лето у 2011. години у  Нишу и Нишкој Бањи, ТОН 
ће бити организатор, суорганизатор или квалитетна логистика разних манифестација које се већ 



традиционално одржавају сваке године: Дани бурека, Фотофиниш, Нисомнија,Нишвил и др. разна 
такмичења у екстремним спортовима као и многобројне музичко-сценске манифестације. 
 
          Фестивали 
 
Град Ниш је постао препознатљив по  фестивалима који се одржавају током лета :Нишвил, Нисомнија, 
Филмски сусрети, Медијана фест су само најзначајнији али не и јеини. За потребе гостију и учесника 
фестивала  у 2010 години ТОН је спремила пригодан  промо-материјал и сувенире. План је да се у 2011 
год ТОН још активније укључи у организацију и промоцију истих како би за време фестивала број 
гостију града био повећан, јер је идеја да кроз организовање разних фестивала искористимо повећано 
интересовање гостију за обилазак културно-историјских знаменитости града. Са тим у вези и је појачана  
промоција „Нишвил џез фестивала“ који је нашом заслугом ове године ушао и у главну туристичку 
понуду ТО Србије и већине туристичких агенција у земљи и иностранству. 
 
         Дани бурека Ниш 2011 - „Бурекџијада“ 
 
Дани бурека су постали препознатљив бренд Ниша, и 2011 године оджаће се по 8 пут.  Манифестација 
буди велико интересовање како грађана Ниша тако и гостију из Бугарске, Грчке, Македоније, Словачке 
са тенденцијом да се у 2011 години број излагача повећа. За време манифестације одржавају се и 
пропратна дешавања, изложбе слика, а 2010 године започет је “Интернационални фестивал староградске 
песме” ,чије се одржавање планира и у 2011.години ТОН ће у 2011.години бити један од главних 
организатора манифестације заједно са „Унијом пекара Ниша“ и Градском Општином Палилула.                                   
 
       
        Екстремни спортови  
 
На подручју града Ниша организују се разна такмичења у екстремним спортовима од којих су многа 
међународног карактера. ТОН ће учествовати у изради програма подршке развоја екстремних спортова, 
као новог туристичког производа, и због тога ће активно учествовати и подржати такве манифестације  а 
у некима и бити један од суорганизатора као што је „Рафтинг“. „Моравска регата“, „Нишавска регата“, 
„Catena mundi“, „Shооting rаlly“,“Параглајдинг такмичења „ и др. су манифестације које свакако треба 
унапредити и туристички још више промовисати.    
          
        ФотофиНиш 
 
Манифестација започета 2009 године, ношена ентузијазмом да се кроз фотографије представи град Ниш 
на најбољи могући начин, настављена је и у 2010 години.  
У сарадњи са  фото клубом “ФОН” из Ниша, ТОН  је организовала  такмичење  „24 часа –фотофиНиш“ 
где су 24 такмичара-фотографа овековечила  интересантна градска језгра и догађаје кроз фотографију. 
Многе од тих фотографија Ниша нашле су се у новим пропагандним материјалима ТОН.  Очекује се да 
ће у 2011 години учешће у  манифестацији, поред домаћих такмичара узети и фотографи из 
иностранства. Тако би ова одлична идеја, којом се наменитости, људи, догаћаји овековечују и кроз 
објектив професионалаца промовишу град, 
 
 прерасла у традиционалну манифестацију. Циљ је да се фотографијама које остају у трајно власништво 
ТОН-а , унапреди  пословање ТОН у погледу материјала за публикације. 
 
 
       Разгледања града и региона 
 
      Услед све организованијих група туриста који долазе у Ниш, и који желе организован разглед града, 
са водичем у адекватном аутобусу, брендираном за те сврхе са слушалицама и савременом аудио-
визуелном опремом ,ТОН  у сарадњи са заинтересованим туристичким агеницијама, кроз приватно јавно 



партнерство планира да брендира аутобус који ће служити у туристичке сврхе и омогућити  туристима и 
суграђанима да на што садржајнији начин упознају културно-историјске, туристичке знаменитостин 
Ниша.Туристичким агенцијама ће бити понуђено да ураде програме разгледања града и околине 
туристичким аутобусом тзв. Sight-seeing tours.Планира се да Ниш постане центар логистике за програме 
које би изводиле агенције. 
Програми  који би укључивали обилазак Ниша, и региона.нпр ( Кружна тура – Римски и византијски 
путеви, која би обухватала обилазак Гамзиграда код Зајечара, Царичиног града код Лесковца, Медијане 
и нишке Тврђаве, са ноћењем у Нишу и обиласком и осталих нишких знаменитости, или  Пешачка тура, 
која би обухватала пешачење стазама у околини: Сићево, Јелашничка клисура, Бојанине воде, са 
ноћењем и исхраном у домаћој радиности...) Такве аранжмане би ТОН  презентовала   на сајмовима у 
земљи и иностранству и тиме омогућила  лакше повезивање домаћих агенција са светским 
туроператерима. 
 

 
Финансијски план: 
 

 Трошкови ................................................................ . . .4.256.000,00 динара 
 Из буџетских ..............................................................  .3.090.000,00 динара     
 Из сопствених извора ..................................................1.166.000,00 динара 

 
 
 
III ОГЛАШАВАЊЕ 
 
 Масовност комуницирања као једна од карактеристика нове медијске концепције подразумева 
оглашавање у домаћим и страним медијима (електронским, штампаним и радијским).  
 Посебан акценат у 2011. години даћемо што већој заступљености  WEB презентације туризма 
нишког региона која је завршена и постављена у 2010 години. 
             Наставићемо појачану сарадњу  са еминентним новинским и телевизијским кућама у циљу 
промоције туристичке понуде града и градских манифестација 
У 2011 години се  планира наставак сарадње са истим као и унапређивање пословања оглашавањем у још 
већем броју часописа у којима су заступљене теме од значаја за развој туризма. 
Планирају се већ започета гостовања на РТС-у, Б92, локалним медијима а са ТОС договорени су наступи 
у емисијама које промовишу туристичку понуду Србије.  
 Планира се израда серијала кратких репортажа о Нишу за телевизијску дистрибуцију.  
 У сусрет културним дешавањима која ће уследити поводом обележавања 1700 година 
хришћанства, планира се објављивање фељтона у часописима са великим тиражом, како би се адекватно 
и благовремено објаснио значај прославе 2013 године. 

 
 
 
 
 
Финансијски план :  
 

 Трошкови ..................................................................... ..2.300,000,00динара 
 Из буџетских ..................................................................2.100.000,00динара 
 Из сопствених извора........................................................200.000,00динара 

 
 
IV ТУРИСТИЧКО - ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТРИ И ЊИХОВО ОПРЕМАЊЕ 
 
 



 Туристичко – информативни центри имају вишеструку намену: пружају информације, врше 
послове из области туристичких услуга, дистрибуирају пропагандни материјал,  сувенире и водичке 
услуге.  
  У 2010 години ТОН је проширио своју мрежу деловања и поред два постојећа информативна 
центра у Нишу и Нишкој Бањи отворен је нови туристички-информативни центар  у граду, у  простору 
Стамбол капије у Тврђави . Резултат отварања информативног центра огледа се и у повећаној посети 
суграђана који исказују интересовање да се упознају са историјским, туристичким потенцијалима града у 
ком живе. Отварањем новог Информативног центра у Стамбол капији, у Тврђави ТОН је добила 
савремену, модерну пословну јединицу која може да одговори  свим захтевима туриста , тако да ћемо и у 
2011.год. наставити са том праксом. 
             Туристичко-информативни центри Ниш и Нишка Бања  годинама не располажу основном 
опремом за рад  па је потребно набавити   нову техничку опрему, канцеларијски намештај, те  урадити 
реновирање постојећих објеката у којима се поменути Информативни центри налазе. ТОН представља 
огледало града, јер се за већину туриста први сусрет са градом и први утисак о граду одвија се у 
просторијама Туристичко-информативних центара. Стога је пожељно да се у 2011. години настави са 
започетим опремањем и реновирањем како би сва три информативна центра постала препознатљива и 
видљива туристима. 
  
 
Финансијски план :  

 Трошкови .................................................................. 250.000,00 динара 
 Из буџетских…………………………………...........200.000,00 динара   
 Из сопствених извора......................................   .50.000,00 динара 

 
V ЕДУКАЦИЈА КАДРОВА 
 
             Због квалитетнијег и стручнијег обављања послова потребно је извршити едукацију радника 
учешћем на  разним семинарима, радионицама и сличним облицима усавршавања. У 2010 години 
запослени у ТОН узели су учешће на првом Туристичком форуму који је одржан на Копаонику,у 
Врњачкој Бањи на конференцији о бањском туризму, будући да је ТОН јединствена јер у свом саставу 
има и пословну јединицу у Нишкој Бањи, као и учешће на конференцији о Римским царевима одтжано у 
Карнунтуму, Аустрија.Сви поменути скупови били су едукативног карактера са циљем да се презентује 
примена практичног знања на терену у својим срединама. 
За 2011 годину планира се наставак едукације запослених у ТОН како би одговорили на изазове све 
захтевнијег тржишта и били упознати са светским трендовима који се дају применити у локалној 
средини. 
 
 Финансијски план :  
 
 

 Трошкови ..................................................................110.000,00 динара 
 Из буџетских................................................................80.000,00динара 
 Из сопствених извора................................................. 30.000,00 динара    

 
 
 
 
VI  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

 
            Поправке се односе на адаптацију и одржавање  пословног простора  у Нишкој бањи и туристичко 
информативном центру у Нишу. 

 
 



Финансијски план : 
 Трошкови ..............................................................170.000,00динара 
 Из буџетских .............................................. ...........70.000.00динара 
 Из сопствених извора............................................100.000,00динара 

 
 

 
VII  ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА И АКТИВНОСТИ УНАПРЕЂИВАЊА ПЛАСМАНА  
ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ НИША И НИШКЕ БАЊЕ 
 
ТОН планира да путем разних  пројеката добије новац ради побољшљања рецептивног туризма у граду. 
На основу донете Стратегије развоја туризма округа , ТОН радиће доследно на разрешењу стратешких 
пројеката и у наредној години.  

 Са Министарством економије и регионалног развоја у смислу спровођења развојне политике у 
туризму,  

 Са ТОС у делу промоције туризма и заједничким наступима на берзама и сајмовима у земљи и 
иностранству,  

 Са пословним удружењем за угоститељство, хотелијерство и ресторатерство Србије о  подизању 
квалитета услуга,  

 Са многобројним туристичким агенцијама Ниша у делу организације пословних скупова и 
емитивном туризму,  

 Са Регионалном привредном комором Ниша – одсек за трговину и туризам учешће у заједничким 
пројектима,  

 Са ТО општина и градова у Србији покушај регионалног организовања и размена искуства, 
размена културних програма, заједнички наступи итд.  

 Са туристичко – угоститељском привредом Ниша, чвршће повезивање и боље коришћење свих 
расположивих капацитета,  

 Са градским предузећима и установама на плану боље организације и подизања општих услова 
боравка гостију на нашем подручју,  

 Са свим градовима са којима  смо потписници уговора о техничкој и пословној сарадњи. 
Могућност конкурисања код Европске заједнице за реализацију заједничких пројеката. 
Истичемо најзначајније: 

 Активирање мреже градова Св. цар Константин и царица Јелена. Ова иницијатива се односи на 
повезивање градова и остваривање сарадње у свим областима, а који су директно везани за 
личност и дела Св. цара Константина и Царице Јелене..  

 На бази потписаних уговора са градовима побратимима широм света, организовали би њихове 
дане у Нишу и наше гостовање у поменутим градовима на бази реципроцитета.  

 „Упознај Ниш“ - програм који је намењен ученицима нишких основних школа са циљем да на 
адекватан начин упознају културно-историјске вредности свог града. Организовано разгледање 
града вршило би се уз стручно вођење туристичких водича.  

 Пројекат „Церјанска пећина“ 
 Пријекат „У сусрет 2013 године“-састоји се од више сегмената за оживљавање културно 

историјских споменика и прављење туристичких програма везаних за Св.Цара Константина и 
2013 годину. 

 Сарадњи са  такси удружењењима у граду који би  поред такси услуга пружио би неопходне 
информације туристима и био би туристички промотер уз одговарајући туристичко пропагандни 
материјал о нашем граду.  

 Реализација  неке радијско- телевизијске емисије о туризму, која би  обухватила  све актуелне 
информације из области туризма, саобраћаја, историје, културе,  са нагласком на понуду Ниша и 
Нишке Бање 
  

 
 



VIII  ЗАКЉУЧАК 
 
         Генерални закључак је да финансијски план и програм рада ТОН за 2011. годину, није само 
утврђивање и пројектовање обавезних активности са аспекта материјалног интереса већ превасходно 
афирмација укупног туристичког, културног, историјског, природног, етно и других потенцијала на 
нашим просторима и у потпуности је усаглашен са постојећим Законом о туризму Републике Србије. 
                    Од многих градских структура  ТОН добија свакодневне захтеве за издавање пропагандног 
материјала о Нишу, што због потреба презентовања града  разним делегацијама које долазе у град , као и 
од делегација из града које одлазе у посету другим градовима. Исто тако приоритет ТОН  је већа 
активност и  учешће на све више  манифестација  које могу да побољшају слику Ниша  у другим 
деловима земље и иностранству што изискује и повећану дистрибуцију истих ,стога је сасвим реално 
што се у овој години  повећао износ на датој позицији и тиме  надам се да ће то  допринети да се  избегну 
дугогодишњи проблеми у изради и  достави пропагандног материјала туристима и градским структурама  
којих је било ранијих година. 
              Са научне стране гледано мора бити веће ангажовање и  праћење кретања туристичке понуде и 
тражње путем формирања базе података везане за туристичку понуду града, и иницирања примене 
међународних стандарда у туризму и прихватања докумената постављених од Светске туристичке 
организације и других међународних организација у туризму. Примена стратегије развоја аеродрома 
„Константин Велики“  и туристичких програма везаних за рецептивни туризам, те повећана активност у 
сусрет 2013 години и прослави 1700.година Миланског едикта, као и јаче медијско представљање 
поводом свих тих активност су такође приоритети у 2011 години.   
                 
 
                                                                                 Туристичка организација Ниш 

                                                                     Директор 
                                           Владимир Јовановић дипл.професор историје 

 
 
 



 
                             OБРАЗЛОЖЕЊЕ    ПЛАНА  ЗА  2011. ГОДИНУ 
 
 
На основу упутства за припрему  буџета града Ниша за 2011 годину Туристичка организација Ниш 
планирала је  средства за текуће издатке у износу од 22.642.000,00 динара. Ова средства биће утрошена 
за следеће расходе: 

1. 411000 - плате и додаци запослених ...............................................................    6.956.000,00 
Средства за плате обрачунате су за директора  по цени рада за именована (постављена)  лица, и 13 
запослених, по цени рада коју је закључком утврдила Влада Републике Србије. Обрачун плате урађен је 
по коефицијентима у складу са новом систематизацијом и  у складу правилником о звањима, 
занимањима, платама и накнадама запослених.  
 
Средства за плате планом су увећана  у односу на 2010.годину због примене коефицијената у складу са 
новим правилником о систематизацији,  и у складу са упутством за припрему буџета Града Ниша за 
2011.годину којим је  предвиђено одмрзавање плата за износ инфлације  и корекција средстава за плате 
за 2% од 01.јануара 2011.године, 3,4% од априла 2011.године  и 2,50%.од октобра 2011.године. 
У  2010.години  Туристичка организација Ниш је отворила сувенирницу у Тврђави која ради у две смене 
и викендом па су само за рад ове нове пословне јединице потребна најмање два радника.Такође се ради у 
још два информативна центра у Туристичко информативном центру у Вождовој бр.7 у Нишу и 
Туристичко информативном центру  у Синђелићевој 3б у Нишкој бањи и у управи  Туристичке  
организације Ниш у тржном центру Калча. 
 

2. 412000 - социјални доприноси на терет послодавца ........................................     1.246.000,00 
Средства за доприносе на терет послодавца у износу од 1.246.000,00 планирана су за исплату доприноса 
на терет послодавца  у складу са планираним бројем радника. 
 
      3.    413000 - накнаде у  натури  ................................................................................... .    304.000,00 
Средства за превоз радника на посао  и са посла планирана су у складу са  бројем радника. 
 

4 .  421000 - стални трошкови........................................................................................ 1.971.000,00 
Средства за: трошкове банкарских услуга, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, 
трошкове осигурањеа имовине, закуп имовине и опреме (закуп простора и опремање простора за 
одржавање: међународног сајма туризма у Нишу, сајма у Београду, Новом Саду и Крагујевцу). Учешће 
на карневалима у Лесковцу и Шапцу, на сајмовима сувенира у Крушевцу и Лесковцу, манифестацију 
Дани ТОН-а, Градску славу, Мартовски женски рели, Дане бурека ,Фото Финиш и друге манифестације.  
      6. 422000 - трошкови путовања ...................................................................... ..         680.000,00 
Средства за трошкове дневница, превоза и смештаја на службеном путу у земљи и иностранству. 
Једна од основних активности  у раду ТОН је промоција и презентација Града на сајмовима и другим 
манифестацијама у земљи и иностранству. Како смо од пре две године кренули у активну кампању 
појављивања поред домаћих и  на већим светским сајмовима Лондон, Берлин, Милано  као равноправни 
партнер ТО Србије и стали раме уз раме са Београдом и Новим Садом а све у циљу кампање «Ниш 2013 
године», ове године отварају се позиви за нове дестинације и нове промоције. ТО Србије ове године 
планира да се Град Ниш појави на заједничком штанду и на сајму у Бриселу(где је  Република Србија 
партнер сајма) и Софији (због све већих долазака бугарских туриста у наш град). Трошкови путовања 
треба да буду  једна од најбитнијих ставки у буџету ТОН да би се на прави начин уопште и презентовао 
Град што нажалост није случај јер су ове године  средства на нивоу прошлогодишњих, што је недовољно 
за испуњење програма и  како нисмо добили тражени износ средстава , имаћемо проблем да остваримо 
планирано.  
   7.     423000 - услуге по уговору ..........................................................................         11.000.000,00 
Ово увећање обухвата дозвољено увећање у складу са пројектованом стопом инфлације за 2011.годину 
од 4,5%  и додатне трошкове услуга по уговору  за промоцију Града кроз разне видове информисања и  
организовања манифестација. 



 
-   административне услуге-превођење текстова за публикације 
- компјутерске услуге –инсталирање правне базе података,одржавање програма за плате и програма за 
књиговодство,одржавање рачунарске опреме) 
 
образовање и усавршавање запослених (котизација за учешће на семинарима и едукација запослених). 
Због квалитетнијег и стручнијег обављања послова потребно је извршити едукацију радника учешћем на  
разним семинарима, радионицама и сличним облицима усавршавања. У 2010 години запослени у ТОН 
узели су учешће на првом Туристичком форуму који је одржан на Копаонику,у Врњачкој Бањи на 
конференцији о бањском туризму, будући да је ТОН јединствена јер у свом саставу има и пословну 
јединицу у Нишкој Бањи, као и учешће на конференцији о Римским царевима одтжано у 
Карнунтуму,Аустрија.Сви поменути скупови били су едукативног карактера са циљем да се презентује 
примена практичног знања на терену у својим срединама. 
За 2011 годину планира се наставак едукације запослених у ТОН како би одговорили на изазове све 
захтевнијег тржишта и били упознати са светским трендовима који се дају применити у локалној 
средини. 
 
услуге информисања(издавачка делатност) штампање туристичко информативних публикација. 
 
Опште публикације 

 Туристичка мапа града Ниша 
 Брошура „Разгледница Ниша“  
 Туристичко-угоститељски водич Ниш и Нишка Бања 
 Ниш у џепу-Водич кроз културно-историјску баштину града  и музичке и спортске          догађаје 

на енглеском језику. 
 Ниш- непресушни извор шанси 
 Брошура Кроз Константинов Ниш 
 Брошура Тврђава 
 Књига о Нишу 
 Монографија о Нишу 

Како би се што успешније презентовали туристички, привредни, и културни потенцијали града Ниша и 
околине неопходно је у те сврхе имати савремен пропагандно-информативни материјал који прати 
најновије токове издаваштвања. У протеклој 2010 години остварен је план у путпуности. За потребе 
бројних манифестација које су се одржавале у граду у протеклој години , ТОН је сва дешавања испратио 
пригодним промо материјалом , тако да је  остварено и више од планираног. Намера је да се  понуда у 
2011 години употпуни издањима које захтевају савремени токови туристичке понуде и тражње. Поред 
основних флајера и брошура, потребно је направити угоститељско- туристички водич града и околине на 
више језика, које треба штампати  у великим тиражима јер је Ниш у задњих годину дана постао отворен 
град , један од ретких који бележи пораст броја туриста. 
Планирано је да се у 2011.години понове издања која су побудила највише интересовања код туриста, 
како оних који су индивидуално допутовали у Ниш или оних који су били гости града и бројних 
манифестација одржаних у 2010 години. 
Уједно у сусрет 2013 години ,прослави Миланског Едикта, неопходно је појавити се са издањима, 
брошуром, књигом, монографијом која на најбољи начин осликава  причу о граду Нишу као царском 
граду. 
  
Сајамски  материјал (кесе,флајери,постери,плакати,фасцикле,упаљачи,оловке,банери и др) 
 
ТОН је у протеклој 2010 години узела учешће на еминентним сајмовима и том приликом град Ниш 
репрезентово у најбољем издању када је у питању и сајамски материјал.За многе примерке 
,кесе,фасцикле “Ја волим Ниш”, тражио се комад више. 
Сама поставка штандова, пратила је савремене токове дизајна и на најбољи могући начин презентовала 
културно,историјско,туристичко благо Ниша и околине. 



Будући да Сајам туризма у Нишу побуђује све веће интересовање и све већи број посетилаца планирамо 
да и понуда сајамског материјала у 2011-oj буде још разноврснија  како би одговорили потребама 
савремених трендова понуде сајамског материјала. 
 
Услуге информисања: реклама и пропаганда. 

 За потребе рекламе и пропаганде биће израћени сувенири и рекламни спот о Нишу.  
Сувенири  града, мајце, качкети са Христовим монограмом, ликом Цара Константина и другим мотивима 
карактеристичним за Ниш, магнети, привесци, кишобрани, шоље. 
 Аудио – визуелна средства, израда рекламног спота о Нишу   
Отварање Информативног центра и сувенирнице у Тврђави , наишло је на одличне реакције како 
суграђана тако и гостију града који на једном месту могу добити информације, шта све обићи у Нишу, 
како се снаћи , а уједно и купити разноврсне сувенире . Повећан број туриста условио је и већу 
потражњу сувенира тако да  за 2011 годину  планирамо да  поред постојећих  сувенира понуду обогатимо 
новим и разноврснијим сувенирима . 
Услуге информисања: 
- медијске услуге радиа и телевизије кроз рекламу и пропаганду и остале медијске услуге 
- угоститељске услуге( смештај и исхрана учесника манифестација-Рафтинг,Дани бурека и др.) 
- остале опште услуге (услуге по уговору о делу и ауторском хонорару за манифестације, сајмове, 

обезбеђење, озвучење, опремање, превоз, водичке услуге,услуге организације манифестација и 
остале опште услуге које се не могу сврстати у административне услуге а контним планом није 
предвиђен посебан аналитички конто). 

Ово увећање обухвата дозвољено увећање у складу са пројектованом стопом инфлације за 2011.годину 
од 4,5%  и додатне трошкове за организовање планираних манифестација.  
         8.    425000 – текуће поправке и одржавање...................................................               70.000,00 
Текуће поправке и одржавање зграда и текуће одржавање опреме се односе на адаптацију и одржавање  
пословног простора  у Нишкој бањи и туристичко информативном центру у Нишу. 
 
         9.   426000 - материјал ........................................................................................           215.000,00   
Средства  за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених (буџет, финансијски ревизор и 
правник за буџетске кориснике од ИПЦ-а), набавка канцеларијског материјала и набавку материјала за 
саобраћај. 
 

10. 512000-Машине и опрема......................................................................                  200.000,00  
Туристичко-информативни центри Ниш и Нишка Бања  годинама не располажу основном опремом за 
рад  па је потребно набавити   нову техничку опрему, канцеларијски намештај, те  урадити реновирање 
постојећих објеката у којима се поменути Информативни центри налазе. 
ТОН представља огледало града, јер се за већину туриста први сусрет са градом и први утисак о граду 
одвија се у просторијама Туристичко-информативних центара.Стога је пожељно да се у 2011. години 
настави са започетим опремањем и реновирањем како би сва три информативна центра постала 
препознатљива и видљива туристима.  
                                                       
                                   
           Генерални закључак је да финансијски план и програм рада ТОН за 2011. годину, није само 
утврђивање и пројектовање обавезних активности са аспекта материјалног интереса већ превасходно 
афирмација укупног туристичког, културног, историјског, природног, етно и других потенцијала на 
нашим просторима и у потпуности је усаглашен са постојећим Законом о туризму Републике Србије. 
                    Од многих градских структура  ТОН добија свакодневне захтеве за издавање пропагандног 
материјала о Нишу, што због потреба презентовања града  разним делегацијама које долазе у град , као и 
од делегација из града које одлазе у посету другим градовима. Исто тако приоритет ТОН  је већа 
активност и  учешће на све више  манифестација  које могу да побољшају слику Ниша  у другим 
деловима земље и иностранству што изискује и повећану дистрибуцију истих ,стога је сасвим реално 
што се у овој години  повећао износ на датој позицији и тиме  надам се да ће то  допринети да се  избегну 



дугогодишњи проблеми у изради и  достави пропагандног материјала туристима и градским структурама  
којих је било ранијих година. 
              Са научне стране гледано мора бити веће ангажовање и  праћење кретања туристичке понуде и 
тражње путем формирања базе података везане за туристичку понуду града, и иницирања примене 
међународних стандарда у туризму и прихватања докумената постављених од Светске туристичке 
организације и других међународних организација у туризму. Примена стратегије развоја аеродрома 
„Константин Велики“  и туристичких програма везаних за рецептивни туризам, те повећана активност у 
сусрет 2013 години и прослави 1700.година Миланског едикта, као и јаче медијско представљање 
поводом свих тих активност су такође приоритети у 2011 години.  
Средства за 2011.годину планирана су у складу са планираним приходима од боравишне таксе.  
                 
                                                                                                                     УКУПНО:      22.642.000,00 



 
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ 
Бр.   I/2011 
Датум: 13.01.2011. г. 
 
 
 
На основу чл. 10. ст. 1. т. 2. Одлуке о Туристичкој организацији Ниш (Службени лист града 
Ниша 1/2002 и 32/02) и чл. 20. ст. 1. т. 2. Статута, Управни одбор Туристичке организације Ниш, 
на седници одржаној дана 13.01.2011. г. донео је следећу: 
 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 
 

Усваја се  Програм рада  Туристичке организације Ниш за 2011. годину. 
 
Програм рада из ст. 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 Програм рада Туристичке организације Ниш. Такође 
је и Статутом Туристичке организације Ниш предвиђено да се програм рада   доноси уз 
сагласност надлежног органа града. 
 
Програмом рада  обухваћене су активности из делатности Туристичке организације Ниш за 
2011.г, усклађене са Законом о туризму и Стратегијом развоја на територији града Ниша, а у 
оквиру расположивих средстава предвиђених Финансијским планом Туристичке организације 
Ниш за 2011. г. па је донета одлука као у диспозитиву.  
  
 
     Управни одбор Туристичке организације Ниш 
                                    Братислав Вукадиновић, председник 
 



ФИНАНСИЈСКИ   ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ   
                                          ЗА 2011. ГОДИНУ 
БРОЈ  
ПОЗ. 
 

ЕКОНОМ. 
КЛАС. 

           ОПИС СРЕДСТВА 
       ИЗ 
БУЏЕТА 

СОПСТВ. 
СРЕДСТВА 

УКУПНО 

197 411 Плате и додаци запосл. 6.956.000 610.000 7.566.000 
 411111 Плате запослених 

радника
6.956.000 610.000 7.566.000 

198 412 Соц.допр. на тер. посл. 1.246.000 109.000 1.355.000 
 4121 Доприн. за ПИО 766.000 67.000 833.000 

 4122 Допр. за здрав. осигур. 428.000 37.000 465.000 
 4123 Допр. за незапослене 52.000         5.000 57.000 

199 413 Накнаде у натури 304.000 20.000 324.000 
 4131 Превоз на посао и са 

посла (маркица )
       304.000       20.000 324.000 

200 414 Социјал. дав. запосл. 250.000 250.000 
 4141 Испл.нак.за време 

одст.спосла на тер.фон.
100.000 100.000 

 4143 Отпремнине и помоћи 100.000 100.000 
 4144 Помоћ у медиц. лечењу 50.000 50.000 

201 416 Награде запосленима 500.000 500.000 
 4161 Награде запосленима 500.000 500.000 

202 421 Стални трошкови 1.971.000 500.000 2.471.000 
 4211 Трошкови плат. пром. 120.000      60.000 180.000 
 4212 Енергетске услуге 370.000 250.000 620.000 
 4213 Комуналне услуге 100.000 10.000 110.000 
 4214 Услуге комуникација 350.000 20.000 370.000 
 4215 Трошкови осигурања 80.000 60.000 140.000 
 4216 Закуп имов. и опреме 951.000 100.000 1.051.000 

203 422 Трошкови путовања 680.000 350.000 1.030.000 
 4221 Трош. сл. пут. у земљи 80.000 200.000 280.000 
 4222 Трош. сл. пут. у иностр. 600.000 150.000 750.000 

204 423 Услуге по уговору 11.000.000 1.806.000 12.806.000 
 4231 Администр. услуге 60.000 30.000 90.000 
 4232 Компјутерске услуге 120.000 30.000 150.000 
 4233 Услуге образовања 80.000 30.000 110.000 
 4234 Услуге информисања 6.650.000 600.000 7.250.000 
 4235 Адвокатске услуге 240.000 240.000 
 4236 Усл. за домаћ. и угост. 1.200.000 160.000 1.360.000 
 4237 Репрезентација 250.000 256.000 506.000 
 4239 Остале опште услуге 2.400.000 700.000 3.100.000 

205 425 Текуће попр. и одрж. 70.000 100.000 170.000 



 4251 Тек. попр. и одрж. зграда 70.000 50.000 120.000 
 4252 Тек.попр. и одрж. опреме 50.000 50.000 

206 426 Материјал 215.000 180.000 395.000 
 4261 Администр. матер. 53.000 10.000 63.000 
 4263 Матер. за образовање 72.000 40.000 112.000 
 4264 Матер. за саобр.   90.000 130.000 220.000 

207 431 Aмортиз.некр.и опре. 20.000 20.000 
 4312  Амортиз.некр.и опре. 20.000 20.000 

208 444 Пратећи тр. задуж. 20.000 20.000 
 4441 Негативне курсне разли. 10.000 10.000 
 4442 Пратећи тр. задуж. 10.000 10.000 

209 482 Порези,обавезне таксе 90.000 90.000 
 4821 Остали порези 40.000 40.000 
 4822 Обавезне таксе 40.000 40.000 
 4823 Нончане казне 10.000 10.000 

210 512 Машине и опрема  200.000 210.000 410.000 
 5121 Опрема за саобраћај 160.000 160.000 
 5122 Канцеларијска опрема  200.000 50.000 250.000 

211 523 Зал. робе за даљу пр. 2.000.000 2.000.000 
 5231 Зал. робе за даљу пр. 2.000.000 2.000.000 
                        УКУПНО 22.642.000 6.765.000 29.407.000 

                                 
Извори финанс. за функцију 473 
 
01 приходи из буџета ....................  22.642.000 
04 сопствени приходи....................   6.765.000  
--------------------------------------------------------------- 
Укупно   01+04                                  29.407.000 
 
 

 
 

 
                                                                Туристичка организација Ниш 
                                                             Самостални стручни сарадник на пословима  
                                                                          финансија и рачуноводства                            
                                                                                  Невенка Аничић 
 
 
 



 
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ 
Бр.   I/2011 
Датум: 13.01.2011. г. 
 
 
 
На основу чл. 10. ст. 1. т. 2. Одлуке о Туристичкој организацији Ниш (Службени лист града 
Ниша 1/2002 и 32/02) и чл. 20. ст. 1. т. 2. Статута, Управни одбор Туристичке организације Ниш, 
на седници одржаној дана 13.01.2011. г. донео је следећу: 
 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 
 

Усваја се   Финансијски план Туристичке организације Ниш за 2011. годину. 
 Финансијски план  из ст. 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 план Туристичке организације Ниш. 
Такође је и Статутом Туристичке организације Ниш предвиђено да  финансијски план доносе уз 
сагласност надлежног органа града. 
 
Програмом рада  обухваћене су активности из делатности Туристичке организације Ниш за 
2011.г, усклађене са Законом о туризму и Стратегијом развоја на територији града Ниша, а у 
оквиру расположивих средстава предвиђених Финансијским планом Туристичке организације 
Ниш за 2011. г. па је донета одлука као у диспозитиву.  
  
 
     Управни одбор Туристичке организације Ниш 
                                    Братислав Вукадиновић, председник 
 
 


