
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 05.02.2013. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Програм  рада 
Туристичке  организације  Ниш  за  2013.  годину  и  на  Финансијски  план  Туристичке 
организације Ниш за 2013. годину.

II  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Програм  рада  Туристичке 
организације Ниш за 2013. годину и на Финансијски план Туристичке организације Ниш 
за 2013. годину 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, одређује се Урош Парлић, вршилац дужности директора Туристичке организације 
Ниш.

Број: 175-15/2013-03
У Нишу, 05.02.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



На основу  члана  16.  и 37.  Статута  Града  Ниша  (''Службени  лист 
Града Ниша'', бр. 88/08) 

Скупштина Града Ниша, на седници од ______________2013. године, 
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I Даје  се  САГЛАСНОСТ на Програм рада Туристичке  организације 
Ниш  за  2013. годину   број  59  од  29.01.2013.  године,  који  је  усвојио 
Управни одбор ове организације Одлуком број 61 од 29.01.2013.године и 
на Финансијски план Туристичке организације Ниш за 2013.годину, број 
60 од 29.01.2013.године, који је усвојио Управни одбор ове организације 
Одлуком број 62 од 29.01.2013. 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, _____________.2013. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

                                                                                     Председник

                                   Проф.др Миле Илић



О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

На  основу члана  37. Статута  Града Ниша  сагласност на Програм 
рада и Финансијски план Туристичке организације Ниш, даје Скупштина 
Града Ниша.

На  седници,  одржаној  дана  29.01.2013.  године,  Управни  одбор 
Туристичке организације Ниш донео је Одлуку о усвајању Програма рада 
Туристичке организације  Ниш за 2013. 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.

Програм  рада  Туристичке  организације  Ниш  за  2013.годину, 
првенствено ће бити усмерен на промоцију и учешће у креирању догађаја 
који  су  везани  за  обележавање  јубилеја  ''1700  година  од  доношења 
Миланског  едикта''.  Све  промотивне активности  биће  прилагођене овом 
догађају.

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,  Међународним сајмовима 
туризма у Новом Саду, Бања Луци, Љубљани, Милану, Бриселу, Софији 
Берлину, Москви, Лондону.

Као суорганизатор Туристичка организација Ниш ће учествовати у 
следећим манифестацијама: 

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

- Екстремни  спортови  (''Моравска  регата'',  ''Нишавска  регата'', 
''Catena  mundi'',  ''Shooting  rally'',  ''Параглајдинг  такмичења''  и 
''Рафтинг такмичења''), 

- Скуп  фолклорних  ансамбала  дијаспоре  ''Цациб''-међународна 
изложба паса,

- Дани бурека Ниш 2013 – ''Бурекџијада'',
- Дан Туристичке организације Ниш 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  финансија  и  привреде  и  другим 
организацијама.

Туристичка  организација  Ниш  је  уз  Програм  рада  туристичке 
организације Ниш за 2013. годину  доставила и Финансијски план за 2013. 
годину, који је у складу са одобреним средствима буџетом Града Ниша за 
2013. 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 2013. 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



TУРИСТИЧКА  ОРГАНИЗАЦИЈА  НИШ
Датум: 29.01.2013. 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 29.01.2013. г. донео је следећу:

О  Д  Л  У  К  У

Усваја се  Програм рада  Туристичке организације Ниш за 2013. 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  2013.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 2013. г. па је донета одлука као у диспозитиву.

 

Управни одбор Туристичке организације Ниш
                                                                  Заменик председника управног одбора
                                       Невенка Аничић



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ

П Р О Г Р А М   Р А Д А
ЗА 2013. ГОДИНУ

                                                                     

Ниш, 29.01.2013. год.



  Увод 

     Програм рада Туристичке организације Ниш за 2013. годину,  првенствено ће 
бити  усмерен  на  промоцију  и  учешће  у  креирању  догађаја  који  су   везани  за 
обележавање  јубилеја  „1700  година  од  доношења  Миланског  едикта“.  Све 
промотивне активности, као и тиражи промотивних материјала биће прилагођени 
овом догађају.

Општа  тенденција  Туристичке  организације  Ниша,  током наредне  године, 
биће  модернизација  у  складу  са  светским трендовима,   када  је  презентација 
туристичких  дестинација  у  питању. Истраживање  тржишта  биће неопходан 
предуслов  за  даље  активности, за  којим  ће  следити  брендирање  и  циљно 
усмеравање  туристичке  презентације на  емитивним тржиштима.   План  је  да  се 
максимално искористе савремене технологије када је презентација Ниша у питању, 
а  при  томе  се  мисли  на  осавремењивање  и  бољу  промоцију  путем  интернет 
презентације, увођење интернет-резервационог система смештајних капацитета на 
нивоу  града  ,  повећање  удела  када  је  „online“  маркетинг  у  питању,  увођење 
апликација за мобилне телефоне и сл.

Када је директна промоција у питању, ТОН планира током наредне године да 
повећа број организаованих посета туроператора из земаља за које постоје подаци 
да су најзаступљеније према броју посета туриста у Нишу. Град Ниш ће такође бити 
презентован на одабраним сајмовима, као и на промоцијама по градовима Србије и 
региона.

Туристичка организација Ниш има став  да  ће  обележавање  јубилеја „ 1700 
година од доношења Миланског едикта“, издвојити град Ниш у односу на велики 
број конкурентских градова и туристичких дестинација у Европи  и да то  не сме 
бити пропуштена шанса, тако да ће сви ресурси које ТОН поседује, током наредне 
године бити усмерени у том правцу .
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I ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА ГРАДА НИША 

1. ИСТРАЖИВАЊЕ  ТРЖИШТА

Прикупљање података о туристима који посећују Ниш биће основа за даљи 
рад када је промоција и презентација града у питању.  Истраживањем ћемо добити 
податке о томе који туристи долазе у Ниш, којим поводом су у Нишу, колико дана 
се задржавају, које су им омиљене активности током боравка, који су најпосећенији 
споменици  и  сл,  како  бисмо  након  тога,  приступили  другој  фази  која  се  зове 
брендирање туристичке дестинације. 

Финансијски план : 

 Трошкови ............................................................      180.000,00 динара         
 Из буџетских ......................................................      120.000,00 динара
 Из сопствених извора.........................................       60.000,00 динара

2. САРАДЊА СА ТУРОПЕРАТОРИМА

Узевши у  обзир  саобраћајни  положај,  трендове  и  кретања  на  иностраним 
тржиштима  могу  се  одредити  приоритетна  емитивна  тржишта  за  Југоисточну 
Србију и њен центар Ниш, у виду три групе, у смислу интензитета маркетиншких 
активности  где  приоритет  А,  на  пример,  захтева  највећу  пажњу  и  најјаче 
маркетиншке напоре (Стратегија Р Србије, 2006, стр.37).
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Табела 1. Земље према приоритетима за довођење група туроператора

Туроператoрима би током боравка био организован тродневни обилазак нишких 
хотела  и  осталих  смештајних  капацитета,  презентација  гастрономије,  провода  у 
граду,  културно-историјских споменика,  обилазак  околине  и  терена  за  екстреме 
спортове, планинарске туре, презентација лечилишних и wellnes капацитета Нишке 
Бање и сл . Планирано је довођење специјализованих туропертора и туристичких 
агенција, који се баве ходочасним или верским турама, као и  туропратора који се 
баве адреналин туризмом.

Финансијски план : 

 Трошкови ............................................................      1.110.000,00 динара         
 Из буџетских ......................................................      1.010.000,00 динара
 Из сопствених извора.........................................         100.000,00 динара

3. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

 За успешну презентацију културних, историјских, туристичких и привредних 
потенцијала  града  Ниша  неопходан  је  савремен  пропагандно-информативни 
материјал који прати најновије трендове у издаваштву. 

Пропагандни материјал који ТОН планира да штампа биће подељен је у две 
основне групе, а то су пропагандни материјали намењени туристима када дођу у 

Приоритет А Приоритет Б Приоритет Ц
Словенија Италија Скадинавске земље
Македонија Аустрија Француска
Бугарска Немачка Турска
Грчка Румунија
Р. Српска Мађарска
Русија Велика Британија
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град и пропагандни материјал намењен презентацијама на сајмовима и промоцијама 
у земљи и иностранству. 

С  обзором  да  ће  током  2013.  године   због  прославе  „1700  година  од 
доношења Миланског едикта“ бити повећан број туриста у Нишу, неопходно је да 
се акценат баци на античко наслеђе и цара Констанина када је садржај брошура у 
питању, као и да се уобичајени тиражи  знатно повећају. 

Туристичке публикације 

• Туристички водич са мапом на српском језику-ћирилица
• Туристички водич са мапом на српском језику-латиница
• Туристички водич са мапом на енглеском језику
• Nis – „In your pocket“ – водич на енглеском 
• Мапа града – двојезично - српски и енглески 
• Мапа околине - двојезично - српски и енглески 
• Путем божјих знакова - двојезично - српски и енглески 
• Амбијенти града и околине - двојезично - српски и енглески
• Специјализовани флајери -  Медијана и археолошка сала, Ђеле кула и Чегар, 

Логору и Бубањ, Тврђава и споменици, Цркве и манастири
• Књига о Нишу 
• Разгледнице Ниша
• Брошура „Природа и екстремни спортови“

Промотивни  материјали 

• Плакати
• Флајери за манифестације
• Фасцикле 
• Папирне кесе
• Пластичне кесе
• Визит карте
• Штампа на ПВЦ фолији

Финансијски план : 

 Трошкови ............................................................     3.978.000,00 динара         
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 Из буџетских ......................................................      3.678.000,00 динара
 Из сопствених извора.........................................        300.000,00 динара

4. СУВЕНИРИ

Већи број туриста који се очекује у Нишу током идуће године, условиће и 
повећану потражњу за разним врстама сувенира.  Већина сувенира ће наравно бити 
посвећена цару Констанитну и прослави јубилеја . Идеја нам је да убацимо и нова 
дизајнерска решења која могу да нам понуде стручњаци из тих области и због тога 
планирамо објављивање конкурса.

• Мајице
• Качкети
• Магнетићи
• Привесци
• Сувенири са мотивима Константна
• Сувенири са мотивима старог Ниша

Финансијски план : 

 Трошкови ............................................................         550.000,00 динара         
 Из буџетских ......................................................         250.000,00 динара
 Из сопствених извора.........................................         300.000,00 динара

5. АУДИО-ВИЗУЕЛНА КОМУНИКАЦИЈА

Аудио  -  визуелна  комуникација  са  потенцијалним  туристима  представља 
незаобилазни  сегмент,  када  је  промоција  туристичке  дестинације  у  питању. 
Туристичка организација Ниш планира да током наредне године ангажује тим који 
ће  снимати  културно-историјске  локалитете,  природне  атракције  и  пратити  све 
важније  манифестације  у  граду  током године.  Сав  материјал  биће  коришћен  за 
израду промотивних спотова о Нишу. На основу тог снимања и израде квалитетних 
фотографија биће урађен и  CD који ће бити диструбуиран на сајмовима и другим 
промоцијама.

• Нови туристички промотивни спот о граду 
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• Нови CD са туристичким атракцијама града који би био у нашем власништву 

Финансијски план : 

 Трошкови ............................................................         685.000,00 динара         
 Из буџетских ......................................................         585.000,00 динара
 Из сопствених извора.........................................        100.000,00 динара

6. ПРОМОЦИЈА НА ИНТЕРНЕТУ

Промоција Ниша путем интернета представљаће основни пут којим ће ТОН 
током наредне године усмерити своју презентацију. Нова презентација Туристичке 
организације Ниш биће урађена по узору на презентације свих већих дестинација,  
„online“  резервациони  систем  за  смештајне  капацитете  у  Нишу  биће  одлична 
компонента која ће скратити пут резервисања смештаја и укључити нас у светске 
трендове,  а  моделом  сарадње  у  којој  ће  се  остваривати  бенефит  од  услуга 
посредовања, систем ће опстати као самодржив.  

• Израда  новог интернет портала Туристичке организације Ниш  
• Резервациони сервис  

Финансијски план : 

 Трошкови ............................................................         515.000,00 динара         
 Из буџетских ......................................................         415.000,00 динара
 Из сопствених извора.........................................         100.000,00 динара

7. ОГЛАШАВАЊЕ У НОВИНАМА, ЧАСОПИСИМА, НА 
ИНТЕРНЕТУ И РЕКЛАМИРАЊЕ НА ТЕЛЕВИЗИЈАМА

Рекламирање у новинама и специјализованим часописима, као и емитовање 
промотивних  спотова  на  телевизији  представља  значајан  облик  промовисања. 
Туристичка  организација  ће  током  наредне  године,  сходно догађањима која  су 
планирана и  прослави јубилеја појачати и овај облик маркетиншке активности.
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• Рекламирање у новинама и часописима 
• Реклама на телевизијама 
• Оглашавање на интернет сајтовима 

Финансијски план : 

 Трошкови ............................................................     1.060.000,00 динара         
 Из буџетских ......................................................         760.000,00 динара
 Из сопствених извора.........................................         300.000,00 динара
8. ПРОМОЦИЈЕ  НА  САЈМОВИМА  И  ПРОМОЦИЈЕ  ПО 

ГРАДОВИМА

Туристичка  организација  Ниш планира  да  током 2013.  године  настави  са 
учешћем на сајмовима који се одржавају на већим емитивним тржиштима у Србији 
и иностранству. 

Осим  поромоције  на  сајмовима,  у  плану  је  и  организација  већег  броја 
презантација у градовима Србије и региона на којима ће се промовисати различити 
сегметни туристичке понуде, као што је прензентација „нишког мерака“, промоција 
прославе  јубилеја  „1700  година  од  доношења  Миланског  едикта“,  презентација 
адреналин програма  и сл.

Учешће     на     сајмовима и презентације у земљи и иностранству  :  

• Међународни сајам туризма, спорта и наутике у Београду
• Међународни сајам туризма у Љубљани 
• Међународни сајам туризма у Милану
• Међународни сајам туризма у Бриселу
• Међународни сајам туризма у Москви
• Међународни сајам туризма у Лондону
• Међународни сајам туризма у Берлину
• Међународни сајам туризма у Софији
• Међународни сајам туризма у Бања Луци
• Међународни сајам туризма у Новом Саду
• Презентације у античким градовима Птуј у Словенији и Пловдив у Бугарској
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Финансијски план : 

• Трошкови ....................................................................       3.809.000,00     
(закуп простора и опреме; уписнина; превоз и монтажа штанда као и израда и 
овера пројекатa, израда промотивног штанда, смештај, дневнице и други 
трошкови)
• Из буџетских ..............................................................       2.859.000,00    
• Из сопствених извора..................................................         950.000,00 

9. ОРГАНИЗАЦИЈА ДОГАЂАЈА И УЧЕШЋЕ У 
ОРГАНИЗАЦИЈИ 

Презентација кратког филма о Константину Великом

Туристичка организација Ниш кренула је крајем 2012.године са пројектом 
снимања кратког филма о Константину Великом, за који сматра да ће бити 
неопходан  када  је  промоција  прославе  2013.године  у  питању  и  када  је 
презентација античког блага града Ниша у питању.
План  је  да  се  филм  заврши  до  27.2.2013.  за  који  се  сматра  да  је  дан 

Константиновог рођења и да се тог дана организује његова презентација.

Нишки сајам туризма 

             Међународни сајма туризма у Нишу , одржаће се крјем марта / почетком 
априла у хали „Чаир“ .  Као и претходних година на сајму ће бити презентована 
туристичка понуда градова и региона Србије и Балкана, као и понуда туристичких 
агенција и туроператора за предстојећу летњу сезону.

Тема овогодшњег сајма биће античко наслеђе градова  у Србији и региону .

Скуп фолклорних ансамбала дијаспоре 

Студентски културни центар Ниш биће организатор великог догађаја који ће 
окупити преко 2000 учесника из фолклорних ансамбала из целе дијаспоре. 
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Туристичка организација Ниш сматра да је то велика шанса за презентацију 
града, и планира да се активно укључи када је туристички део њиховог боравка у 
питању : организација смештаја,исхране и разгледања града.

„ЦАЦИБ“-међународна изложба паса свих врста  

На Међународној изложби паса свих раса обично учествује од 600-1000 паса 
из Србије и 20 земаља региона.  Своје љубимце,  поред осталих,  доводе гости из 
Русије,  Пољске,  Чешке,  Италије...Ову  признату  изложбу  сваке  године  посети 
између 8000 и 10.000 љубитеља животиња. ТОН сматра да је скуп са овако великим 
бројем посетилаца добра прилика за  промоцију Ниша и презентацију околине и 
кутлурно- историјских знаменитости града.

 Прослава градске славе   “  Дани Св. цара Конастантина и царице Јелене  “  

Градска  слава   „Дани  Св.цара  Константина  и  царице  Јелене“   у  години 
јубилеја биће специфичног карактера ,па Туристичка организација Ниш планира да 
буде  део  Организационог  одбора  и  да  својим  предлозима  и  идејама  унапреди 
програм када је туристички део у питању. 

  Дани бурека - 2013 

Једна  од  интересантних  манифестација  која  може  бити  препознатљив  део 
туристичке понуде када су гастрономске манифестације у питању. Сваке године 
осим  великог  интересовања  Нишлија  ову  манифестацију  посете  и  гости  из 
Бугарске, Грчке и Македоније. 

Туристичка организација  планира да и даље помаже код организације ове 
манифестације, нарочито када је њена промоција у питању.

        Екстремни спортови 

Околина Ниша и конфигурација терена представљају интерсантно подручје 
када су екстремни спортови у питању .

ТОН  ће  се  укључити  у  израду  пројеката  из  области  развоја  екстремних 
спортова  и  подржаваће  сва  такмичења  која  се  буду  организовала  током  2013. 
године.
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Дан Туристичке организације Ниш  

        „Дан  Туристичке организације Ниш“ се традиционално одржава крајем године 
и замишљен је као као ретроспектива активности ТОН-а у текућој години .
      Циљ манифестације је да се осим презентације претходне године, суграђанима и 
гостима  града  тих  дана  укаже  на  културно-историјско  наслеђе,  природне 
потенцијале и туристичке занимљивости Ниша.

Финансијски план : 

• Трошкови .....................................................................     3.015.000,00
• Из буџетских ...............................................................      2.015.000,00        
• Из сопствених извора..................................................     1.000.000,00   

II УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИЈЕМА И БОРАВКА ТУРИСТА У 
НИШУ

1. ТУРИСТИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

Туристичка  организација  Ниша  биће  део  пројекта  који  ће  побољшати 
туристичку сигнализацију града Ниша и који ће се одвијати под покровитељством 
Града Ниша, Републике Србије и у сарадњи са Дирекцијом за изградњу града и 
Заводом за заштиту споменика Ниш.

Осим  туристичких  путоказа  у  граду,  у  плану  је  израда  великих  табли 
„добродошлице „ на улазима у Ниш , као и израда информационих табли поред 
свих културно- историјских знаменитости унутар Тврђаве.
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Финансијски план : 

• Трошкови .....................................................................      690.000,00
• Из буџетских ...............................................................      590.000,00        
• Из сопствених извора..................................................      100.000,00     

2.  ТУРИСТИЧКО - ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТРИ 

Туристички- информативни  центри   представљају  својеврсно  „огледало 
града“,   јер  су   за  већину  туриста  први  сусрет  са  градом.  Инфо  центри  имају 
вишеструку намену: пружају информације, дистрибуирају пропагандни материјал, 
врше продају сувенира и водичких услуга. 

 ТОН  је  током  2011.  године  проширио  капацитете  када  су  Туристички- 
информативни  центри  у  питању  и  поред  новоотвореног  Туристичког 
информативног центра у Тврђави , преселио је Туристички информативни центар у 
Вождовој улици у већи, репрезентативнији локал. 

С обзиром на специфичност наредне године и на повећан број туриста који се 
очекује,  ТОН  планира  да  још  више  прошири  капацитете  када  су  Туристички- 
информативни центри  у  питању и да отвори 2 привремена објекта  монтажног 
типа.

• Осавремењавање продаје у Туристичким информативним центрима –  нови 
софтвер за фискалне касе 

• Опрема  за  Туристичке  инфо  центре  –  компјутери  ,  штампачи,  столови, 
столице, телефони, плакари и остала опрема

Финансијски план : 

• Трошкови .....................................................................      375.000,00
• Из буџетских ...............................................................      325.000,00        
• Из сопствених извора..................................................        50.000,00     
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3. ДИСТРИБУЦИЈА ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА 

Дистрибуција  и  квалитетна  презентација  промотивног  материјала  на 
рецепцијама смештајних капацитета преставља важан сегмент промоције града и 
олакшава сналажење туриста током боравка у Нишу.

ТО Ниш зато планира да направи своје „ТОН инфо“ сталке које ће стајати на 
свим рецепцијама, и садржати мапе и брошуре на српском и страним језицима, како 
би и они туристи који не стигну до Туристичких информативних центара добили 
информације о граду.

Финансијски план : 

• Трошкови .....................................................................        50.000,00     
• Из буџетских ...............................................................        00.000,00    
• Из сопствених извора..................................................        50.000,00     

4. ОРГАНИЗОВАЊЕ НОВЕ СЛУЖБЕ У ОКВИРУ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ

Туристичка организација Ниш планира организовање Службе за промоцију и 
развој рецептивног туризма , међународне сарадње у области туризма и пројеката за 
развој и  унапређење одрживог развоја туристичких капацитета града.

Служба ће се бавити :
• Унапређењем и промоцијом туристичке понуде града Ниша
• Организовњем и учешћем у организацији туристичких, научних, спортских, 

културних и других скупова и манифестација у граду и ван града
• Подстицањем  програма  изградње  туристичке  инфраструктуре  и  уређења 

простора
• Коодинацијом  активности  између  привредних  и  других  субјеката  који 

непосредно и посредно учествују у креирању туристичке понуде града
  

5. ЕДУКАЦИЈА КАДРОВА
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             Због квалитетнијег и стручнијег обављања послова потребно је извршити 
едукацију  радника  Туристичке  организације  Ниш,   учешћем  на   разним 
семинарима, радионицама и другим  облицима усавршавања. 

• Семинари 
• Школе рачунара
• Школе страних језика
• Курс за туристичког водича 

 Финансијски план : 

 Трошкови ...................................................................          503.000,00     
 Из буџетских...............................................................         453.000,00               
 Из сопствених извора.................................................          50.000,00      

  
Закључак

 

Ниш је град који заиста има велику могућност да  понуди одличне садржаје 
када је туризам у питању. Задатак Туристичке организације Ниш  је да на основу 
свих  параметара  до  којих  може  да  дође,  изабере  најбољи  начин  на  који  таква 
туристичка понуда може да се упакује, презентује и прода на тржишту услуга . 

Када је 2013. година у питању Туристичка организација Ниш има амбициозне 
планове јер је година јубилеја , година којом Ниш може да стекне конкурентску 
предност у односу на већину градова југоисточне Европе. То  ће се видети кроз 
интензивнију  кампању  на  сајмовима  у  земљи  и  иностранству,  у  телевизијским 
емисијама  и  рекламама,  у  промоцији  путем  интернета,  као  и  у  тиражима 
пропагандног материјала којима  ћемо дочекати бројне госте и туристе.

Сматрамо да ће се улагање вишеструко вратити и да ће број посета и ноћења, 
који ће бити основни параметар процене успешности камање, бити знатно повећан.

Туристичка организација Ниш ће наставити са редовним активностима, тако 
да ћемо и даље бити подршка свим манифестацијама за које сматрамо да су од 
значаја када је туристичка понуда у питању, наставићемо са иницијативама када је 
очување споменика и њихова боља презентација, учестоваћемо у свим пројектима 
везаним за очување природе и уређење терена за све врсте спортских активности, 

14



јер  сматрамо  да  је  добра  сарадња  између  свих  фактора  који  су  део  туристичке 
понуде,  као  и  подршка  институција,  кључна  ствар  за  стварање  квалитетног 
туристичког производа.
.

                                                                               Туристичка организација Ниш
                                                                     В.Д.  Директор

              Урош Парлић
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                                OБРАЗЛОЖЕЊЕ  ПРЕДЛОГА  ПЛАНА  ЗА  2013. ГОДИНУ

На основу упутства за припрему  буџета града Ниша за 2013 годину Туристичка организација Ниш 
планирала је  средства у износу од 27.217.000,00 . Ова средства биће утрошена за следеће расходе:

1. 411000 - плате и додаци запослених ................................................................. ..9.047.000,00
Средства за плате обрачунате су за директора  по цени рада за именована (постављена)  лица,  13 
запослених.
Плате су обрачунате по цени рада коју је закључком утврдила Влада Републике Србије и у складу 
са упутством за припрему буџета града Ниша, као и прелиминарним пројекцијама Министарства 
финансија са параметрима за индексацију зарада. 
Средства за плате планом су увећана  у односу на 2012.годину у складу са упутством за припрему 
буџета Града Ниша за 2013.годину којим је  предвиђена индексација зарада која износи  у априлу 
2013.године  2.0%, а у  октобру 0.5%.
 

2.  412000 - социјални доприноси на терет послодавца ............................................1.620.000,00
Средства за  доприносе  на терет  послодавца у износу од  1.620.000,00 планирана  су за  исплату 
доприноса на терет послодавца  у складу са планираним бројем радника.

      3.    413000 - накнаде у  натури  ..................................................................................      400.000,00
Средства за превоз радника на посао  и са посла планирана су у складу са планираним бројем 
радника.

4.   414000- социјална давања запосленима .................................................................  100.000,00
Средства су предвиђена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова .

5.  416000 – награде зпосленима и остали посебни расходи .........................................40.000,00
Средства су планирана за  исплату јубиларне награде за запослене раднике.
6 . 421000 - стални трошкови.....................................................................................    2.350.000,00

Средства  за:  трошкове  банкарских  услуга,  енергетске  услуге,  комуналне  услуге,  услуге 
комуникација, трошкове осигурања имовине, закуп имовине и опреме (закуп простора и опремање 
простора  за  одржавање:  међународног  сајма  туризма  у  Нишу,  сајма  у  Београду  ,Бања  луци и 
осталим сајмовима). 
       7. 422000 - трошкови путовања ................................................................................. .735.000,00
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:(Београд, Нови Сад, Љубљана, Брисел, Москва, 
Лондон,  Берлин,  Софија,  Бања  Лука,  Милано, Сусрет  фолклорних  ансабала  дијаспоре, 
презентација у античким градовима Птуј  у Словенији и Пловдив у Бугарској   и др.) Трошкови 
путовања треба да буду  једна од битних ставки у буџету ТОН да би се на прави начин презентовао  
Град .
 
      8. 423000 - услуге по уговору ....................................................................................  11.000.000,00
Планирана средства обухватају  трошкове услуга по уговору  за промоцију Града кроз разне видове 
информисања и  организовања манифестација.
-   административне услуге-превођење текстова за публикације
- компјутерске услуге    -     одржавање програма за плате и програма за књиговодство, одржавање 
рачунарске опреме.
-    образовање и усавршавање запослених   (котизација за учешће на сeминарима и сајмовима  и 
едукација запослених).
Због  квалитетнијег  и  стручнијег  обављања  послова  потребно  је  извршити  едукацију  радника 
учешћем на  разним семинарима, радионицама, курсевима, школама рачунара,  страних језика и 
сличним облицима усавршавања. 



За 2013.г. 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.

• Туристички водич са мапом на српском језику-ћирилица 
• Туристички водич са мапом на српском језику-латиница
• Туристички водич са мапом на енглеском језику
• Nis – „In your pocket“ – водич на енглеском 
• Мапа града – двојезично - српски и енглески 
• Мапа околине - двојезично - српски и енглески 
• Путем божјих знакова - двојезично - српски и енглески 

•  Амбијенти града и околине - двојезично - српски и енглески, 

• Специјализовани флајери -  Медијана и археолошка сала, Ђеле кула и Чегар, Логору и 
Бубањ, Тврђава и споменици, Цркве и манастири

• Књига о Нишу 
• Разгледнице Ниша
• Брошура „Природа и екстремни спортови“ 

Промотивни  материјали 
• Плакати
• Флајери за манифестације
• Фасцикле 
• Папирне кесе
• Пластичне кесе
• Визит карте
• Штампа на ПВЦ фолији

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 за потребе бројних манифестација.
Уједно у сусрет 2013 години , прослави Миланског Едикта, неопходно је појавити се са издањима 
публикација које на најбољи начин осликавају античко наслеђе и Цара  Константина кад је садржај  
брошура у питању као и да се уобичајени тиражи знатно повећају.
Услуге информисања:   реклама и пропаганда  .  
Специфичност  идуће  године,  и  велики  прилив  гостију  које  је  планиран,  условиће  и  повећану 
потражњу  за  разним  врстама  сувенира.  Већина  сувенира  ће  наравно  бити  посвећена  цару. 
Констанитну и прослави јубилеја . Идеја нам је да убацимо и нова дизајнерска решења која могу да  
нам понуде стручњаци из тих области и због тога планирамо објављивање конкурса.

• Мајице
• Качкети
• Магнетићи
• Привесци
• Сувенири са мотивима Константна
• Сувенири са мотивима старог Ниша



Рекламирање путем новина и специјализованих часописа, као и емитовање промотивних спотова 
на телевизији такође представља значајан облик промовисања. Туристичка организација ће током 
наредне године, сходно догађањима која су планирана и  прослави јубилеја појачати и овај облик 
маркетиншке активности.

• Специјано издање националне ревије за сајам 
• Рекламирање у часописима 
• Реклама на телевизијама 

угоститељске услуге и репрезентација- смештај и исхрана учесника манифестација:(Сајам Ниш, 
Студијске  посете  новинара,  Сусрет  фолклорних  ансабала  дијаспоре,  довођење  туроператора  и 
друге манифестације). 
Tуроператорима би током боравка био уприличен тродневни обилазак нишких хотела и осталих 
смештајних  капацитета,  презентација  гастрономије,  ресторана  и  провода  у  граду, 
културно-историјских споменика, обилазак околине и презентација терена за екстреме спортове, 
планинарске туре,  лечилишних и  wellnes  капацитета Нишке Бање и сл . Планирано је довођење 
специјализованих  туроператора  и  туристичких  агенција,  који  се  баве  ходочасним или  верским 
турама , као и  туроператора који се баве адреналин туризмом.
-  остале  опште  услуге -  услуге  по уговору  о  делу и  ауторском  хонорару за  манифестације  и 
сајмове,  обезбеђење,  озвучење,  опремање,  превоз,   услуге  организације  манифестација,  откуп 
фотографија ,  доделу награда за  изабор најбољег сувенира града,  на конкурсу,  израда пројекта  
сигнализације,  истраживање  тржишта,  промоцију  града  по  другим  градовима  Србије  и 
иностранства, на којима ће се промовисати различити сегменти туристичке понуде , као што је 
презентација нишког мерака, промоција прославе јубилеја 1700 година од доношења Миланског  
едикта,  презентација  адреналин  програма  и  остале  опште  услуге  које  се  не  могу  сврстати  у 
административне услуге а контним планом није предвиђен посебан аналитички конто.

         9.    425000 – текуће поправке и одржавање...........................................................      250.000,00
Текуће  поправке  и  одржавање  зграда  и  текуће  одржавање  опреме се  односе  на  адаптацију  и 
одржавање  пословних простора и  информативних центрима.

         10.   426000 - материјал .......................................................................................            350.000,00 
Средства   за  набавку  стручне  литературе  за  редовне  потребе  запослених  (буџет,  финансијски 
ревизор  и  правник  за  буџетске  кориснике  од  ИПЦ-а  ,  инсталацију  Параграфа,  набавку 
канцеларијског  материјала  и  набавку  материјала  за  саобраћај  и  средства  за  набавку  радних  
униформи за раднике Тон.

11.  512000-Машине и опрема..................................................................................... 325.000,00
Тон у 2013.г.планира набавку  опреме :

•    Куповину покретног штанда 
•    Рачунарске опреме
•    Канцеларијске опреме  
•    Куппвину фискалних принтера

                                            
       12. 515000 - Нематеријална имовина .......................................................................   1.000.000,00
На основу програма рада потребно је отворити нову позицију нематеријална имовина на којој су 
предвиђена средства за набавку нематеријалне имовине:

• Израда  новог интернет портала Туристичке организације Ниш  
• Резервациони сервис 
•    Нови туристички промо спот о граду (визуелна уметност)



•    Компјутерски софтвер за фискалне касе
•    Нови CD са туристичким атракцијама града 
•     Компјутерски софтвер, за књиговодство
                                           

Укупна средства предвиђена предлогом програма  ТОН-а  за 2013.г. у складу износи  27.217.000,00



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ
Датум: 29.01.2013. 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 29.01.2013. г. донео је следећу:

О  Д  Л  У  К  У

Усваја се    Финансијски план Туристичке организације Ниш за 2013. годину у складу са 
одлуком о буџету за 2013.г.

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 се финансијски 
план доноси  уз сагласност надлежног органа града.

Програмом рада  обухваћене су активности из делатности Туристичке организације Ниш 
за  2013.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 2013. г. па је донета одлука као у диспозитиву. 

 

Управни одбор Туристичке организације Ниш
                               Заменик председника управног одбора
                                                                               Невенка Аничић



                     ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
                                             НИШ   ЗА 2013. ГОДИНУ
БРОЈ 
ПОЗ.

ЕКОНОМ. 
КЛАС.

           ОПИС СРЕДСТВА
       ИЗ
БУЏЕТА

СОПСТВ.
СРЕДСТВА

УКУПНО

209 411 Плате и додаци запосл. 9.047.000 3.738.000 12.785.000

4111 Плате запослених 
радника

9.047.000 3.738.000 12.785.000

210 412 Соц.допр. на тер. посл. 1.620.000 669.000 2.289.000

4121 Доприн. за ПИО 995.000 411.000 1.406.000

4122 Допр. за здрав. осигур. 557.000 230.000 787.000

4123 Допр. за незапослене 68.000 28.000 96.000

211 413 Накнаде у натури 400.000 30.000 430.000

4131 Превоз на посао и са 
посла (маркица )

400.000 30.000 430.000

212 414 Социјал. дав. запосл. 100.000 300.000 400.000

4141 Испл.нак.за време 
одст.спосла на тер.фон.

100.000 100.000 200.000

4143 Отпремнине и помоћи 150.000 150.000

4144 Помоћ у медиц. лечењу 50.000 50.000

213 416 Награде запосленима 40.000 60.000 100.000

4161 Награде запосленима 40.000 60.000 100.000

214 421 Стални трошкови 2.350.000 640.000 2.990.000

4211 Трошкови плат. пром. 100.000 70.000 170.000

4212 Енергетске услуге 450.000 220.000 670.000

4213 Комуналне услуге 130.000 20.000 150.000

4214 Услуге комуникација 400.000 90.000 490.000

4215 Трошкови осигурања 80.000 40.000 120.000

4216 Закуп имов. и опреме 1.190.000 200.000 1.390.000

215 422 Трошкови путовања 735.000 450.000 1.185.000

4221 Трош. сл. пут. у земљи 135.000 50.000 185.000

4222 Трош. сл. пут. у иностр. 600.000 400.000 1.000.000

216 423 Услуге по уговору- 11.000.000 2.810.000 13.810.000

4231 Администр. услуге 100.000 20.000 120.000

4232 Компјутерске услуге 200.000 50.000 250.000

4233 Услуге образовања 453.000 50.000 503.000

4234 Услуге информисања 4.688.000 900.000 5.588.000

4235 Стручне услуге 100.000 50.000 150.000

4236 Усл. за домаћ. и угост. 430.000 250.000 680.000

4237 Репрезентација 1.202.000 200.000 1.402.000



4239 Остале опште услуге 3.827.000 1.290.000 5.117.000

217 425 Текуће попр. и одрж. 250.000 150.000 400.000

4251 Тек. попр. и одрж. зграда 200.000 100.000 300.000

4252 Тек.попр. и одрж. опреме 50.000 50.000 100.000

218 426 Материјал 350.000 270.000 620.000

4261 Администр. матер. 130.000 30.000 160.000

4263 Матер. за образовање 120.000 40.000 160.000

4264 Матер. за саобр. 100.000 200.000 300.000

219 431 Aмортиз.некр.и опре. 20.000 20.000

4312  Амортизација опреме 20.000 20.000

220 444 Пратећи тр. задуж. 20.000 20.000

4441 Негативне курсне разли. 10.000 10.000

4442 Казне за кашњење 10.000 10.000

221 482 Порези,обавезне таксе 100.000 100.000

4821 Остали порези 40.000 40.000

4822 Обавезне таксе 40.000 40.000

4823 Новчане казне 20.000 20.000

222 512 Машине и опрема  325.000 200.000 525.000

5121 Опрема за саобраћај 150.000 150.000

5122 Aдминистративна опрема 245.000 50.000 295.000

5126 Oпрема за н. кул. и спорт 80.000 80.000

223 515 Нематеријална 
имовина

1.000.000 1.000.000

5151 Нематеријална имовина 1.000.000 1.000.000

224 523 Зал. робе за даљу пр. 3.000.000 3.000.000

5231 Зал. робе за даљу пр. 3.000.000 3.000.000
                      УКУПНО 27.217.000 12.457.000 39.674.000

                             
Извори финанс. за функцију 473

01 приходи из буџета ....................27.217.000
04 сопствени приходи................... 12.457.000    
-----------------------------------------------------------
Укупно   01+04                                39.674.000  

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


