
 
 
 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 27.03.2013. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Туристичке 
организације Ниш за 2012. годину са Финансијским извештајем о оствареним 
приходима и расходима за 2012. годину. 
 
 II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Туристичке организације 
Ниш за 2012. годину са Финансијским извештајем о оствареним приходима и 
расходима за 2012. годину  доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради 
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Урош Парлић, в.д. директора Туристичке организације 
Ниш. 

 
 
 
Број: 446-25/2013-03 
 Нишу, 27.03.2013. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић  
 
 



 
 
  
 На основу члана 16. и 37. тачка 24 Статута Града Ниша (''Службени 
лист Града Ниша, број 88/2008), 
 Скупштина Града Ниша на седници одржаној __________2013. 
године доноси 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 

 I  УСВАЈА СЕ Извештај о раду Туристичке организације Ниш за 
период 01.01.2012.-31.12.2012.године  број 301 од 19.03.2013. године, који 
је усвојио Управни одбор ове организације Одлуком број 165 од 
26.02.2013. године са Финансијским извештајем о оствареним приходима и 
расходима Туристичке организације Ниш од 01.01.2012.-31.12.2012. 
године. 

II Решење доставити: Туристичкој организацији Ниш, Управи за 
привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и Управи за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 Број: 
 У Нишу,  
 
    СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
     
         Председник 
 
          Проф. др Миле Илић 
 

 
 
 

 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 На основу члана 4. Закона о јавним службама (''Службени гласник 
РС'', број 42/91, 71/94, 79/2005-др.закон), члана 39 Закона о туризму 
(''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010, 99/2011-др.закон и 
93/2012) Скупштина Града Ниша донела је Одлуку о оснивању Туристичке 
организације Ниша. 
 Одлуком о оснивању Туристичке организације Ниша, праћење рада 
Туристичке организације, поверено је Управи за привреду, одрживи развој 
и заштиту животне средине. 
 Основна делатност Туристичке организације Ниша је промоција 
туризма на територији Града Ниша, сходно члану 39 Закона о туризму 
(''Службени гласник РС'', број 36/09, 88/10, 99/11-др. Закон и 93/12). 
        На основу чл. 20. Статута Туристичке организације Ниш, Управни 
одбор ове организације донео је Одлуку број 165 од 26.02.2013.године о 
усвајању Извештаја о раду Туристичке организације Ниш и на истој 
седници донео Одлуку број 157/1 о усвајању Финансијског извештаја о 
оствареним приходима и расходима од 01.01.2012. до 31.12.2012.године и 
доставио оснивачу. 
 Туристичка организација Ниша је у 2012. години обављала послове 
наведене у Извештају о раду за 2012. годину, а у складу са Финансијским 
извештајем о оствареним приходима и расходима од 01.01.2012. – 
31.12.2012. године.  
 Укупно остварени приходи ТОН-а у 2012.години износе  
28.822.000,00 динара, од чега су приходи из буџета Града 21.813.000,00 
динара, сопствени приходи 7.005.000,00 динара и приходи од 
рефундираних боловања 4.000,00 динара. Укупни расходи и издаци износе  
28.808.000,00 динара, тако да је остварен вишак прихода – суфицит у 
износу од 14.000,00 динара. 
 Имајући у виду да су Извештај о раду Туристичке организације Ниш 
за 2012. годину и Финансијски извештај о оствареним приходима и 
расходима Туристичке организације Ниш од 01.01.2012. – 31.12.2012. 
године,  сачињени у складу са Законом, и прописима Града,  Управа за 
привреду, одрживи развој и заштиту животне средине предлаже доношење 
Решења као у диспозитиву. 
 
  

Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине 
 
 
                  Н  А  Ч  Е  Л  Н  И  К 
 
                Драган Карличић, дипл.правник 



 
 
 
 
 
 
 



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ 
Бр.   
Датум: 26. 02.2013. г. 
 
 
 
 
На основу чл. 20. ст. 1. т. 2. Статута, Управни одбор Туристичке организације Ниш, на 
седници одржаној дана 26.02.2013. г. донео је следећу: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Усваја се  извештај о раду Туристичке организације Ниш за 2012. годину. 
 
Извештај о раду из ст.1. ове одлуке и ову 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 
 

Статутом Туристичке организације Ниш предвиђено је да се извештај о раду   доноси уз 
сагласност надлежног органа града па је донета одлука као у диспозитиву.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Управни одбор Туристичке организације Ниш 
                                    Славица Гајевић, председник 
 
 
 
 



 

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ 

 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј   О   Р А Д У 

за период 1.1.2012 - 31.12.2012.  

 

 

 

 

 

Ниш, фебруар  2013. г. 
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1. ПРОФИЛ  ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О «ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ НИШ» 
 

Оснивање:  

 

«Туристичка организација Ниш»  је правни следбеник Туристичког савеза Општине 
Ниш. 

Одлуком Скупштине града Ниша  (Сл. лист града Ниша бр  4/95 и 17/97) организовано 
је најпре Градско јавно предузеће “Туристичка организација Ниш”. Доношењем нове 
одлуке о «Туристичкој организацији Ниш» бр. 06-3/2002-13/01 од 15.01.2002.г. (Сл. 
лист града Ниша 1/2002 и 32/02 ), оснивач је променио правни облик организовања 
Туристичке организације Ниш, у складу са Законом о туризму.   

 
Регистрација:  

 

Туристичка организација Ниш (скраћени назив «ТОН») је уписана у регистар 
Трговинског суда у Нишу, решењем Фи. бр. 138/2002  од 06.02.2002. г. 

 

Код Републичког завода за статистику Туристичка организација Ниш је по врсти  
облика организовања разврстана као: «остали облици» (јавне службе), шифра 90, а 
делатност по класификацији је: уређење пословања привреде (туризам), шифра  
75130.  

 

Основни подаци: 

 

Седиште: Ниш, ул. Вожда Карађорђа 7. 

Делатност: шифра 75130 – уређивање и допринос успешнијем пословању и развоју 
туризма.  
Текући рачуни код Управе за трезор: 

БУЏЕТСКИ: 840-297641-90 

СОПСТВЕНИ: 840-45647-54 

ТОН  је у систему ПДВ . 
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2. ИЗВЕШТАЈ ОРАДУ  

Туристичка организација Ниш је у периоду од 1.1. до 31.12.2012. спроводила 
активности у складу са Програмом рада за 2012.годину као и текуће активности које су 
биле  у складу са припремама за пројекте у 2013. год. 
 

Послови  које је Туристичка организација Ниш обављала у претходном периоду могу се 
поделити у неколико сегмената: 

1. Издавачка делатност 
2. Израда сувенира 
3. Промоција Ниша на сајмовима и другим манифестацијама 
4. Организација и учешће у организацији догађаја у граду Нишу 
5. Медијска кампања и односи са јавношћу 
6. Сарадња на пројектима и самостално аплицирање пројеката  

 

Издавачка делатност 

 За потребе што квалитетније промоције града и пружања информација о граду 
Нишу, Туристичка организација Ниш штампала је више врста туристичких публикација 
. Осим за промоцију на међународним сајмовима у земљи и иностранству, туристичке 
публикације које су штампане биле су намењене и пружању информација гостима који 
су већ у посети граду . 
 
Туристичке публикације које су штампане у периоду од 1.1.2012 – 31.12.2012 :  

 Туристички водич са мапом на српском језику- са новим дизајном ; 
 Два броја туриситичког водича на енглеском језику „Nis in your pocket“; 
 Туристичка  мапа града, двојезична- на српском и енглеском језику- са новим 

дизајном; 
 Туристичка мапа околине, двојезична- на српском и енглеском језику; 
 Нова брошура о цару Константину „Путем божијих знакова“, двојезична- на 

српском и енглеском језику  
 Брошура „Амбијенти града и околине“, двојезична- на српском и енглеском 

језику, у два формата- А4 и А5; 
 „Књига о Нишу“, двојезична- на српском и енглеском језику 
 Нове разгледнице Ниша 
 Брошура „Непресушни извор шанси“, на бугарском, српском, енглеском и 

руском. 

Осим туристиких публикација штампане су, као део најаве прославе јубилеја „1700 
година од доношења Миланског едикта „,  и фасцикле и кесе са ликом цара 
Констанина. 
  

 Виртуелна презентација града Ниша која представља део интернет 
презентације Туристичке организације Ниша, има за циљ да на  функционалнији, 
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адекватнији и атрактивнији  начин прикаже постојеће туристичке, културне и 
историјске садржаје на територији града Ниша . Снимљено је преко 50 локалитета у 
граду , са земље и из ваздуха , тако да они који гледају ову презентацију могу 
слободно да се „крећу по презентацији“  и разгледају објекте и локалитете из две 
перспективе.  

 

Израда сувенира 

 Jедан од приоритета у раду Туристичке организације Ниш у 2012. години била је  
израда нових сувенира са циљем што боље промоције града. 

Нова понуда сувенира наишла је на одличан пријем код суграђана и гостију. 
Већина  сувенира која је урађена била је посвећена је најави прославе јубилеја „1700 
година од доношења Миланског едикта“ тако да су мотиви били : цар Константин, 
христов монограм, печат Наисуса и сл. 
 Понуду је употпуњена и новим сувенирима са логом - „Ја волим Ниш“, тако да су 
са тим мотивом урађене  мајице, качкети, шоље, привесци, маркери, држачи за торбе и 
антистрес срца.  
 

Промоција Ниша на сајмовима и другим манифестацијама 

 Туристичка организација Ниша је током претходног периода на бројним 
сајмовима у земљи и иностранству представила туристичку понуду Ниша, Нишке бање 
и околине. 
 

Туристичка организација Ниша учествовала је на: 
 
 Међународном сајму туризма у Бриселу, од 01. до 06.02.2012.године; 
 Међународном сајму туризма у Милану, од 16 до 18.02.2012. године;  
 Међународном сајму туризма у Софији, од 16. до 18.02.2012. године; 
 Међународном сајму туризма у Београду од 23. до 26.02.2012.године;  
 Међународном сајму турисзма у Берлину „ ITB Berlin”, од 07. до 11.03.2012. године; 
 Међународном сајму туризма у Москви „МИИТ 2012“  од 21. до 24.03.2012. године; 
 III Туристичком форуму  Вршцу од 04. до 07.04.2012 године.  
 Међународној туристичкој изложби“ Културни туризам“ у Великом Трнову од 19. до 

21.04.2012. године; 
 Манифестацији “Зелени дани” у Софији, 22.04.2012. године; 
 Сајму омладинског туризма у Новом Саду, јул 2012;  
 „ 5. Римске игре“ у Птују у Словенији , 17-19.08.2012 
 Сајму туризма у  Новом Саду, 28.09-02.10.2012. 
 Изложби туристичких сувенира у Лесковцу 
 „4. Античком фестивалу “ у Пловдиву у Бугарској  6-8.9.2012.  
 Сајму сеоског туризма у  Крагујевцу 22-24.11.2012. 
 Изложби туристичких  публикација у Крушевцу 13-14.12.2012. 
 Сајму туризма у Бања Луци , 08.11 -  11.11.2012 
 11. Међународном сајму предузетништва „Бизнис база“ у Београду 29.11- 

01.12.2012 
 WTМ- Светском сајму туризма у Лондону 5-8.11.2012. 
 
Туристичка организација Ниш учествовала је и на карневалима у Лесковцу (9. 7.2012.) 
и у Врњачкој Бањи (14. 7.2012). Наступом плесних група представљени су разни  
периоди историје града Ниша на нов и интересантан начин.  
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Организација и учешће у организацији догађаја у граду Нишу 

 

 13. Међународни сајам туризма у Нишу, 30.3-1.4.2012. 

 Туристичка организација Ниш је посебну пажњу посветила организацији  13. 
Међународног сајма туризма у Нишу који је одржан од 30. марта до 01.априла 2012. у 
хали „Чаир“. Реновирани простор хале , као и напори које је Туристичка организација 
Ниш урадила на промоцији сајма, знатно је повећала број излагача и посетилаца у 
односу на претходне сајмове.  
 

 2. Европски куп у рафтингу, 7-8.5.2012.  

 После Светског купа и Европског првенства, код села Островица успешно је 
одржан и 2. Европски куп у рафтингу . Учествовало је 26 екипа из Србије и 
иностранства. Организатори овог такмичења били су  Сафари клуб из Ниша и Рафтинг 
клуб Лиман. Покровитељ је био Град Ниш, а Туристичка организација Ниша је као 
суорганизатор помагала организацију такмичења . 
 
 

 Градска слава „Свети цар Константин и царица Јелена“ ,  1-5.6.2012. 

 Туристичка организација Ниш је за овогодишњу  прославе градске славе „Свети 
цар Константин и царица Јелена“ предложила нови концепт и уврстила већи број нових 
програма , што је допринело да ова духовно -културна манифестација постане и 
туристички атраквитна.  
 Прослава је започела 1. јуна 2012. „царском поворком“ (поворка двоколица и 
коња) која  је прошла градом од Градског поља до Београдске капије у тврђави , 
најављујући почетак прославе и позивајући становнике Ниша и њихове госте да дођу у 
тврђаву и уживају у програмима који су се одвијали унутар тврђаве тих дана. 
 Током градске славе , Ниш се представио у свом најбољем светлу - позоришним 
и луткарским представама на отвореном, музичким програмима, изложбама, 
креативним радионицама за децу, укусним античким јелима које су припремали 
најбољи нишки кувари , као и презентацијом античких сувернира и наслеђа градова у 
Србији и региону.  
 
 

 4. Фото-финиш,  17–19.8.2012 године 

 Фото-клуб „ФОН“ у сарадњи са Туристичком организацијом Ниша и Фото 
савезом Србије организовао је четврто по реду међународно такмичење фотографа 
«Фото Финиш “. Ниш је тих дана био домаћин врхунским фотографима из неколико 
земаља. Као и ранијих година, 24 фотографа  имало је задатак да за 24 сата на што 
креативнији начин одговоре на 24 теме.  

 Дани бурека , 13-15.9.2012. 

 Дани бурека, јединствена манифестација која промовише чувени српски доручак 
– бурек, одржана је и ове године на Нишавском кеју код хотела „My Place“. Поред 
излагача из Ниша, учествовали су и пекари из Грчке и Бугарске, тако да су Нишлије и 
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гости града могли да уживају у великој понуди разних врста буреке, као и у забавном 
програму . 
 

 Дан Туристичке оргнаизације Ниш  , 29.10.2012. галерија „Србија“ 

У оквиру обележавања „Дана Туристичке организације Ниш“ довршен је пројекат 
„Подизање спомен –обележја цару Константину у Нишу“  постављањем  дескрипционе 
табле поред спомен-обележја са одговарајућим текстом на српском, енглеском , 
француском, немачком и италијанском језику. Осим тога у галерији „Србија“ 
презентоване су нове брошуре, разгледнице и остали пропагадни материјал  који  је 
Туристичка организација Ниша штампала  током године, организована је изложба 
сувенира са мотивима „Миланског едикта“ и цара Констанина, и промовисан је и нови 
пројекат „Кратки филм о животу св цара Константина“.  

 
 

Медијска кампања и односи са јавношћу 

  
 Оглашавање у часописима и новинама : Туристичка организација Ниш постала 
је стални партнер са еминентним издавачким кућама које се баве темама из области 
туризма:  часопис „Национална ревија“ и „Бел Гест„ који су континуирано објављивали 
текстове о граду Нишу. „Национална ревија Србија“ урадила је специјална број 
посвећен граду Нишу, које је презентовано на отварању Сајма туризма у Нишу.  
 Промоција на телевизији: гостовање у емисији „Жикина шареница“ , прилози 
РТС-а о наступима Туристичке организације Ниш на домаћим и међународним 
сајмовима, специјални прилози о туризму града на националним телевизијама Б92 и 
Пинк, као бројна гостовања на локалним телевизијама : НТВ, ТВ5, Коперникус и Зона. 
 Радио: Туристичка организација била је домаћин специјалне емисије „Караван“ 
Радио Беогада, која се емитовала из Ниша августа месеца. 
 Израда и постављање билборда : постављани  су билборди  на 
најфреквентнијим локацијама који су промовисали  манифестације у граду. 
 Израда промотивних спотова: ради побољшања туристичког маркетинга града 
урађен је и спот о Међународном сајму туризма у Нишу и прослави градске славе „Св 
цар Константин и царица Јелена“.  
 Међународна медијска промоција:  

 Туристичка организација Ниш је била домаћин екипи “ Discovery ” канала која 
је снимала у Србији део документарног филма о некадашњим трговачким 
путевима од Беча до Истанбула.  Током три недеље , екипа је обишла 8 држава 
и 10 градава, па је поред Пловдива, Вишеграда, Дубровника, Сплита и Беча као 
интересантне дестинације у Србији изабрала да снима у Мокрој Гори и Нишу. 

 Гледаоци најпознатијих канала који промовишу путовања и туристичке 
дестинације -  „Тravel“  и „Discovery“, упознаће се са богатим културним 
наслеђем Ниша –Тврђава, Ћеле Кула , Логор 12. Фебруа и, спомен парк Бубањ. 
Посебан сегмент ће бити прича о људима из Ниша, топлини и срдачности 
његових становника и сјајном укусу хране.  
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Презентације 
 Туристичка организација Ниш  наступила је на 8. Међународној бренд 
конференцији која је одржана у Београду, у Сава центру 29.05.2012. године .  У делу 
конференције под називом -  Градски туризам „Препознатљивост и јачање позитивних 
вредности  која локацију претвара у дестинацију“  представњен је Ниш са свим 
његовим туристичким потенцијалима.  На конференцији су учествовали многобројни 
представници туристичке индустрије из земље и иностранства. Покровитељи овог 
догађаја били су :  Министарство економије и регионалног развоја Србије, Привредна  
комора  Србије, СИЕПА, Туристичка организација Србије и Туристичка организација 
Београда. 
 

Сарадња на пројектима 

 Пројекат  „Јачање капацитета града Ниша за амбијентални и екотуризам", 
део је пројекта "Јачање еколошког туризма на територијама градова - Скадар, Ниш, 
Краљево, Никшић и Пећ"и одвијао се у оквиру СЕЕНЕТ програма-  Међународне 
мрежа за сарадњу између Италије и Југоисточне Европе. Носилац пројекта је град 
Тренто/ Регија Трентино из  Италија, а локални партнер на пројекту је Туристичка 
организација Ниша. Део пројекта је реализован и  урађена је  брошура – 
«Амбијенти града и околине“ - на српском и енглеском  у два формата А4 и А5, као 
и  сет разгледница на ту тему. 
 

 Пројекти прекограничне сарадње један је од начина унапређења туристичке 
понуде града. Туристичка организација Ниш је учествовала у пројектима: 

 
o   „Управљање туристичким дестинацијама Софија-Ниш“ у којима је 

ТО Ниш носилац пројекта,  
o „Виртуелна презентација туристичких потенцијала градова 

Сливница и Ниш“ у којима је ТО Ниш  партнер  
o „Прекогранични туристички водич“ заједно са НВО „Проактив“ из Ниша 

и Бугарским економским форумом из Софије као партнерима.  
Пројекат „Управљање туристичким дестинацијама Софија-Ниш“ у којима је ТО 
Ниш носилац пројекта, са општином Софија је одобрен и биће реализован у 2013.год. 

 
За остале наведене пројекте прекограничне сарадње још увек се чека одобрење. 

 Пројекат  Добродошли у Ниш" - Млади волонтери у сусрет посетиоцима 
града Ниша који је урађен на иницијативу „Центра за локалну демократију“ из 
Ниша и „Канцеларије за младе“ Општине Медијана . Туристичка организација Ниш 
је локални партнер на овом пројекту који је предат јуна месеца Министарству 
омладине и спорта Републике Србије. Предлог пројекта "Добродошли у Ниш" је 
настао по узору на већ постојеће светске мреже волонтера-домаћина. Идеја је да се 
оформи локални "Гритерс" сервис око кога ће се окупити волонтери који ће 
посетиоцима без надокнаде да покажу град Ниш из свог угла .  
 

 Културна мапа града Ниша на интернету и на билборду на Тргу краља 
Милана . Интернет презентација културе града Ниша, коју је израдио Завод за 
проучавање културног развитка, омогућава боље познавање културних вредности, 
институција и идентитета Ниша. Културна мапа Ниша димензија 2.5x1.7 метара, 
изложена је на билборду у центру града. Мапу је израдио је Завод за проучавање 
културног развитка у сарадњи са Туристичком организацијом града Ниша, Заводом 
за заштиту споменика културе у Нишу и Народним музејем у Нишу. Пројекат је 
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подржала локална самоуправа града Ниша, а средства је обезбедило Министарство 
културе. Промоција интернет презентације културе Ниша и културне мапе овог 
града претходила је отварању 13. Међународног сајма туризма, који се одржава у 
Нишу од 30. марта до 1. априла. 

 

 Пројекти који су започети у периоду новембар-децембар 2012: 
 

o Пројекат постављања туристичке сигнализација на територији 
града Ниша - Туристичка организација Ниш, започела је пројекат 
постављања туристичке сигнализације на територији града Ниша. 
Сигнализацијом ће бити обухваћено 80 културно- историјских споменика, као 
и архитектонски значајних грађевина града Ниша укључујући нишку тврђаву 
и споменике у њој. До важнијих културно- историјских споменика туристичко 
- саобраћајном сигнализацијом водиће се саобраћај од улаза у Ниш, а на 
осталим ће бити постављене описне табле које ће садржати текстове на 
српском и енглеском језику. Поред историјских објеката, пројекат обухвата и 
сигнализацију која усмерава ка  Јелашничкој клисури и  алпинистиче стазе и 
правце  ка и у самој Сићевачкој клисури. 
 

o Пројекат „Адреналин центар“ 
o Пројекат прекограничне сарадње  са Бугарском „Motodestin“ 
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3. Финансијски извештај о оствареним приходима и расходима Туристичке 
организације Ниш за 2012.г.  дат је и у табеларном прилогу  

 

 ПРИХОДИ: 

Приходи Туристичке организације Ниш за 2012,г. остварени су у износу од 
21.813.000,00 од буџета града што износи 90,69% од  укупних прихда који су 
одобрени одлуком о буџету у износу од 24.052.000,00 за 2012.г.  

Сопствени приходи су остварени у износу од 4.464.000,00 динара  од  продаје    услуга 
за организацију Сајма туризма у Нишу, водичких услуга, прихода од рефактурисања, 
пројекта  и других услуга. 

 Остали приходи представљају сопствене приходе који су остварени  од продаје 
трговачке робе(СУВЕНИРА) у износу од 2.541.000,00 динара. 

Сопствени приходи остварени су у односу на планиране  у износу 90,50%. 

Приходи за рефундацију боловања остварени су у износу од 4.000,00 динара. 

 

РАСХОДИ: 

 

Расходи Туристичке организације Ниш планирани су у износу од 24.052.000,00 динара 
а остварени су у износу од 90,69%. 

Трошкови за плате и социјалне доприносе су ребалансом увећани у односу на 
планиране јер је дошло до разрешења директора Владимира Јовановића ,који је остао 
у радном односу у Туристичкој организацији Ниш и распоређен на одговарајуће радно 
место, а  именован за в.д. директора Урош Парлић. 

Стални трошкови су смањени у односу на планом одобрена средства зато што се 
трошкови за новембар и децембар плаћају у наредној години. 

Трошкови путовања  су остварени у границама одобрених средстава за 2012.г. 

Услуге по уговору су смањене у односу на планом одобрене, јер су смањени трошкови 
штампања  промотивног материјала и трошкови смештаја учесника манифестација и 
смештаја гостију града и гостију на одржаним манифестацијама , а такође су смањени 
и трошкови репрезентације и услуга по уговору за манифестације и програмске 
активности. 

 

Трошкови текућих  поправка  и одржавања  су смањени јер нису остварене планом 
превиђене активности реновирања пословног простора тј.канцеларија у Нишкој бањи. 
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Укупни издаци за материјал и издатке за нефинансијску имовину остварени су у 
оквирима планом предвиђених средстава. 

Издаци за куповину робе за даљу продају остварени су у износу од 1.711.000,00 
динара. 

 

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА  

 

У складу са оствареним приходима и расходима , које смо напред образложили  и 
дали у табеларном приказу  као финансијсдки извештај о оствареним приходима и 
расходима  Туристичка организација Ниш је остварила позитиван финансијски 
резултат, вишак прихода над расходима суфицит , у износу од 14.000,00 динара. 

 

 

4. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

 Туристичка организација Ниш  има 13 запослених радника и директора који је 
именован одлуком скупштине града.Ниша.  

 

 

 

5.  НИВО ЗАРАДА 

    Просечна  нето зарада без пореза и доприноса по раднику износи  у 2012.г. износи 
36.007,00 динара. 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                          Туристичка организација Ниш 
                                                                                                            Директор 
                                                        Урош Парлић 



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ 
Бр.    
Датум: 26.02.2013. г. 
 
 
 
 
На основу чл. 20. ст. 1. т. 3. Статута, Управни одбор Туристичке организације Ниш, 
на седници одржаној дана 26.02.2013. г. донео је следећу: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

Усваја се финансијски извештај о оствареним приходима и расходима  Туристичке 
организације Ниш за 2012. годину. 
 
Финансијски  извештај о оствареним приходима и расходима из ст. 1. ове одлуке и 
ову одлуку Управног одбора Туристичке организације Ниш, доставити оснивачу  
као ресорној управи за праћење пословања Туристичке организације Ниш. 
 
 

Образложење 
 
Статутом Туристичке организације Ниш предвиђено је да се финансијски извештај 
о оствареним приходима и расходима  доноси уз сагласност надлежног органа 
града па је донета одлука као у диспозитиву. 
 
Финансијски извештај о оствареним приходима и расходима приказан је у складу 
са законом о буџету, и у складу са чл.5 Уредбе о буџетском рачуноводству,а према 
подацима  из завршног рачуна Туристичке организације Ниш за 2012 г.  па је 
донета одлука као у диспозитиву 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Управни одбор Туристичке организације Ниш 
                                   Славица Гајевић, председник 
 



II-РАСХОДИ

Конто Опис
Расходи и  издаци 

на терет   
буџета града

Расходи и 
издаци из

сопств.прихода

Расходи за 
рефуд.болов.

Укупно

411000

Плате и додаци запослених 8,723,000.00 312,000.00 9,035,000.00

100 Плате и додаци запослених 8,723,000.00 312,000.00 9,035,000.00

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1,561,000.00 56,000.00 1,617,000.00
100 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 960,000.00 34,000.00 994,000.00

200 Допринос за здравствено осигурање 536,000.00 19,000.00 555,000.00

300 Допринос за незапосленост 65,000.00 3,000.00 68,000.00

413000 Накнаде натури 259,000.00 6,000.00 265,000.00
Накнаде у натури-превоз -картице 259,000.00 6,000.00 265,000.00

414000 Социјална давања запосленима 45,000.00 4,000.00 49,000.00
100 Накнада за време одсус.са посла-боловање 4,000.00 4,000.00

300 Отпремнине и помоћи 45,000.00 45,000.00

416000 Награде запосленима 22,000.00 22,000.00
100 Награде запосленима 22,000.00 22,000.00

421000 Стални трошкови 1,892,000.00 928,000.00 2,820,000.00
100 Платни промет 84,000.00 132,000.00 216,000.00

200 Енергетске услуге - електричне енергије,централно грејање 310,000.00 427,000.00 737,000.00

300 Комуналне услуге - водовода, чишћења,градско грађ.земљиште 91,000.00 1,000.00 92,000.00

400 Услуге комуникација ,телефона, птт услуга, интернета 335,000.00 107,000.00 442,000.00

500 Трошкови осигурања 49,000.00 21,000.00 70,000.00

600 Закуп имовине и опреме, закуп простора за сајмове 1,023,000.00 240,000.00 1,263,000.00

422000 Трошкови путовања 698,000.00 767,000.00 1,465,000.00
100 Трошкови службених путовања у земљи, дневнице,смештај, превоз, 139,000.00 556,000.00 695,000.00



200 Трошкови службених путовања у иностранство,дневнице,смештај, превоз 559,000.00 211,000.00 770,000.00

423000 Услуге по уговору 8,283,000.00 2,515,000.00 10,798,000.00
100 Административне услуге - услуге превођења текстова за публикације 43,000.00 43,000.00

200 Компјутерске услуге - одржавање рачунара и програма 64,000.00 16,000.00 80,000.00

300 Услуге образовања и усавршавања запослених, 129,000.00 39,000.00 168,000.00

400

Услуге информисања и рекламе - услуге штампања публикација, услуге радија и 
телевизије, оглашавање у часописима , израда сувенира 4,723,000.00 1,220,000.00 5,943,000.00

500 Стручне услуге- адвокатске услуге 60,000.00 60,000.00

600

Услуге за домаћинство и угоститељство - смештај учесника за  манифестацију 
Дани бурека, Градску славу и смештај новинара 442,000.00 88,000.00 530,000.00

700

Репрезентација: разни видови промоције о туристичкој понуди Ниша,кроз 
поделу сувенира и  трговачке робе, штампаног промо материјала, услуге 
ресторана, кроз пружање услуга кетеринга за одржане манифестације и 
угоститељске услуге за госте манифестација. 545,000.00 424,000.00 969,000.00

900

 Остале опште услуге: 
-Oрганизација 13.Међународног сајма туризма у Нишу, постављање, монтажа и 
демонтажа сајамских штандова, oзвучење,музички 
програм,опремање(украшавање),
- Дани ТОН-а (- музички програм, монтажа штандова и стаклених витрина).
- Манифестацијe: Градска слава, Фото финиш, Дани бурека ( штампање 
билборда, музички програм, превоз учесника манифестација,
- Ангажовање радника преко омладинске задруге Актер
-Услуге чишћења ЈКП Медијана 2,337,000.00 668,000.00 3,005,000.00

425000 Текуће поправке и одржавање 89,000.00 2,000.00 91,000.00
100 текуће поправке и одржавање зграда и објеката 83,000.00 2,000.00 85,000.00

200 текуће поправке и одржавање опреме 6,000.00 6,000.00

426000 Материјал 189,000.00 348,000.00 537,000.00
100 Административни материјал 59,000.00 11,000.00 70,000.00

300 За образов. и усавршавање 72,000.00 46,000.00 118,000.00

400 Бензин 58,000.00 208,000.00 266,000.00

900 Материјал за посебне намене 83,000.00 83,000.00



444000 Пратећи трошкови задуживања 36,000.00 36,000.00
200 Казне за кашњење 36,000.00 36,000.00

482000 Порези,таксе казне 90,000.00 90,000.00
100 Остали порези 17,000.00 17,000.00

200 Општинске таксе 67,000.00 67,000.00

300 Новчане казне 6,000.00 6,000.00

Укупни расходи 21,694,000.00 5,127,000.00 4,000.00 26,825,000.00

500000 Издаци за нефинан. имовину 119,000.00 1,864,000.00 1,983,000.00

512100 Опрема за саобраћај 149,000.00 149,000.00

512200 Административна опрема- канцеларијска  и рачунарска опрема 119,000.00 4,000.00 123,000.00

523111 Залихе робе за даљу продају-куповина робе 1,711,000.00 1,711,000.00

Укупни расходи и издаци    21,813,000.00 6,991,000.00 4,000.00 28,808,000.00

Укупни приходи и примања 28,822,000.00

Укупни расходи и издаци    28,808,000.00

Вишак прихода - суфицит 14,000.00

Аничић Невенка

Туристичка организација Ниш 
Самостални стручни сарадник на пословима 

финансија и рачуноводства 
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