
              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 07.04.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се  Предлог  решења  о  усвајању Извештаја  о  раду  Туристичке
организације  Ниш  за  2013. годину  са   Финансијским  извештајем  о  оствареним
приходима и расходима за 2013. годину.

II Предлог  решења  о  усвајању Извештаја  о  раду Туристичке  организације
Ниш  за  2013.  годину  са   Финансијским  извештајем  о  оствареним  приходима  и
расходима за 2013. 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, одређују се  Драган Карличић, начелник Управе за привреду, одрживи
развој и заштиту животне средине и директор Туристичке организације Ниш Урош
Парлић.

Број: 483-4/2014-03
У Нишу,  07.04.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје  Славковић, дипл. правник



На основу члана 16. и 37. тачка 24 Статута  Града Ниша (''Службени
лист Града Ниша,  број 88/2008),

Скупштина  Града  Ниша  на  седници  одржаној  __________2014.
године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I   УСВАЈА  СЕ  Извештај  о раду  Туристичке  организације  Ниш  за
период 01.01.2013.-31.12.2013.године  број 190/2014  од 26.03.2014. године,
који  је  усвојио  Управни  одбор  ове организације  Одлуком  број  191  од
26.03.2014. године са Финансијским извештајем  о оствареним приходима и
расходима  Туристичке  организације  Ниш  од  01.01.2013.  до  31.12.2013.
године, број 132/1 од 25.02.2014.године,  који је усвојио Управни одбор ове
организације Одлуком број 133-1 од 25.02.2014.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  191 од 26.03.2014.године о
усвајању  Извештаја  о раду Туристичке  организације  Ниш  и Одлуку број
133-1  од  25.02.2014.године  о  усвајању  Финансијског  извештаја  о
оствареним  приходима  и расходима од 01.01.2013. до 31.12.2013.године и
доставио оснивачу.

Туристичка организација  Ниша  је у 2013.  години обављала послове
наведене у Извештају  о раду за 2013. годину,  а у складу са Финансијским
извештајем  о  оствареним  приходима  и  расходима  од  01.01.2013.  –
31.12.2013. године. 

Послови   које  је  Туристичка  организација  Ниш  обављала  у
претходном  периоду  а  били  су  усмерени  пре  свега  на  промоцију  и
презентацију  Града  Ниша  као  атрактивног  туристичког  места   могу  се
поделити у неколико сегмената:

1. Издавачка делатност,
2. Израда 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 и
6. Пројекти и сарадња на пројектима. 

Укупно  остварени  приходи  ТОН-а  у  2013.години  износе
73.864.000,00 динара,  од  чега су приходи  из  буџета  Града  32.208.000,00
динара,  сопствени  приходи  14.928.000,00  динара  остали  приходи  су
приходи  Туристичке  организације  Ниш  од  Републике  (Министарства
финансија-сектор туризам) и донација.



По финансијском извештају  ТОН а укупни расходи и издаци  износе
55.485.000,00  динара,  тако  да  је  остварен  вишак  прихода  –  суфицит  у
износу  од  18.379.000,00  динара.  Средства  суфицита  су  наменски
опредељена  за покриће  трошкова пројекта  ''Туристичке сигнализације  на
подручју Града Ниша и његове околине'', чија  је реализација  предвиђена у
2014.години.

Имајући у виду да су Извештај о раду Туристичке организације Ниш
за  2013.  годину  и  Финансијски  извештај  о  оствареним  приходима  и
расходима  Туристичке  организације  Ниш  од  01.01.2013.  –  31.12.2013.
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



TУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ
Број:   
Датум: 26.03.2014.год.

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 26.03.2014. године
донео је следећу:

О  Д  Л  У  К  У

Усваја  се  Извештај  о  раду  Туристичке  организације  Ниш  за  период
01.01.2013-31.12.2013. године.

Извештај  о  раду  из  става  1.  ове  одлуке  и  одлуку  Управног  одбора
Туристичке  организације  Ниш,  доставити  оснивачу,  преко  Управе за  привреду ,
одрживи  развој  и  заштиту  животне  средине,  као  ресорној  управи  за  праћење
пословања Туристичке организације Ниш.

Образложење

Одлуком о Туристичкој организацији Ниш,  предвиђено  је да оснивач,  град
Ниш,  преко  надлежног  органа  града,  даје  сагласност  на  Извештај  о  раду
Туристичке организације Ниш. Такође је и Статутом Туристичке организације Ниш
предвиђено  да се извештај о раду   доноси уз сагласност надлежног  органа града.

Извештајем  о  раду  Туристичке  организације  Ниш за  период  01.01.2013-
31.12.2013.  године обухваћене  су  активности  из  делатности  Туристичке
организације Ниш за 2013.годину , а у оквиру расположивих средстава предвиђених
Финансијским  планом Туристичке организације Ниш за 2013. Годину , па је донета
одлука као  у диспозитиву .

 

Управни одбор Туристичке организације Ниш
                                Невенка Аничић,  заменик председника



И З В Е Ш Т А Ј   О   Р А Д У

за период 1.1.2013 - 31.12.2013. 

Ниш, март  2014. г.



Извешта ј о раду за 2013.годину
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Извешта ј о раду за 2013.годину

1. ПРОФИЛ  ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О «ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ НИШ»

Оснивање: 

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

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

Регистрација: 

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

Код  Републичког  завода  за  статистику  Туристичка  организација  Ниш  је  по  врсти
облика  организовања  разврстана  као:  установа,  шифра  85,  а  делатност  по
класификацији је:  уређење  пословања  и допринос успешнијем пословању у  области
економије, шифра  8413. 

Основни подаци:

Седиште: Ниш, ул. Вожда Карађорђа 7.

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

БУЏЕТСКИ:  840-297641-90

СОПСТВЕНИ: 840-45647-54

ТОН  је у систему ПДВ-а.
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Извешта ј о раду за 2013.годину

2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Туристичка  организација  Ниш је  у  периоду од 1.1.2013. до 31.12.2013. године
спроводила  активности у  складу  са  Програмом  рада за  2013.  годину  као и текуће
активности које су биле везане за догађаје у граду Нишу током 2013. године.

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

Туристичка  организација  Ниш је  током  2013.  године  штампала  више врста
туристичких публикација.  Штампани  материјал  дистрибуиран  је  потенцијалним
туристима  на  сајмовима  туризма  у земљи и иностранству, као и гостима који су већ у
посети граду.

Туристичке публикације које су штампане у периоду од 1.01.2013 – 31.12.2013 : 

 Туристички водич на српском језику;
 Туристички водич на енглеском језику;
 Туристичка  мапа  града, двојезична - на српском и енглеском језику;
 Туристичка мапа околине, двојезична - на српском и енглеском језику;
 Брошура „Путем божијих  знакова“,  двојезична  - на  српском и енглеском језику

(брошура о животу цара Констанитина и античким налазиштима у Нишу)
 Брошура  „Амбијенти  града и околине“,  двојезична  - на  српском и  енглеском

језику;
 „Књига о Нишу“, двојезична - на српском и енглеском језику
 Разгледнице Ниша

Осим туристиких публикација штампане су промотивне  кесе и фасцикле, као и флајери
са Програмом прославе јубилеја „1700 година од доношења Миланског едикта“.
 

Израда сувенира
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Извешта ј о раду за 2013.годину

Туристичка  организација  Ниш  је  почетком  марта  2013.  године  расписала
конкурс  за  израду  сувенира  града  Ниша.  Конкурс  је  расписан  ради  обогаћивања
туристичке  понуде  града  у  години јубилеја  „1700  година  од  доношења  Миланског
едикта“. Сувенири су се  бирали  у  три категорије:  традиционални уметички сувенир,
урбани уметнички сувернир и знамења (повеље, медаље). 

Петочлана  комисија  оценила је преко 100 радова који су пристигли на  конкурс и
изабрала три најбоља уметника у све три категорије. 

Изабрани сувенири су убачени у продају у све Туристичке информативне центре у
граду и Нишкој Бањи, као и у промо пакете за званичнике који су били у посети граду
током 2013. године.

Промоција Ниша на сајмовима и другим манифестацијама

Туристичка  организација  Ниша  је  током 2013.  године  учествовала  на  бројним
сајмовима  у земљи и иностранству где је представила туристичку понуду Ниша, Нишке
Бање и околине.

Сајмови у земљи и иностранству:

 Међународни сајам туризма „Tourism and Leisure“ у Љубљани, 24 - 27.01.2013.
 Међународни сајам туризма „BIT“ у  Милану, 14 -17.02.2013. 
 Међународни сајам туризма „Holiday  & Spa Expo“ у Софији, 14 -16.02.2013. 
 Међународни сајам туризма „ITTFA“ у Београду,  21- 24.02.2013. 
 Међународни сајам туризма у Москви „МИИТ 2013“, 20 - 23.03.2013. 
 Међународни сајам туризма „ Тravel Market“ у Скопљу, 20- 23.03.2013. 
 Сајам омладинског туризма  „Youth fair“, Нови Сад, 8 - 9.7.2013.
 Међународни сајам туризма у  Новом Саду, 03 - 06.10.2013.
 Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу,  21-23.11.2013.

Учешће  на  манифестацијама  везаним за  промоцију  активног  одмора  у  околини
Ниша:

 5.  Међународна  конференција  екотуризма  –  Потенцијали  за  развој
авантуристичког  туризма  у  Србији,  Нови  Сад,  04.10.2013.  (Туристичка
организација Ниш презентовала  је  три  рада:  „Перспективе  развоја
авантуристичког туризма у Нишу “ – Милица Петровић, Александра Здравковић и
Јелена  Тодоровић,  „Развој параглајдинг  спорта у  Нишу“  – Милица  Петровић,
Александра  Здравковић  и  Горан Вучковић  – параглајдинг  клуб  ГРУНФ  Ниш,
„Церјанска пећина – Wild caving дестинација“ Јелена Тодоровић);

 Фестивал екстремних спортова – Трстеник, 27-28.07.2013.
 „4 element race“ – Власинско језеро, 09. 08.2013.
 Светски куп у параглајдингу – Копаоник, 13.08. 2013.

Остале манифестације :
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 2. Фестивал домаћег туризма „Покрени се, упознај Србију“, Београд, 16-18. 05.  
2013.

 5. Туристички форум, Чачак, 17-20. 04.2013.
 Гастро манифестација „ Дани банице  2013“, Бела Паланка, 09.08.2013.
 „6. Римске игре“ у Птују, 24 - 25.08.2013.
  „Holiday4all“ промовисање дестинација и садржаја ван туристичке сезоне по 

моделу „Calypso“ програма Европске уније, Београд – Бања Врујци – Врњачка 
Бања , 11-14.9.2013.

 Изложба туристичких  публикација у Крушевцу, 31.10 - 01.11.2013.
 Интернационални сусрети туроператора у Пловдиву, 20 - 24.11.2013.
 Изложба туристичких сувенира и публикација у Лесковцу, 14 -15. 11.2013.
 Прва интернационална  конференција економије, Ниш, 08-09. децембар 2013. – 

презентација „Потенцијали града Ниша  као туристичке дестинације“

Организација и учешће у организацији догађаја у граду Нишу

 14. Међународни сајам туризма и активног одмора у Нишу                       
03-06.04.2013. 

Туристичка  организација  Ниш  је  већ  14.  година  за  редом  организатор
Међународног  сајма  туризма.  Новина  која  је  уведена  2013.  године  је  да  је  Сајам
туризма  у Нишу  постао  специјализовани  сајам посвећен „активном одмору“ као све
актуелнијем виду туризма у свету. 

Међународни сајам одржан 2013. године забележио  је рекордни број излагача и
посетиоца. Своју понуду представило  је више од 120 излагача – туристичке агенције,
туристичке организације градова Србије и региона, хотелијери, туроператори и бројни
клубови и удружења за адреналинске спортове. 

 18. Европска смотра фолклора дијаспоре и Срба у региону 
17-19.05.2013.

Град Ниш  је  у  периоду од 17-19.  маја  био домаћин учесницима  18.  Европске
смотре  фолклора дијаспоре и Срба  у региону. Туристичка организација  Ниш је заједно
са Студентским културним центром из Ниша  била организатор ове манифестације, где
је  СКЦ био  задужен за програм и такмичарски део  који се  одвијао  у  хали „Чаир“,  а
Туристичка  организација  за  смештај  и  исхрану  учесника.  Путем организованог
„booking “ сервиса  Туристичке организације Ниш, смештај у граду обезбедило је  преко
1500 учесника.  

 Међународни научни скуп „Св цар Константин и хришћанство“
31.05 -  02.06.2013.
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Организатор научног  скупа на  коме  је  учествовало  више  од  100 научника  из
земље  и  иностранства  је  Центар  за  црквене  студије  из  Ниша,  а  Туристичка
организација Ниш била је задужена за организацију смештаја и исхране учесника.

 Међународна научна конференција „1700 година Миланског едикта“
17- 19.05.2013.

Организатор  Међународне  научне  конференције  „  1700  година  Миланског
едикта“ био  је  Правни  факултет у  Нишу,  а  Туристичка  организација  Ниш  била  је
задужена за организацију смештаја и исхране учесника.

 Градска слава „Свети цар Константин и царица Јелена“ 
      31. 05 -05.06.2013.

Туристичка  организација  Ниш  је и  ове  године  била  главни  иницијатор  и
организатор већине програма  који су се одржавали у оквиру градске славе „Свети цар
Константин и царица Јелена“.

Прослава  је  започела  31.  маја  2013. „царском поворком“, која  се  кретала  од
Тврђаве до Народног позоришта.  У овој атрактивној поворци, која  је  дочаравала део
атмосфере  анитчког  Наисуса, учествовали су  :  двоколице  са  „царом Константином и
царицом Јеленом“  – глумцима  Народног  позоришта,  римски  војници  на  коњима  и у
поворци,  као и сенатори и весталке. Након помпезне најаве, у  Народном позоришту,
изведена је оперета „Слепи миш“ као почетак програма прославе Градске славе.

Током градске славе, Ниш се представио у свом најбољем светлу – представама,
музичким програмима,изложбама сувенира, модним ревијама, креативним радионицама
и бројним програмима  за децу, спортским манифестацијама, а посебно атрактиван био
је „римски логор“ на нишавском кеју где је група обучена у униформе  римских војника
са пратећом опремом,  сликовито дочаравала начин живота у Римском царству.

 Музичко-сценски спектакл „Constantinus Magnus„ 03.06.2013. 

У  оквиру  државног  програма  прославе  јубилеја  „1700  година  од  доношења
Миланског  едикта“, на  Летњој позорници у Тврђави, 3. јуна 2013.  одржан je музичко-
сценски спектакл  „Constantinus  magnus“.  У  спектаклу  је  учествовао  Саша Илић,
композитор овог дела, група „Балканика“, симфонијски оркестар, хор и балет Народног
позоришта Београд. 

Као  главна  локална  подршка  у  реализацији  овог  програма Туристичка
организација  Ниш  је  била задужена за  организацију смештаја  учесника и VIP гостију,
за поделу бесплатних карата у својим туристичким информативним центрима, као и за
координацију и организацију  свих релевантних служби у граду које су биле неопходне
за одржавање једног оваквог догађаја на високом нивоу.

Да би цео спектакл, од самог уласка у Тврђаву, имао и „дух античког Наисуса“ ТОН
је  организовао  волонтере  обучене  у  костиме  римских  војника  и  весталки,  који  су
дочекивали високе званице, делагације и публику.

 Опера „Трубадур“ 
28. 06.2013. 
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У  оквиру  државног  програма  прославе  јубилеја  „1700  година  од  доношења
Миланског  едикта“,  28.  јуна, на  Летњој  позорници  у  Тврђави,  одржана  је  опера
„Трубадур“ у изведби Народног позоришта из Београда. 

Као  главна  локална  подршка  у  реализацији  овог  програма Туристичка
организација  Ниш  је  била задужена за  организацију смештаја  учесника и VIP гостију,
за поделу бесплатних карата у својим туристичким информативним центрима, као и за
координацију и организацију  свих релевантних служби у граду које су биле неопходне
за одржавање једног оваквог догађаја на високом нивоу.

Да би цео спектакл, од самог уласка у Тврђаву, имао и „дух античког Наисуса“ ТОН
је  организовао  волонтере  обучене  у  костиме  римских  војника  и  весталки,  који  су
дочекивали високе званице, делагације и публику.

 „Nis4Youth „
05-07.07.2013.

Током 2013. године Туристичка организација Ниш је активно почела да се бави
омладинским туризмом.  Успостављена   је  сарадња  са  Омладинском организацијом
Србија  за  младе  („Serbia4Youth“),  са  којом  је  од  5-7.  јула  2013.  године  први пут
организована манифестација Ниш за младе („Nis4Youth“). 

Овај  догађај  укључивао  је  тродневну  посету  граду  Нишу,  едукативни,
информативни и забавни део, а  град Ниш је  тада посетило  80 младих из Београда и
Србије.  Промоција  омладинског  туризма  настављена  је  и  у  новембру  месецу  (1-2.
новембар)  када  су  Туристичка  организација  Ниш  и  Србија  за  младе  организовали
дводневну промоцију путовања за младе у центру града Ниша;

 „ Етно сусрети“  Нишка  Бања  01- 02.09. 2013.година.

„ Етно сусрети“ су  традиционална  манифестација  која  се  крајем лета одржава у
Нишкој Бањи  и  посвећена  је  промоцији  и неговању  културног  наслеђа  овог  краја.
Током два дана представљени су  производи домаће  радиности,  ручни радови, стара
јела, стари занати, а одржана  је  и изложба  пчелињих производа.  У организацији ове
манифестације учествовали су Туристичка организација Ниш и Удружење жена „Круна“
из Нишке Бање.  

 „За  слободу ослобођени“ -  централна прослава јубилеја  „1700 година
од доношења Миланског едикта“ у организацији Католичке цркве 
20-21.09.2013. 

Туристичка  организација  Ниш  била  је  главна  локална  подршка  Београдској
надбискупији  приликом  организације  великог  регионалног  ходочашћа  у  Нишу  под
називом „За  слободу  ослобођени“,  догађаја  који је  био један од  најочекиванијих  у
години прославе јубилеја „1700 година од доношења Миланског едикта“.

Туристичка  организација  Ниш  је  месецима  унапред радила  на  припреми  овог
догађаја , успешно организовала све  јавне  институције у граду које су биле од значаја
за  одржавање  манифестације, њима  координисала, тако да је  манифестација, којој је
присуствовало  преко  2.500  ходочасника  католичке  вероисповести,  из  земље  и
иностранства, успешно  одржана на стадиону „Чаир“, без икаквих инцидената. 
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Свечаној  миси,  коју  је  водио  папин  изасланик,  кардинал  Анђело Скола  из
Милана, присуствовао је  државни врх Србије, дипломатски представници, као и бројне
црквене делегације из земље и иностранства.

 Централна  прослава јубилеја  „1700 година од  доношења Миланског
едикта“ у организацији Српске православне цркве
06.10.2013. 

Туристичка организација Ниш, као суорганизатор Централне прославе јубилеја „
1700  година  од  доношења  Миланског  едикта“ у  организацији  Српске  православне
цркве,  пружила  је  све  логистичке  услуге, организовала  и  координисала  рад  свих
градских  институција,  управа  и  служби,  које  су  дале  максималан  допринос  и
ангажовале се како би и ова прослава протекла у најбољем реду. 

Света  архијерејска  литургија,  коју  су  служили  патријарси  православних  цркава,
(Цариградски  и  васељенски  Вартоломеј,  као  и представници  Александријске,
Антиохијске, Јерусалимске,  Руске, Српске,  Бугарске и  Румунске  православне  цркве),
одржана  је  испред  храма  Светог цара  Константина  и царице  Јелене у  парку Светог
Саве.  Поред државног  врха,  дипломатског кора  и црквених  делегација  из  земље  и
иностранства, прослави је присуствовало око 10.000 верника.

Медијска кампања и односи са јавношћу

Гостовања страних новинара у Нишу: 
 Фебруар 2013 - у сарадњи са  Туристичком организацијом Србије организована

је посета Нишу за новинаре из Енглеске, Велса и Шкотске у циљу промоције  на
британском емитивном тржишту,

 Maj 2013 - гостовање новинара италијанске телевизије RAI и представљање 
туристичких потенцијала града италијанском тржишту,

 Мај 2013 - гостовање представника медијских кућа из Словеније,
 Мај 2013 - посета и обилазак града Ниша  за новинаре из Ватикана и италијанске

агенције ANSA ,
 Maj 2013-  у сарадњи са Туристичком организацијом Србије организована је 

студијска посета шпанских новинара промоције Ниша на шпанском тржишту
 Јун 2013 – у сарадњи са Туристичком организацијом Србије организована је 

посета италијанских новинара и путописаца који раде за веб портал “Paesi on 
line” 

 Јул 2013 – организација туристичког обиласка за новинаре и сниматеље 
Националне телевизије Бугарске у циљу промоције Ниша бугарском тржишту.

Интернет : 
 Туристичка организација Ниш активно је укључена у промоцију града путем свог

веб сајта www.visitnis.com, као и путем друштвених мрежа (facebook , tweeter), 
 У  сарадњи  са  Туристичком  организацијом  Србије  урађени  су  текстови  о

туристчко понуди Ниша  за сајт - ETC "Did you know? Hidden treasures of European
cities" http://bit.ly/WUALf0.
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 Објављени су  текстови о  граду  Нишу  на  сајту магазина  Travel Trade Gazette
(TTG) Balkans (www  .  ttgbalkans  .  com).

Оглашавање у часописима  и новинама  : Туристичка организација Ниш се  оглашавала у
новинама  и  часописима  сходно  најавама  везаним за  догађаје  у  граду. Током 2013.
године  највећу пажњу  новинара  побуђивали су догађаји везани за прославу јубилеја
„1700 година од  доношења Миланског едикта“, тако да је већина текстова била везана
за  програме  у оквиру  прославе. Осим тога, објављиване су репортаже и промотивни
текстови везани за туристичку понуду града у специјализованим часописима  као што су
„Национална ревија“, “Моја Србија“, „Travel Uni „ сл.

Промоција  на  телевизији:   Туристичка  организација  Ниш је  организовала  више
конференција  за  новинаре  ради промоције  догађаја   у  граду или  као најаву  нових
пројеката и новина  у туристичкој понуди. Урађено је више прилога који су  везани за
наступе  на  домаћим и међународним сајмовима, специјални прилози о туризму  града
на  националним телевизијама  РТС,  Б92 и Пинк,  као бројна  гостовања  на  локалним
телевизијама  : НТВ и Белами.

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“. 

Пројекти и сарадња на пројектима
Пројекат „Mотодестин“

Пројекат „ Мотодестин“ је пројекат који се финансира  из средстава Европске уније, у
оквиру ИПА програма  прекограничне  сарадње  Србија-Бугарска.  Трајање
имплементације пројекта је од 21.01.2013-21.01.2014. 

Пројектни партнери: 
• Туристичка организација Ниш
• Општина Софија 

Општи циљеви пројекта су:
• Развој туризма у прекограничном региону 
• Подршка развоја заједничког туристичког производа Софије и Ниша
• Обезбеђивање синергије двеју општина за привлачење туриста.

Специфичан  циљ  је  усмерен на  активну промоцију  туристичких  дестинација  Софија-
Ниш уз коришћење модерних, иновативних и мултимедијалних средстава за планирање
у управљање дестинацијама.

Током 2013. године спроведене су следеће активности у оквиру пројекта: 

• Организација радионица у Софији и Нишу  
• Анализа стања туристичких услуга и захтева у региону
• Студија о најбољим примерима  у туризму Европске Уније
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• Развој интегрисаног менаџмент софтвера . Ова активност подразумева 
израду специјализованог софтвера за управљање туристичким рутама и програмима у 
околини Софије и Ниша. Систем ће пружити свеобухватне информације, неопходне 
туристима за планирање путовања и боравка у одабраној дестинацији.
• Развој бесплатних апликација за мобилне  телефоне – „Visit Nis“ и „Nis 
Adventure“. Специјализоване апликације за мобилне платформе које генеришу 
информације о локалитетима које туристи могу посетити. 
• Развој заједничког wеб  портала Софије  и Ниша .  Заједнички wеб портал
намењен  промоцији  и презентацији туристичких дестинација  Софија  и  Ниш.  Главни
циљ развоја портала јесте обезбеђивање заједничке платформе за лак приступ великој
бази  података,  које  ће у  комбинацији  са  различитим  апликацијама  неопходне
информације корисницима .
• Постављање информативних киоска. Информативни киосци су постављени 
на најпрометнијеим локацијама у Нишу : у Тврђави, улици Вожда Карађорђа, 
Обреновићевој улици , улици Цара Душана и у Нишкој Бањи.)  Инфо портали пружају 
свеобухватне информације туристима, које су им потребне за планирање путовања и 
боравка у одабраној дестинацији (културно и историјско наслеђе, музеји, галерије, 
рекреација, смештај, ресторани, позоришта итд.)

Пројекат „Израда и постављање туристичке сигнализације на подручју
града Ниша  и његове околине“

 У  складу са  јавним  конкурсом за  доделу  субвенција  и дотација  за  пројекте
развоја туризма  у 2013. години, које је расписало Министарство финасија  и привреде,
објављеним у дневном листу „Политика“ од 05.01.2013. год, Туристичка организација
Ниш упутила  је  Захтев за  коришћење  субвенција  за  финансирање  инфраструктурних
пројеката. На  основу  одобрења  пројекта  потписан  је  уговор  са  Министраством
финансија и привреде о додели бесповратних средстава за реализацију .

На  основу  одлуке  о  покретању  редовног  поступка  јавне  набавке  мале
вредности за  израду пројекта за  постављање  туристичке сигнализације  на  подручју
града  Ниша  и  његове  околине,  извршен  је  избор  понуђача  при  чему  је  као
најповољнија,  изабрана  понуда  пројектне  куће  „МХМ-пројект  д.о.о.„  Нови  Сад,  на
основу задате пројектно – техничке документације. На основу расписане јавне набавке
отвореног  поступка  за  пружање  услуге  „Израда  и  постављање  туристичке
сигнализације  на  подручју града Ниша  и његове околине“, извршен је избор извођача 
при чему  је  као најповољнија,  изабрана  понуда  „БОЈА д.о.о.“- за  израду саобраћајне
сигнализације – Сомбор. 

Пројекат  је  урађен  и  извршено  је  постављање  туристичке  сигнализације  у
складу  са  важећим Законом о безбедности саобраћаја,  као и са  Законом о  јавним
путевима.

Туристичка  организација  Ниш  је  за  потребе  постављања  туристичке
сигнализације  на  општинским  путевима,  улицама  и  саобраћајницама  које  су  у
надлежности града  Ниша,  прибавила  сагласност  за  постављање  сигнализације  број
346-44/2013-09 која  је  издата  од  стране  управљача  општинских  путева  Управе  за
комуналне  делатности, енергетику и саобраћај, односно од ЈП Дирекција  за изградњу
града Ниша, као и решење  за постављање сигнализације  број 03-9357/1 исте, које  је
издато од стране ЈП Дирекције за изградњу града Ниша.
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За  потребе  постављања  туристичке  сигнализације  на  државним  путевима  и
деловима  ових  путева  који пролазе  кроз град и  који су  у  надлежности Републике
Србије,  Туристичка  организација  Ниш  је  прибавила  сагласност  за  постављање број
953-17565/13-1,  која  је  издата од  стране  управљача  државних  путева, односно од
стране  ЈП Путеви Србије,  као и  решење  за  постављање  сигнализације  број  344-08-
73890/2013-03, које је издато од стране Министарства саобраћаја.

За  реализацију  пројекта Туристичка организација  Ниш је подносила  захтеве и
добила  све  потребне  дозволе  од  стране  надлежних  институција  Министарства
саобраћаја, ЈП Завода за заштиту споменика културе у  Нишу, ЈП Завода за Урбанизам
Ниш, Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Ниш, а након завршетка
реализације  пројекта, и спроведеног надзора комплетна  документација је  достављена
Министарству привреде, Сектор туризам,  уз одобрење коначног  писаног  извештаја  у
вези са  спроведеним поступцима  јавних  набавки, склопљеним уговорима  и доказима
извршених плаћања неопходних трошкова, везаних за реализацију Пројекта.

 Пројекат  Добродошли у Ниш"  -  Млади волонтери у сусрет  посетиоцима
града Ниша  урађен је на иницијативу „Центра за локалну демократију“ из Ниша и
„Канцеларије  за  младе“  Општине  Медијана,  а  Туристичка  организација  Ниш  је
локални партнер на овом пројекту . Ово је наставак прошлогодишње иницијативе,
тако да  је  током 2013.  уз  стручна  предавања  и  одабир кандидата  у  којем је
Туристичка  организација  Ниш  учествовала  обучено  још  двадесет  чланова  овог
волонетерског сервиса.

 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  Италијe, а локални партнер на пројекту је  Туристичка
организација Ниша. Пројекат је започет 2012.године , а током 2013.године у оквиру
пројекта  Туристичка  организација  је  учествовала  у  евалуацији  досадашњих
активности у  „Летњој школи“ у Црној Гори,  у општини Плужине,  од 1-6.  јун 2013.
Тамо  су  одржане радионице, интервјуи  са  локалним  стејкехолдерима,  SWOT
анализе, као и презентације од странe свих учесника у пројекту.

Туристичка организација Ниш је сарађивала на следећим пројекатима:

 Пројекат  Адреналин  центар (носилац  пројекта:  Регионална  развојна  агенција
Југ).  Пројекат  се  бави  развојем  туристичке  инфраструктуре  на  територији  5
јединица локалних самоуправа у које спадају: Град Ниш,  Општине  Гаџин Хан, Бела
Паланка,  Бабушница  и  Сврљиг.  Основни  циљеви  пројекта  су  максимална
валоризација  природних  потенцијала  региона  и  унапређење  туристичке  понуде
региона, развој рекреативног, здравственог, туризма  посебних интереса – спортски,
авантуристички и др. (уређење локација  и изградња објеката у Нишу  и околини,
горе  поменуте  територије) за  бављење  екстремним  спортовима.  Крајем 2012.  и
почетком  2013.  године  одржани  су  састанци  са  представницима  локалне
самоуправе и  институцијама  које  су  од  значаја  за  пројекат  (Завод  за  заштиту
природе Ниш, представници општина) и спортских организација и удружења која се
баве екстремним спортовима. На основу прикупљених података урађена је  анализа
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и  одређене  су  тачне  активности  и  локације  на  којима  је  неопходна  изградња
туристичке инфраструктуре. 

 „Путевима  Тесле  и  Станојевића“ (носилац  пројекта:  кластер  „Путевима
културе“).  Један од пројеката кластера који би требало да има  највећи потенцијал
за  културно-туристички развој  у  наредним годинама  у Србији је  рута  „Путевима
Тесле  и Станојевића“.  Србија  сада  има  чак  пет  хиодроелектрана  старих  више  од
једног  века,  и  то  само  захваљујући  пријатељству  Николе  Тесле  и  Ђорђа
Станојевића. На територији Ниша  постоје две старе хидроелектране „Света Петка“ у
Островици и у „Сићево“ у Сићеву. Основна  идеја  да се две мале хидроелектране
које до сада  нису  биле  отворене  за  јавност, учине  приступачним за  туристе  и за
стручне  туристичке  посете,  и да се  пре  свега  нађу на  културној  рути „Путевима
Тесле  и Станојевића“. Ради боље посећености и промоције као партнер на пројекту
поред  Електропривреде Србије односно “Југоистока” Д.О.О. Ниш,  пријавила  се  и
Туристичка  организација  Ниш.  Задатак  Туристичке  организације биће промоција
ове  културне  руте  у стручним круговима,  међу  новинарима  који прате  туризам и
културу на домађим и иностраним сајмовима.

•       Међународни научни  скуп „Св. Цар Константин и  хришћанство“ –  носилац
пројекта : Центар за црквене студије Ниш
• Међународни фестивал хорова „Музички едикт“ – носилац  пројекта  :  Црквена
опстина Ниш
• Научни скуп „1700 година од  Миланског  едикта“ – носилац пројекта :  Правни
факултет у Нишу
• Међународни  научни  скуп „Ниш  и  Византија“– носилац пројекта  :  Град Ниш,
Завод за заштиту споменика културе - Ниш
• Ветровима  Римског  царства  –  носилац  пројекта  :  Једрличарски клуб „Зоран
Радосављевић“ Ниш
• Дугометражни анимирани филм „Цар Константин“ – носилац пројекта  :  Студио
цртаног филма  98 
• Представа Хенри VI – носилац пројекта : „Уметнoст давања“
• Уметнички програм „Будимо људи“ – драмски уметник Мими Павловић
  Уређење  и обележавање  планинарске стазе  “Соколов  пут” (22км)  од  Нишке

Бање до врха Трем за планинарење и „trail running“.

3. Финансијски извештај  о  оствареним приходима  и расходима  Туристичке
организације Ниш за 2013.г.  дат је и у табеларном прилогу 
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Укупни  приходи  и  примања  Туристичке  организације  Ниш  за  2013.  годину
остварени су у износу  од 73.864.000,00 динара   а  чине  их  следеће врсте прихода и
примања.

Приходи и примања Туристичке организације  Ниш за 2013.г. остварени су у износу од
32.208.000,00 од  буџета  града  што износи  88,42  %  од   укупних  прихда  који  су
одобрени одлуком о буџету за 2013. годину у  износу од 36.425.000,00 динара. 

Сопствени приходи и примања  остварени су у износу од 14.928.000,00 динара  и већи
су од планом  планираних прихода и  износе  119,84%.

Приходи  Туристичке  организације  Ниш  од  Републике  (министарства  финансија  –
сектотор туризам), остварени су у износу од 20.841.000,00 динара и намењени су  за
реализацију  пројекта „Туристичке сигнализације  на  подручју града Ниша  и његове
околине“. 

Приходи  Туристичке  организације  Ниш  за  2013.г.  пренети  од  међународних
организација намењени за реализацију  пројекта МОТОДЕСТИН  остварени су у износу
од 3.313.000,00 динара.

 Пројекат „ Мотодестин“ је пројекат који се финансира из средстава Европске уније, у
оквиру  ИПА  програма  прекограничне  сарадње  Србија-Бугарска.  Трајање
имплементације пројекта је од 21.01.2013-21.01.2014. г.

Приходи од Града Ниша   намењени предфинансирању пројекта МОТОДЕСТИН у оквиру
ИПА  програма  прекограничне  сарадње  Србија-Бугарска  у  износу  од  2.574.000,00
динара.

РАСХОДИ:

Расходи   и  издаци  Туристичке  организације  Ниш  остварени  су  у  износу  од
55.485.000,00 динара.

Расходи  и  издаци  на  терет  буџета  града  су  извршени  у  оквирима
предвиђеним планом.

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 2013. годину.

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   поправки   и  одржавања   су  остварени   у  оквирима  планом
превиђених средстава.

14



Извешта ј о раду за 2013.годину

Укупни  издаци  за  материјал и  издатке за  нефинансијску  имовину  остварени  су  у
оквирима  планом предвиђених средстава.

Расходи  и  издаци  Туристичке  организације  Ниш     из  осталих  извора
остварени су у већем износу од планом планираних.

Позиција- стални трошкови увећана  је  због  повећаног обима  посла  и  реализованих
манифестација,  што  је  довело  до  пвећања  трошкова  платног  промета,трошкова
комуникација и енергетских услуга.

Позиција  - трошкови путовања повећана је   јер је  ТОН  учествовао  на  сајмовима  у
земљи и иностранству.

Позиција  услуге по уговору- повећана  је због знатно повећаног обима  посла  и броја
манифестација  које су  одржане у 2013.г. а о којима  је  било речи у  овом ивештају.
Једна од њих је  Европска смотра фолклора дијаспоре и Срба у региону.

Позиција  материјал – повећана  је у односу на планом предвиђени износ такође због
реализације  манифестација  које  су  захтевале  набавку  специфичног  материјала,
опреме  и робе за учеснике манифестација и оржавање самих  манифестација.

Позиција  роба  за  даљу продају (сувенири)  је  увећана  јер  је   набављена роба  за
продају у  већим  количинама,  због  прославе   јубилеја  „1700  година  од доношења
Миланског едикта“, и већег броја манифестација.

Расходи  Туристичке  организације  Ниш     остварени  од  републике
остварени су  у  износу  мањем од  планираног, јер су  намењена  реализацији пројекта
„Израда и постављање туристичке сигнализације на подручју града Ниша  и
његове околине“, пројекат није реализован у потпуности, па су плаћања извршена у
2014.г

   Расходи Туристичке  организације  Ниш     остварени од  донација  и  преноса
средстава  за  предфинансирање  пројекта остварени  су  у  мањем  износу   од
остварених прихода, зато што  Пројекат „ Мотодестин“  који се финансира  из средстава
Европске уније, у  оквиру ИПА  програма  прекограничне сарадње Србија-Бугарска није
завршен  до краја  2013.г.  а  трајање  имплементације  пројекта је  од 21.01.2013-
21.01.2014. 

 РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА 

У складу са оствареним приходима  и расходима, које смо напред образложили  и дали
у табеларном приказу као финансијски извештај о оствареним приходима  и расходима
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Извешта ј о раду за 2013.годину

Туристичка организација Ниш је остварила позитиван финансијски резултат, суфицит,
у  износу  од  18.379.000,00 динара. Средства  суфицита  су  наменски опредељена за
покриће  трошкова  пројекта „Туристичке  сигнализације  на  подручју  града  Ниша  и
његове околине“, чија је реализација предвиђена до краја јануара 2014.г.

4. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Туристичка  организација  Ниш  има  16  запослених  радника  и  директора  који  је
именован одлуком скупштине града Ниша. 

Утоку  2013.године,  Одлуком  Градоначелника  и  по  добијању  сагласности,  троје
радника  је  засновало  радни однос у  складу са  систематизацијом  а  због  повећања
обима посла почетком рада ТИЦ Обреновићева бр.36 и у Душановој бр.30. 

                                                
                        5. KРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ

Туристичка организација Ниш  нема  кредитних задужења.

                                                                                                      Туристичка организација Ниш
                                                                                                                         Директор

                                              Урош Парлић
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ
Бр .   
Датум: 25.02.2014.

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  25.02.2014.године  донео
је следећу:

О  Д  Л  У  К  У

Усваја се Финансијски извештај о  оствареним приходима и расходима Туристичке
организације Ниш за 2013. годину . 

Финансијски  извештај 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  извештај  о
оствареним  приходима  и  расходима  Туристичке организације  Ниш.  Такође  је  и
Статутом  Туристичке  организације  Ниш предвиђено  да се  Финансијски  извештај
доноси уз сагласност надлежног органа града.

Финансијски  извештај о оствареним  приходима и расходима приказан је у  складу
са Законом о буџету  и у  складу  са чланом 5 Уредбе о  буџетском рачуноводству, а
према подацима  из завршног рачуна Туристичке организације Ниш за 2013. годину ,
те је донета одлука као у диспозитиву.

 

Управни одбор Туристичке организације Ниш
                                Славица Гајевић, председник



II-РАСХОДИ

Износ  извршених расхода и издатака

Укупно
Конто Опис Републике

411000 Плате  и додаци запослених 10,500 10,084  416

100 Плате и додаци и накнаде запослених 10,500 10,084 416

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1,880 1,805 75

100 Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање 1,159 1,109 50

200 Допринос за здравствено осигурање 642 620 22

300 Допринос за незапосленост 79 76 3

413000 Накнаде  у натури 307 297 10

100 Накнаде у натури 307 297 10

416000 Награде  запосленима и остали посебни приходи 39 39

100 Награде запосленима и остали посебни приходи 39 39

421000 Стални трошкови 3,095 2,176 8 911

100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 378 99 8 271

200 Енергетске услуге 690 403 287

300 Комуналне услуге 99 98 1

400 Услуге комуникација 671 399 272

500 Трошкови осигурања 54 37 17

600 Закуп имовине и опреме 1,203 1,140 63

422000 Трошкови путовања 2,103 1,106 5 992

100 Трошкови службених путовања у земљи 782 228 554

200 Трошкови службених путовања у иностранство, 1,321 878 5 438

423000 Услуге  по уговору 30,171 2,846 14,457 5,371 7,497

100 Административне услуге 211 24 187

200 Компјутерске услуге 123 98 25

300 Услуге образовања и усавршавања запослених 140 121 19

400 Услуге информисања и рекламе 5,335 3,545 1,790

500 Стручне услуге 136 94 42

Расходи и издаци на терет 
буџета Из 

донација

Из 
осталих 
прихода

Општине 
града



600 Услуге за домаћинство и угоститељство 5,401 2,999 2,402

700 Репрезентација 2,647 929 1,718

900 Остале опште услуге 16,178 2,846 6,647 5,371 1,314

425000 Текуће  поправке  и одржавање 489 486 3

100 Зграда и објеката - адаптација посл. Простора (Вождова 5 и Вождова 7) 489 486 3

200 Текуће поправке и одржавање опреме

426000 Материјал  880 245 635

100 Административни материјал 102 73 29

300 За образов. и усавршавање запослених 98 72 26

400 Материјал за саобраћај - бензин 345 100 245

800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 10 10

900 Материјал за посебне намене 325 325

444000 Пратећи трошкови задуживања 14 14

100 негативне курсне разлике 5 5

200 Казне за кашњење 9 9

482000 Порези,таксе  казне 88 88

100 Остали порези 24 24

200 Општинске таксе 64 64

Укупни расходи 49,566 2,846 30,695 5,384 10,641

512000 Машине  и опрема 737 597 140

100 Опрема за саобраћај 19 19

200 Административна опрема 718 597 121

515000 Нематеријална имовина 916 916

100 Нематеријална имовина 916 916

523000 Залихе  робе  за даљу продају 4,266 4,266

100 Залихе робе за даљу продају 4,266 4,266

Укупни расходи и издаци    55,485 2,846 32,208 5,384 15,047

Вишак прихода - суфицит 18,379

Туристичка организација Ниш 

финансија и рачуноводства 
Аничић Невенк а



Аничић Невенка
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