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ПРОГРАМ РАДА ЗА 2015 

УВОД 

Туристичка организација општине Нови Бечеј основана је са циљем да врши 

послове развоја, очувања и заштите туристичких вредности општине Нови Бечеј и 

друге послове од значаја за развој информативно-пропагандне и промотивне 

делатности у туризму утврђене Законом о туризму, Одлуком о оснивању 

Туристичке организације општине Нови Бечеј и Статутом.  

 У складу са Статутом Туристичке организације општине Нови Бечеј достављамо 

Програм рада за 2014. Годину са финансијским планом. 

Програм рада је усвојен на седници Управног одбора одржаној дана  15.12.2014. 

године. 

За остварење основних програмских циљева, послова и задатака утврђених 

Статутом, Туристичка организација општине Нови Бечеј је планирала да спроведе 

многобројне активности као што су : 

 1. Организација туризма у општини Нови Бечеј, реализација манифестација као и 

помоћ НВО сектору у реализацији њихових активности везаних за туризам 

2. Пропаганда, промоција и односи са јавношћу, учешће на сајмовима 

3. Истраживање тржишта 

4. Израда и учешће у изради пројеката везаних за туризам 

5. Спровођење иннфраструктурних пројеката на територији општине у циљу 

повећања туристичке понуде 

6. Остале активности 



 

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ 

Туристичка организација општине Нови Бечеј ће јачати сарадњу са привредним 

субјектима који се баве туристичком делатношћу или су уско везани за ову 

делатност, са невладиним организацијама и удружењима, а све у циљу заједничког 

наступа и квалитетније понуде на тржишту.Такође је од значаја за 2015. Годину 

повезивање привредних субјеката и НВО сектора са сличним субјектима у региону 

ради спровођења програма прекограничне сарадње. 

Осим тога инсистираћемо на изради заједничких пројеката са којима ћемо 

аплицирати за доделу средстава од Општине, ресорног министарства , Покрајине, 

фондова и донатора. 

Циљеви ових пројеката ће бити: промоција туристичких ресурса у целини, развој 

позитивног имиџа наше општине, побољшање квалитета укупне туристичке понуде 

и заштита културне баштине, а све у циљу остваривања што већих прихода код 

привредних субјеката који своју делатност везују за туризам. 

Туристичка организација ће активно учествовати у организацији свих 

манифестација од значаја за општину Нови Бечеј. 

 

ПРОМОЦИЈА, ПРОПАГАНДА И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 

Комплетна туристичка привреда и кретања у туризму незамисливи су без 

промоције и пропаганде. То значи да је потребно информисати, подстаћи, уверити 

и што објективније и сугестивније представити туристичку понуду и туристичке 

вредности. 

Кроз учешће на сајмовима у земљи и региону презентоваћемо туристичку понуду 

Општине Нови Бечеј како би у директној комуникацији са потенцијалним 



корисницима наших туристичких услуга дошли до информација о потребама истих, 

и на тај начин планирали активности за наредни период. 

Све актиовности Туристичке организације биће медијски пропраћене кроз јавна 

средства информисања (електронски и штампани медији) . На тај начин јавност ће 

бити упозната са активностима Туристичке организације што ће за резултат имати 

промоцију саме Организације, као и туристичких потенцијала општине. 

 

 ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА  

Туристичка организација општине Нови Бечеј ће наставити вођење евиденције и 

статистичких података како би на основу истих могла да планира даље своје 

активности. 

На основу резултата допуниће се већ постојећа база података , која  служи за 

израду развојних планова, информативно-пропагандног материјала и других 

активности неопходних за развој туризма општине и региона.  

За истраживање понуде користиће се, као и до сада, статистички подаци, 

фотографије, интервјуи, као и остале методе неопходне за добијање потпунијег 

увида у туристичку понуду града и околине. Истраживањем ће бити обухваћена и 

тражња. Циљ овог истраживања је да се добије увид у туристичку тражњу на 

основу које ће се формирати туристичка понуда и промоција. 

 

ИЗРАДА И УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОЈЕКАТА ВЕЗАНИХ ЗА ТУРИЗАМ 

Учешћем у изради пројеката вазаних за туризам, Туристичка организација општине 

Нoви Бечеј, покушаће да унапреди туристичку понуду а у сарадњи са другим 

установама и јавним предузећима на територији општине. 

Инфраструктурни пројекти су такође од великог значаја за развој туризма те ће 

туристичка организација акценат ставити на изради и реализацији пријеката овог 

типа. 



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ 

Приходи 

Врста прихода износ 

из буџета општине 12.390.000,00 

сопствени приходи ТО Нови Бечеј 1.000.000,00 

УКУПНО: 13.390.000,00 

 

 

Расходи по програмима 

Економ. 
класиф. Опис  

БУЏЕТСКА 
СРЕДСТВА  

расходи из 

осталих 
прихода  укупни расходи  

  
ПА 0001 - управљање развојем 
туризма 6,050,000 1,000,000 7,050,000 

411 Плате,додаци и накнаде запослених 2,406,000   2,406,000 

412 Соц. доприноси на терет послодавца 438,000   438,000 

465 остале дотације и трансфери 325,000   325,000 

413 Накнада у натури 0   0 

414 Социјална давања запосленим 81,000   81,000 

421 Стални трошкови 400,000   400,000 

422 Трошкови службених путовања 200,000   200,000 

423 Услуге по уговору 1,300,000 500,000 1,800,000 

424 Специјализоване услуге 200,000   200,000 

425 Текуће поправке и одржавања 400,000   400,000 

426 материјал 200,000 500,000 700,000 

512 Машине и опрема 100,000   100,000 

          

  ПА 0002 - туристичка промоција 830,000 0 830,000 

421 Стални трошкови 200,000   200,000 

423 Услуге по уговору 630,000   630,000 

          

  
ПРОЈЕКАТ - ВЕЛИКОГОСПОИНСКИ 
ДАНИ 1,660,000 0 1,660,000 

421 Стални трошкови 600,000   600,000 

423 Услуге по уговору 400,000   400,000 

424 Специјализоване услуге 160,000   160,000 

426 материјал 500,000   500,000 



  
ПРОЈЕКАТ - МАНИФЕСТАЦИЈА КАД 

ТИСА ЦВЕТА 1,400,000 0 1,400,000 

421 Стални трошкови 500,000   500,000 

423 Услуге по уговору 400,000   400,000 

424 Специјализоване услуге 300,000   300,000 

426 материјал 200,000   200,000 

  ПРОЈЕКАТ - ВИКЕНДИ НА ТИСИ 1,300,000 0 1,300,000 

421 Стални трошкови 200,000   200,000 

423 Услуге по уговору 400,000   400,000 

424 Специјализоване услуге 400,000   400,000 

426 материјал 300,000   300,000 

  
ПРОЈЕКАТ - ОДРЖАВАЊЕ 
МУЗЕЈСКИХ ОБЈЕКАТА 1,150,000 0 1,150,000 

425 Текуће поправке и одржавања 1,150,000   1,150,000 

          

  Укупно раздео  10 12,390,000 1,000,000 13,390,000 

 

 


