
 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
Тиски кеј бб, Нови Бечеј, матични број: 08942021, ПИБ: 107998490, 

tel.: 023/773-522, факс: 023/771-171, 

 

ДАНА: 21.12.2015. 

Нови Бечеј 

 

ПРОГРАМ РАДА ЗА 2016 

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 

2016. Годину са финансијским планом. 

Програм рада је усвојен на седници Управног одбора одржаној дана  21.12.2015. 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 2016. годину повезивање привредних субјеката и НВО сектора са сличним субјектима у 

региону ради спровођења програма прекограничне сарадње.У том смислу Туристичка организација 

ће наставити са реализацијом неколико пројеката започетих у претходној години а везани су за 

развој туризма у склопу прекограничне сарадње. 

Поред реализације пројеката који су већ започети Туристичка Организација ће радити изради 

заједничких пројеката са којима ћемо аплицирати за доделу средстава од Општине, ресорног 

министарства , Покрајине, фондова и донатора. 

Циљеви ових пројеката ће бити:инфрастуктурни пројекти у циљу повећања туристичке понуде,  

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. 

У циљу што боље промоције како Општине Нови Бечеј тако и туристичке понуде у 2016 годин 

Туристичка организација ће као посебно одељрње основати Медиа центар.Медиа центар ће 

прикупљати информације о актуелним дешавањима у општини и на најбољи начин их пласирати 



јавности.Такође ће се у склопу Медиа центра осмишљавати и креирати промотивни туристички 

филмови, музичке рекламе, информативни програми који ће се емитовати у складу са законом као 

и друге промотивне активности везане за промоцију општине.У свом пословању Медиа центар ће 

обављати и друге пропагандне делатности као што су издавање брошура, звучних и видео записа а 

све у складу са статутом. 

За потребе промоције Туристичке организације, Медиа центар ће креирати и уређивати web 

портале, као и садржаје на друштвеним мрежама. 

 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. 

У 2016. години планирамо да аплицирамо код ресорног министарства са пројектом 

инфраструктурног опремања туристичког кампа а у склопу ИПА пројеката прекограничне сарадње 

као партнери локалној самоуправи, планирамо да инфраструктурно опреми и део приобаља као и 

изградњу туристичког пристана.  

ДИРЕКТОР 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

______________________________ 

Немања Васковић 



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Приходи 

Врста прихода износ 

из буџета општине 19.495.000,00 

из других нивоа власти 26.500.000,00 

сопствени приходи ТО Нови Бечеј 1.010.000,00 

УКУПНО: 47.005.000,00 

 

Расходи по програмима 
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  ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА         

  Туризам         

  
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНЕ          

  
ПА 0001 - управљање развојем 
туризма 7,895,000 0 1,010,000 8,905,000 

411 Плате,додаци и накнаде запослених 3,500,000     3,500,000 

412 Соц. доприноси на терет послодавца 625,000     625,000 

465 остале дотације и трансфери 300,000     300,000 

415 Накнаде за запослене 80,000     80,000 

421 Стални трошкови 400,000     400,000 

422 Трошкови службених путовања 210,000     210,000 

423 Услуге по уговору 1,600,000   200,000 1,800,000 

424 Специјализоване услуге 200,000   50,000 250,000 

425 Текуће поправке и одржавања 500,000     500,000 

426 материјал 360,000   700,000 1,060,000 

482 Порези, таксе и казне     60,000 60,000 

512 Машине и опрема 120,000     120,000 

            

  ПА 0002 - туристичка промоција 930,000 0 0 930,000 

421 Стални трошкови 200,000     200,000 



423 Услуге по уговору 730,000     730,000 

            

  
ПРОЈЕКАТ - ВЕЛИКОГОСПОИНСКИ 
ДАНИ 1,410,000 0 0 1,410,000 

421 Стални трошкови 600,000     600,000 

423 Услуге по уговору 300,000     300,000 

424 Специјализоване услуге 160,000     160,000 

426 материјал 350,000     350,000 

  
ПРОЈЕКАТ - МАНИФЕСТАЦИЈА КАД 
ТИСА ЦВЕТА 1,110,000 0 0 1,110,000 

421 Стални трошкови 380,000     380,000 

423 Услуге по уговору 270,000     270,000 

424 Специјализоване услуге 260,000     260,000 

426 материјал 200,000     200,000 

  ПРОЈЕКАТ - ВИКЕНДИ 1,750,000 0 0 1,750,000 

421 Стални трошкови 200,000     200,000 

423 Услуге по уговору 400,000     400,000 

424 Специјализоване услуге 450,000     450,000 

426 материјал 700,000     700,000 

  
ПРОЈЕКАТ - ОДРЖАВАЊЕ И 
ПРОМОЦИЈА МУЗЕЈСКИХ ОБЈЕКАТА 1,000,000 1,000,000 0 2,000,000 

425 Текуће поправке и одржавања 1,000,000 1,000,000   2,000,000 

  
ПРОЈЕКАТ – ИЗГРАДЊА СТАЗЕ 
ЗДРАВЉА 400,000 500,000 0 900,000 

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

426 материјал 100,000     100,000 

  
ПРОЈЕКАТ - ИЗГРАДЊА 
ТУРИСТИЧКОГ КАМПА 5,000,000 25,000,000 0 30,000,000 

511 Изградња зграда и објеката 5,000,000 25,000,000   30,000,000 

            

  Укупно  19,495,000 26,500,000 1,010,000 47,005,000 

 


