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ј-Іа  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  Програма  
рада  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  са  Финансијским  планом  и  
планом  промотивних  активности  Града  Новог  Сада  за  2022. годину, са  Рефератом  
и  Зак.њучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, број : 3-495/2022-јј  од  18. јуна  2022. 
године, с  молбом  да  се  Нредлог  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  
изменама  Програма  рада  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  са  
Финансијским  nланом  и  планом  промотивних  активности  Града  Новог  Сада  за  
2022. годину, уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  Града  ј-јовог  Сада  и  да  
Скупштина  донесе  Решење  у  предложеном  тексту . 

ГРАдОНАЧЕЛНИК  

Munoіu Вучевић  



ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Милош  Вучевuћ  

На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  (, Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  11/19), Градско  веће  Града  Новог  Сада, поводом  разматрања  Нацрта  
решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Туристичке  
организације  Града  Новог  Сада  са  Финансијским  планом  и  планом  промотивних  
активности  Града  Новог  Сада  за  2022. годину, на  147. седници  од  18. јуна  2022. године , 
доноси  

ЗАКЊ  УЧАК  

І. Утврђује  се  Предлог  решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  
Програма  рада  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  са  Финансијским  
планом  и  планом  промотивних  активности  Града  Новог  Сада  за  2022. годину, коју  
је  Управни  одбор  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  донео  на  136. 
електронској  седници, одржаној  07.06.2022. године. 

п. У  складу  са  чланом  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, доставња  се  
председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  решења  о  давању  
сагласности  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Туристичке  организације  Града  
Новог  Сада  са  Финансијским  планом  и  планом  промотивних  активности  Града  
Новог  Сада  за  2022. годину  и  предлаже  Скупіптини  Града  Новог  Сада  да  донесе  
Реглење  у  предложеном  тексту. 

ІIІ. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  њених  
радних  тела  одређује  се: 
- Милорад  Радојевић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, 
а  за  повереника : 
- Саша  Билиновић , в.Д. начелника  Градске  управе  за  привреду . 
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nРЕдМЕТ: Мшпјење  на  Нацрт  решсња  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  измснама  
Лрограма  рада  Гурuстичке  оргализације  Града  Новог  Сада  са  
Финансијским  плаком  и  плапом  промотивних  активности  Града  
Новог  Сад  за  2022. годину  

[радка  управа  за  прописе  размотрила  је  Нацрт  рсшења  о  давању  
сагланст  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Гурнстичке  организацјс  Града  Новог  
сада  са  фијіансским  гјланом  и  планом  промотивних  активности  Града  Новог  Сада  за  
2022. гсЧну. 

Грас  \ нрава  за  nponuce нема  примедбинаНајртиісна . 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члаиа  39. тачка  64. Статуга  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Ноног  Сада , број  11/19), Скуліnтина  Града  Новог  Сада  на   седници, одржаиој  

 2022. године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА  ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНАМА  HPOrPAMA РАдА  
ТУРИСТИЧКЕ  орглпизлциј  ГРАДА  НоВог  САДА  СА  фИнАНСиЈСКuм  
пллном  и  пллном  птомотивних  мпивности  грлдл  ноВоГ  слдл  

ЗА  2022. ГОдјГНУ  

ј  

даје  се  сагласност  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Туристичхе  организацнје  

Града  Новог  Сада  са  Финапсијсіим  плаиом  и  плапом  промотивних  активности  Града  

Новог  Сада  за  2022. годину, коју  је  Управнн  одбор  Туристнчке  организаднје  Града  Новог  

Сада  донео  на  136. електронској  седници, одржаuој  07.06.2022. године  
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Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 
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ПРЕДСЕДНИЦА  

MЅc Jeneііa Маринковић  Радомировнћ  



Реферат  

Правни  основ  за  доношење  Решења  о  давању  сагласности  на  Одлуку  о  изменама  
Програма  рада  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  са  Финансијским  планом  и  
планом  промотивних  аіпивности  Града  Новог  Сада  за  2022. годину, садржан  је  у  члану  39. 
тачка  64. Стаiуга  Града  Новог  Сада  (,,Службенн  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19). Чланом  
39. тачка  64. Статута  Града  Новог  Сада  је  угврђено  да  Скупштина  Града  Новог  Сада  оснива  
установе  у  области  туризма, врши  оснивачка  права  у  складу  са  законом, прати  и  обезбеђуј  е  
њихово  функционисање , доноси  програм  развоја  іурнзма  у  складу  са  стратегијом , утврђује  
висину  боравишне  таксе  на  тернторијн  Града  Новог  Сада. 

Управни  одбор  Туристнчке  организацнј  е  Града  Новог  Сада  на  13 6. електронској  
седнuци  одржаној  07.06.2022. године  донеоје  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Турuстичке  
организације  Града  Новог  Сада  са  Финанснјскuм  планом  и  планом  промотивних  актuвностu 
Града  Новог  Сада  за  2022. годилу. 

Одлуком  о  нзменама  Програма  рада  Туристичке  организацuје  Града  Новог  Сада  са  
Финансијским  планом  и  планом  промотивннх  актнвности  Града  Новог  Сада  за  2022. годину, 
извршене  су  неопходне  измене  овог  програма. 

У  делу  програма  који  се  односи  на  Финансијскн  план  Туристичке  организацuје  Града  
Новог  Сада  за  2022. годину  планирана  средства  укулно  износе  130.393.567,00 динара. Од  
наведеног  нзноса, средства  из  прuхода  и  примања  буџета  Града  Новог  Сада  нзносе  
80.393.567,00 динара, док  је  планирани  износ  средстава  из  боравипіне  таксе  у  износу  од  
50.000.000,00 динара. 

Наведене  измене  у  Финансијском  плаnу  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  за  
2022. годину  односе  се  на  следеће: 

ПРОГРАМСКА  АКТІIВНОСТ  1502-0001: Управлање  развојем  туризма  53.660.567,00 
динара  

Екон. клас. 411 - плате, додаци  и  накнаде  залослених  (зараде) планирана  су  у  износу  од  
14.371.560,00 динара  (извор  01). Средства  за  плате, додатке  и  накнаде  запослених  (зараде) 

планирана  су  за  13 запослених  за  2022. годиnу  у  складу  са  Правилннком  о  раду  Турuстичке  
организације  Града  Новог  Сада  бр.  4952-1-08/06/18 од  08.06.2018, 5194-1-19/04/19 од  
19.04.2019, 5369-1-04/12/19 од  04.12.2019. годнне  и  Правилником  о  органнзацији  и  
систематизацији  послова  у  Туристuчкој  организацији  Града  Новог  Сада  брА885-јЗ /ОЗ /18 од  
13.03.2018, 5164-04/03/19 од  04.03.2019, 5172-25/03/19 од  25.03.2019. u 5369-04/12/19 од  
04. 12.2019. годиие. 

Екон. клас. 413 - Накнаде  у  натури, планирана  су  средства  у  износу  од  126.000,00 динара  
(извор  01). Средства  на  овој  позицији  намењена  су  за  новогодuшње  пакетиће  за  12-оро  деце  
запосленuх  у  Турнстuчкој  организацuјu Града  Новог  Сада. Средства  на  овој  позuцији  
планuрана  су  у  складу  са  Правилником  о  раду  Турuстичке  организације  Града  Новог  Сада  

бр. 4952-1-08/06/18 од  08.06.2018, 5194-1-19/04/19 од  19.04.2019, 5369-1-04/12/19 од  
04.12.2019. године. 
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Екон. клас. 416 - Награде  запосленима  и  остали  посебни  расходи  планирана  су  средства  у  
изНосу  од  234.000,00 динара  (извора  01) за  накнаду  рада  Управнбг  одбора  из  реда  
залослених  у  складу  са  Пословником  о  раду  управног  одбора  Туристичке  организације  Града  
Новог  Сада  број :4536-1-28/11/16 од  28. 11.2016. године  и  Одлуке  о  висини  накнаде  за  чланове  
управног  и  надзорног  одбора  Туристичке  организацнје  Града  Новог  Сада  број :4545-1-
08/12/16 од  08.12.2016. године. Такође  на  овој  позицнји  планиранаје  ијубиларна  награда  за  
једног  запосленог  у  складу  са  Правилнuком  о  раду  Туристичке  организације  Града  Новог  
Сада  бр. 4952-1-08/06/18 од  08.об.201g, 5194-1-19/04/19 од  19.04.2019, 5369-1-04/12/19 од  
04.12.2019. године. 

На  економским  класификацијама  411, 413 u 416 планирани  износН  су  остали  непромењенu, 
док  је  измена  извршена  само  у  смuслу  навођења  аката  који  су  правнu основ  за  реализацuју  
актuвности  по  наведеним  економским  класифuкацијама. 

Екон. іcnac. 421 - Стални  трошкови, планирана  су  средства  у  укупном  uзносу  од  
6.670.000,00 динара  (извор  01). Нанедена  средства  се  увеhавају  за  800.000,00 динара  
(извор  01) и  сада  укупно  износе  7.470.000,00 динара  (извор  01). Средства  су  планирана  за  
трошкове  платног  промета  и  трошкове  банкарскuх  провизuја  за  учuњене  услуге  плаћања, за  
покривање  трошкова  електричне  енергије, грејања  н  осталнх  енергетскнх  услуга, 
комуналнuх  услуга, трошкове  интернета, поште, услуге  доставе, фuкснuх  телефоиа, 
мобилнuх  телефона, као  и  за  укучивање  нових  претплатничких  бројева  u за  остале  услуге  
комуникација , затим  за  трошконе  осuгурања  имовине, опреме  и  запосленuх  у  пословним  
просторuјама  ТОНС-а. Средства  су  намењена  u за  трошкове  члаиарина  за  међународне  и  
домаће  асоцијације ,за  уписнине  на  сајмове, улазнице  за  манифестацuје, догађаје, установе  
културе, сајмове  и  друго, за  трошкове  прикучка  на  струјно  бројнло  за  манифестације  и  
догађаје  које  организује  ТОНС  или  учествује  као  суорганизатор , као  и  свих  осталих  
трошкова, а  који  нису  обухваћенu претходним  позицијама. Средства  су  намењена  и  за  горе  
поменуте  трошкове  а  који  настају  приликом  органнзовања  манифестација  и  догађаја  од  
стране  ТОНС-а  као  u за  догађаје  и  манифестације  у  којима  ТОПС  учествује  као  
суорганизатор . 

Екон. клас. 423 Услуге  ло  уговору, планирана  су  средства  у  укукном  нзносу  од  
16.610.000,00 динара, (извор  01). Наведена  средства  се  умањују  за  800.000,00 динара  
(извор  01) и  сада  укупно  износе  15.810.000,00 динара  (извор  01). Средства  су  намењена  за  
услуге  превођења  материјала  за  потребе  сајмова, публикацнја, турuстичких  мапа  и  
пропагандног  материјала, докумената, текстова  за  интернет  странuцу  ТОНС-а, лекторисање , 

као  и  остале  адмuнистративне  услуге  које  би  се  користиле  за  потребе  Туристwіке  
организацнје  Града  Новог  Сада. Средства  на  овој  позицији  nамењена  су  за  услуге  одржавања  
рачунара, трошков  одржавања  софтвера  за  књиговодство  u другuх  софтвера  које  корuстu 

ТОНС, одржавање  и  надоградњу  сајта  ТОНС-а. Средства  су  намењена  за  котизацuје  за  
семинаре, стручна  саветовања, скуііове  и  учествовање  на  сајмовима  и  друге  услуге  
образовања  и  усавршавања  запосленuх. Средства  на  овој  познцији  намењена  су  и  за  услуге  
писања  текстова  из  области  турuзма. Средства  на  овој  позицији  намењена  су  за  трошкове  
пружања  правних  услуга, услуга  туристичких  водича, фотографских  услуга, услуге  дизајна, 
стручне  услуге  из  области  маркетинга, стручnе  услуге  предавача  из  области  туризма  и  
маркетuнга, услуге  за  безбедност  и  заштиту  на  раду, стручне  услуге  службеника  за  јавне  
набавке, средства  na овој  позицији  намењена  су  за  стручне  услуге  турнстнчког  информатора  
за  рад  у  инфо  центру  ТОНС-а  као  u за  друге  стручне  услуге  nеопходне  за  функционисање . 

Средства  на  овој  nозицији  намењена  су  за  неколико  туристичких  пројеката  koju имају  за  циј  
2 



развој , истраживање  и  унапређење  туристичке  поауде  Града  Новог  Сада. Средства  на  овој  
позицији  су  намењена  за  организацију  промотивних  догађаја  и  настула  у  градовима  у  земли  
и  иностранству  ради  презентације  туристичке  привреде  и  понуде  Града  Новог  Сада. 
Средства  на  овој  позицији  намењена  су  и  за  накнаде  чланова  управног  и  надзорног  одбора  у  
складу  са  Пословником  о  раду  улравног  одбора  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  
број  4536-1-28/11/16 од  28. 11.2016. године  и  Одлуке  о  висини  наканда  за  чланове  улравног  и  
надзорног  одбора  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  број  4545-1-08/12/16 од  
0&12.2016. године. Средства  су  намењена  и  за  трошкове  који  настају  приликом  
организовања  манифестација  и  догађаја  од  стране  ТОНС-а  као  и  за  догађаје  и  манифестације  
у  којима  ТОНС  учествује  као  суорганизатор . 

Екон. клас. 426 - Материјал , планирана  су  средства  у  укулном  износу  од  3.290.000,00 
динара, (извор  01). Наведена  средства  се  увећавају  за  1.320.000,00 динара  (извор  01) и  
сада  укупно  износе  4.610.000,00 динара  (извор  01). Средства  се  планирају  за  набавку  
потребног  канцеларијског  материјала  (папир  за  фото  копирање, коверте, блокови  и  други  
материјали), службсне  одеће  (мајце, качкетu, униформе  u друго) и  осталог  административног  
материјала  и  прибора  (цд  дискови, усб  меморије, тонери  и  слично), као  и  за  материјал  за  
едукацију  и  усавршавање  запослених  радника. стручну  лuтературу  из  туристичке , правне  и  
финансијске  области.Такође, средства  су  планирана  за  одржавање  хигијене  у  пословним  
просторијама  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада. Средства  на  овој  позицији  
намењена  су  за  остали  лотрошни  материјал, резервне  делове, алат  и  иi-івентар, со  за  путеве  и  
остали  материјал  за  посебне  намене. Средства  на  овој  позицији  планирана  су  за  откул  
сувенира  за  промоцију . Средства  на  овој  позицији  су  намењена  и  за  набавку  материјала  за  
потребе  промоцијс  тутистичке  понуде  Града  Новог  Сада. откуп  публикација, монографија  и  
другог  туристичког  промо  материјала. 

ГјРОГРАМСКА  AKTІіBHOCT 1502-0002: Промоција  туристичке  понуде  76.733.000,00 

динара  

Екон. клас. 421 - Стални  трошкови, планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  
6.200.000,00 динара, (извор  01). Наведена  средства  се  увећавају  за  1.000.000,00 динара  
(извор  01) и  сада  укулно  износе  7.200.000,00 динара  (извор  01). Средства  су  намењена  за  
финансирање  активности  Туристuчке  организације  Града  Новог  Сада  у  презентацији  
туристuчке  понуде  на, семинарима , догађајима, фестивалима, радионицама  и  сајмовима  
(закуn нестамбеног  простора  - штандови , конrресне  сале), закуп  сајамске  опреме, пултова, и  
пратеће  техничке  и  електронске  опреме  за  сајмове, манифестације  и  радионице, у  земњи  и  
иностранству , закуп  простора  за  интернет  презентацију  ТОНС-а, као  и  за  закуп  софтвера  за  
потребе  пословања  ТОНС-а, (CLOUD-a, u друго), закул  интернет  адреса  (домена) за  nотребе  
интернет  презентације  ТОНС-а. Средства  су  намењена  и  за  закуп  сајамског  простора, 

конrресних  хала  и  другог  нестамбеног  nростора  за  организовања  манифестација  и  догађаја  
од  стране  ТОНС-а  као  и  за  догађаје  и  манифестације  у  којима  ТОНС  учествује  као  
суорганизатор . Због  кратких  рокова  плаћања  у  јануару  месецу  2023. годuuе  када  се  одржава  
сајам  туризма  у  Београду, обавезе  за  наведени  сајам  биће  измирене  крајсм  2022. године. 

Екон. клас. 423 - Услуге  по  уговору, планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  
51.753.000,00 динара  (извор  01). Наведена  средства  се  увећавају  за  12.680.000,00 динара  
(извор  01) и  сада  укупно  износе  64.433.000,00 динара  (извор  01). Средства  на  овој  позицији  
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планирана  су  за  трошкове  штампања  публикација, броліура, водича, мапа, флајера, фолија, 
церада, банера, кеса, визит  карти, фасцикли  и  друго, као  и  другог  пропагандног  материјала  и  
пословне  талантерије . Такође, средства  су  намењена  за  огласе  и  рекламе  у  специјализованим  
часописима, дневним, неде.іим, месечним  и  периодичним  домаћим  и  страним  часописима, 
као  и  рекламе  нутем  билборда  и  других  рекламних  паноа  и  површина, медијске  улуге  
телевизије  и  радиа, консалтинг  услуге  везаве  за  односе  са  јавнопјћу  (израда  прес  клипиига, 
анкета  и  друго), конслатинг  услуге  у  области  медија  и  маркетинга, објав.іивање  тендера, 
услуге  за  спровођење  ннтернет  кампање, израда  интерактивннх  и  анимираних  вндео  
презентација, продукција  и  снимање  видео  и  радио  спотова, кратких  филмова  и  презентација, 
за  продукцију , копродукцију , постлродукцију  и  др. Средства  су  намењена  за  угостите.іске  
услуге  приликом  студијских  посета  новинара, туроператера, посета  представника  других  
туристичких  организација  и  релевантних  инстuтуцнја  нз  земње  и  инистранства, 
специјализованих  грула  заиктересованих  за  туристичху  понуду  Града  Новог  Сада  као  и  
пословних  партнера  и  сарадника, а  у  цкњу  јлто  бо.іе  туристичке  презентације  Града. 
Средства  на  овој  позицији  намењена  су  за  трошкове  репрезентације  приликом  студијских  
посета  новинара, туроператера  и  специјализованих  група  заинтересован uх  за  туристичку  
понуду  Новог  Сада  као  и  за  посете  представника  других  туристичкuх  организација  и  
релевантнuх  институција  из  зем.іе  и  инистранства, спецuјализованuх  група  заинтересованих  
за  туристичку  понуду  Новог  Сада  као  и  пословнuх  партнера  и  сарадника, а  у  цнл,у  што  бо.іе  
туристичке  презентације  Града.Такође  средства  на  овој  позицији  намењена  су  и  за  
организовање  кетеринга  у  nословним  просторијама  ТОНС-а, као  и  на  сајмовима  на  штанду  
ТОНС-а  као  и  током  одржавања  манuфестацнја  и  догађаја  од  значаја  за  туристичку  понуду  
Града  Новог  Сада  као  и  за  трошкове  репрезентације  (смештаја) за  новинаре, блогере  и  
пословне  партнере. Средства  на  овој  позицији  планнрана  су  за  заједничке  наступе  на  
сајмовима  и  берзама  (Лублана, Братислава, Штуггарт, Лондон, Москва, Загреб, Берлин, 
Београд, Будва  и  други). Због  кратких  рокова  плаћања  у  јаnуару  месецу  2023. године  а  када  
се  одржава  већи  броја  сајмова  на  којима  ТоНС  заједно  наступа  са  ТОС-ом, ТОВ-ом  и  другим  
партнерским  организацијама  и  привредним  субјектима, обавезе  за  наведене  сајамове  биће  
измирене  крајем  2022. године. Средства  на  овој  позицији  су  намењена  и  за  покрuвање  
трошкова  агенцијских  услуга  за  организовање  службенuх  луговања  и  другuх  агенцијских  
услуга. Средства  су  намењена  и  за  организовања  манифестација  и  догађаја  од  стране  ТОНС-а  
као  и  за  догђаје  и  манифестације  у  којuма  ТОнС  учествује  као  суорганизатор . 

На  основу  наведеног  предлаже  се  да  Скуnштина  Града  Новог  Сада  донесе  Решење  о  
давању  сагласиости  на  Одлуку  о  изменама  Програма  рада  Туристичке  организације  Града  
Новог  Сада  са  Финансијским  планом  u планом  промотивних  активности  Града  Новог  Сада  за  
2022. годuну. 



ПРЕДСЕДНИЦА  
ОГ  ОдћОРА  

озар  

ТУРИСТИЧКА  -ј  (7 Б  фі  ОРГАНИЗАЦИЈА  сЖо  ГРАДА  
НОВОГСАдА  

Туристичка  оргавизација  

Града  -осг  Сда  

дату v  О  7 -06- 2022 

Број  
Нови  Сад  

На  основу  чл. 10 Одлуке  о  оснивању  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр. 53/08, 29/09, 34/13, 64/14, 8/16 и  56/21), члана  22. Стаіута  Туристичке  
организације  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  4/09, 46/09, 6 1/10, 35/1 3, 
64/14 и  18/16), Управни  одбор  Туристичке  организације  Града  Новог  Садаје  на  136.елејпронској  
седници, одржаној  дана  07.06.2022. године,  донео: 

ј  

одлуку  

Град  Нови  Сад  
ГРАдСКі  уПРВ4 А  ПРНВРЕДУ  
Б •  

датул: ____ 

Нови  Сад  

Усваја  се  Одлука  о  Изменама  програма  рада  Туристичке  организације  града  Новог  Сада  са  
Финансијским  планом  и  планом  промотивних  аіпивности  града  Новог  Сада  за  2022.годину. 
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Ова  одлука  сіупа  на  снагу  и  примењује  се  након  добијања  сагласности  Скупгuтине  Града  Новог  
Сада. 

Туристичка  организација  Града  Новог  Сада, Трг  Слободе  3/111, мел. 021/425 522, 
фах  021/6618383, дин. рачун: 840-990664-22 ПИБ: 106066942 

матични  број: 08903280 



рад  Ноаи  Са  
ГРАДGКА  УРАВА  ЗА  ПРКВРЕДУ  
Број:.&Ј 2/ 

датум:  П 706 2 
Н  о  и  и  С  а  д  

На  основу  члана  1О~тав  1. 

Туристичка  организацна  
Града  Новог  Сада  

датум   О  7 -В6- 222  

Број  
Нови  Сад  

тачка  3. Одлуке  о  оснивању  Туристичке  
организације  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  53/08, 
29/09, 34/13, 63/14, 8/16 и  56/21) и  члана  22. став  1. тачка  3. Статута  Туристичке  
организације  Града  Новог  Сада  бр.  2/2009 од  23.01.2009, 13/10/09-2 од  13.10.2009, 
471-13/12/2010 од  13.12.2010, 3154-18/12/12 од  18.12.2012, 3263-28/2013 од  
28.02.2013,3897-2-12/11/14од 12.11.2014.и4348-1-16/03/lбод  16.03.2016.године, 
Управни  одбор  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  дана  07.06.2022. 
године, на  1 36. електронској  седници, доноси  

одлукУ  
О  ИЗМЕНАМА  ПРОГРАМА  РАДА  

ТУРИСТHЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ГРАДА  НоВог  САДА  СА  
иn нсиским  плАНом  и  ПЛАНОМ  ПРОМОТИВНиХ  
АКТИВНОСТИ  ГРАДА  НОВоГ  САДА  ЗА  2022. гОдИнУ  

ј. У  Програму  рада  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  са  Финансијским  
планом  и  планом  промотивних  активности  Града  Новог  Сада  за  2022. годиuу, број  
48 1-13/12/2 1 од  13. 12.202 1. године, део  ,,ПРЕГЛЕД  ПРИХОДА  мења  се  и  гласи: 

,, ПРЕГЛЕД  ПРHХОДА: 
Приходи  из  буџета  
Приходи  од  боравишне  таксе  
Боравишна  такса  по  решењу  надлежног  органа  ЈЛС  
УКУПНО: 

80.393.567,00 

46.000.000,00 
4.000.000,00 

У  делу  ,,ПРЕГЛЕД  РАСХОДА  ПО  НАМЕНАМА  у  одењку  ,,НРОГРАМСКА  
АКТВНОСТ  1502-0001: Управњање  развојем  туризма  износ: 
замењује  се  износом: ,,53.ббО.567,ОО . 

Одењак  ,,Екон. клас. 411 - Плате, додаци  и  накнаде  залослсних  (зараде),  мења  
се  и  гласи: 
,,Екон. клас. 411 - Плате, додаци  и  накнаде  запослених  (зарадс) плаиирају  се  у  
износу  од  14.371.560,00 дината  (извор  01). Средства  за  плате, додатке  и  накнаде  
запослених  (зараде) планирају  се  за  13 запослених  за  2022. годину  у  складу  са  
Правилником  о  раду  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  бр.  4952-1- 
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08/06/18 од  08.06.2018, 5194-1-19/04/19 од  19.04.2019, 5369-1-04/12/19 од  
04.12.2019. године  и  Правилником  о  организацији  и  систематизацији  послова  у  
Туристичкој  организацији  ГрадаНовогСада  бр.4885-13/03/18 од  13.03.2018, 5164-
04/03/19 од  04.03.2019, 5 172-25/03/19 од  25.03.2019. и  5369-04/12/19 од  04.12.2019. 

Одел,ак  ,,Екон. клас. 413 - Накнаде  у мења  се  и  гласи: 
,,Екон. клас. 413 - Накнаде  у  натури  планирају  се  средства  у  износу  од  
126.000,00 динара  (извор  01). Средства  на  овој  позицији  намењена  су  за  
новогодишње  пакетиће  (5.000,00 динара  по  детету) за  12-оро  деце  запослених  у  
Туристичкој  организацији  Града  Новог  Сада. Средства  на  овој  позицији  
планирана  су  у  складу  са  Правилником  о  раду  Туристичке  организације  Града  
НовогСадабр . 4952-1-08/06/18 од  08.06.2018, 5194-1-19/04/19 од  19.04.2019, 5369-
1-04/12/19 од  04. 12.20 19. године. 

Одењак  ,,Екон. клас. 416 - Награде  запосленима  и  остали  посебни  
мења  се  и  гласи: 
,,Екон. клас. 416 - Наградс  залосленима  и  остали  посебни  расходи  планирају  
се  средства  у  износу  234.000,00 динара  (извор  01) за  накнаду  рада  Управног  
одбора  из  реда  запослених  у  складу  са  Пословником  о  раду  управног  одбора  
Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  број :4536-1-28/1 1/16 од  28.11.2016. 
године  и  Одлуке  о  висини  накнаде  за  чланове  управног  и  надзорног  одбора  
Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  број :4545-1-08/12/16 од  08.12.2016. 
године . Такође  на  овој  позицији  планирана  је  и  јубиларна  і-іаграда  за  једног  
запосленог  у  складу  са  Правилником  о  раду  Туристичке  организације  Града  Новог  
Сада  бр. 4952-1-08/06/18 од  08.06.2018, 5194-1-19/04/19 од  19.04.2019, 5369-1-
04/12/19 од  04.12.2019. године . 

У  одењку  ,,Екон. клас. 421 - Стални  трошкови ,  износ: ,,б.670.000,0О  
замсњује  се  износом: 

У  одењку  ,,Екон.клас. 423 - Услуге  по износ: ,,16.6ІО.000,ОО  
замењује  се  износом: 

У  одењку  ,,Екон.клас. 426 - износ: замењује  се  
износом: 
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У  глави  ,,пРОГРАМСКА  АКТиВНОСТ  1502-0002: Промоција  туристичке  
понуде  износ: замењује  се  износом : 

У  оделжу  ,,Екон. клас. 421 - Стални  ТршкоВи  износ: ,,б.200.000,ОО  
замењује  се  износом: 

У  оделжу  ,,Екон.клас. 423 - Услуге  по  угоВору ,  износ: 
замењујс  се  износом : ,,64.433.000,ОО . 

11. Табела  ,,Преглед  финансијског  плана  Туристичке  организације  Града  Новог  
Сада  којаје  саставни  део  Програма  рада, мења  се  и  гласи: 

Табела  
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ФИНАНСИЈСКИ  ПЛАН  ПРИХОДА  И  ПРИNІАЊА  И  РАСХОДА  И  ИЗДАТАКА  
ТУРИСТИЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ГРдАНОВОГСАдАЗА 2О22.  ГОДИНУ  

пРиходфј  
791100 L Пріvодиизбуіјета  

:714552 Пгнани  пріvоди  од  боравиііне  таксе  
714553 5оравиііна  такса  по  реLіењу  надзіоог  органа  Јлс  

.укупНо . 

РАХО  

Раз. Гхі. фк. 
Гсгр, 
vјасиф  

Програ,А . 
акwвіосгЈ  
Пројекат  ПБ  

Ек. 
кл. иф  опис  

СРЕдСтвАи3 УџЕтА  

Р  Р  Р  е  7 Р 10  1 12 
? 

08 08.02 

. 
• 

. 

ТУРИСТИЧКА  ОРГАНИЗАЦИЈА  ГРАДА  НовОг  
САДА  130.393.567,00 

473 . Туризам  • 130.393.567,00 

1502 ПРОГРАМ 4 -Развојтуризма . 130.393Ћ61,00 

1502-0001 • 

ПРОГРАМСКААКТИВНОСТ : Управјі,ање  
развојемтуризма . 53.660.567,00 

201 411 Плате, додаци  и  накнаде  запослених  (зараде ) 14.371.560,00 
Р01 Општи  пріvодИ  и  примања  бутјета  14.371.56000 

202 412 социјапни  доприноси  на  терет  послодавца  2.321.007,00 
оl Општи  пріvоди  и  примања  буіјета  2.321 .007,00 

203 413 Накнадеу  натури  126.000,00 
01 Опіити  гтріvоди  и  примања  бутјета  126.000,00 

204 414 Социјалнадавањазапосленима  1.41В.000,О0 
OI Onіііru пріvоди  и  nримања  буі,іета  1.418.000,00 

205 415 Накнада  трошкова  за  запослене  400.000,00 
Р01 Onіuru nріvоди  и  примања  буіјета  400.000,00 

206 416 Награде  запосленима  и  остали  посебни  расходи  234.000,00 
ОI Опіити  пріvоди  и  nримања  буџета  234.000,00 

207 421 Стални  трошкови  7.470.000,00 
ОI Onііnu пріvоди  и  примања  буіјета  7.470.000,00 

20в  422 Трошкови  путовања  1.600.000,00 
01 Општм  пріvоди  и  примања  буіјета  1.600.000,00 

209 423 Услуге  по  уговору  15.810.000,00 
01 Опшги  nріvоди  и  nримања  буџета  15.810.000,00 

210 425 Teіcyhe поправке  и  одржавање  1.460.000,00 
01 Опшги  пріvоди  и  примања  буџета  1.460.000,00 

211 426 материјал  4.610.000,00 
01 Onunu пріvоди  и  примања  бутјета  4.610.000,00 

212 482 Порези, обавезне  таксе, казне, пенали  и  камате  400.000,00 
01 Onunu пріvоди  и  примања  бутјета  400.000,00 

213 483 Новчане  казне  и  пенали  по  решењу  судова  500.000,00 
01 Огішги  пріvоди  и  примања  буі,іета  500.000,00 

214 485 
Накнаде  штете  за  повреде  или  штете  нанету  од  
стране  државних  органа  240.000,00 

01 Onwru пріvоди  и  Примања  буіјета  240.000,00 
215 512 Машине  и  опрема  2.400.000,00 

01 Qnunu прјvоди  и  примања  буџета  2.400.000,00 
216 515 Нематеријална  имовина  300.000,00 

01 Општи  пріvодu и  примања  буіета  300.000,00 

1502.0002 
ПРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ: Промоција  
туристичке  понуде  76.733.000,00 

217 421 Стални  трошкови  7.200.000,00 
01 Опu ти  пріvоди  и  прuмања  буіјета  7.200.000,00 

216 422 Трошкови  путовања  5.100.000,00 
01 Onwru пріvоди  и  примања  буіјета  5.100.000,00 

219 423 Услуге  no уговору  64.433.000,00 
01 Опшги  nріvоди  и  nримања  буіјета  64.433.000,00 

80.393.567,00 
46.000000,00 

4.000.000,00  
130.393.567,00 

Туристичка  организациЈа  Града  Новог  Сада  130.393.567,00 
01 Опшги  nріvоди  и  прuмања  буіјета  130.393,567,00 

08 08.02 



111. Ова  одлука  доставња  се  Скупштини  Града  Новог  Сада  ради  давања  
сагласности . 

ПРЕДСЕДНИЦА  УпРАВНОГ  ОДБОРА  
ТУРИСТиЧКЕ  ОРГАІШЗАЦИЈЕ  

ноВог  САДА  

тна  озар  
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Преглед  дела  Програма  рада  Туристичке  организације  Града  Новог  Сала  са  
Финансијским  планом  и  планом  лромотивних  активности  Града  Новог  Сада  за  2022. 
годину  који  се  мења: 

НРЕГЛЕД  ЛРHХОДА: 
Опппи  приходи  и  примања  будета  80.393.567,00 
Hланирани  приход  од  боравишне  таксе  32.000.000,00 

Боравишна  такса  по  решењу  надлежног  opraі-іa Јлс  3.000.000,00 

УКУшјО  115.393.567,00 

HРЕГЛЕД  РАСХОДА  ПО  НАМЕНАМА: 

НРОГРАМСКА  AkTІIBHOCT 1502-0001: Управлање  развојем  туризма  52.340.567,00 
динара  

Програмска  активност  Управлање  развојем  туризма  подразумева  рад  Туристичке  
организације  Града  Новог  Сада  на  спровођењу  и  реализацији  туристичке  промоције  и  
сарадње  у  окружењу  са  цилем  повећања  препознатњивости  Града  као  пожењне  
туристичке  дестинације . Ови  трошкови  подразумевају , трошкове  плата  запослених  са  
неопходним  трошковима  за  рад  којн  им  припадају. Такође, средства  обухватају  и  друге  
трошкове  неопходне  за  функционисање  и  неометан  рад  ТОНС-а. 

Програмска  актнвност  Управњање  развојем  туризма  подразумева  рад  Туристичке  
организације  Града  Новог  Сада  на  спровођењу  и  реализацији  туристичке  промоције  и  
сарадње  у  окружењу  са  цињем  повећања  препознатњивости  Града  као  пожењне  
туристичке  дестинације . Ови  трошкови  подразумевају , трошкове  плата  запосленuх  са  
неоnходним  трошковима  за  рад  који  им  припадају. Такође, средства  обухватају  и  друге  
трошкове  неоnходне  за  функцнонисање  и  неометан  рад  ТОНС-а. 

Екон. клас. 411 - Плате, додаци  и  накнаде  запослених  (зараде) планирана  су  у  uзносу  
од  14.371.560,00 дннара  (извор  01). Средства  за  плате, додатке  и  накнаде  запосленнх  
(зараде) планирана  су  за  13 запослених  за  2022. годину  у  складу  је  са  Правилник  о  раду  
Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  бр.4952-1-08/06118.  од  08.06.2018. године  и  
Решење  Градског  већа  Града  Новог  Сада  број  3-273/20 18-11. године  од  2 1 .06.20 18. године  
и  бр. 5194-1-19/04/19 од  19.04.2019. годuне  и  Решење  Градског  већа  Града  Новог  Сада  
број  3--233/2019-јІ. године  од  10.05.2019. године  и  Правилником  о  организацији  н  
систематизацији  послова  Туристичке  органнзацuје  Града  Новог  Сада  бр. 4885-13/03/18 од  
13.03.2018. године, бр. 5164-04/03/19 од  04.03.2019. године  и  бр. 5172-25/03/19 од  
25.03.2019. годнне. 

Екон. клас. 412 - Социјални  доприноси  на  терет  лослодавца  планирана  су  средства  у  
износу  од  2.321.007,00 динара  (извор  01), и  то  за  допринос  за  пензијско  и  инвалидско  
осигурање  и  доприuос  за  здравствено  осигурање . 

Екон. клас. 413 - Накнаде  у  натури, планирана  су  средства  у  износу  од  126.000,00 
динара  (извор  01). Средства  на  овој  позuцији  намењена  су  за  новогодишње  пакетиhе  за  
12-оро  деце  запослених  у  Туристичкој  организацији  Града  Новог  Сада. Средства  на  овој  
позицији  планuрана  су  у  складу  са  Правuлником  о  раду  Туристuчке  организацuје  Града  
Новог  Сада  бр.4952-1-08/06/1 8. године  и  Решење  Градског  већа  Града  Новог  Сада  број  3- 



273/2018-11. године  од  21.06.2018. године  и  бр.  5194-1-19/04(19 од  19.04.2019. године  и  
Решење  Градског  већа  Града  Новог  Сада  број  3-233/2019-11. године  од  10.05.2019. године. 

Екон. клас. 414 - Сопијална  давања  запосленима , nланирана  су  средства  у  износу  од  
1.418.000,00 динара  (извора  01). Наведена  средства  планирана  су  за  накнаду  за  време  
одсуствовања  са  посла  за  време  болести  запосленог  радника  у  2022. години . Пратећи  
евиденцију  присутности  на  раду  у  Туристичког  организацији  Града  Новог  Сада  и  одсуства  
радника  са  посла  извршено  је  балансирање  потребних  средстава  за  ове  намене. Средства  
на  овој  позицији  намењена  су  и  за  помоћ  у  лечењу  запослених  или  чланова  уже  породице, 
за  отпремнину  једног  запосленог  који  одлазu у  пензију, nомоћ  у  случају  смртног  случаја  
запосленог  или  смртu члапа  уже  породице, и  друге  помоћи  запосленом  у  складу  са  
Правилником  о  раду. 

Екон. јсјјас. 415 - Накнаде  трошкова  за  зајіослсне, планирана  су  средства  у  износу  од  
400.000,00 динара  (извора  01). У  Туристичкој  организацији  Града  Новог  Сада  планирана  
је  исплата  путних  трошкова  у  готовиаи  за  Зону  1 у  Новом  Саду  за  12 запослених , и  за  
једног  запосленог  у  висини  цене  месечне  претллатне  карте  на  релацији  Футог  - Новu Сад  
- Футог. 

Екон. іcjіac. 416 - Награде  залослснима  и  остали  лоссбни  расходи  планирана  су  
средства  у  износу  од  234.000,00 динара  (извора  01) за  накнаду  рада  управног  одбора  из  
реда  запослених  у  складу  са  Пословником  о  раду  управног  одбора  бр.  4536-1-28/11/16 од  
28. 1 1 .20 16. године  и  Одлуке  о  висини  наканда  за  чланове  управног  и  надзорног  одбора  
ТОНС-а  бр. 4545-1-08/12/16 од  08.12.2016. године  и  за  јубиларну  награду  за  једног  
запосленог  у  складу  са  Правилнuк  о  раду  Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  
бр.4952- 1-08/06/1 8 од  08.06.20 18. године  и  Решење  Градског  већа  Града  Новог  Сада  број  
3-273/2018-11. године  од  21.06.2018. годuне  и  бр.  5194-1-19/04/19 од  19.04.2019. године  и  
Решење  Градског  већа  Града  Новог  Сада  број  3-233/2019-јТ. годuне  од  10.05.2019. годuне. 

Екон. клас. 421 - Стални  тропікови, планирана  су  средства  у  укупном  uзносу  од  
6.670.000,00 динара  (извор  01). Средства  су  планирана  за  трошхове  платног  промета  и  
трошкове  банкарских  провизија  за  учнњене  услуге  плаћања, за  покривање  тропікова  
електричне  енергије, грејања  и  осталих  енергетских  услуга, комуналнuх  услуга, трошкове  
интернета, поште, услуге  доставе, фuкснuх  телефона, мобилних  телефона, као  и  за  
укјучивање  нових  претплатничких  бројева  и  за  остале  услуге  комунuкацuја, затим  за  
трошкове  осuгурања  имовине, опреме  и  запослених  у  пословним  просторијама  ТОНС-а. 
Средства  су  намењена  и  за  трошкове  чланарина  за  међународне  u домаће  асоцијације ,за  
уписнине  на  сајмове, улазнице  за  манифестације , догађаје, установе  културе, сајмове  и  
друго, за  трошкове  прикјучка  na струјно  бројuло  за  манифестацuје  и  догађаје  које  
организује  TOHC unu учествује  као  суорганuзатор, као  и  свuх  осталuх  трошкова, а  који  
нису  обухваћенu претходним  познцијама . Средства  су  намењена  и  за  горе  помекуте  
трошкове  а  који  настају  приликом  оргааизовања  манuфестација  u догађаја  од  стране  
ТОНС-а  као  и  за  догђаје  u манифестације  у  којима  ТОНС  учествује  као  суорганизатор . 

Екон. клас. 422 - Трошкови  лутовања, планирана  су  средства  у  укупnом  износу  од  
1.600.000,00 динара  (извор  01). Средства  па  овој  позицuјu nnanupajy ce за  остале  
трошкове  nревоза, транспорта, селидбе  и  друго. 

Екон. клас. 423 Услуге  по  уговору, нланирана  су  средства  у  укуnном  износу  од  
16.610.000,00 динара, (извор  01). Средства  су  намењена  за  услуге  nревођења  материјала  
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за  потребе  сајмова, публикација, туристичких  мапа  и  пропагандног  материјала, 
докумената, текстова  за  интернет  страницу  ТОНС-а, лекторисање , као  и  остале  
административне  услуге  које  би  се  користиле  за  потребе  Туристичке  организације  Града  
Новог  Сада. Средства  на  овој  позицији  намењена  су  за  услуге  одржавања  рачунара, 
трошкове  одржавања  софтвера  за  књиговодство  и  другнх  софтвера  које  користи  ТонС, 
одржавање  и  надоградњу  сајта  ТОНС-а. Средства  су  намењена  за  котнзације  за  семинаре, 
стручна  саветовања, скупове  и  учествовање  на  сајмовима  и  друге  услуге  образовања  и  
усавршавања  запослених . Средства  на  овој  позицuји  намењена  су  и  за  услуге  писања  
текстова  из  областu турнзма. Средства  на  овој  позициј  и  намењена  су  за  трошкове  пружања  
правних  услуга, услуга  туристичких  водича, фотографскнх  услуга, услуге  дизајна, стручне  
услуге  нз  области  маркетинга, стручне  услуге  предавача  из  области  туризма  и  маркетинга, 
услуге  за  безбедност  и  заштиту  на  раду, стручне  услуге  службеннка  за  јавне  набавке, 
средства  на  овој  позицији  намењена  су  за  стручне  услуге  туристичког  информатора  за  рад  
у  инфо  центру  ТОНС-а  као  и  за  друге  стручне  услуге  неопходне  за  функционисање . 
Средства  на  овој  позицији  намењена  су  за  неколико  туристичких  пројеката  који  имају  за  
цињ  развој, истраживање  и  уnапређење  турuстичке  понуде  Града  Новог  Сада. Средства  на  
овој  позиіхији  су  намењена  за  организацuју  промотивнuх  догађаја  и  наступа  у  градовима  
у  земњи  u ипостранству  ради  презентације  туристнчке  привреде  и  понуде  Града  Новог  
Сада. Средства  на  овој  позицији  намењена  су  и  за  накнаде  чланова  управног  и  nадзорног  
одбора  у  складу  са  Пословннком  о  раду  управног  одбора  бр. 4536-1-28/1 1/16 од  28. 1 1.2016. 
године  и  Одлуке  о  внсини  наканда  за  чланове  управnог  и  надзорног  одбора  ТОНС-а  бр. 
4545-1-08/12/16 од  08.12.2016. године. Средства  су  намењена  н  за  трошкове  који  настају  
приликом  органuзовања  манифестацнја  и  догађаја  од  стране  ТОНС-а  као  и  за  догађаје  н  
манифестације  у  којима  ТОНС  учествује  као  суорганизатор . 

Екон. јслас. 425 - Текуће  поправке  и  одржавања, планирана  су  средства  у  укупном  
износу  од  1.460.000,00 динара  (извор  01). Средства  су  намењена  за  текуће  поправке  н  
одржавање  пословних  просторија  ТОНС-а, као  и  за  одржавање  рачунарске  опреме, 
опреме  за  комуникацију, (поправке  телефона, модема, факса  и  друго) као  и  остале  
административне  оnреме  у  пословnим  просторијама  ТОНС-а. 

Екон. клас. 426 - Материјал , планирана  су  средства  у  укупном  износу  од  3.290.000,00 
динара, (извор  01). Средства  се  планирају  за  набавку  потребног  канцеларијског  
материјала  (папир  за  фото  копирање, коверте, блокови  и  други  матерuјали), службене  
одеће  (мајце, качкети, униформе  u друго) и  осталог  адмннистративног  материјала  н  
прибора  (цд  днскови , усб  меморије, тонери  и  слично), као  и  за  материјал  за  едукацију  и  
усавршавање  запослеnuх  радника, стручну  литературу  из  турuстичке, правне  и  
финансuјске  области.Такође, средства  су  планирана  за  одржавање  хuгијене  у  пословним  
просторијама  Туристuчке  организације  Града  Новог  Сада. Средства  на  овој  позицијu 
намењена  су  за  остали  потрошнu матерuјал, резервне  делове, алат  и  инвентар, со  за  путеве  
и  остали  матернјал  за  посебне  nамене. Средства  на  овој  позицији  планирана  су  за  откуп  
сувенира  за  промоцију. Средства  na овој  позицији  су  намењена  u за  набавку  материјала  за  
потребе  промоције  тутистичке  понуде  Града  Новог  Сада, откуn публикација, моnографија  
и  другог  туристичког  nромо  матерuјала. 

Екон. клас. 482 - Порези, обавезне  таксе, казне, ленали  и  камате, планuрана  су  
средства  у  укупном  износу  од  400.000,00 динара  (извор  01). Средства  на  овој  позицији  
планирана  су  за  републичке , покрајинске , градске  u судске  таксе. Такође  средства  на  овој  
позuцији  намењена  су  и  за  таксе  за  ИСБН  и  ЦИН  бројеве. 
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Екон. клас. 483 - Новчанс  казне  и  пенали  по  решењу  судова, планирана  су  средства  у  
укупном  износу  од  500.000,00 динра  (извор  01). Средства  he ce користити  за  поменуте  
намене  - таксе, евентуалне  новчане  казне  и  пенале  по  решењу  судова, као  и  за  плаћање  
судских  поравнања  на  основу  решења  суда, односно  правоснажне  исправе. 

Екон. клас. 485 - Накнаде  шТеТе  за  повреде  или  штсте  нанете  од  стране  државних  
органа, планирана  се  средства  у  укупном  износу  од  240.000,00 динара, (извор  01). 
Средства  ће  се  утрошити  за  измирење  трошкова  по  поднетом  захтеву  за  заштиту  права  
подносиоцу  захтева, а  по  донетој  одлуци  од  стране  Реnубличке  комисије  за  заштиту  права  
у  nостуицимајавних  набавки  и  друго. 

Екон. клас. 512 - Машине  и  опрема, планирана  су  средства  у  износу  од  2.400.000,00 
динара  (извор  01). Средства  су  планирана  за  набавку  штампача, рачунарске  и  мрежне  
опреме, фиксних  и  мобилни  телефона, фотографске  опреме, канцеларuјског  намештаја  и  
електронске  оnреме. 

Екон. клас. 515 - Нематеријална  имовина, планирана  су  средства  у  износу  од  300.000,00 
динара  (извор  01). Средства  су  планирана  за  набавку  ауторских  права  ( аудuо  u видео  
материјал, публикације, фотографије , туристичке  мапе  u друго), лиценцuраних  софтвера  
и  других  ауторскнх  права  и  интелектуалних  својина. 

ГјРОГРАМСКА  АКТИВНОСТ  1502-0002: Промоција  туристичке  понуде  
63.053.000,00 динара  

Промоција  туристичких  вредности  н  понуде  путем  учешћа  на  сајмовима , 
манифестацијама, скуповима  и  берзама  као  и  израда  u набавка  туристичког  
информативно -пропагандног  матерuјала. Сnровођење  рекламнuх  кампањu, ажуирање  
интернет  презентације , друштвенuх  мрежа  и  других  промотuвних  актuвности . Туристичка  
организација  Града  Новог  Сада  у  цu.њу  унаnређења, развоја  и  nромоције  туристичке  
nонуде  Града  Новог  Сада  организоваће  догађаје  и  манифестацuје  u учествовати  као  
суорганизатор  у  догађајима  и  манифестацијама  који  промовшду  туристичку  понуду  Града  
Новог  Сада. 

Екон. клас. 421 - Сталли  трошкови, планuрана  су  средства  у  укупном  износу  од  
6.200.000,00 динара, (извор  01). Средства  су  намењена  за  финансирање  активности  
Туристичке  организације  Града  Новог  Сада  у  презентациј u туристичке  понуде  на, 
семинарима , догађајима, фестивалuма, радионuцама  и  сајмовима  (закуп  нестамбеног  
простора  - штандови, конгресне  сале), закуn сајамске  опреме, nултова, u пратеће  техничке  
и  електронске  опреме  за  сајмове, манифестацuје  u радuонuце, у  земи  u иностранству , 
закуп  простора  за  интернет  презентацију  ТОНС-а, као  и  за  закуп  софтвера  за  потребе  
nословања  ТОНС-а, (CLOUD-a, u друго), закуп  uнтернет  адреса  (домена) за  nотребе  
интернет  нрезентације  ТОНС-а. Средства  су  намењена  и  за  закуn сајамског  простора, 
конгреснuх  хала  и  другог  нестамбеног  nростора  за  органuзовања  манифестација  и  догађаја  
од  стране  ТОНС-а  као  и  за  догађаје  и  манифестације  у  којима  ТОНС  учествује  као  
суорганизатор . Због  кратких  рокова  nлаћања  у  јануару  месецу  2023. године  када  се  
одржава  сајам  туризма  у  Београду, обавезе  за  наведени  сајам  биће  uзмuрене  крајем  2022. 
годuне. 
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Екон. клас. 422 - Трошкови  луговања, лланирана  су  средства  у  укупном  изНосу  од  
5.100.000,00 динара, (извор  01). Средства  су  намењена  за  исплату  дневница, трошкова  
превоза  и  смемтаја  за  настуле  на  іуристичким  сајмовима  у  ЗСМЈЂИ  И  иностранству , као  и  
за  стручна  саветовања, промотивне  скупове, организационе  скупове, пословне  састанке, 
семинаре, радионице, туристичке  берзе  у  земњи  и  иностранству  из  области  туризма, права  
и  финансија. Због  краткнх  рокова  плаћања  у  јануару  месецу  2023. године, за  сајмове, 
састанке, скулове, семинаре, радионицс, саветовања  којИ  се  одржавају  почетком  2023. 
године, обавезе  за  наведено  биће  измирене  крајем  2022. године. 

Екоіј. клас. 423 - Услуге  по  уговору, планирана  се  средства  у  укупном  износу  од  
51.753.000,00 динара  (извор  01). Средства  на  овој  позицији  планирана  су  за  трошкове  
штампања  публикација, брошура, водича, мапа, флајера, фолија, церада, банера, кеса, 
визит  карти, фасцикли  и  друго, као  и  другог  пропагандног  материјала  и  пословне  
галантерије . Такође, средства  су  намењена  за  огласе  и  рекламе  у  специјализованим  
часописима, дневним, недеЈЂим , месечним  и  периодwјним  домаћим  и  страним  
часописима, као  и  рскламе  путем  билборда  и  других  рекламних  паноа  и  nовршина, 
медијске  улуге  телевизије  и  радиа, консалтинг  услуге  везане  за  односе  сајавношћу  (израда  
прес  клипинга, анкета  и  друго), конслатинг  услуге  у  областu медија  и  маркетинга , 
објавЈЂивање  тендера, услуге  за  спровођење  интернет  камnање, израда  интерактuвних  и  
анимиранuх  видео  презентација, nродукција  и  снимање  видео  и  радио  спотова, краткнх  
филмова  и  презентација, за  продукцију , копродукцију , постпродукцију  и  др. Средства  су  
намењена  за  угостителске  услуге  приликом  студијских  посета  новинара, туроnератера, 
посета  представннка  других  туристичких  организација  и  релевантних  институција  из  
земње  и  инистранства, специјализованих  група  заинтересован uх  за  туристичку  понуду  
Града  Новог  Сада  као  и  nословних  партнера  и  сарадника, а  у  цилу  што  боЈЂе  турuстичке  
презентације  Града. Средства  на  овој  позицији  намењена  су  за  трошкове  репрезентацuје  
приликом  студијских  посета  новинара, туроператера  и  специјализован uх  rpyna 
заuнтересованих  за  туристичку  понуду  Новог  Сада  као  и  за  посете  представника  другuх  
туристичкuх  организација  и  релевантних  институција  нз  земле  и  инистранства, 
специјализованих  група  заинтересован uх  за  туристичку  понуду  Новог  Сада  као  и  
пословних  партнера  и  сарадника, а  у  цилу  што  боње  туристичке  nрезентације  
Града.Такође  средства  на  овој  позицији  намењена  су  и  за  органuзовање  кетеринга  у  
nословним  nросторијама  ТОНС-а, као  u на  сајмовима  на  штанду  ТОНС-а  као  и  током  
одржавања  манифестација  и  догађаја  од  значаја  за  туристичку  поuуду  Града  Новог  Сада  
као  и  за  трошкове  репрезентације  (смештаја) за  новинаре, блогере  и  пословне  партнере. 
Средства  на  овој  позицији  nланирана  су  за  заједничке  наступе  на  сајмовима  и  берзама  
(Лублана, Братислава, Штутгарт, Лондон, Москва, Загреб, Берлин, Београд, Будва  и  
други). Због  кратких  рокова  плаћања  ујануару  месецу  2023. године  а  када  се  одржава  већи  
броја  сајмова  на  којима  ТОНС  заједно  наступа  са  ТОС-ом, ТОВ-ом  и  другим  nартнерскuм  
организацијама  и  привредним  субјектима, обавезе  за  наведене  сајамове  биће  uзмирене  
крајем  2022. године. Средства  на  овој  позицији  су  намењена  и  за  покрнвање  трошкова  
агенцијских  услуга  за  органuзовање  службених  путовања  и  другuх  агенцијских  услуга. 
Средства  су  намењена  и  за  организовања  манифестација  и  догађаја  од  стране  ТОНС-а  као  
и  за  догђаје  и  манифестације  у  којuма  ТОНС  учествује  као  суорганизатор . 
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Ј. Табела  ,,Преглед  финансијског  плана  Туристичке  организације  Града  Новог  Садаје  

саставни  део  Програма  рада. 

4.д Qд іА Q ПЛЛW4 

приходк  
-- - 

 i9ОЗоо  -  llрнходв  НзцеТа  

-- Пт и  

803,67.Q, 
32,000,000.00 
з,000,Ооо.0О  

114552 
714553 

ТГлааиравв  прах  д  од  бораввпіне  тајссе  
ораавшва  Taіcca по  решењу  нидлежног  органа  .IЛС  

---.-.... 

Рі . Гл- Фу,іх  
Протр, 
клас.ф  

Пр°гр.м  
атлі.n)е,ј  
Пр°ји  пз  

Е.- 
кл- иф  опис  

финАнсиЈски  
плли  ЗА  2022. 

го у  
2 З  4 6 1 іО  11 Ј  

08 0L02 ТУРнСІиЧСА  ОРГАНВЗАЦША  ГРАДА  НОВОТСАД4 11Z,393,Zб100 

473 - . - - Тутам :- -- - - - - - :- . - - -.- - - - - -I15,393.567.0О  
В02 - - ПРОГРАМ 4 . РзвоЈтујжјзаіа  115,393.567.Ш) 

-- 

1502.0001 - 

ЛРОГРАМСКА  Аісіивностб.Улр.вл.ање  јнојем  
ту1жвј* - 

- -
- 

52,340,567.00 
201 411 Ллате, додацп  и  вакиадс  запосдених  (зараде) 14,371,560.00 

01 Олшги  лриходи  и  примаабуцета  14,371,560.00 
202 412 Соцвјалнн  допрнноси  на  Тсрет  послодавца  2,321,007.00 

01 Onuіru прихDди  И  примањабуцета  2,321,00700 
203 413 Иакнадс  у  натуріі  126,000.00 

о1 Опшги  приходи  и  примањабуцега  ј26,00000 
204 414 Социјадва  давања  запослеиима  1,418,000.00 

01 Оппии  приходи  и  примања  буиета  ,41 8,00000 

205 415 Наісвада  тролЈкоаа  За  Запос.леве  400,000.00 

01 Onіuru прих~ дu и  примања  буџета  400,000.00 

206 416 Награде  залосленвма  и  осталв  поссбнв  расходи  234,000.00 

01 Опшги  прИх~дu и  примања  буџета  234,000.00 

207 421 Сгалви  тропасови  6,670,000.00 
О1 Опппи  приходи  и  прнмања  буџеји  6,670,000.00 

208 422 Трошкоаи  луговањв  1,600,000.00 
01 Опінти  приходu и  примања  буџеги  l,600,000.00 

209 423 Услугс  по  уговору  16,610,000.00 
01 Onnuu приходu и  примањабуџета  16,610,000.00 

210 425 Тскуће  попроаісе  и  одржавање  1,460,000.00 
01 Onnmі  прих~ди примаи,абуџета  1,460,000.00 

l 1 426 Материјал  З,290,000.0{) 
01 Onnuu приходu и  примањабуџега  3,290,000.00 

212 482 Порези, обааезве  Таксе, јсазне, пеналв  іі  каиатс  400,000.00 
01 Onnuu прих~дu и  примањабуџета  400,000.00 

213 483 Новчанс  казле  в  пеналн  по  репкњу  судова  500,0{)0.00 

01 Onnuu приходu и  примањабуџета  500,000.00 

214 485 
Накнаде  шгете  за  іiовреде  или  шгете  нанету  од  сгјжне  
државнііх  органа  240,000.00 

01 Onnuu прих~ди  и  примањабуџста  240,000.00 

215 512 Маиајие  uопрена  2,400,000.00 

01 Onіunі  прих~ди  и  примања  буџста  2,400,000.00 

216 515 Нематејжјалпа  нмовјіиа  300,000.00 
01 Onіunі  прих~дu м  примањабуцета  300,000.00 

-
- 

1502-0002 - 

ІцОГРАМСIСА  AKTHBHOCІ  промоцuја  тујжстичке  
Іјоауде : - - - - - -

- 

- 

63,053,000.Оа  
217 421 Сгалиитропасовн  6,200,000.00 

01 Onnuu прих~дu и  примањабуџсга  6,200,000.00 

218 422 Tpoііacoau пуговања  5,100,0О{).00 

01 Onіnnі  приходи  и  примањабуџета  5,100,000.00 
219 423 Услуге  по  уговору  51,753,0{)0.00 

01 Onnuu приходи  и  примањабуџета  51,753,000.00 

- — 

08 ГО&02 Іујжстичка  органвзаџнјв  Града  Новог  Сада  115,393,561.00 

- - 
bі  1 15,393,567.00 
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