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УВОД 
 
 
 Туристичка организација оппштине Ивањица је као и свака локална Туристичка 
организација у Србији дефинисала своје основне циљеве деловања у складу са Законом о 
туризму Републике Србије. Поред  Закона о туризму у одређивању својих циљева она се 
руководи и својим Статутом и Планом рада. Тако су произашли основни циљеви Туристичке 
организације општине Ивањица: 
 

1. Промоција свих туристичких потенцијала општине Ивањица на начине својствене 
времену у ком се налазимо.  
 Промоција ивањичког туризма, односно туристичких потенцијала Ивањице је нешто 

што је примарни задатак Туристичке организације општине Ивањица. То се остварује 
на више начина: преко радија и телевизије, интернета и друштвених мрежа, преко 
разних организованих догађаја (сајмова, промоција, семинара, округлих столова и 
тд...), а све у циљу боље информисаности и заинтересованости потенцијалних 
корисника услуга- туриста да дођу и посете наше крајеве. 

 
2. Подстицај унапређења општих услова за прихват и боравак туриста у општини Ивањица 

што подразумева: 
 Усмеравање и координација активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању 

и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја. 
 Рад на даљем развоју манифестационог, сеоског и планинског туризма као једних од 

најважнијих видова туризма у општини Ивањица. 
 Организовање културних, спортских и других манифестација, који су од интереса за 

унапређење  туризма у општини Ивањица. 
 Учешће у реализацији инфраструктурних пројеката који унапређују туристичку 

инфраструктуру и туристичку понуду општине Ивањица. 
 

У овом Ивештају наћи ће се део и који се бави анализом туристчког промета у 2019. години, као 
и део који се тиче Финансијског Извештаја за 2019. годину. 
 

 
 
КООРДИНАЦИЈА АКТИВНОСТИ 
 
 
 Туристичка организација општине Ивањица је као Установа основана од стране локалне 
самоуправе за развој туризма у општини Ивањица,  и као таква она између осталог има улогу 
координатора свих туристичких субјеката и актера у нашој општини, па је у том смислу и 
чинила напоре у 2019. години да то оствари.  
У 2019. години је настављена добра сарадња са Министарством трговине, туризма и 
телекомуникација, Туристичком организацијом Србије, Туристичком организацијом регије 
Западна Србија, и свим осталим битним туристичким субјектима у држави Србија и у самој 
општини Ивањица.  
 



 

 
 
ТУРИСТИЧКИ ПРОМЕТ  
 
 
Годишњи туристички промети у општини Ивањица за период 2003. - 2019. год. 

  

Година 

ДОМАЋИ ГОСТИ СТРАНИ ГОСТИ УКУПАН БРОЈ ГОСТИЈУ 

Број 
лежајева 

Попуњеност 
капацитета Број  

Број 
ноћења 

Просечно 
време 
боравка Број 

Број 
ноћења 

Просечно 
време 
боравка 

УКУПАН 
БРОЈ 

Укупан 
број 
ноћења 

Просечно 
време 
боравка 

2003 20.432 103.600 5,07 317 650 2,05 20.749 104.250 5,02 893 32% 

2004 19.856 104.565 5,27 264 478 1,81 20.120 105.043 5,22 935 31% 

2005 16.823 84.912 5,05 380 610 1,61 17.203 85.522 4,97 981 24% 

2006 15.817 86.641 5,48 425 756 1,78 16.242 87.397 5,38 990 24% 

2007 20.341 99.905 4,91 998 2.070 2,07 21.339 101.975 4,78 975 29% 

2008 18.396 93.661 5,09 1.242 3.523 2,84 19.638 97.184 4,95 1.105 24% 

2009 17.213 101.890 5,92 741 1.554 2,10 17.954 103.444 5,76 1.112 25% 

2010 16.508 96.152 5,82 1.115 3.047 2,73 17.623 99.199 5,63 1.126 24% 

2011 15.158 93.752 6,18 1.399 3.643 2,60 16.557 97.395 5,88 1.070 25% 

2012 15.031 92.745 6,17 978 1.999 2,04 16.009 94.744 5,92 1055 25% 

2013 15.207 90.155 5,93 922 2.443 2,65 16.129 92.598 5,74 1.056 24% 

2014 12.971 75.980 5,86 885 2.331 2,63 13.856 78.311 5,65 1.060 20% 

2015 11.592 81.403 7,02 438 1.085 2,48 12.030 82.488 6,86 1.064 21% 

2016 17.389 93.279 5,36 1.101 2.515 2,28 18.490 95.794 5,18 885 30% 

2017 19.951 99.268   4,98 925 1949 2,11 20.876 101.217  4,85 841  33% 

2018   19.353 99.139 5,12 1510 3.085 2,04 20.863 102.224 4,90 939 30% 

2019   19.506 112.437 5,76 2.041 7.197 3,53 21.547 119.634 5,55 945 35% 

УКУПНО 291.544 1.609.484  15.681 38.935  307.225 1.648.419  15439  

ПРОСЕК  17.150 94.676 5,59 922 2290 2,31 18.073 96.966 5,43 908 27% 

 
Извор: Подаци Туристичке организације општине Ивањица 

 
Анализа туриристичког промета за период 2003. – 2019. година 

 
 Као што се види из табеле Туристички промет у општини  Ивањица седамннаест година 
уназад, свакако је био различит у зависности од календарске године и фактора који су утицали 
на њега.  
Овде видимо неколико максималних вредности- обележена (обојена) поља и свако од њих 
односи се на рекордну вредност у последњих седамнаест година.  Као што се примећује и види 
2019. ГОДИНА ЈЕ БИЛА РЕКОРДНА по много чему. Од 11 показатеља који се сагледавају у 
чак 7 је у 2019. години била највиша вредност - и то не било којих него 7 најбитнијих 



 

показатеља. Можемо их издвојити: Највећи број ноћења домаћих гостију (112. 437); Највећи 
број долазака страних гостију (2.041); Највећи број ноћења страних гостију (7.197);  
Највећи просек броја дана задржавања страних гостију (3,53); Највећи укупни број 
долазака свих гостију (21.547); Највећи укупни број ноћења свих гостију (119.634); Највећи 
просек попуњености свих капацитета у општини Ивањица (35%). 
Као и предходних и 2019. године смо имали смештајне капацитете- објекте који нису тржишно 
пословали. То је случај са  Планинарским домом Голијска река. 

Такође, у 2019. години тржишно није пословало (у смислу примања гостију на услуге 
ноћења-пансиона) ни одмаралиште Голија.  

Ако се на то дода и чињеница да је Хотел Логос на Катићима и Хотел Сити су тржишно 
пословали, али да нисмо успели (до дана састављања овог Извештаја) да добијемо податке о 
њиховим туристичким прометима, онда дефинитивно можемо закључити да је 2019. година у 
правом смислу речи РЕКОРДНА. 

Оно што још треба додати је и чињеница да је од 01. 07. 2019. године ступио на снагу 
нови Закон о туризму („Службени гласник РС“, број 17/2019) по којем је између осталог наша 
држава увела нову праксу наплате пореза и боравишне таксе за издаваоце у приватном 
смештају. Та пракса подразумева наплату пореза и боравишних такси паушално по кревету на 
годишњем нивоу. Намера и идеја државе при увођењу ових нових мера је била смањивање „сиве 
зоне“ и непријављеног туристичког промета у приватном смештају. Пошто је у предходним 
годинама из разлога великих пореза на фискалним рачунима за услуге боравка у приватном 
смештају, било много непријављеног туристичког промета, мишљења смо да је у 2019. години 
ова нова мера позитивно утицала на већи пријављени промет издаваоца смештаја у домаћој 
радиности и сеоским туристичким домаћинствима- односно у приватном смештају, а самим тим 
и на бољи резултат у туристичком промету у приватном смештају у нашој општини.  

 Међутим, такође смо мишљења да је ипак било и другог непријављеног туристичког 
промета из нама незнаних разлога. 

Подаци из туристичког промета у протеклим годинама су извор Туристичке организације 
општине Ивањица. Они се разликују од званичних података туристичких промета општине 
Ивањица Завода за статистику Републике Србије. 

 
Годишњи туристички промети у општини Ивањица за период 2019. год. 

 
Туристички промет у општини Ивањица у 2019. години и анализа стања  

 
Туристички промет у општини Ивањица у 2019. години 

 

Назив 
Објекта 

Бр. 
соба 

Број 
лежаја 

Домаћи 
Гости 

Страни 
гости 

Ноћење 
домаћи 
гости 

Ноћење 
страни 
гости 

Укупно 
гости 
2019 

Укупно 
ноћење 

2019 

Укупно 
ноћење 

2018 

Индекс 
19/18 

Хотел 
Парк 

66 140 5756 1049 20338 5377 6805 25715 16378 157,0 

Гарни Хотел 
Сити 

18 42 - - - - - - - - 

Специјална 
болница за 

рехабилитацију 
114 250 5993 23 63990 170 6016 64160 58970 108,8 



 

Хотел 
Јавор 

Кушићи 
28 60 3760 37 20005 123 3797 20128 23782 84,6 

Хотел 
Логос 

Катићи 
32 100         

Ресторан са 
преноћиштем 

Президент 
24 54 2340 795 3360 1242 3135 4602 2187 

 
210,4 

 

Приват. 
Смештај 

123 299 1657 137 4744 285 1794 5029 1417 354,9 

Укупно соба: 405    Укупно лежаја: 945 
 

Збирни преглед туристичког промета у општини Ивањица 
 

 
 

2018. г. 2019. г. Индеx 

Број лежаја 939 945 100,64 
Број домаћих гостију 19353 19506 100,80 
Број ноћења домаћих 
гостију 

99139 112437 113,41 

Број страних гостију 1510 2041 135,17 
Број ноћења страних 
гостију 

3085 7197 233,29 

Укупно ноћења 102224 119634 117,03 
 
Анализа стања туристичог промета у 2019. години 
 
Из приказаних табела можемо анализирати туристички промет по објектима: 
Хотел „Парк“- индекс од 150,00 показује да је постигнут сјајан резилта у 2019. Години који је 
већи за читавих 50%. Ако се узме у обзир и чињеница о годишњем проценту попуњености 
капацитета долази се до податка од 49,27 % (број ноћења/ 140 лежаја * 365 дана), што је у 
односу на проценат од  25,66 % из 2018. године скоро дупло више.  
Ресторан са преноћиштем „Сити“. О туристичком промету у њему нисмо добили никакве 
податке. 
Завод за специјализовану рехабилитацију“- је повећао број гостију, па је индекс 108,80%. 
Годишњи проценат попуњености капацитета је 70,35 % (број ноћења/ 250 лежаја * 365 дана) 
што је више од прошлогодишњег процента из 2018. године који је био 64,62 %.   
Хотел „Јавор“ на Кушићима је наставио са солидно високим али по другу годину заредом 
мањим прометом, па индекс од 84,60% то и говори. Треба напоменути да је годишњи проценат 
попуњености капацитета 91,91 % (број ноћења/ 60 лежаја * 365 дана) изузетно добар и виши од 
прошлогодишњег из 2018. године који је износио 74,04 %. Оволики проценат се објашњава 
чињеницом да хотел Јавор по новој категоризацији има 60 кревета (без помоћних лежајева),а не 



 

88 као предходних година. Јавор је био затворен за госте у периоду од 15.10. до 28. 12. 2018. 
године, па када се то узме у обзир може се објаснити укупан мањи број ноћења у овом објекту.    
Хотел „Логос“. О туристичком промету у њему нисмо добили никакве податке. 
Ресторан са преноћиштем Президент има веома висок индекс 210,40 и долидан резултат што је 
сасвим разумљиво с обзиром да је то новији објекат. Годишњи проценат попуњености 
капацитета је 23,35 (број ноћења/ 54 лежаја * 365 дана), што је за више него дупло бољи 
резултат него у 2018. години када је овај проценат износио 11,09%.  
Приватни смештај како у селу тако и у граду је забележио драстично већи број ноћења. Индекс 
од 354,90 % говори да је око 3,5 пута већи промет него у предходној 2018. години. То се може 
образложити чињеницом да због новог начина опорезивања имамо мањи број ноћења у сивој 
зони. Но, иако је толико већи индекс, годишњи проценат попуњености капацитета у овој 
категорији је икак низак и он износи 4,61 (број ноћења/ 299 лежаја * 365 дана), што је опет више 
него 2018. године  кад је био 3,56 %. 
Овде треба напоменути да према истраживањима агенција у туристичкој пракси Србије 
годишњи проценат попуњености (када се покриу сви трошкови), треба да буде минимално 49 % 
када су у питању хотели, мотели..., односно 29 % када је у питању приватни смештај. У горе 
наведеном тексту се види проценат попуњености туристичких објеката у Ивањици, па се може и 
закључити ко је како пословао.  
Такође, из предходних табела можемо закључити да се број регистрованих лежаја у 2019. 
години незнатно повећао у односу на предходну, а да индекс од 117,1 за укупно ноћење у 
Ивањици говори да се за 17,1% повећао промет.  
 
Анализа стања туристичог промета у 2018. години- закључак 
 
, 
Пређашње анализе доводе до општих карактеристика туристичке сезоне 2019: незнатно више 
долазака домаћих гостију (за само 153) и знатно већи број ноћења домаћих гостију (за чак 
13.298), док је већи број долазака страних туриста (за 531) и  знатно већи број њихових ноћења 
(за чак 4.112) у односу на предходну 2018. годину. По индексу (117,10) се може закључити да 
је остварен много већи туристички промет, односно: незнатно већи укупан број долазака у 
2019. години (21.547) него у 2018. години (20.863), и доста већи број укупних ноћења у 2019. 
години (119.634), него у 2018. години (102.224). Цене туристичких услуга су остале на сличном 
нивоу као ранијих година, што је добра пракса туристичких посленика Ивањице. Просечно 
време боравка гостију у Ивањици  у 2019. години је 5,55 дана (119.634/ 21.547) што је више него 
у 2018. години када је просек био 4,90 дана. Од тога је просечно задржавање: за домаће госте 
5,76 дана (112.437/ 19.506)- у 2018. години је било 5,12 дана;  за стране госте 3,52 дана (7.197/ 
2.041)- у 2018. години је било 2,04 дана. Када се на све ово дода и чињеница да по нашим 
проценама још увек има долазака и ноћења гостију која нису регистрована (у мањем обиму него 
предходних година) у приватном смештају, долази се до закључка да је туристички промет у 
2019. години био још већи него што је приказано. 
Када говоримо о укупном регистрованом смештају и годишњем капацитету општине Ивањица 
долазимо до следећег податка. Годишњи проценат попуњености смештајних капацитета на 
нивоу целе општине Ивањица у 2019. години је 34,68 % (119.634/945*365) што је апсолутни 
рекорд у последњих 17. година. 
Занимљив је и податак да укупан број ноћења туриста у 2019. години у Ивањици од 102.224 
износи  1,19 % од укупног броја ноћења у 2019. Укупан број ноћења у Србији 2019. године 
износио је 10.073.299.  



 

Износ уплаћене боравишне таксе у буџету општине Ивањица за 2019. годину износио је 
2. 238.543,00 динара, што је незнатно више у односу на 2018. годину када је био 2.091.240,00 
динара. Евидентно је да постоји непоклапање износа таксе који би требао да се уплати по 
основу укупног броја ноћења и поменуте уплаћене боравишне таксе за 2019. годину на 
годишњем нивоу. Разлог непоклапања лежи у чињеници да има гостију- туриста који су 
ослобођени плаћања боравишне таксе а по  члану 74. Закона о угоститељству („Сл. Гласник РС“, 
бр. 17/2019) и то су: деца до седам година старости, лица упућена на бањско и климатско 
лечење..., особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%..., ученици и 
студенти који организовано бораве..., страни држављани...,лица која непрекидно бораве у 
објекту за смештај дуже од 30 дана.  

Што се тиче саме структуре посетилаца који долазе  у наш крај домаћи гости су претежно 
посетиоци Ивањице ( 93,99 %) , а страни (6,01 %). Према усменим информацијама које имамо од 
издаваоца смештаја структура домаћих гостију: Београд, Војводина и пар већих градских 
центара; и страних гостију: Република Српска, Црне Горе, , Русија, Словенија, Кина...  
 
 
Анализа стања туристичог промета у 2019. години у општини Ивањица у односу на 
Туристичку регији Западна Србија 
Анализом стања туристичог промета у 2019. години (види се у наредној табели) Туристичке 
регије Западна Србија можемо видети да једино већи промет имају град Чачак, град Ужице, 
Бајина Башта и Чајетина (Златибор). 
 

Туристички промет (доласци и ноћења) у Туристичкој регији Западна Србија у 2019. год. 

 

Општина 
Доласци туриста Ноћења туриста 
Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

Ариље   1.354 990 364 2.244 1.600 644
Бајина Башта 49.364 45.548 3.816 212.560 203.494 9.066
Ивањица   20.910 18.514 2.396 93.206 85.122 8.084
Косјерић   1.294 926 368 3.804 2.309 1.495
Лучани   15.062 7.629 7.433 40.038 20.418 19.620
Нова Варош   18.598 16.682 1.916 58.469 55.003 3.466
Пожега   13.171 7.703 5.468 24.876 17.442 7.434
Прибој     4.368 2.859 1.509 20.264 13.553 6.711
Пријепоље     1.866 1.390 476 2.898 2.022 876
Ужице   59.760 41.505 18.255 137.827 108.673 29.154
Чајетина 238.829 169.508 69.321 783.715 624.221 159.494
Чачак 45.352 27.634 17.718 175.861 132.288 43.573
Сјеница 5.539 3.390 2.149 7.363 4.550 2.813
Укупно:        475.467 344.278 131.189 1.563.125 1.270.695 292.430
Извор: Републички завод за статистику. 
 
 
 
 

 



 

Туристички промет (доласци и ноћења) у Ивањици у 2018. и 2019. год. 
 

Општина 
Доласци туриста Ноћења туриста 
Укупно Домаћи Страни Укупно Домаћи Страни 

Ивањица 2018 19.134 17.166 1.968 80.857 77.318 3.539
Ивањица 2019   20.910 18.514 2.396 93.206 85.122 8.084
Извор: Републички завод за статистику. 

 
Из ове табеле јасно можемо видети да се туристички промет и према подацима Републичког 
завода за статистику знатно повећао- са 80.857 укупног ноћења у 2018. години на  93.206 
укупног ноћења у 2019. години, што је за око 15,3 % више. 
 
 
УТИЦАЈ ВАУЧЕРА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА СЕЗОНУ У ИВАЊИЦИ 
 

Република Србија је преко Министарства трговине, туризма и телекомуникације и у 2019.  
години наставила акцију поспешивања боравка гостију у домаћим туристичким дестинацијама. 
У том смислу држава је преко „Ваучера за одмор“ за боравак гостију у Србији дотирала сваком 
граћанину Србије који је испуњавао прописане услове по 5.000,00 динара. У 2019. години 
подељено  је до сада рекоредних 120.000 ваучера.  

У том смислу издавоци смештаја у Ивањици су остварили- реализовали следећи број 
ваучера: 

1. Специјална болница за рехабилитацију: ........................................... 330 корисника ваучера, 
2. Хотел Јавор: ..........................................................................................   31 корисника ваучера, 
3. Приватни смештај:  

(Аврамовић, Обреновић, Милићевић, Маринковић, Обрадовић) ......33 корисника ваучера.  
 
            Укупно: ............................................................................................... 394 корисника ваучера 
Нешто мање него 2019. године кад аје било 420 корисника ваучера. Имајући у виду да је 
задржавање гостију који користе ваучер 5-7 дана, долазимо до податка да је остварено око 2300 
ноћења у нашој општини. Можемо закључити да је акција ваучера Владе Републике Србије 
утицала на повећање туристичког промета у Ивањици. 
  
 
МАРКЕТИНГШКО ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ  
 
У њих можемо сврстати: манифестације, промоције, информативно- пропагандну делатност, 
медијске и разне друге презентације, електронски маркетинг... 
 

ТОО Ивањица је била учесник, организатор или суорганизатор неких манифестација, 
приредби, изложби,  и разних других туристичких и других скупова у нашој земљи. 

  
Манифестације ван општине на којима је ТОО Ивањица учествовала: 
 
 Међународни сајам туризма у Београду, фебруар 19 

 



 

 

          
 
Закупивши простор од  30 м² Туристичка организација општине Ивањица је излагала на овом 
сајму у оквиру заједничког штанда регионалне туристичке организације Западна Србија. 
Међународни сајам туризма у Београду се одржао у периоду од 21. - 24. 02. 2019. године и то 
по 41- и пут. Поред Туристичке организације општине Ивањица, која је изложила целокупну 
туристичку понуду за наступајућу сезону са нама је излагао и наш познати Хотел Парк. 
Сајам туризма је отворен 21. 02. 2019. године и отворио га је Министар, трговине, туризма и 
телекомуникација републике Србије.   
 

   
 

У петак  22. 02. у 16:00 сати је одржана промоција фестивала Нушићијада којом је и 
најављен предстојећи фестивал. Након уводне речи модератора и Удружења Љубитеља 
плеса из Београда присутнима се обратио координатор Туристичке промоције а након њега 
је приказан промотивни филм о прошлогодишњој  Нушићијади који је током презентације 
поново скренуо пажњу великог броја посетилаца сајма. Публикација која „прича причу“ о 
прошлом фестивалу и најављује наредни  који се бави овогодишњим јубилејом: „10 година 
Нушићевања“ је све време дељена. После филма присутнима се обратио Милан 
Милосављевић, глумац у улози Бранислава Нушића који је подсетио окупљене на 
прошлогодишњу и најавио наредну Нушићијаду. Љиљана Степановић једна од 
најпознатијих српских глумица, такође је пренела своје утиске о Нушићијади као њен 
дугогодишњи активни учесник. Као шлаг на торту у буквалном смислу те речи стигла је и 
права рођенданска торта поводом јубилеја од 10 година поново враћене Нушићијаде. Током 
промоције било је пуно костимираних волонтера који су кроз дељење флајера најављивали 
предстојећи фестивал.  



 

 

   
 

Са сајма је, како кроз представљање и промо материјал, тако и кроз медије, поручено да и у 
2019. години ваља бити „Виђен у Ивањици“. 

 
 Међународни сајам туризма у Бања Луци, април 19 
У организацији „RS Coonsulting and trade d.o.o. Banja Luka“ и партнером сајма града Бања Лука 

у истоименом граду од 18. до 20. априла 2019. године одржан је сајам„Бања Лука 2019“.  

    

Туристичка организација општине Ивањица је учествовала у оквиру обједињеног наступа на 

штанду Туристичке организације Србије где су посетиоци могли да се упознају са туристичком 

понуде Ивањице за предстојећу летњу туристичку сезону. Сајам је одржан у дворани „Центар“ у 

самом центру града. Окупио је више од 150 домаћих и иностраних излагача из Србије, Црне 

горе, Хрватске, Словеније, Грчке, Турске, Мађарске... 



 

    

Штанд Туристичке организације општине Ивањица су посетили наш државни секретар у 

Министарству трговине, туризма и телекомуникација Мирослав Кнежевић, као и Министар 

трговине и туризма Републике Српске Драгица Ковач. 

 
 Сајам туризма у Нишу, април 19 
Туристичка организација општине Ивањица је учествовала на 20. Међународном сајму туризма 
и активног одмора у Нишу од 18-20. 04. 2019. године.  
Туристичка организација општине Ивањица је учествовала преко ТО регије Западна Србија на 
заједничком штанду заједно са туристичким организацијама Ужице, Пријепоље, Златар, Чачак и 
Драгачево. На сајму је дато неколико изјава (Нишка ТВ, Кадар продукција...), а реализовано је 
гостовање у специјализованој туристичкој емисији „На дохват руке“ у термину од 8:30 - 9:00 
сати која се емитује на регионалним телевизијама РТВ Белле Амие, РТВ Пирот, РТВ Врање, 
НТВ Ниш, РТВ Бор, РТВ Зона Плус Ниш, РТВ Бујановац и РТВ Боспхорус. Тема гостовања је 
била пре свега најава манифестације Нушићијада од 23-25 августа ове године, а најављена је и 
предстојећа туристичка сезона у ивањичкој општини са свим оним што очекује госте који 
планирају да посете ивањички крај. 
Тржиште источне Србије је, поред Војводине и великих градова, једно од циљних тржишта 
Ивањице па је потребно задржати континуитет у промоцијама на овом тржишту. 
 

                          
 



 

 
 

 Промоција Нушићијаде у Подгорици (Црна Гора), мај 2019 
У оквиру промотивне кампање и припреме за овогодишњи фестивал Нушићијада, 
Туристичка организација општине Ивањица је најавила и представила предстојећи фестивал 
Нушићијада у тржном центру Делта Сити у Подгорици (17- 18. 05. 2019.) коју је самостално 
осмислила и припремила. 
Костимирани волонтери Нушићијаде, глумац Милан Милосављевић у костиму Нушића и 
координатор туристичке промоције Нушићијаде су скренули пажњу на наш фестивал, како 
посетиоцима који су долазили на штанд, тако и новинарима који су били на промоцији.  
Промоцију Нушићијаде је медијски помогао наш Ивањичанин који живи и ради у 
Подгорици, а уредник је фотографије у Подгоричком листу ДАН, а са директором и главним 
и одговорним уредником овог листа је договорено да ДАН медијски прати фестивал 
Нушићијада како у припремама, тако и сва дешавања на Нушићијади. Неколико интервјуа је 
дато разним медијским кућама међу којима је највише са националном фреквенцијом, а који 
су емитовани током дана у програмима телевизијских и радио станица у Подгорици.  
Присутнима и посетиоцима штадна су дељени промотивни материјали којим се најављује 
предстојећа Нушићијада као и сувенири Нушићијаде.  
 

 
 

Представник Туристичке организације општине Ивањица и координатор туристичке 
промоције Нушићијаде је све присутне госте на промоцији и посетиоце штанда позвао да 
посете Нушићијаду последњег викенда у августу.  
 

 Промоција у Пули, Вићенци и Трсту, Хрватска, Италија, мај 19 
Иако нико од представника ТОО Ивањицаније учествовао на овим промоцијама, индиректно 
преко регионалне Туристичке организације туристичка понуда Ивањице је представљена. 
Заправо, у   периоду од 21 до 25 маја 2019. године одржане су промоције Западне Србије у Пули, 
Вићенци и Трсту.  
Промоција у Пули одржана је у сарадњи са Истарском туристичком развојном агенцијом, а у 
Вићенци и Трсту у сарадњи са Удружењем Срба из Вићенце и  Удружењем Срба „ Вук 
Караџић“ из Трста.  



 

У Пули је одржана промоција туристичке понуде и састанак са једним од највећих туроператора 
из Хрватске „Uniline travel company“. Договорена је сарадња и креирање заједничких програма 
како би овај туроператор био више присутан у Западној Србији. Са представницима Истарске 
туристичке развојне агенције разматране су могућности конкурисања са заједничким пројектима 
за доделу средстава из фондова Европске Уније.  
Промоција у Вићенци одржана је 24.маја, а у Трсту у 25.маја у цркви Светог Спиридона. 
Промоцији у Трсту присуствовала је Генерални Конзул Републике Србије у Трсту Ивана 
Стојиљковић и Конзул Републике Хрватске у Трсту. Презентација је била намењена 
становницима Трста, италијанима, као и члановима српске заједнице у Трсту. Промоцији су 
присуствовали представници туристичких агенција са циљем да у своје програме уврсте и 
понуду туристичке регије Западна Србија. На почетку промоције наступили су најмлађи 
чланови културно – уметничког друштва„Вук Караџић“из Трста са играма из Западне Србије. 
Катарина Марковић, чланица Удружења „Вук Караџић“одржала је презентацију туристичке 
регије Западна Србија на италијанском језику. Представљене су све најзначајније дестинације у 
регији, као и туристички производи. Посебан акценат стављен је на промоцију манифестација: 
Нушићијада – Ивањица, Дринска регата - Бајина Башта, Сабор трубача у Гучи, Златиборско 
лето, Златар фест, Фестивал природе и традиције „Жестивал“ Ужице, Арлемм Ариље, 
Купусијада и друге. Након презентације присутнима се обратила Генерални Конзул Републике 
Србије у Трсту Ивана Стојиљковић  која је истакла да је туристичка регије Западна Србија 
најатрактивнији и  најлепши део Србије и препоручила је туристима из Италије да је обавезно 
посете. 
Након завршетка официјеног дела присутни су били у прилици да дегустирају традиционалне 
производе из Западне Србије.  
 
 Промоција у Врхници, Словенија, јун 19 
И на овој промоцији нисмо имали представника, већ смо преко Туристичке регије Западна 
Србија учествовали на истој. У сарадњи са Еколошким друштвом „Драгачево“ из Гуче одржана 
је промоција у Врхници – Словенија од 21. до 23. јуна. Промоција је одржана у оквиру 
манифестације „Аргонаутски дани“ а на позив власника ресторана „Лесковац“ из Врхнике. 
Организатори манифестације обезбедили су бесплатан штанд за промоцију као и смештај за 
представнике туристичких организација. Организован је наступ трубачког оркестра Игора 
Митрића. Посетиоци манифестације показали су велико интересовање за туристичку понуду 
регије Западна Србија. Промовисане су предстојеће манифестације, туристичке дестинације и 
новине у туристичкој понуди. У циљу унапређења сарадње одржани су састанци са 
представницима Општине Врхника и Завода за културу спорт и туризам „Иван Цанкар“.  
 
 Промоција у Суботици, јун 19 
У оквиру промотивне кампање и припреме за фестивал Нушићијада, Туристичка организација 
општине Ивањица је најавила и представила предстојећи фестивал Нушићијада на Тргу слободе 
у Суботици на свом штанду уз дозволу Градске управе Суботице и помоћ Туристичке 
организације Суботице дана 07. јуна 2019. године. 
Костимирани волонтери Нушићијаде и координатор туристичке промоције Нушићијаде су на 
градском тргу у времену од 18:00 – 21:00 час промовисали Нушићијаду тако што су дељени 
флајери са датумом предстојеће Нушићијаде, брошуре са фотографијама из претходних година, 
а са посетиоцима који су долазили на штанд су у разговору приближили дешавања на 



 

фестивалу. Новинарима који су долазили на штанд су дате краће изјаве о самом фестивалу и 
разлозима због којих Суботичани треба да посете Ивањицу и ивањички крај. 
Неколико интервјуа је дато разним медијским кућама међу којима је највише са националном 
фреквенцијом, а који су емитовани током дана у програмима телевизијских и радио станица у 
Суботици:  
(РТВ Суботица, http://www.tvsubotica.com/index.php?c=vest&vestid=6719&slider=off&lg=sr ,  РТВ К23, 
Суботичке новине).  
Представник и координатор туристичке промоције Нушићијаде и Туристичке организације 
општине Ивањица је све присутне госте на промоцији и посетиоце штанда позвао да посете 
Нушићијаду последњег викенда у августу.     

 
 Промоција у Вршцу, јун 19 
У оквиру промотивне кампање и припреме за фестивал Нушићијада, Туристичка организација 
општине Ивањица је најавила и представила предстојећи фестивал Нушићијада у суботу 22. јуна 
2019. год. од 18:30-21:00 час  у Вршцу (Трг Светог Теодора Вршачког). 
Подршку и помоћ око организације саме промоције је пружила Туристичка организација Вршца. 
Костимирани волонтери Нушићијаде и координатор туристичке промоције Нушићијаде су на 
градском тргу у времену од 18:30 – 21:00 час промовисали Нушићијаду тако што су дељени 
флајери са датумом предстојеће Нушићијаде, брошуре са фотографијама из претходних година, 
а са посетиоцима који су долазили на штанд су у разговору приближили дешавања на 
фестивалу. Новинарима који су долазили на штанд су дате краће изјаве о самом фестивалу и 
разлозима због којих становници Вршца и овог дела Баната треба да посете Ивањицу и 
ивањички крај. 
Неколико интервјуа је дато разним медијским кућама међу којима је највише са националном 
фреквенцијом, а који су емитовани током дана у програмима телевизијских и радио станица у 
Вршцу. 
Медији који су контактирани и којима је најављена промоција у Вршцу су: 
https://evrsac.rs/promocija-nusicijade-u-vrscu   
https://www.facebook.com/969864289743926/posts/2362358603827814  
https://youtu.be/HH6QgyPyGHI  
https://evrsac.rs/odrzana-promocija-nusicijade-u-
vrscu/?fbclid=IwAR0PXzwVhoDhhRi8KTpCL0fBpKLqNPrzZ-B24TDDLYTuR2lAB6Z2iXG97hY  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2362358603827814&id=969864289743926&sfnsn=mo  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2439856502702303&id=152209271467049&sfnsn=mo  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2416815088603142&id=1593061297645196&sfnsn=mo  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2394256924179396&id=1433786553559776&sfnsn=mo  

 
Сајам омладинског туризма OPENS YOUTH FAIR 2019- Нови Сад, јул 19 
Туристичка организација Ивањица је узела учешће на  8. Регионалном сајму омладинског 
туризма „OPENS YOUTH FAIR 2019“ у Новом Саду 02. и 03. јула 2019. године. На штанду који 
је био бесплатан и који је требало да користи неколико општина из регије Западна Србија (али 
га је због недоласка осталих ТО Ивањица самостално искористил уз присуство волонтера из 
Ивањице и Новог Сад најављена је Нушићијада у Ивањици. Такође подељен је промотивни 
материјал- и за остале манифестације у Ивањици, као и материјал који промовише туристичке 
вредности ивањичког краја. Свечано отварање овог сајма је уприличено у свечаној сали Градске 
куће у Новом Саду 02. јула 2019. године у 20:00 часова. Сајам омладинског туризма је оба дана 



 

трајао до касних ноћних сати са богатим програмом и великим присуством посетилаца, али су 
штандови били отворени до 22:00 часа оба дана. Сајам омладинског туризма је оба дана трајао 
до касних ноћних сати са богатим програмом и великим присуством посетилаца, али су 
штандови били отворени до 22:00 часа оба дана. Сајам је био добро посећен што је искоришћено 
као добра прилика за најаву Нушићијаде и промоцију туристичких потенцијала Ивањице, 
имајући у виду да је подручје Војводине циљно тржиште Ивањице. 

 
 Међународни сајам туризма „ЛОРИСТ“- Нови Сад, октобар 19         
На 52. међународном сајму туризма ЛОРИСТ у Новом Саду, Туристичка организација општине 

Ивањица учествовала је у оквиру сајма туризма у периоду од 03.10. до 05. 10. 2019. године на 

штанду који је закупљен преко Туристичке организације регије Западна Србија. Сајам туризма у 

Новом Саду је 2019. године посећенији од прошлогодишњег. Сајам је отворио министар 

трговине, туризма и телекомуникација Г- дин Расим Љајић. Штанд Туристичке организације 

општине Ивањица је био посећен, како од индивидуалних посетилаца тако и од представника 

остале туристичке индустрије (новинари, агенције...).  Промотивни материјал који је 

припремљен је и подељен. Општи утисак свих присутних на заједничком штанду ТО регије 

Западна Србија је да је сајам оправдао очекивања излагача.  

    

04. 10. 2019. године на штанду ТОО Ивањица је промовисана културна манифестација 

Нушићијада. Костимирани волонтери су покушали да пренесу дух нашег напознатијег догађаја, 

и изазвали су велику заинтересованост присутних посетилаца сајма и за Нушићијаду, али и за 

ивањички крај. Такође, волонтери су „продефиловали“ кроз  све хале Новосадског сајма и 

делећи флајере о Нушићијади, додатно анимирали присутне. 



 

 

Као и сваке године, размена искуства са колегама из других градова и општина није изостала. 

Туристичка понуда Ивањица је  веома интересантна за становнике Новог Сада и Војводине, па 

је неопходно чешће се промовисати  на територији Војводине, а посебно пред сезону 2020. 

године. 

 Међународни фестивал Кофер слова- Крушевац, октобар 19 
Туристичкa организацијa општине Ивањица je учествоваla на 15-ом Међународном фестивалу 
туристичких публикација „Кофер слова“ Крушевац ' 19 који се одржао 14. 10. 2019. године на 
коме је  другу награду „Сребрни кофер слова“ добила публикација „10 ГОДИНА 
НУШИЋЕВАЊА У ИВАЊИЦИ“ у категорији Вишелисна туристичка публикација са више од 
50 страница. Након завршетка ивањичке Нушићијаде  у 2019. години ово је прво признање које 
иде у прилог квалитету овог фестивала и квалитету промотивног материјала.  
Награда је посвећена идејном творцу дизајна ове брошуре Миљку Миљашу Грујовићу који на 
жалост,  није више међу нама. 
Ова публикација је припремљена и промовисана на 41-ом Међународном сајму туризма у 
Београду у фебруару 2019. године када је и најављен овогодишњи фестивал Нушићијада.    
                
 Изложба сувенира и туристичких публикација- Лесковац, новембар 19 
Изложба сувенира и туристичких публикација „Лесковац 2019“ о 12- ти пут одржана је у холу 

Културног центра у Лесковцу 14. и 15. новембра 2019. године. Имајући у виду да је ова 

манифестација и такмичарског карактера Туристичка организација општине Ивањица је послала 

пропагандни материјал за такмичење у неколико категорија. Готово сад ећ, традиционално, 

уследиле су две награде за Ивањицу: друго место у категорији „Вишелисна туристичка 

публикација са више од 5о страна“ за Брошуру 10 година Нушићевања у Ивањици, као и друго 

место у категорији „Видео публикација- Туристички промотивни филм“ а опет за Промо филм 

Нушићијаде. Ово су још неке у низу награда које се тиче наше најбоље манифестације 

Нушићијада. Ове награде су свакако „ветар у леђа“ свим организаторима Нушићијаде да наставе 

на тако утврђеном добром путу 

    
 

        



 

 Сајам туризма и сеоског туризма- Крагујевац, новембар 19 
Туристичка организација општине Ивањица је учествовала на 11. Међународном сајму туризма 
и сеоског туризма од 22-24. 11. 2019. године. Туристичка организација општине Ивањица је 
учествовала преко ТО регије Западна Србија на заједничком региналном штанду заједно са 
туристичким организацијама Ужице, Пријепоље, Златар, Чачак, Драгачево, Сјеница и Златибор. 
На сајму је дато неколико изјава (Кадар продукција, КА ТВ...), а најављена је и предстојећа 
туристичка сезона у ивањичкој општини са свим оним што очекује госте који планирају да 
посете ивањички крај. 
 
 Туристичка конференција Западна Србија, децембар 19 
На Златару Трећа по реду Туристичка конференција  Западна Србија одржана је 3 и 4. децембра 
2019. године у хотелу Панорама. На конференцији је учествовало око 100 туристичких радника 
из Србије, Хрватске, Црне Горе и Шведске. Циљ овог стручног окупљања био је сумирање 
резултата у протеклој години, представљање стратешких планова и одлука, а главна теме 
овогодишње конференције биле су управљање туристичком дестинацијом и  развој туристичких 
производа. Новина овогодишње конференције били су примери добре праксе из иностранства.  
Организација Туристичке конференције Западна Србија, теме и избор предавача добили су 
највише оцене учесника конференције.  
За потребе организације конференције штампан је промотивни материјал, догађај је промовисан 
на интернету, у електронским и штампаним медијима а урађена је и фото и видео 
постпродукција догађаја.   
 
Манифестације у општини где је ТОО Ивањица организатор: 
 Фестивал Српске изворне песме „Прилике- Преображење“, август 19 
17. Фестивал изворне српске песме у Приликама окупио је 64 певачке групе из свих крајева 
Србије, Републике Српске, Црне Горе, Босне и Херцеговине и Крајине, које су показале како се 
чува традиција, изворно народно стваралаштво и културолошки идентитет Србије. 
Овај фестивал одржан је у Приликама 17. августа а у оквиру манифестације „Преображење 
2019“. За титулу најбољих такмичило се 24 женских и 40 мушких група. По оцени стручног 
жирија, прво место и пехар у женској конкуренцији освојиле „Распеване Пожежанке“ из Пожеге 
са песмом „Чувам овце око 9 сена“, а у мушкој „Српски божур“ из Рибашевине код Ужица са 
песмом „Ој ливадо росна траво “. Друго место и пехар у женској конкуренцији припало је групи 
„Бећари “ из Севојна, док у мушкој конкуренцији друго место припада „Кадињачи“ из Буара код 
Ужица. Пехар за треће место у женској конкуренцији припада „Ужичанкама“ из Ужица а у 
мушкој конкуренцији пехар остаје у Ивањици групи „Клековички жубор“ из Придворице. 
      У категорији певања из свог краја пехар припада женској групи „Рибница“ из Краљева а 
мушкој групи „Дрина“ из Нове Пазове. Најбољи женски солиста је Јелка Марковић из групе 
„Дукат“ из Косјерића а мушки Миодраг Ћурчић из групе Оморика из Ивањице. По оцени вођа 
група, најбоља женска и мушка група су из Ивањице : „Беле раде“и „Клековички жубор“. 
Наступ група пратио је и оцењивао жири од три члана: етномузиколог и члан Савеза аматера 
Србије, Мирјана Дробац, музички уредник РТС-а, Илија Павловић из Београда и професорка 
музичке културе из Ивањице, Анита Пешић Ивковић. 
Фестивал је посетило између 4.000 и 5.000 људи. Фестивал је медијски пропраћен и добро 
промовисан. Ревијални део уз трубаче Вељка Остојића и Гоцу Лазаревић такође није изостао.  
 



 

 
 

 Фестивал дечјег фолклора „Светлост на брежуљку“, Прилике 19 
Пружена логистичка и медијска подршка организатору О.Ш. Сретен Лазаревић, Прилике. 
Фестивал је одржан у Приликама 18. августа 2019. године 
 
 Фестивал културе  „Нушићијада“, август 19 

 

 
 
Нушићијада је одржана од 22. до 25. августа 2019. године. По многима у широј културној 
јавности Србије једна је од пет најбољих манифестација у Србији. Протекла је у организацији 



 

Општине Ивањица, Дома културе Ивањица и Туристичке организација општине Ивањица. Још 
једном тог викенда у августу ивањичка варош је била препуна и још једном је (барем према 
нашим проценама) направљен рекод, јер је  око 70.000 посетилаца продефиловало за све дане 
трајања манифестације. Као што је већ речено, за 2019. годину стигле су већ две награде из 
Крушевца и Лесковца за промо (штампани) материјал Нушићијаде. Туристичка организација 
општине Ивањица је у току године радила све припремне, пратеће активности и комплетну 
туристичку промоцију Нушићијаде која траје преко целе године. То се односи на медије, 
плакатирање по градовима широм региона југо западне Србије, организацију продаје сувенира 
за време трајања Нушићијаде на штандовима, разне промоције по земљи и региону, 
конференције...). Такође, ТОО Ивањица је учествовала у предлозима за одређеним уметницима 
који потенцијално могу бити учесници Нушићијаде. Садржај и програм који су нудили за 
свакога по нешто, нису изостали ни 2019. године.  
 
Информативно- пропагандна делатност 
 
Информативно- пропагандна делатност је једна од најбитнијих активности ТОО Ивањица. 
Пропагандно- штампани материјал: 

 „Ивањица- туристички водич“- српски језик, 
 „Ивањица- туристички водич“- енглески језик, 
 Флајер „Сеоски туризам“, 
 Флајер „Ивањица- Виђени сте за Ивањицу“,  
 Туристичка карта Ивањице- мапа града и мапа општине, 
 Флајер „Верски туризам Ивањичког краја“, 
 Флајер о Градини, 
 Флајер и плаката о Фестивалу Изворне српске пеме у Приликама, 
 Флајер о Нушићијади, 
 Каталог „Голијска језера- дар природе на крову Западне Србије“, 
 Каталог о пешачким, планинарским и бициклистичким стазама Ивањице,  
 Рекламне фасцикле о Ивањици, 
 Рекламне кесе о Ивањици, 

Већина штампаног материјала је урађена двојезично на српском и енглеском језику, и 
доштампавана је по потреби у току године. 
 
Медијска презентација 

 Кроз разна обавештења, гостовања у емисијама локални медији (Инфо лига, 
Телевизија Голија, Ивањички радио..) су нам били увек на услузи па смо 
обавештавали јавност о свим догађајима везаним за туризам у нашем крају,  

 Такође смо се појављивали у доста емисија на радијима и телевизијама поводом 
многих догађања у нашој општини. Као на пример: 
РТС- „Јутарњи програм“, РТС- „Жикина шареница“, РТС- „Ово је Србија“, РТС“ 
Вести“, РТС Дневник, ТВ 5- Ужице, Радио 202, Радио Џенарика и још много, много 
других медија. 

 Презентације, репортаже или рекламе у часописима:, „BelGuest“ магазин, Туристичке 
новине,Туристичка Призма,...  



 

 Исто тако кроз дневне новине „Политика“, „Блиц“, „Вечерње новости“, „Чачански 
глас“- целе године су били извештаји из Ивањице, Голије, Катића, Кушића, као и 
неколико репортажа о Ивањици више различитих издавачких кућа.  

 
 
 
Електронски маркетинг 
 

 Крајем 2018. и почетком 2019.  године урађен је потпуно нови сајт Туристичке 
организације општине Ивањица. Прлагођен је најновијим и најсавременијим трендовима. 
Ураћен је на српском језику ћириличном и латиничном писму, као и на енглеском језику. 
Сајт је модерно дизајниран и са свим потребним информацијама служиће потенцијалним 
заинтересованим гостима који желе у наше крајеве. Прилагођен је и платформама које се 
односе на новије генерације модерних мобилних телефона.  

 ТОО Ивањица активно учествује у промоцији нашег краја на свим друштвеним мрежама 
(„Facebook, Instagram, Twitter...“), па се и на тај начин врши промоција нашег краја. 
 

ПРОЈЕКТИ ТУРИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПРОМОЦИЈЕ 
 

 Зип лајн 
Зип лајн у Рашчићима. Пројекат Зип лајна у Рашчићима је започет у 2018. години а 
завршен у другој половини 2019. године. Реализовала га је Туристичка организација 
општине Ивањица уз помоћ Министарства трговине, туризма и телекомуникација.  
Вредност пројекта „Изградња „ZIP lajna“ - адреналинска стаза за панорамско спуштање, 
на локацији Рашчићи – Ивањица“ је 3.274.723,20 динара, где је 2.500.000,00 динара 
финансирало поменуто министарство, а разлику Туристичка организација општине 
Ивањица. У 2019. години набављена је и потребна опрема за вожњу на Зип лајну. 

 Уређење простора испред хаџи проданове пећине  
Туристичка оргаизација оштине Ивањица се јавила на Јавни конкурс за доделу средстава 
прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења којег је расписало Министарство 
правде, и конкурисала је за пројекат „Уређење простора испред Хаџи Проданове 
пећине“. Уговор са Министарством правде је закључен 29. 07. 2019. године Број 01-01-
29-07/19, пројекат је подразумевао урећење самог платоа испред улаза пећине, урећење 
дела стазе ка постојећој сувенирници, урђење платоа око цркве, палионицу свећа и 
уређење дела пристиупног пута. Укупна уговорена вредност пројекта је била 4.870.595,52 
динара, са обрачунатим порезом на додату вредност. Од Министарства правде смо 
добили 3.000.000,00 динара, а разлику од 1. 870.595,52 динара са обрачунатим порезом на 
додату вредност је сносила Туристичка организација општине Ивањица. Пројекат је 
наставак уређења овог актрактивног туристичког локалитета који је јако значајан и битан 
у туристичкој понуди Ивањице.  
 



 

     
 

 Уређење спортско – пењачких смерова и пешачких стаза на планини Мучањ – 
Ивањица 
Туристичкој организацији регије Западна Србија одобрена су финансијска средства из 
Програма распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за пројекте развоја 
туризма у 2019.години Министарства трговине, туризма и телекомуникација за пројекат 
инфраструктуре. 
На основу потписаног уговора број 401-00-766/1/2019-08 од 16.05.2019 предвиђено је да 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација финансира реализацију пројекта до 
износа укупно одобрених средстава у висини од 19.000.000 динара. Пројекат је одобрен у 
целини што је резултат добре сарадње са ресорним Министарством. Рок за реализацију 
пројекта је мај 2020. године.  
Туристичка организација општине Ивањица је у оквиру овог пројекта у неку руку 
наставила уређење инфраструктуре око планине Мучањ са пројектом под називом 
„Уређење спортско – пењачких смерова и пешачких стаза на планини Мучањ“. У том 
смислу реализован је пројекат са Туристичком организацијом регије Западна Србија. 
Вредност пројекта је 898.000,00 динара а реализован је део активности у износу од 
449.000,00- (разлика ће се реализовати у 2020. години) који је финаснирала ТО Регије 
Западна Србија преко надлежног министарства.  

 
 Пројекат промоције:TAPOINT- Ивањица,  

Односно израда „SMART brošura Ivanjica“. Он је нешто  најмодерније и најиновативније 
на пољу туристичке промоције у Србији, подразумева општу бољу „видљивост“ Ивањице 
кроз квалитетну промоцију путем пропагандног- штампаног материјала и израде нове 
СМАРТ брошуре. Средства смо добили од Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација, Уговор Број 01-28-05/19 (300.000,00 динара- реализовано 299.700,оо 
динара), а део средстава у минималном износу од 50% укупног пројекта смо (кроз 
пропагандни- штампани  материјал) суфинансирали. Свакако са оваквим пројектима 
треба наставити.  
“ Future Communication Planet“  је безконтактна комуникацијска платформа која обухвата 
широк спектар комуникацијских могућности и својстава производа на бази „NFC“ („Near 
Field Communication“- комуникација врло кратког домета која омогућава мобилним 
уређајима да комуницирају- размењују податке и деле ресурсе) и „QR“ („QR code“- 
матрични или дводимензионални бар-код). Софистицирана платформа управља 
бесконтактним комуницирањем и на једном месту управља, координира, обједињује и 
усмерава све активности у процесу комуникације. Управљање садржајем „NFC“ чипова и 



 

„QR“ кодова одвија се са удаљеног централног места. “IT” платформа омогућује праћење 
понашања корисника у стварном времену по локацији, облику комуникације, садржају, 
врсти мобилног уређаја, дану и сату коришћења као и прикупљање података и њихов 
пренос у средишњи аналитички центар ради даље обраде. Из прикупљених података 
изводе се различити извештаји о корисницима, доступни клијенту у једном од облика 
понуде. 
Иначе, ова смарт брошура укратко говори о основним и најважнијим туристичким 
производима Ивањице кроз фотографије и текст на српском и енглеском језику,а ту су и 
сви потребни контакти Туристичке организације општине Ивањица.  
Зашто је СМАРТ брошура нешто најиновативнија и најмодернија? 
Претпоставља се да имате модерни смарт телефон. У зависности од тога да ли смарт 
телефон има андроид или ајфон платформу, исти принесете на „NFC“ чип (предходно 
активирате  „NFC“ опцију на телефону)  или „QR“ код (предходно активирате QR скенер 
или укључите камеру и скенирате) који се налазе на смарт брошури и телефон вам тада 
нуди опцију да директно приступите на сајт Туристичке организације општине Ивањица 
www.ivatourism.org где се налази комплетна туристичка понуда Ивањице. Прислоните 
телефон на   „NFC“ или „QR“ и за пар секунди сте на сајту Туристичке организације 
општине Ивањица где можете видети све оно што вас занима о туризму ивањичког краја. 
 
 

         
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
Неке од активности које нисмо навели су:  

 Акција „Дан пешачења у Ивањици“- Ивањица  одржао се 14. 09. 2019. година у 
организацији Планинарског друштва Голија, а ТОО Ивањица је то подржала. Ова акција 
је део државног програма развоја здравих начина живота коју је покренуо Планинарски 
савез Србије на иницијативу Министарства омладине и спорта и подршке Министарства 
просвете науке и технолошког развоја и Министарства заштите и животне средине. Циљ 
рекреативно- спортске дисциплине „Пешачење“ је дугорочан, а треба да се подигне свест 
о значењу пешачења као здраве навике. 

 Програм развоја туризма Туристичке регије Западна Србија и Ивањице 
У 2019. години настављена је израда овог програма и приведена крају, а наравно у 
сарадњи са Туристичком организацијом регије Западна Србија.  Из наше општине 
укључени су били представници Општине Ивањица и ТОО Ивањица. Радна група  коју 
су  чинили  представници  локалних  самоуправа, туристичких  организација, Туристичке 
организације Србије, Регионалне привредне коморе, туристичких агенција, хотелијера, 
удружења из области туризма је усаглашавала овај програм у складу са Стратегијом 
развоја Републике Србије 2016. - 2025 коју је урадила Влада Републике Србије- 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација . Завршетак програма се очекује у 
првој половини 2020. године. Представник ТОО Ивањица је имао запажену улогу у 
оквиру радне групе за Рурални туризам. 

 Активности на пројекту прекограничне сарадње „Smart Support to sustainable self-  
employment of women in underdeveloped cross- border region“ (Паметна подршка одрживом 
самозапошљавању жена у неразвијеном прекограничном региону). Пројекат је у 2018. 
години прошао прву фазу („Koncept note“) и ушао у ужи избор, али у 2019. години ипак 
није прошао и нисмо добили средства за исти.  

 Медијско праћење- Пресклипинг („Pressclipping“). У сарадњи са Туристичком 
организацијом регије Западна Србија наставили смо праћење и појављивање у медијима 
свих општина чланица Регије. Што се општине Ивањица тиче кључне речи за праћење 
су: Ивањица и Голија. Извештај овако изгледа: 

 
 

Р
Б Појам Штампани Електронски Интернет Агенције УКУПНО 

1. Ивањица 464 255 322 57 1098 

2. Голија 40  35 20  3 98 

УКУПНО 504  290 342  60 1196 

  УКУПНО ИВАЊИЦА     1098     

  УКУПНО ГОЛИЈА     98     

  УКУПНО      1196     
 
Као што се из табела види речи: Ивањица и Голија су се помињале у штампаним, електронским 
медијима, на интернету или у  агенцијама укупно 1196 пута. То значи да је било 1196 извештаја 
који су имали једну од ове две кључне речи. Од тога је о Ивањици  извештавано 1098 пута,  а о 
Голији 98 пута. Ови резултати укупно су бољи него предходних године када је било 529 



 

извештаја 2016. године, односно 955 извештаја 2017. и 1107 извештаја 2018. године. Свакако 
треба наставити ово праћење јер пружа повратне, а изузетно битне информације о медијској 
присутности Ивањице и Голије у Србији. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 2019 
Опис 

Шифра 
кори- 
сника 

Јед. бр. 
буџ. 
корисник
а 

Конто Опис 
Средства 
из буџета 

Издаци 
из 
осталих 
извора 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 

              

    410000 Расходи за запослене       

    411000 Плате, додаци и накнаде запослених  2.473.655     

    411100 Плате, додаци и накнаде запослених  2.473.655     

    411111 Плате, додаци и накнаде запослених    

    412000 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

  424.231   

    412100 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

  296.839   

    412111 
Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 

   

    412200 Допринос за здравствено осигурање   127.392   

    412211 Допринос за здравствено осигурање    

    412300 Допринос за незапосленост        

    412311 Допринос за незапосленост    

    413000 Накнаде у натури    

    413100 Накнаде у натури    

    413142 Поклони за децу запослених    

    413161 Паркирање      

    414000 Социјална давања запосленима    

    414100 
Исплата накнада за време 
одсуствовања с посла на терет 
фондова 

   

    414111 Породиљско боловање    

    414121 Боловање преко 30 дана    

    414131 Инвалидност рада другог степена    

    414300 Отпремнине и помоћи    

    414311 
Отпремнине приликом одласка у 
пензију 

   

    414312 
Отпремнина у случају отпуштања с 
посла 

   

    414314 
Отпремнине у случају смрти запосленог 
или члана уже породице 

   

    414400 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или члана уже породице 

   



 

    414411 
Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или члана уже породице 

   

    415000 Накнаде трошкова за запослене     45.000   

    415100 Накнаде трошкова за запослене     45.000   

    415112 
Накнаде трошкова за превоз на посао и 
са посла 

       

    416000 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

   

    416100 
Награде запосленима и остали 
посебни расходи 

       

    416111 Јубиларне награде        

    416121 Бонуси за државне празнике    

    416132 Накнаде члановима комисија    

    420000 Коришћење роба и услуга    

    421000 Стални трошкови     795.258   

    421100 
Трошкови платног промета и 
банкарских услуга 

      55.819   

    421111 Трошкови платног промета    

    421121 Трошкови банкарских услуга    

    421200 Енергетске услуге    

    421211 Услуге за електричну енергију    

    421222 Трошкови грејања – угаљ    

    421223 Трошкови грејања – дрво     

    421224 Трошкови грејања – лож уље    

    421225 Трошкови грејања – централно грејање    

    421300 Комуналне услуге    

    421311 Услуге водовода и канализације    

    421321 Дератизација    

    421322 Димњичарске услуге    

    421323 Услуге заштите имовине    

    421324 Одвоз отпада    

    421325 Услуге чишћења    

    421400 Услуге комуникација      132.311        

    421411 Телефон, телекс и телефакс    

    421412 Интернет и слично    

    421414 Услуге мобилног телефона    

    421421 Поштанске услуге    

    421422 Услуге доставе    

    421500 Трошкови осигурања    



 

    421511 Осигурање зграда    

    421512 Осигурање возила    

    421521 
Осигурање озапослених у случају 
несреће 

         17.136   

    421600 Закуп имовине и опреме     589.992   

    421611 Закуп стамбеног простора    

    421612 Закуп нестамбеног простора    

    421619 Закуп осталог простора    

    422000 Трошкови путовања   365.997   

    422100 
Трошкови службених путовања у 
земљи 

  296.829   

    422111 
Трошкови дневница (исхране) на 
службеном путу 

   

    422121 Трошкови превоза на службеном путу    

    422131 Трошкови смештаја на службеном путу    

    422191 Превоз у јавном саобраћају    

    422192 Такси превоз    

    422194 Накнада за употребу сопственог возила    

    422200 
Трошкови службених путовања у 
иностранству 

     69.168   

    422211 
Трошкови дневница за службени пут у 
иностранство 

   

    422300 
Трошкови путовања у оквиру 
редовног рада 

   

    422231 Трошкови смештаја на службеном путу    

    423000 Услуге по уговору 4.713.287   

    423100 Административне услуге        

    423111 Услуге превођења         

    423191 Остале административне услуге    

    423200 Компјутерске услуге      64.840   

    423211 Услуге за израду софтвера    

    423221 Услуге за одржавање рачунара    

    423300 
Услуге образовања и усавршавања 
запослених 

   695.652   

    423321 Котизација за семинаре    

    423322 Котизације за стручна саветовања    

    423323 
Котизације за учествовање на 
сајмовима 

   

    423399 Котизација ТОР-З. Србија       

    423400 Услуге информисања 2.198.460      

    423411 Услуге штампања билтена    



 

    423412 Услуге штампања часописа    

    423413 Услуге штампања публикација    

    423431 Услуге рекламе и пропаганде    

    423432 
Објављивање тендера и информативних 
огласа 

   

    423441 Медијске услуге радија и телевизије    

    423500 Стручне услуге      196.942   

    423531 Услуге вештачења    

    423541 Услуге финансијских саветника    

    423591 
Накнада члановима управних и 
надзорних одбора 

   

    423599 Остале стручне услуге            

    423600 
Услуге за домаћинство и 
угоститество 

   

    423621 Угоститељске услуге    

    423700 Репрезентација      669.697        

    423711 Репрезентација       

    423712 Поклони    

    423900 Остале опште услуге      887.696   

    423911 Остале опште услуге        

    424000 Специјализоване услуге     230.900   

    424200 Услуге образовања и културе     112.000   

    424221 Услуге културе    

    424500 Услуге одржавања нац.паркова и ост.     118.900   

    424311 Здравстена заштита по уговору    

    424600 
Услуге очувања животне средине, 
науке и геодетске услуге 

   

    424611 Услуге очувања животне средине    

    424631 Геодетске услуге    

    424900 Остале специјализоване услуге    

    424911 Остале специјализоване услуге    

    425000 Текуће поправке и одржавање     117.960   

    425100 
Текуће поправке и одржавање зграда 
и објеката 

        5.240   

    425111 Зидарски радови    

    425112 Столарски радови    

    425113 Молерски радови    

    425114 Радови на крову    

    425116 Радови на централном грејању    



 

    425119 Остале услуге одржавања зграда    

    425191 
Текуће поправке и одржавање осталих 
објеката 

   

    425200 Текуће поправке и одржавање опреме     112.720   

    425211 Механичке поправке    

    425212 
Поправке електричне и електронске 
опреме 

   

    425213 Лимарски радови на возилима    

    425219 
Остале поправке и одрж. опреме за 
саобраћај 

   

    425222 Рачунарска опрема    

    425221 Намештај    

    425225 Електронска и фотографска опрема    

    425226 Биротехничка опрема    

    425229 
Остале поправке и одржавање  
административне опреме 

   

    426000 Материјал       97.398   

    426100 Административни материјал       46.864   

    426111 Канцеларијски материјал    

    426121 Расходи за радну униформу    

    426123 Униформе    

    426124 Заштитна одела    

    426131 Цвеће и декорација    

    426300 
Материјал за обр. и усаврш. 
Запослених 

        4.590   

    426311 Стручна литература за запослене    

    426400 Материјал за саобраћај               

    426411 Бензин    

    426412 Дизел гориво    

    426413 Мазива    

    426491 Остали материјал за превозна средства    

    426600 Материјали за образовање и културу        16.100   

    426811 Хемијска средства за чишћење    

    426812 Инвентар за одржавање хигијене    

    426821 Храна и пиће    

    426800 
Материјали за одржавање хигијене и 
угоститељство 

       29.844   

    465111 Остали трансфери по закону      257.901   

    480000 Остали расходи    

    482000 Порези, обавезне таксе и казне            



 

    482100 Обавезне таксе          

    482111 Стални порез на имовину    

    482121 Порез на робу    

    482122 Порез на услуге    

    482131 Регистрација возила    

    482191 Остали порези    

    482200 Обавезне таксе    

    482211 Републичке таксе    

    482241 Општинске таксе    

    482251 Судске таксе    

    483000 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

        

    483100 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

      

    483111 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

   

    510000 Основна средства 3.538.071   

    511000 Зграде и грађевински објекти    

    511200 Изградња зграда и објеката  3.432.071   

    511400 Пројектна документација    106.000   

    512000 Машине и опрема    224.500   

    512100 Опрема за саобраћај    

    512111 Аутомобили    

    512200 Административна опрема    224.500   

    512211 Намештај    

    512211 Уградна опрема    

    512221 Рачунарска опрема    

    512222 Штампачи    

    512231 Телефонска централа    

    512232 Телефони    

    512233 Мобилни телефони    

    512241 Електронска опрема    

    512242 Фотографска опрема    

    515000 Нематеријална имовина    

    515100 Нематеријална имовина    

    515111 Компјутерски софтвер    

    515192 Лиценце    

    
 

УКУПНО 
 
13.284.159,00 

  



 

 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БУЏЕТА ОД 01.01.-31.12. 2019. ГОДИНЕ 
   

 
Буџетски корисник: Туристичка организација општине Ивањица -  05160 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОРИСНИКА 

Опис: 
 Туристичка организација општине Ивањица је установа која обавља делатност, односно 
послове којим обезбеђује задовољавање потреба корисника на подручју општине Ивањица у 
области туризма. Делатност Туристичке организације општине Ивањица је јавна.  
 
 Правни основ: 
 

-     Поступак припреме и доношења буџета локалне власти уређен је  
- Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 

101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016 
). 

- На основу члана 40. Закона о буџетском систему („Службени гласник РСˮ, бр. 
54/09,73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр.  108/13 и 103/2015.), 

- Закон о туризму (Службени гласник РС  Број: 36/2009, 88/2010, 99/2011-др.закон, 
93/2012 и 84/2015.) 

- Закон о култури (Службени гласник РС  Број: 71/09) 
- Закон о јавним службама 
- Закон о раду 
- Закон о локалној самоуправи 
- Законо о платама у државним органима и јавним службама 
- Закон о безбедности и здрављу на раду 
- Закон о облигационим односима 
- Закон о ауторским и сродним правима 
- Закон о рачуноводству и ревизији 
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање 
- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски 

систем 
- Наредба о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава 

Републике, односно локалне власти и организације обавезног социјалног осигурања, 
који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора 

- Упутства за припрему буџета општине Ивањица за 2019. годину и пројекцијама за 
2020-2021. годину, које је донела Општинска управа општине Ивањица 01 Број:400-
51-1/2018  од 13.11.2018.године. 

 
Образложење: 

 



 

Средства у оквиру програмске активности  „Управљање развојем туризма“ 
планирана су у укупном износу од 9.840.000,00 динара и то: 

 

Извор Економска класификација 
План. 
износ 

Извршено 

01 Приходи из буџета   

411000 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

2.505.000,00 2.473.655,00 

412100 
412200 
412300 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

   452.000,00    424.231,00 

465100 Остали текуће дотације по закону    355.000,00    257.901,00 
415100 Трошкови превоза на посао      70.000,00      45.000,00 

    
    

 
Укупна средства потребна за исплату плата запослених у 2019 години која се 

финансирају из буџета општине, планирају се на нивоу исплаћених плата у 2018. години, 
увећана за масу средстава за плате за број запослених максимално до броја утврђеног у 
Одлуци о максималном броју запослених за 2019. годину, а највише до дозвољеног нивоа за 
исплату плата у складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину 
(''Службени гласни РС'', бр. 113/2017).  

Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се увећати у: 
органима и службама локалне власти и месним заједницама за 7 %, 

установама социјалне заштите за 7%, 

предшколским установама за 7%, 

осталим јавним службама 7 %. 

Средства за плате се планирају на бази постојећег, а не систематизованог броја 
запослених. 

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом 
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања 
код корисника јавних средстава, треба планирати на апропријацији економској класификацији 
465 - Остале дотације и трансфери.  

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2019. години, не треба планирати 
обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и 
примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада 
предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне 
кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. 
тачка 4. Закона о раду (''Службени гласник РС'', бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- УС 
и 113/17) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2019. години. 

Такође, у 2019. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и 
индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према 



 

међународним критеријумима представљају нестандардне, односно  нетранспарентне облике 
награда и бонуса. 

Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, 
планирати крајње рестриктивно. 

Уколико је број запослених утврђен Одлуком о максималном броју запослених за 
2018. годину мањи у односу на број запослених који ради код корисника буџетских средстава, 
потребно је извршити рационализацију и ускладити своје одлуке о буџету у делу планираних 
средстава за плате за 2019. годину. У том смислу потребно је прилагодити и све економске 
класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене. 

Средства за решавање смањења броја запослених треба пребацити са економских 
класификација 411 и 412 на економску класификацију 414. 

Уколико у току 2019. године буџетски корисници услед посебних околности имају 
потребу за увећањем средстава за плате на економским класификацијама 411 и 412, неопходно 
је да се иста детаљно образложи и документује навођењем финансијских  ефеката промена (на 
пример: за оснивање нове установе – документ који потврђује почетак рада установе, број 
запослених који мора бити обухваћен Одлуком о максималном броју запослених, 
коефицијенте, основицу и др.). 

 
- 465100 – Остале текуће дотације по закону – На овој позицији су предвиђена 

средства у износу од 350.000,оо динара која се уплаћују по основу умањења плата 
запослених. Средства су коришћена у износу од 257.901,00 динара  

У прилогу дата је горе дата табела где се може видети колика је маса средстава за 
исплату плата у 2019. години. 

Планирана маса за исплату социјалних доприноса, планирана је по истом критеријуму 
као и маса за исплату бруто зарада. 
 

- 414400  Помоћ у лечењу запосленог или члана породице – Предвиђена су средства 
у износу од 20.000,00 динара. Средства нису коришћена. 

 
- 415100  Трошкови превоза на посао и са посла -  планирана у износу од 70.000,00 

динара. Маса за исплату превоза на посао и са посла, планирана је на бази броја 
радника који користе превоз и тренутне цене превозне карте, а у обзир је узет износ 
утрошених средстава у 2017. години. У Туристичкој организацији општине Ивањица 
2 радника користи превоз од друге капије предузећа „Fantoni group“ (ШПИК). Цена 
превозне карте до овог места у оба правца износи 120,00 динара по дану. Међутим, ми 
смо укалкулисали повећање цене карте обзиром да дуже време није било корекције 
превоза, а дошло је до пораста цене горива. Средства су коришћена у износу од 
45.000,00 динара 

 
- 421100 Трошкови платног промета - У оквиру ове позиције планирани су трошкови 

за исплату провизије платном промету по тарифи Управе за трезор у износу од 
75.000,00 динара. Средства су коришћена у износу од 55.819,57 динара. Средства су 
враћена на рачун буџета у износу од 14.180,43 динара. 

- 421200 Накнада за утрошену ел. енергију -  У оквиру ове позиције су  предвиђена 
средства у износу од 1.000,00 дин за електричну енергију која нису коришћена, а 
уколико би била потребна ребалансом би се обезбедила. Средства нису коришћена. 



 

- 421400  Услуге комуникација – У оквиру ове позиције су  предвиђена средства у 
износу од 230.000,00 динара, а односе се на услуге телефона, пакета за набавке 
телефонских апарата, интернета, поштанских услуга, услуга пост-експреса и сличних 
ствари везаних за комуникације. Средства су коришћена у износу од 132.310,66 
динара. 

- 421500  Трошкови осигурања – Ова позиција је планирана за трошкове осигурања 
запослених у случају несреће на раду као и осигурања туриста који бораве у СТД и 
ДР, а за које је плаћена боравишна такса, имајући у виду да ће убудуће све уплате и 
исплате ићи преко једног рачуна, као и за трошкове осигурања запослених, у укупном 
износу од 30.000,00 динара. Средства су коришћена у износу од 17.136,00 динара. 

- 421600   Закуп опреме за образовање и културу – Ова позиција је за 2019. годину 
планирана у износу од 595.000,00 динара, а планирана су за плаћање закупа бине за 
фестивал Нушићијада. Средства су коришћена у износу од 589.992,00 динара. 

- 422100 Трошкови путовања у земљи - У оквиру ове позиције планирани су 
трошкови у износу од 290.000,00, а односе се на трошкове дневница, смештаја и 
исхране на службеном путу. У оквиру ове позиције су предвиђена и средства за 
коришћење приватног моторног возила у службене сврхе, с обзиром да установа од 
16.11.2017. године не поседује путничко моторно возило. Средства су умањена у 
односу на 2018. годину. Средства су коришћена у износу од 79.846,00 динара. 

- 423200  Услуге софтвера и одржавања рачунара – У оквиру ове позиције 
планирани су трошкови у износу од 160.000,00 динара – средства се односе на 
трошкове софтвера и трошкове одржавања рачунара и опреме. Средства су 
коришћена у износу од 64.840,00 динара. 

- 423300  Остали издаци за стручно образовање – У оквиру ове позиције планирани 
су трошкови у износу од 200.000,00 динара. Средства на овој позицији су  средства 
које ТО Ивањица плаћа као чланарину за Туристичку организацију регије Западна 
Србија. Ивањица је члан регије Западна Србија одлуком СО Ивањица. Средства су 
коришћена у износу од 180.000,00 динара. 

- 423500 Остале стручне услуге – Средства у износу од 380.000,00 су предвиђена за 
услуге надзора на појединим пројектима који се реализују у оквиру Туристичке 
организације општине Ивањица, котизације за учествовање на разним научним 
скуповима на којима се појављују материјали везани за промоцију туристичких 
вредности ивањичке општине, одржавање wеб сајта, као и друге стручне услуге 
(израда идејних решења и сл.) које могу произаћи из пословања установе. Средства су 
коришћена у износу од 196.942,32 динара. 

- 423700 Трошкови репрезентације – На овој позицији су предвиђена средства у 
износу од 580.000,00 динара - средства се односе на трошкове репрезентације за 
потребе функционисања установе, разне новинаре који посећују Ивањицу, госте из 
државних институција највише у време фестивала Нушићијада у износу од 280.000,00 
динара и износ од 200.000,00 динара за набавку поклона – сувенира за фестивал 
Нушићијаду. Средства су коришћена у износу од 522.961,91 динара. 

- 423900  Остале опште услуге – Средства у износу од 250.000,00 динара на овој 
позицији служе за покривање одређених непланираних трошкова у току пословања, 
као што је у претходној години било интервенција на поправци порушене туристичке 
сигнализације и сл, а додата су средства из текуће резерве у износу од 240.000,00 
динара за најам терасе са мобилијаром за фестивал Нушићијада, а трошиће се по 
потреби и у складу са планом и програмом. Са ове позиције је плаћен рачун за 



 

„техничку помоћ“ при изради ЗИП лајна (130.000,00 динара и најам терасе са 
мобилијаром у износу од 240.000,00 динара). Средства су коришћена у износу од 
472.144,53 динара. 

- 424200  Услуге културе – Средства на овој позицији су планирана на износ од 
400.000,00 динара су предвиђена, да уколико општина одлучи да настави са 
обнављањем културно-историјских споменика, или нека друга интервенција на 
археолошком и културно-историјском наслеђу општине Ивањица. Средства су 
коришћена у износу од 112.000,00 динара. 

- 425100  Текуће одржавање зграда и објеката – Средства на овој позицији су 
планирана у износу од 35.000,00 за молерске радове на просторијама Туристичке 
организације и изолационе радове због уштеде енергије. Средства су коришћена у 
износу од 5.240,00 динара. 

- 425200 Трошкови одржавања административне опреме – Средства у износу од 
150.000,00 динара су предвиђена за набавку компјутерске опреме за све рачунаре које 
поседује установа (штампачи, тонери и остало за одржавање рачунарске опреме). 
Средства су коришћена у износу од 112.720,00 динара. 

- 426100 Канцеларијски материјал – На овој позицији су предвиђена средства у 
износу од 90.000,00 динара и предвиђена су за набавку канцеларијског материјала у 
редовном пословању установе. Средства су коришћена у износу од 46.864,20 динара. 

- 426300 Стручна литература за потребе запослених – Средства у износу од 
20.000,00 динара су планирана за набавку стручне литературе и туристичких часописа 
који су потребни за едукацију запослених у ТО Ивањица. Средства су коришћена у 
износу од 4.590,02 динара. 

- 426400 Трошкови материјала за саобраћај – Средства на овој позицији су 
предвиђена у износу од 50.000,00 динара, и неће се користити, а предвиђена су 
уколико буде било потребе да се купује гориво за аутомобиле које ће установа 
користити за потребе редовног функционисања. Средства нису коришћена. 

- 426600 Материјал за културу – На овој позицији су планирана средства у износу од 
20.000,00 динара и односе се на извесне пројекте у области културе, а средства би 
могла бити ребалансом увећана до потребног износа. Средства у овом периоду су 
коришћена у износу од 16.100,00 динара. 

- 426800 Средства за одржавање хигијене – На овој позицији су предвиђена средства 
у износу од 50.000,00 динара и односе се на набавку инвентара за одржавање хигијене 
у пословним просторијама установе. Средства су коришћена у износу од 29.844,00 
динара. 

- 482100 Остали порези – Средства у износу од 200.000,00 динара на овој позицији су 
предвиђена за плаћање трошкова пореза на издавање непокретности путницима и 
туристима за које је плаћена боравишна такса имајући у виду чињеницу да неће 
постојати рачун сопствених прихода. Овај порез се наплаћује од гостију приликом 
уплате смештаја за боравак. Средства нису коришћена. 

- 482200 Општинске и судске таксе – Средства у износу од 50.000,00 динара на овој 
позицији су предвиђена за плаћање општинских такси, као и трошкова плаћања 
боравишне таксе имајући у виду чињеницу да неће постојати рачун сопствених 
прихода. Боравишна такса се наплаћује од гостију приликом уплате смештаја за 
боравак. Средства нису коришћена. 



 

- 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова – Износ од 200.000,00 динара на 
овој позицији је предвиђен за евентуалне казне и пенале по решењу судова, уколико 
би настали. Средства нису коришћена. 

- 511200  Отворени спортски и рекреациони објекти – На овој позицији су 
предвиђена средства за завршетак одређених спортско-рекреационих објеката који су 
започети у 2018. години или изградња нових у 2019. години у износу од 595.000,00 
динара. (Ова средства су планирана за изградњу видиковца на Мучњу, а уколико буду 
потребна додатна средства биће опредељена ребалансом). На овој позицији су 
ребалансом буџета додата средства у износу од 726.000,00 динара која се односе на 
набавку опреме за ЗИП лајн у Рашчићима, ребалансом умањена за 100.000,00 тако да 
су укупна средства на овој позицији 1.221.000,00 динара. Средства су коришћена у 
износу од 976.000,00 динара. 

- 511400 Пројектна документација – На овој позицији су планирана средства за 
израду пројектне документације у износу од 590.000,00 динара. Средства су 
коришћена у износу од 106.000,00 динара. 

- 512200 Административна опрема – За набавку намештаја (уградних полица за 
одлагање документације), рачунарске, фотографске опреме и мобилних телефона – 
апарата и друго, планиран је износ од 330.000,00  динара. Средства су коришћена у 
износу од 224.500,00 динара. 

- 515100  Компјутерски софтвер – На овој позицији је предвиђен износ од 1.000,00 
динара за набавку компјутерског софтвера који је неопходан ради унапређења 
пословања и ефикасније обраде података у рачуноводству. Ребалансом буџета би се 
определила средства неопходна за набавку овог софтвера. Средства нису коришћена. 

 

За 2019. годину је кроз програмску активност  „Туристичка промоција" 
планиран износ  од 3.830.000,00 динара и то за: 

 
- 422100 Трошкови путовања у земљи– На апропријацији 4221 планирана средства у 

износу од 220.000,00 динара, а користиће се за трошкове дневница са исхраном и 
смештаја на службеном путу у земљи, а у оквиру ове програмске активности. 
Средства су коришћена у износу од 56.522,50 динара. 

- 422200 Трошкови ино-путовања – На апропријацији 4222 планирана средства у 
износу од 90.000,00 динара, а користиће се за трошкове дневница са исхраном и 
смештаја на службеном путу у иностранству, а у оквиру ове програмске активности. 
Средства нису коришћена 

- 423100 Административне услуге – На овој позицији је планиран износ од 110.000,00 
динара који се односи на услуге превођења на друге језике пропагандног материјала, 
лектуре, коректуре, рецензије и припреме, као и других превођења (интерпретативне 
табле које се постављају на одређеним локалитетима и сл.) који издаје или поставља 
Туристичка организација општине Ивањица и који ће бити публикован или рађен у 
2019. години. Средства нису коришћена. 

- 423300 Трошкови учествовања на сајмовима – На апропријацији 4233 планирана 
средства су у износу од 60.000,00, а користиће зе за потребне котизације и закупе 
простора у оквиру ове програмске активности. Средства су коришћена у износу од 
10.000,00 динара.. 



 

- 423400 Трошкови промоције - штампа и медији – На апропријацији 4234 
планирана средства у износу од 2.700.000,00 динара и то је ставка у буџету ТО 
општине Ивањица која ће бити највише коришћена јер служи за штампање 
различитог пропагандног материјала који ТО Ивањица користи у промотивне сврхе и 
који се дистрибуира на свим поменутим сајмовима, другим сличним скуповима, а 
користе га и друге институције и установе у општини Ивањица за неке своје 
активности, а највише се користи за потребе међународног сајма у Београду. Такође, 
планирана је и израда одређеног броја и врста сувенира који би служили у 
промотивним активностима установе, а и других установа и институција који 
учествују на одређеним скуповима.  
У оквиру ове апропријације средства се користе и за интегрисану маркетинг кампању 
кроз медијске промоције у штампаним и електронским медијима, оглашавање путем 
on-line медија, оглашавање на друштвеним мрежама, интернет активације и друго.  
Ребалансом буџета је на овој позицији додат износ од 300.000,00 динара који се 
односи на Услуге информисања јавности, а средства су од МТТТ одобрена кроз 
пројекат „TAPOINT – IVANJICA“. Средства су коришћена у износу од 2.198.460,00 
динара. 

- 423700 Репрезентација - Трошкови репрезентације у оквиру ове програмске 
активности су предвиђена у износу од 100.000,00 динара. Ова средства подразумевају 
куповину хране и пића за послужење гостију у оквиру скупова на којима ће 
учествовати Туристичка организација општине Ивањица, а односе се на ову 
програмску активност – туристичку промоцију, као и трошкови смештаја и исхране 
новинара, блогера, инфлуенсера и других који долазе у Ивањицу поводом снимања 
или писања, а тиче се промоције дестинације. Средства су коришћена у износу од 
90.445,04 динара. 

- 423900 Остале опште услуге – На овој позицији су предвиђена средства у износу од 
550.000,00 динара и односе се на израду дизајна, графичких плоча и слично при 
изради новог промотивног материјала који Туристичка организација општине 
Ивањица има намеру да дистрибуира на циљним туристичким тржиштима, као и 
редизајнирања постојећег промотивног материјала који поседује Туристичка 
организација општине Ивањица. Средства су планирана за трошкове ангажовања 
особа- промотера за друштвене мреже (Instagram, Facebook i dr...). Односе се и на 
израду дизајна промо материјала, а пре свега брошуре за фестивал Нушићијада који 
служи и као најава предстојећег фестивала на сајму туризма у Београду у фебруару 
месецу 2019.године, као и за припрему за штампање флајера  и плаката за 
Нушићијаду, фестивал у Приликама и припрему новог промо материјала као што је 
било штампање промо материјала везано за Градину код Прилика, редизајн промо 
материјала као и израда захвалница за фестивал Нушићијада. Са ове позиције је 
иплаћиван рад ангажованог лица као водича у Хаџи Продановој пећини уговором о 
делу. Средства су коришћена у износу од 415.551,66  динара. 

 
 
Што се тиче пројеката предвиђена су четири пројекта и то: Пројекат Сајмови туризма у 
Србији у износу од 1.040.000,00, пројекат Ино сајмови у региону и другим земљама у 
износу од 200.000,00, нови пројекат Заједничке промоције у Србији и нинстранству са 
ТОС-ом и ТОРЗС-ом у износу од 510.000,00,  пројекат Одржавање културно-туристичких 
локалитета и туристичке сигнализације у износу од 590.000,00 динара и пројекат 



 

Отварање Хаџи-Проданове пећине за посетиоце и изградња сувенирнице у износу од 
2.490.000,00 динара. 
 

Пројекат - 01: Сајмови туризма у Србији у износу од 1.040.000,00 
 

- 422100 Трошкови путовања у земљи - Трошкови дневница, смештаја и исхране за 
време проведено на сајмовима у земљи су планирана у укупном износу од 240.000,00 
динара. Средства су коришћена у износу од 115.064,68 динара. 

- 423300 Котизација за учествовање на сајмовима – Трошкови котизације за 
наступања на домаћим сајмовима су планирана у износу од 750.000,00 динара. 
Сајмови на којима је планирано учешће ТО општине Ивањица су сајам у Београду, 
Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и другим мањим скуповима преко Туристичке 
организације Србије и ТО регије Западна Србија за које је такође неопходна 
котизација. Закуп сајамског простора на свим сајмовима у земљи расте сваке 
године, па у складу са тим су планирана средства за 2019. годину. Средства су 
коришћена у износу од 505.652,00 динара. 

- 423700 Репрезентација - Трошкови репрезентације у оквиру овог пројекта који се 
односи на учешће на сајмовима туризма у Србији су предвиђене у износу од 50.000,00 
динара. Ова средства подразумевају куповину хране и пића за послужење гостију у 
оквиру сајмова који ће бити реализовани и на којима ће учествовати Туристичка 
организација општине Ивањица у 2019. години у Србији. Средства су коришћена у 
износу од 43.852,29 динара. 

 

Пројекат - 02: Ино сајмови у региону и другим земљама у износу од 200.000,00 
 

- 422200 Трошкови ино-путовања – Трошкови дневица и смештаја у време проведено 
на сајмовима у иностранству у укупном износу од 100.000,00 динара, а односе се на 
трошкове смештаја и дневница на планиране сајмове у региону (Бањалука, Будва, 
Скопље, Сарајево, Букурешт, Софија, Љубљана и друге заједничким наступима са ТО 
регије Западна Србија и преко Туристичке организације Србије). Средства су 
коришћена у износу од 41.232,41 динара.  

- 423300 Котизација за учествовање на сајмовима – Трошкови котизације на 
наступима на самовима у иностранству уз минималну партиципацију преко 
Туристичке организације регије Западна Србија или Туристичке организације Србије 
у укупном износу од 70.000,00 динара, а планирана су на нивоу протеклих година. 
Средства нису коришћена. 

- 423700 Репрезентација - Трошкови репрезентације у оквиру овог пројекта који се 
односи на учешће на сајмовима туризма ван граница Србије су предвиђене у износу 
од 30.000,00 динара. Ова средства подразумевају куповину хране и пића за 
послужење гостију у оквиру сајмова ван Србије који ће бити реализовани у 2019. 
години. Средства нису коришћена. 

 

Пројекат - 03: Заједничке промоције у Србији и нинстранству са ТОС-ом и 
ТОРЗС-ом у износу од 510.000,00 
 



 

- 422100 Трошкови путовања у земљи - Трошкови дневница и смештаја у оквиру 
овог пројекта који се односи на све промоције које би биле реализоване са ТОС-ом и 
ТОРЗС-ом су предвиђене у износу од 200.000,00 динара. Средства су коришћена у 
износу од 45.395,50 динара. 

- 422200 Трошкови ино-путовања - Трошкови дневница и смештаја у оквиру овог 
пројекта који се односи на све промоције које би биле реализоване са ТОС-ом и 
ТОРЗС-ом ван граница Србије су предвиђене у износу од 160.000,00 динара. Средства 
су коришћена у износу од 27.935,55 динара.  

- 423300 Котизација за учествовање на сајмовима – Трошкови котизације у оквиру 
овог пројекта који се односи на све промоције које би биле реализоване са ТОС-ом и 
ТОРЗС-ом су предвиђене у износу од 60.000,00 динара. Напомињемо да ће се у 
оквиру овог пројекта користити инфраструктура коју у највећем делу сноси ТОС, а 
део који се реализује са ТОРЗС-ом  је планиран. Средства нису коришћена. 

- 423700 Репрезентација - Трошкови репрезентације у оквиру овог пројекта који се 
односи на све промоције које би биле реализоване са ТОС-ом и ТОРЗС-ом су 
предвиђене у износу од 90.000,00 динара. Ова средства подразумевају куповину хране 
и пића за послужење гостију у оквиру промоција које ће бити реализоване у 2019. 
години. Средства су коришћена у износу од 12.438,00 динара. 

 

Пројекат - 04: Одржавање културно-туристичких локалитета и  
                        туристичке сигнализације у износу од 590.000,00 
 

- 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина – На 
овој позицији по одлуци и договору са представницима вршиоца власти општине 
Ивањица је договорен и планиран износ од 590.000,00 динара који би служио за 
уређење културно-историјских и туристичких знаменитости и локалитета на 
територији општине Ивањица, како би били што атрактивнији за посетиоце, као и 
поправку и уређење оштећене и обрасле растињем туристичке сигнализације на 
територији општине Ивањица. Примећен је тренд уништавања туристичке 
сигнализације па ју је потребно обнављати и одржавати како би била видљива и 
служила посетиоцима на територији општине Ивањица. Средства су коришћена у 
износу од 118.900,00 динара. 
 

Пројекат - 05: Партерно уређење простора код Хаџи-Проданове пећине и уређење 
сувенирнице у износу од 2.490.000,00 
 

- 511200 Отворени спортски и рекреациони објекти – На овој позицији по одлуци и 
договору са представницима извршних органа општине Ивањица је договорен и 
планиран износ од 590.000,00 динарадинара који би служио за додатно уређење 
сувенирнице и евентуалне трошкове уређења око пећине у 2019. години, а који нису 
обухваћени пројектом које је највећим делом финансирано из Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије у 2018. години..  

- На овој позицији су ребалансом буџета додата средства у износу од 1.900.000,00 
динара, а предвиђена су за суфинансирање пројекта којим је конкурисано код 
Министарства правде Републике Србије, а тиче се партерног уређења простора 
испред Хаџи- Проданове пећине у Рашчићима код Ивањице.  Укупан износ срестава 



 

планиран на овој позицији је 2.490.000,00 динара. Средства су коришћена у износу од 
2.456.071,20 динара. 
  

  
 

Туристичка организација 
                                                                                                                        општине Ивањица 

У Ивањици 31. 12. 2019. године                                                                           ВД Директор 
                                                                                                                      ________________________ 


