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Увод 

 
Туристичка организација општине Неготин се као јавна служба бави свим 

активностима везаним за унапређење и развој туризма локалне заједнице. Општина Неготин 

захваљујући свом географском положају, природним вредностима и историјским 

споменицима, очуваном традицијом и надалеко познатим винима, близини Дунава и богатим 

ловиштима, има све потенцијале да буде једна од водећих туристичких дестинација у 

Србији. Улога Туристичке организације и током 2019. године била је свеобухватна 

промоција у сврху стварања амбијента за реализацију имиџа општине Неготин као 

туристичке дестинације.  

 

Израда пропагандног материјала 

 
Једна од основних делатности Туристичке организације је израда пропагандног 

материјала, а ради што бољег упознавања туриста са свим  потенцијалима наше општине. 

Током  2019.  године штампан је  седећи пропагандни материјал: брошура „Туристички 

водич“ од 52 стране на српском језику у тиражу од 1000 комада,   једнолисна публикација 

„Неготин –град са мапом“ и „Неготин- општина са мапом“ у тиражу од 2000 комада на 

српском језику, једнослисна публикација „Вратна“ на српском језику у тиражу од 2000 

комада. У оквиру пројекта „7 Чуда Мехединског и Борског округа“ штампане су мајице, 

качкети и усб меморије. Такође је штампан и пратећи промо материјал (позивнице, плакати, 

захвалнице, дипломе, лепезе, заставе и мајице) за манифестације „Сајам меда и вина“, „Дан 

Дунава“ и друге манифестације. 

 

     

Интернет презентација 

 
Највећи број туриста доноси одлуку о свом путовању тако што прво потражи 

инфомације на интернету. Своје активности Туристичка организација редовно објављује на 

facebook страници и сајту www.toon.org.rs .  Путем објава и фотографија информисали смо 

јавност о нашим манифестацијама, сајмовима и целокупној активности. Овакав начин 

презентације показао се веома успешним јер смо у могућности да вршимо директну 

коресподенцију и одговарамо на постављена питања и понуде о сарадњи. Велики број људи 

јављао нам се са жељом да обиђе наш крај и затражио одређене информације. Свакодневним 

увидом о посетама нашој страници имамо могућност и да одредимо приоритете промоције. 

Највише заинтересованих је из Србије и то из  Београда, Новог Сада и Ниша. 

Веб сајт садржи комплетне и најновије информације о туристичким потенцијалима и 

понуди наше општине, прилагођен је за мобилне апликације и током 2019. године је 

редовно ажуриран. 

 

           У 2019. години настављена је и сарадња са Дунавским центром за компетенцију 

(Danube Competence Center ) на допуни интерактивног web портала www.danube.travel, као и 

www.danube-info.org. То су  промотивна платформе које имају за циљ промоцију  реке Дунав 

као нове туристичкe  дестинације за европско и светско тржиште. Потенцијалним туристима 

се нуди широк спектар активности (Римска рута, Путеви вина, Бајкинг, Пешачење, Лов и 

још много тога) које ће посетиоци портала лако проналазити и на основу њих правити 

планове за своје путовање. 

 

 

 

 

http://www.danube.travel/
http://www.danube-info.org/
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Информисање јавности кроз сарадњу и промоцију у штампаним и  

електронским медијима 
 

 У циљу промоције туристичке понуде Туристичка организација је сарађивала са тв и 

радио станицама и штампаним медијима. О свим својим активностима, као и о свим 

манифестацијама у којима је била главни организатор или суорганизатор давана су редовна 

саопштења и урађене рекламе на локалним и регионалним телевизијама: ТВ Бор, ТВ 

Кладово, ТВ Транс и ТВ Исток. За манифестације у којима је учествовала Туристичка 

организација рађени су плакати, флајери и позивнице. 

 

 

У 2019. години Неготин је посетило више медијских кућа: РТС, ТВ Прва, ТВ Пинк, 

Замедиа,  СТВ  Инфо Медиа, Корак 21, Радио Београд.  Објављени текстови о Неготину у 

Ревији „Уно”, „Вечерње новости”, „Туристички путоказ”, „Туристичке новине”, дневном 

листу „Данас” и „Политика”. Током целе године на порталима НГ „Портал” и „Бор 030” 

обајвљивани су текстови о раду и активностима Туристичке организације. 

 

  

Промоција на сајмовима на домаћем тржишту  

 
За развој туризма у нашој општини неопходно је учешће у сајамским 

манифестацијама. Неготинску општину на овим сајмовима представља Туристичка 

организација кроз различите садржаје који описују овај део источне Србије. Причу о далеко 

чувеном вину употпуњујемо костимираним аниматорима  и дегустацијама. На штанду своје 

место имају и сувенири израђени од природних материјала уметничко – занатске радионице 

„ЗанАрт“ и специјалитети из гастрономске понуде нашег краја. Кроз богат и садржајан 

промо материјал трудимо се да представимо и приближимо посетиоцима сајмова туристичку 

понуду наше општине. 

 

 

 

 

Фебруар – Међународни Сајам туризма у Београду                
                      

41. Међународни Сајам туризма у Београду одржан је у периоду од 21. до 24. 

фебруара. Међународни Сајам туризма у Београду је комерцијална, али и пословна 

манифестација  која својим изложбеним делом, богатим пратећим стручним програмом, као 

и забавним активностима за широку публику чини важан маркетиншки алат за 

свеобухватно представљање туристичких дестинација. Представници Туристичке 

организације општине Неготин искористили су ове четвородневне сусрете за презентацију 

туристичке понуде наше општине, али и размену искустава и успостављање пословне 

сарадње са другим туристичким организацијама, агенцијама и удружењима. По други пут 

Туристичка организација се представила у оквиру заједничког штанда „Доње Подунавље“ 

На заједничком штанду „Доње Подунавље“ Туристичка организација општине Неготин 

представила је своју понуду кроз заједничку промоцију туристичког садржаја са 

Туристичким организацијама Голубац, Мајданпек и Кладовo, јавним предузећeм 

Национални парк Ђердап и Управљачима туристичких простора Тврђава Голубачки град и 

Лепенски Вир. Током четири дана сајма, Туристичка организација успешно је представила 

туристичке потенцијале са посебним нагласком на вински туризам, модерне винарије, 

пивнице, сеоски и верски туризам. Другог дана сајма промовисан је заједнички промо 

материјал, промо филм и одржана је конференција за новинаре на којој су говорили 
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председници општина.  

            Поред богатог и садржајног промо материјала, сувенира, дегустације вина, на 

штанду је презентована  и гастро понуда „Неготинске Крајине“. Туристичка организација 

општине Неготин је током четири дана сајма представила потенцијале града и општине, 

заједно са представницима сеоских туристичких домаћинстава, смештајних објеката и 

винарија. И ове године је презентација на штанду „Доње Подунавље“ била изузетно 

посећена.  

 

Март – Винофест у Вршцу 

  

У Вршцу је  22. и 23. марта одржан четрнаести по реду сајам вина „Винофeст“. Сајам 

је окупио преко 60 излагача у великој сали хотела „Србија“. На овој дводневној винској 

манифестацији, Туристичка организација општине Неготин представила је вина Удружења 

винара Неготинске Крајине. Највеће интересовање владало је за црвеним винима 

неготинских винарија и сортом Црна Тамјаника. Поред винског туризма на сајму је 

промовисана манифестација „Сајам меда и вина“ и целокупна туристичка понуда општине 

Неготин.  

 

Април– Међународни Сајам туризма у Нишу 

 

У Нишу је од 18. до 20. априла 2019. године одржан  Међународни сајам туризма и 

активног одмора. Традиционално је окупио најзначајније туристичке посленике земље и 

региона, туроператере, хотелијере, туристичке организације, клубове адреналинских 

спортова као и остале гране привреде које учествују у развоју и пласману туристичких 

производа на домаћем и на иностраном тржишту. Сајам је окупио 40 туристичких 

организација и око 200 учесника из Србије и земаља региона.  

Туристичка организација општине Неготин узела је учешће у оквиру заједничког 

штанда са Туристичким организацијама Доњег Подунавља. На сајму је поред туристичких 

потенцијала општине Неготин представљена понуда активног одмора и сеоских туристичих 

домаћинстава.  

 

Мај- Београдски манифест – Београд 

 

По четврти пут Туристичка организација узела је учешће у манифестацији 

„Београдски манифест“ која се четврту годину за редом одржава на Калемгдану. 

Туристичка организација општине Неготин представила је туристичке потенцијале на 

Београдском манифесту, који је одржан од 24. до 26. маја. Београдски манифест је 

јединствена платформа за представљање најбољих манифестација и туристичких 

дестинација из Србије и региона. 

 

Јул- Сајам Дунава –Голубачка тврђава 

 

Туристичка организација представила се на „Сајму Дунава“  у  Голупцу одржаног  од 

26. до 28. јула где су се поред домаће туристичке понуде представили произвођачи 

традиционалних гастрономских специјалитета и рукотворина. Туристичка организација се 

представила својим промо материјалом, који се делио на штанду, а поред тога посетиоци су 

могли да пробају и неготинска вина. 
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Јул - Етно фестивал,  Кладовo  

 

На 14. „Етно фестивалу“  у  Кладову одржаног од 19. до 21. јула,  на неколико 

штандова представили су се произвђачи меда, ракије, вина и тадиционалних производа из 

наше општине, који су на штанду имали и брошуре туристичке организације. 

 

 

Септембар - Сајам Здраво-домаће- природно, Зајечар 

 

У Зајечару у организацији Регионалне привредне коморе од 20. до 22. септембра 

одржан је 8. Међународни сајам „Здраво-домаће- природно“.  На сајму је било преко 500 

излагача из Србије, земаља окружења и земаља Европске уније. На сајму се поред 

Туристичке организације представило и десетак произвођача сувенира, домаће хране и вина 

из наше општине као и сеоска туристичка домаћинства. 

               

 

Промоција на иностраном тржишту 

 
  Туристичка организација редовно доставља промо материјал Туристичкој 

организацији Србије, Регионалној привредној комори и Дунавском центру за компетенцију 

који на својим штандовима на иностраним сајмовима промовишу и нашу општину.  

 

Март – Међународни сајам туризма у Крајови 

    
Турстичка организација општине Неготин успешно је представила потенцијале 

општине Неготин на Међународном сајму туризма Олтенина 2019 у Крајови. 

Сајам туризма у Крајови је окупио домаће излагаче, али и учеснике из иностранства. 

Туристичка организација општине Неготин се представила на штанду Привредне коморе 

Крајова,  другог дана сајма.                             
 Посетиоци су посебно били заинтересовани за вински и културни туризам као и за 

манифестације које се одржавају у нашој општини. 

 

 

Унапређење развоја винског, сеоског, ловног и туризма  на Дунаву 

 
 Једна од основних делатности Tуристичке организације je промоцијa, развој, уређење и 

унапређење постојећих туристичких потенцијала.  

 Из угла туризма јако је важна чињеница да су виноградарство и винарство развијене 

гране пољопривредне производње у општини Неготин које представљају базу за развој 

винског туризма и јако атрактивних винских путева. Афирмацију вина и винских путева 

Туристичка организација вршила је кроз манифестације „Свети Трифун“, „Сајам меда и 

вина“ и „Крајинска берба“.  

 Још један битан сегмент туризма је и сеоски туризам. Туристичка организација је и 

прошле године одржавала сталну коресподенцију са власницима категорисаних сеоских 

домаћинстава, организовала едукације и радила на повећању броја регистрованих 

смештајних капацитета.  

 За развој ловног туризма у нашој општини веома је битна сарадња коју остварујемо са 

Ловачким удружењем „Хајдук Вељко - Петровић 1986“.  
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 У 2019. години у циљу туристичке промоције реке „Дунав“ организовали смо као и 

ранијих година манифестације „Дан Дунава“, „Ђердапску регату“ и туристичке вожње 

шетним бродом (катамараном) и промовисали сеоска туристичка домаћинсва која се налазе 

дуж Дунава. 

         У току пролећних и летњих месеци организовали смо чишћење  и уређење Рајачких, 

Рогљевских пивница и Вратњанских капија, који су били најпосећенији туристички 

локалитети, као и  Кусјака за летњу сезону. 

 

 

Манифестације – организација, суорганизација, подршка 

 
У савременој туристичкој понуди, манифестациони туризам представља вид који 

може да допринесе повећању обима потражње. Туристичка организација већ низ година 

успешно организује, подржава и координира низ манифестација, које доприносе 

обогаћивању туристичке понуде. 

 

    Организацијом Новогодишње вечери, Туристичка организација започела је радну 

годину. У центру града у новогодишњој ноћи наступио је познати поп- рок музички састав 

„OK BAND“. Организован је и ватромет у поноћ. 

 

Весела чаршија – организована је 19. јануара, а Туристичка организација била је један од 

организатора, заједно са Домом културе и власницима локала у Улици Кнеза Михаила. 

Манифестација којом се оживљава дух старе неготинске чаршије је прошла веома запажено 

и уз присуство великог броја људи. Ова манифестација постала је традиционална 

манифестација у нашој општини. Одржана је осми пут за редом. 

 

Свети Трифун -  Резањем славског колача и свечаним музичким програмом 14. фебруара 

на централном тргу на Рајачким пивницама обележена је слава винара и виноградара 

„Свети Трифун“. Манифестација је  привукла велики број љубитеља вина који су на 

Рајачким  пивницама  уживали у аутентичном амбијенту, доброј музици и познатом 

рајачком вину. Сеоска туристичка домаћинства из Рогљева и Рајца која пружају услуге 

исхране и смештаја у том периоду имала су запажен број гостију.  

 

Стазама Рајачког виногорја - Регионална планинарска акција у организацији ПД „Дели 

Јован“ и Туристичке организације „Стазама Рајачког виногорја“ одржана је 05. маја у 

склопу Мајских свечаности. Окупила је Планинарска друштва из окружења. На акцији је 

било око 200 учесника. Организован је пригодан културно уметнички програм и коктел уз 

поделу мајца и захвалница. 

Туристичка организација је у оквиру Мајских свечаности  била организатор и Етно 

дана, догађаја који се одржава 10. маја на централном градском тргу. На  тридесетак 

штандова своју  понуду представиле су месне заједнице општине Неготин. Поред домаћих 

производа, воћа, поврћа, припремљених заборављених јела, сира, меда, вина и ракије 

представници месних заједница су се потрудили да представе ношњу и обичаје свога краја. 

Међународни Сајам меда и вина -  организован је традиционално у оквиру Мајских 

свечаности и Дана општине, 11 и 12. маја под слоганом „Они виде мед и вино“ са циљем 

промоције и презентације меда и вина, ручних радова и етно баштине Неготинске Крајине. 

Ово је био 14.  сајам који организујемо са Удружењем  произвођача вина са ознаком 

географског порекла Неготинске Крајине и Друштвом пчелара „Хајдук Вељко“. Одржан је 

на централном тргу, под покровитељством Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација и Општине Неготин. Представило се око 300 излагача из целе Србије и 

десетак из суседне Бугарске и Румуније. Сајам је почео 11. маја у преподневним часовима 
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на градском тргу продајном изложбом меда и сувенира. На градском тргу је такође била 

постављена и фонтана вина па су посетиоци манифестације могли током два дана сајма да 

бесплатно дегустирају неготинска вина. Током преподнева одржано је оцењивање најбољих 

вина. Вина је оцењивао жири у саставу: проф. др Александар Петровић, председник 

комисије,  мастер-инжењер Николина Лисов и дипл.инж.техн. Маја Поповић.  

Сајам је свечано отворен 11. маја од 18 часова, на бини су се излагачима и посетиоцима 

обратили државни секретар Министарства трговине, туризма и телекомуникација, 

Мирослав Кнежевић, предеседник општине Неготин Владимир Величковић, директор 

Душан Петровић а здравицом су свима добродошлицу пожелели витез вина Миша Ћирић 

док је винску поезију казивао проф.др Слободан Јовић. На Градском тргу имали су концерт 

староградски оркестар „КонтрАкорд“ а након њих  концерт је имала Драгица Радосављевић 

Цакана са етно групом „Шара“. 

Сутрадан, 12. маја  сајам је настављен продајном изложбом меда и пчелињих производа, а 

за винаре је организован овилазак неготинских винарија. Од 10  сати у у музичком 

павиљону  градког парка одржано је предавање „Законска регулатива пчеларства у ЕУ и 

органско пчеларење“. Од 13 до 15 часова на градском тргу одржано је представљање 

народног изворног стваралаштва под називом „Поздрав из Крајине“. У поподневним 

часовима је наствљена продајна изложба вина. Од 18 часова,  у музичком павиљону 

градског парка, проф. др Слободан Јовић одржао је предавање и интерактивну радионицу са 

дегустацијом хране и вина на тему „Храна и вино“.   Музички програм започео је 

концертом на бини комбинованог квартета Уметничке школе „Стеван Мокрањац“  „Ars 

Community“ од 19 часова, одмах  затим наступ је имао блуз састав „Mr.Swagger and 

Cherryman“. Oд 20:30 сати, сајам је свечано затворен и додељене су награде и признања за 

најбоља вина. Вече је наствљено концертом популарног певача Џенана Лончаревића. 

   Такође смо у оквиру Мајских свечаности, 17. маја на централном градском тргу, 

организовали  Рок вече. 

Туристичка организација помогла је и организацију Дечијег карневала, који је због 

лоших временских прилика одржан 10. јуна.  

 

Весели спуст Тимоком -  Манифестација „Тимочка регата/ Весели спуст“ гуменим чамцима 

и кануима,  одржана је 09. јуна.  Спуст је кренуо од  моста код села Тамнич до места 

познатог као Тричков кладенац који се налази у подножју Рајачких пивница.  Гости 

манифестације били су Кајакашки клуб из Текије, Наутички клуб из Књажевца и Наутички 

клуб из Видина. Након регате дружење је настављено посетом овог најатрактивнијег 

локалитета у општини Неготин. 

 

Дан Дунава – У градском парку 01.07.2019. године одржана је ликовна радионица акварел 

техником. Учествовало је педесеторо деце узраста до 18 година, а за најбоље радове 

обезбеђене су награде.  Најмлађи учесници били су анимирани такмичењем у пецању 

дрвених рибица. Дана 15.07.2019. године на Кусјаку је одржана креативна радионица за 

децу. Деца су правила дунавске еко сувенире, на бродовима од папира слала поруке деци 

подунавских земаља. На креативној радионици у оквиру едукативног дела била је 

приказана изложба дрвених риба са Дунава. Деца су могла да се упознају са аутентичним 

изгледом риба са Дунава и њиховим називима.  У обе радионице била су укључена деца 

школског узраста неготинских основних школа као и деца из основне школе за образовање 

ученика са сметњама у развоју. Због лоших временских прилика централна прослава Дана 

Дунава је померена  на 21. јул 2019. године.  Централна прослава Дана Дунава одржана је 

на Кусјачкој плажи на Дунаву где је било организовано такмичење у веслању и пецању за 

децу док је  за остале учеснике била  организована регата од Михајловца до Кусјака, 

такмичење у лову сома бућком као  и такмичење у кувању рибље чорбе. За најбоље 
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такмичаре биле су обезбеђене су награде, пехари, медаље, дипломе и захвалнице. У 

музичком програму наступала је музичка група „Lead“   и  „КонтрАкорд“.  
 

 

Ђердапска регата - Учесници 18. Ђердапске регате, после тродневне пловидбе Дунавом, 

на коју су кренули са старта у Текији, дочекани су, традиционално, на крајњем одредишту, 

Кусјаку. Срдачну добродошлицу уз погачу, со и хладно освежење, приредили су им 

представници Туристичке организације и посетиоци овог купалишта, који су спас од 

врелине јулског дана потражили на плажи реке Дунав. И ове године регата се одвијала у 

три етапе. Прву етапу дугу 26 километара обележила је пловидба и пролаз кроз ХЕ „Ђердап 

1“. Друга, најдужа, са 46 километара, донела је много узбуђења учесницима у наставку 

пловидбе према другој ђердапској електрани. Трећа, последња, завршена је након пређених 

20 километара пловног пута Дунавом до Кусјака, као крајњег одредишта речног каравана. 

 

 

Концерт за Луиса - Велики концерт под називом „Мој живот је моје благо“, посвећен 

сећању на популарног интерпретатора Љубишу Стојановића Луиса, одржан је 23. јула под 

покровитељством Општине Неготин у организацији Туристичке организације Неготин.   У 

богатом музичком програму учествoвали су: Kатарина Милошевић и „Alpha režim“, Маја 

Живков, „Мagic band“, Неша Саита, Новица Неговановић, Бане Васић, Маја Луис, Сашка 

Јанкс, Немања Бачиловић, Младен Лукић, Даница Крстић, „Ars Community“, „Контракорд“, 

„Боеми“, Чедомир Марковић, Слободанка Данка Стојиљковић, Ренато Хенц, Стефан 

Петрушић и Тања Бањанин. Љубиша Стојановић Луис је више од деценију, у овом граду, 

организовао хуманитарне концерте и помагао рад Дома за децу без родитеља „Станко 

Пауновић” због чега је понео и титулу почасног грађанина Неготина.  

 

Сајам сувенира - У оквиру „Неготинског лета“  23. и 24. јула у градском парку одржан је 

сајам сувенира, где су се представили произвођачи из Неготина и околине, и из других 

градова из региона. На педесетак штандова представљени су заборављени традиционални 

занати, производи од коже, меда, лековитог биља, лицидара, воћа па све до ручних радова и 

накита.  

 

Мото скуп Прахово -У организацији Мото кулба „Free rider -17“ већ трећу годину за редом 

се организује Мото скуп у Прахову који окупља љубитеље двоточкаша из земље и 

иностранства. Туристичка организација и Месна заједница Прахово пружили су и ове 

године значајну подршку овом догађају. 

 Кањоном реке Вратне - Регионална акција коју организује планинарско друштво „Дели 

Јован“ из Неготина уз подршку Туристичке организације.  Одржана је 01. септембра,   

седми пут за редом, пешачило се од кањона реке Вратне до кањона реке Бигер. Акција је 

окупила око 200 учесника из планинарских друштава из региона. У туристичком смислу је 

значајна јер промовише Вратњанске прерасти које представљају један од најатрактивнијих 

природних резервата у Србији, сврставају их у седам чуда природе у Србији и под 

заштитом је Завода за заштиту природе, првог степена.   

 

Крајинска берба - 8. септембра на Рогљевачким пивницама у организацији удружења 

„Рогљевачке пивнице“, Месне заједнице Рогљево и Туристичке организације Неготин 

одржана је „Крајинска берба“. Посетиоци су били у прилици да присуствују берби 

винограда, као и традиционалном, давно заборављеном начину прераде грожђа. У оквиру  

манифестације организован је  сајам старих заната, вина и традиционалних производа и 

избор за најлепшу берачицу грожђа. Поред културно уметничког програма у забавном делу 

програма наступили су дувачки оркестар и оркестар Милета Костадиновића Цабе. 
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Етно сајам - У оквиру 54. Фестивала „Мокрањчеви дани“ Туристичка организација 

организовала је Етно сајам у шеталишној зони од 14. - 20. септембра. Учествовало је 

десетак  излагача, на штандовима су презентовани сувенири, ручни радови, вино и мед 

произвођача из Неготина.  

 

Новогодишња продаја сувенира - Од 19. - 26. децембра у шеталишној зони организован је 

новогодишњи продајно изложбени сајам на ком су се представили произвођачи сувенира и 

ручних радова. 

 

Дочек Нове 2020. године -  У децембру месецу Туристичка организација узела је учешће у 

организацији програма Новогодишњег дочека на тргу. Поред ватромета у поноћ, неготинци 

су имали прилике да уживају у наступу познате музичке групе „Valentinо“. 

 

 

Пројектне активности 
 

У оквиру пројектних активности, Туристичка организација је током марта 

аплицирала за средства код Министарства трговине, туризма и телекомуникација – Сектор 

за туризам, на  конкурсу за неповратна средства за пројекте промоције и унапређења 

квалитета понуде туристичких места. Том приликом средства су одобрена за пројекат под 

називом „14.  Међународни сајам меда и вина“. Од добијених средстава финансиране су 

пројектне активности сајма. 

Након тога аплицирали смо код Националне службе за запошљвљње Бор са 

пројектом Јавни радови под називом „Уређење и одржавање туристичких локација у 

општини Неготин”.  Одобрена су средства за реализацију истог. У оквиру пројекта пет 

радника је одржавало и уређивало туристичке локације у општини Неготин у периоду од 

01. јуна до 30. септембра. 

 

 

Реализација ИПА пројеката   
 

  

Почетком 2019. године завршена је реализација пројекта прекограничне сарадње са 

Румунијом „7 Wonders of Mehedinski and Borski“ – „7 Чуда Мехединског и Борског округа“. 

У јуну месецу је спроведена финална контрола пројекта од стране техничког секретаријата 

и донатора. Због успешних резултата на пројекту и позитивних оцена контроле пројекта,  

добијена средства су у поптуности оправдана. Након чега је и извршен повраћај новца у 

потпуности.   

 

Сарадња са државним органима, туристичким организацијама, 

привредним субјектима и невладиним сектором 

 
Добра сарадња са свим институцијама у функцији развоја туризма настављена је и 

током 2019. године.  

 

Јануар – Отврање информационог центра за мобилност 

09. јануара у просторијама Туристичке организације отворен је информациони центар за 

мобилност. Отварање овог центра, заједнички су у оквиру пројекта „Бисери ТрансДунава“ 

успоставили Туристичка организација општине Неготин и Регионална агенција за развој 

источне Србије (РАРИС). 
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Јануар – Састанак са представницима ГИЗ-а  

17. јануара одржан је састанак у просторијама Туристичке организације а затим обилазак 

терена на Рајачким пивницама у циљу прикупљања података ради припреме техничке 

документације за развојне и инфраструктурне пројекте на Рајачким пивницама. 

 

Aприл – Обука за пружаоце услуга у туризму  

04. и 05. априла одржана је обука за пружаоце услуга у туризму у малој сали општине у 

Неготину. Организатор ове обуке био је РАРИС, Одељење туристичке инспекције Ниш 

Туристичка организација општине Неготин. Едукација је обухватила актуелне теме 

неопходне за пословање у руралном туризму. 

 

Јун – Гостовање у емисији „Прело“ на Хепи телевизији 

08. јуна Туристичка организација  заједно са преставницима општине Неготин и 

директорима јавних установа општине Неотин узела је учешће у емисији „Прело“ која се 

емитује на Хепи телевизији. Туристичка организација је у емисији представила туристичке 

потенцијале Неготинске Крајине. 

 

Август – Учешће на почетној конференцији пројекта „Млади у туристичкој 

индустрији“ 

15. августа у просторијама општине Неготин одржана је почетна конференција пројекта 

„Млади у туристичкој индустрији“ као део пројекта „Подршка Европске Уније активном 

укључивању младих“ који финансира ЕУ и Влада Републике Србије. Туристичка 

организација је узела учешће на овој конфернецији и пружила подршку овом догађају. 

 

Октобар – Учешће на презентацији Геопарка Ђердап 

18. октобра у просторијама општине Неготин у организацији Туристичке организације, 

представника Националног парка Ђердап и Министарства за заштиту животне средине 

одржана је презентација о формирању и даљем раду заштићеног подручја „Геопарк 

Ђердап“. Презентацији су присуствовали представници јавних установа и пружаоци услуга 

у туризму.  

 

Октобар – Презнетација новог закона о туризму 

22. октобра у просторијама општине Неготин одржана је презентација новог закона о 

туризму.  Организатор ове презентације било је удружење „Рогљеваче пивнице“ уз подршку 

Туристичке организације. Закон о туризму презентовао је Републички туристички 

инспектор из Неготина. 

 

Новембар – Јавна расправа о предлогу уредбе о заштити и студији заштите споменика 

природе „Тунелска пећина прераст у кањону Замне“ 

13. новембра у просторијама општине Неготин одржана је јавна расправа о предлогу уредбе 

о заштити и студији заштите споменика природе „Тунелска пећина прераст у кањону 

Замне“ у организацији Министарства за заштиту животне средине. Туристичка 

организација је пружила подршку и узела учешће. Након расправе дат је предлог да се за 

управљча споменика природе „Тунелска пећина прераст у кањону Замне“ именује 

Туристичка организација општине Неготин. 

 

Новембар – Посета Лиценцираних туристичких водича Србије Неготину 

17. новембра у оквиру Стручног семинара за усавршавање знања туристичких водича 

организована је и посета Неготину. Туристичка организација и Музеј Крајине били су 

домаћини групи од 40 лиценцираних  туристичких водича и новинара.  
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Туристичка организација општине Неготин је и током прошле године у својој 

канцеларији, у Улици Краљевића Марка 6, прихватала туристе, пружила бесплатне 

информације, прикупљала податаке за потребе информисања туриста и упознавање туриста 

са квалитетом туристичке понуде, прикупљала статистичке податке о броју ноћења домаћих 

и страних туриста на територији општине Неготин.  

Све побројане активности део су вишегодишњег напора да Неготин и околина нађу 

своје место на туристичкој мапи Србије које им по културно историјским и природним 

лепотама припада. 

 

 

    У Неготину, 04.03.2020. године 

                                                                             Туристичка организација општине Неготин 

                                                                                               

                                                                                       ____________________________ 
 

  директор, Душан Петровић 

 

 

                                                                              Управни одбор Туристичке организације  

  општине Неготин 

                                                                                 

                                                                                   _________________________________ 

                                                                                   председник, Слободан Миливојевић  



 
 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 01.01. – 31.12.2019. ГОДИНЕ 

 
 
 

ПРИХОДИ У 2019. ГОДИНИ 
 
 
 
 
 
01 – ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА...........................................................13.928.000,00 
 
791111 Плате и додаци запослених.............................................3.588.000,00 
791111 Социјални доприноси на терет послодавца....................616.000,00 
791111 Накнаде у натури.....................................................................20.000,00 
791111 Социјална давања запосленима........................................100.000,00 
791111 Остали трансфери.............................................................9.604.000,00 
 
06 – СРЕДСТВА, ДОНАЦИЈЕ.............................................................695.000,00 
 
733251 Средства из донације по пројекту ''7 Wonders of Mehedinti and 
Borski''..................................................................................................695.000,00 
 
07 – ПРИХОДИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ..............................1.665.000,00 
733100 Министарство трговине,туризма и телекомуникација за 
манифестацију''Сајам меда и вина''............................................   800.000,00 
 
733100 Републичка дирекција за воде за манифестацију  ''Дан 
Дунава''.............................................................................................   165.000,00 
 
733100 Национална служба за запошљавање Бор за Јавне 
радове................................................................................................  700.000,00 
 
УКУПНО ПРИХОДИ ( 01 + 06 + 07 )...............................................16.288.000,00 
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РАСХОДИ У 2019. ГОДИНИ 
 
 

Конто 
 

ОПИС ТРОШКОВА БУЏЕТСКА 
СРЕДСТВА 

01 

СРЕДСТВА 
ДОНАЦИЈЕ 

06 
''7 Wonders of 
Mehedinti and 

Borski'' 

СРЕДСТВА ИЗ 
ДРУГИХ ИЗВОРА 

07 

УКУПНО 
 

01 + 06 + 07 
 

411000 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ 
ЗАПОСЛЕНИХ 

3.588.000,00 / / 3.588.000,00 

411100 Плате и додаци запослених 3.588.000,00 / / 3.588.000,00 

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 
ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 

616.000,00 / / 616.000,00 

412100 Доприноси за ПИО 431.000,00 / / 431.000,00 

412200 Допринос за здравство 185.000,00 / / 185.000,00 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 20.000,00 / / 20.000,00 

413100 Накнаде у натури 20.000,00 / / 20.000,00 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 
ЗАПОСЛЕНИМА 

100.000,00                                / / 100.000,00                                

414400 Остале помоћи запосленима 100.000,00                                / / 100.000,00                                

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 351.000,00 26.000,00 1.000,00 378.000,00 

421100 Трошкови платног промета 36.000,00 11.000,00 1.000,00 48.000,00 

421200 Енергетске услуге 60.000,00 / / 60.000,00 

421300 Услуге водовода и канализације 32.000,00 / / 32.000,00 

421400 Услуге комуникације 61.000,00 3.000,00 / 64.000,00 

421500 Осигурање запослених 15.000,00 / / 15.000,00 

421600 Закуп штанда за сајмове 147.000,00 12.000,00 / 159.000,00 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 226.000,00 227.000,00  453.000,00 

422100 Трошкови путовања у земљи 220.000,00 122.000,00 / 342.000,00 

422200 Трошкови путовања у 
иностранство 

6.000,00 105.000,00 / 111.000,00 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 3.672.000,00 1.284.000,00 957.000,00 5.913.000,00 

423100 Административне услуге 216.000,00 93.000,00 / 309.000,00 

423200 Компјутерске услуге / 25.000,00 / 25.000,00 

423300 Котизације и уписнине 216.000,00 / / 216.000,00 
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423400 Услуге информисања  759.000,00 306.000,00 364.000,00 1.429,000,00 

423500 Стручне услуге 115.000,00 / / 115.000,00 

423600 Угоститељске услуге 329.000,00 253.000,00 / 582.000,00 

423700 Репрезентација 648.000,00 / 58.000,00 706.000,00 

423900 Остале опште услуге 1.389.000,00 280.000,00 862.000,00 2.531.000,00 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 4.433.000,00 / 281.000,00 4.714.000,00 

424200 Специјализоване услуге 4.208.000,00 / 233.000,00 4.441.000,00 

424900 Остале специјализоване услуге 225.000,00 / 48.000,00 273.000,00 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ 

72.000,00 42.000,00 29.000,00 143.000,00 

425100 Текуће поправке зграде 28.000,00 42.000,00 / 70.000,00 

425200 Текуће поправке опреме 44.000,00 / 29.000,00 73.000,00 

426000 МАТЕРИЈАЛ 341.000,00 / 70.000,00 411.000,00 

426100 Административни материјал 50.000,00 / / 50.000,00 

426400 Материјал за саобраћај 187.000,00 / 6.000,00 193.000,00 

426800 Материјал за хигијену 15.000,00 / / 15.000,00 

426900 Материјал за посебне намене 89.000,00 / 64.000,00 153.000,00 

465000 ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 

408.000,00 / / 408.000,00 

4651004  Остале донације и трансфери 
гввјхвјхјдфсдс 

408.000,00 / // 408.000,00 

482000 РЕПУБЛИЧКЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 7.000,00 / / 7.000,00 

482100 Остали порези / / / / 

482200 Републичке таксе 7.000,00 / / 7.000,00 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 
РЕШЕЊУ СУДОВА 

80.000,00 / / 80.000,00 

483100 Новчане казне и пенали судова 80.000,00 / / 80.000,00 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 14.000,00 / / 14.000,00 

512200 Административна опрема 14.000,00 / / 14.000,00 

          УКУПНИ РАСХОДИ 13.928.000,00 1.252.000,00 1.665.000,00 16.845.000,00 
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 ДЕО НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ 2018.  .............................................................................................. 561.000,00 
 
УКУПНИ ПРИХОДИ У 2019.  .........................................................................................................................16.288.000,00 
 
УКУПНИ РАСХОДИ У 2019.  ..........................................................................................................................16.845.000,00 

 
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНИМА 31.12.2019.  ....................................................................................................... 4.000,00 
 

 
 

                                                                                                                                  Туристичка организација општине Неготин 
                                                                                                                                                 Душан Петровић, директор 

 
 




