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I - ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 

1. РАД  ОРГАНА  УПРАВЉАЊА 

  

 У току 2013. године, од планом предвиђених 4 (четири) сједнице, одржано je 5     (пет) 

сједница, што нам говори да је рад Управног одбора ЈУ „ТООП“ Прњавор,  у 2013. 

години био на завидним нивоу. 

 

 Наиме, у 2013. години дошло је до промјене чланова Управног одбора , односно до 

именовања новог в. д. Директора ЈУ „ТООП“ Прњавор, те је њихов рад интезивиран, 

пошто је анализирано постојеће стање у ЈУ „ТООП“, односно  усаглашаване и 

доношене одлуке које су битне за рад  Туристичке организације. 

 

 

 

2. ЗАПОСЛЕНОСТ 

  

У ЈУ „ТООП“ Прњавор тренутно су запослена 3 радника, од којих је један на 

трудничком боловању. 
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II- ФИНАНСИЈСКО  ПОСЛОВАЊЕ  ЗА  2013. ГОДИНУ 

 

1. АНАЛИЗА  ПРИХОДА: 

 

Рб. ОПИС ПЛАН ОСТВАРЕНО ИНД. 

1. Сред. из буџета општине (по основу гранта) 42.300,00 36.697,00 86,75 

2. Приход од боравишне таксе 6.200,00 4.939,00 79,66 

3. Средства по основу помоћи (из буџета) 5.000,00 5.079,00 101,58 

4. Средства од Министарства РС 7.000,00 - - 

5. Приход од камата 10,00 1,00 10,00 

6 Приход по  другом основу(поч.стање ЖР) 490,00 3.490,00 712,24 

 

УКУПАН ПРИХОД 61.000,00           50.206,00 82,30 

 

2. АНАЛИЗА ТРОШКОВА: 

 

Рб. ОПИС ПЛАН ОСТВАРЕНО ИНД. 

1. Бруто плате запослених 23.100,00 25.252,00 109,32 

2. Бруто топли оброк (регрес и остале исплате) 4.440,00 4.372,00 98,47 

3. Трошкови горива (кор. вл. аутомобила) 1.800,00 3.034,00 168,53 

4. Дневнице 200,00 449,00 224,50 

5. Трошкови комуникационих услуга 1.500,00 1.482,00 98,80 

6. Трошкови канцеларијског материјала 300,00 281,00 93,57 

7. Трошкови потрошног материјала 350,00 60,00 17,14 

8. Штампање промотивног мат. и рекламе 4.500,00 3.641,00 80,91 

9. Трошкови информисања (закуп домене) 300,00 50,00 16,67 

10. Трошкови комуналних услуга 300,00 218,00 72,67 

11. Трошкови репрезентације  100,00 0 - 

12. Трош. по уговору о дјелу и интелек. усл. 300,00 1.128,00 376,00 

13. Трошкови промоције (сајам,маниф,пројекти) 12.500,00 6.407,00 51,26 

14. Трошкови енергије(гријање) 1.600,00 1.410,00 88,12 

15. Трошкови закупа 4.800,00 0 - 

16. Трошкови платног промета 400,00 506,00 126,50 

17. Трошкови књиговодствених услуга 1.200,00 1.100,00 91,66 

18. Трош. по другом односу (таксе, ком. накн.) 500,00 727,00 145,40 

19. Неплаћене обавезе из децембра 2012. год 2.810,00 - - 

УКУПАН РАСХОД: 61.000,00 50.117,00 82,16 

СТАЊЕ   НА  ЖИРО- РАЧУНУ: ( 31.12.2013. )    89,00 КМ                                   
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III - ЗАКЉУЧНА  РАЗМАТРАЊА 

 

 Из приложеног се може видјети да су средства  из буџета општине добијена по основу 

гранта, у односу на планирана, остварена са 86,75%, док је разлика на укупном  приходу  

нешто већа, првенствено због планираних средстава  од Министарства РС по основу  

пројеката, а које ове године нисмо остварили. Средства која су планирана по основу 

помоћи из буџета општине су у потпуности реализована, а такође смо својим залагањем 

успјели добити 3.000,00 КМ донаторских средстава, која су уведена као „приход по 

другом основу“ 

 Такође, треба напоменути да смо у протеклој години, захваљујући својим властитим 

ангажовањем, успјели остварити вриједност од око 5.000,00 КМ (закуп учешћа на сајму 

у Крагујевцу и медијско представљање). 

 ЈУ „ТООП“ Прњавор је у 2014. годину ушла са неотплаћеним уговореним обавезама 

које се односе на набавку основних средстава и опреме из 2009. године, те дуговањима 

из предходног периода (неисплаћена закупнина за 2012. и 2013.годину; порези и 

доприноси за 11 мјесеци  2012-те године и 10 мјесеци 2013. године; дуговања по основу 

текућих обавеза  са 31. децембром 2013. године, 3 неисплаћена лична дохотка), у износу 

од 62.890,00 КМ  и са стањем на ЖР од 89,00 КМ. 

  

Да би лакше сагледали ситуацију у којој се налази ЈУ „ТООП“, структуру наших 

дуговања представљњамо у сљедећој табели: 

 

ДУГОВАЊА  ЈУ „ТООП“  ПРЊАВОР 

ЗА 2012/2013 ГОДИНУ 

Рб Назив 
Износ  КМ 

31.12.2012. 31.12.2013. 

1. Дуг за набавку основних сред. и опреме из 2009.год 10.0000,00 10.000,00 

2 Неплаћена зкупнина  4.800,00 9.600.00 

3 Порез на закупнину 521,7 0            939.00 

4 Неплаћени допринаси и порези за 2012, односно 

неисплаћене плате доприноси и порези за 2013.год 
19.858,00 40.804.00 

5 Дуг по основу текућих обавеза  са 31.12.2012/2013 2.462,00 1.547,00 

УКУПНО:                                                                                                             37.641,70  62.890.00 

 

 

 Ма колико разлоге оваквог финансијског стања тражили у неиспуњавању  обавеза 

самог оснивача према ЈУ „ТООП“ Прњавор, а сходно Одлуком о оснивању и Статуту 

ТО, гдје је видљиво да је оснивач дужан обезбједити средства и простор за рад ЈУ 

„ТООП“,невезано за грант и испуњеност буџета, ти разлози нису и једини.То говори и 

примјер смањеног прилива средстава од боравишне таксе, обзиром да у функцији нису 

Бања Кулаши и хотел „Нови национал“. Међутим, поставља се питање колики би 

финансијски ефекат био по ЈУ ТООП,и у томе случају, ако се зна да је руководство 
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Бање,још док је oна била у функцији, све пансионе претворила у болничке дане, чиме је 

избјегла плаћање боравишне таксе.   

Да би се превазишло овакво стање предлажемо оснивачу да , по узору на Центар за 

културу, од наредне године, плате запослених у ЈУ ТООП пребаце на трезор, а да се на 

основу плана активности усвоји пoсебна буџетска ставка из којих би се финансирале све 

манифестације значајне за општину.  

 

 

 

 

 

                                                                                                           в.д. Директорa ЈУ „ТООП  

                                                                                                            ______________________ 

                                                                                                            Драган Чолић, дипл. ецц 



ФИНАНСИЈСКО  ПОСЛОВАЊЕ  ЗА  2013. ГОДИНУ 

 

1. АНАЛИЗА УКУПНОГ ПРИХОДА 

 

ПРИХОДИ: 

 

Рб. ОПИС ПЛАН ОСТВАРЕНО ИНД. 

1. Сред. из буџета општине (по основу гранта) 42.300,00 36.697,00 86,75 

2. Приход од боравишне таксе 6.200,00 4.939,00 79,66 

3. Средства по основу помоћи (из буџета) 5.000,00 5.079,00 101,58 

4. Средства од Министарства РС 7.000,00 - - 

5. Приход од камата 10,00 1,00 10 

6 Приход по  другом основу(поч.стање 

ЖР+донације ) 
490,00 3.490,00 

712,24 

 

УКУПАН ПРИХОД 
61.000,00           50.206,00 

82,30 

 

 

2. АНАЛИЗА ТРОШКОВА 

 

Рб. ОПИС ПЛАН ОСТВАРЕНО ИНД. 

1. Бруто плате запослених 23.100,00 25.252,00 109,32 

2. Бруто топли оброк 4.440,00 4.372,00 98,47 

3. Трошкови горива (кор. вл. аутомобила) 1.800,00 3.034,00 168,53 

4. Дневнице 200,00 449,00 224,50 

5. Трошкови комуникационих услуга 1.500,00 1.482,00 98,80 

6. Трошкови канцеларијског материјала 300,00 281,00 93,57 

7. Трошкови потрошног материјала 350,00 60,00 17,14 

8. Штампање промотивног мат. и рекламе 4.500,00 3.641,00 80,91 

9. Трошкови информисања (закуп домене) 300,00 50,00 16,67 

10. Трошкови комуналних услуга 300,00 218,00 72,67 

11. Трошкови репрезентације  100,00 0 0 

12. Трош. по уговору о дјелу и инт, адвок. усл.) 300,00 1.128,00 376,00 

13. Трошкови промоције (сајам,маниф,пројекти) 12.500,00 6.407,00 51,26 

14. Трошкови енергије(гријање) 1.600,00 1.410,00 88,12 

15. Трошкови закупа 4.800,00 0 0 

16. Трошкови платног промета 400,00 506,00 126,50 

17. Трошкови књиговодствених услуга 1.200,00 1.100,00 91,66 

18. Трош. по другом односу (таксе, ком.накн,) 500,00 727,00 145,4 

19. 
Неплаћене обавезе из децембра 2013. (плате, 

доприноси. накнаде , закуп) 

    

2.810,00 0 0 

УКУПАН РАСХОД: 61.000,00 50.117,00 82,16 

СТАЊЕ   НА  ЖИРО- РАЧУНУ:                                          89,00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј   О   Р А Д У 

 
ЈУ „ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР“  

ЗА  2013. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

 

 

 

 

                                                      ПРЊАВОР, Јануар 2014. 



 2

 

САДРЖАЈ: 
 

 

 

УВОД: 
 

I- РАД  НА   ОРГАНИЗАЦИЈИ  ТУРИЗМА  ОПШТИНЕ   ПРЊАВОР 
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УВОД: 
  

 

 У скалду са чланом 11. Статута ЈУ „Туристичке организације општине Прњавор“ 

доставља се Извјештај о раду ЈУ „ТООП“ Прњавор за 2013. годину. 

 

 Извјештај о раду ЈУ „ТООП“ Прњавор заснива се на реализацији Програма рада за 

2013. годину, задацима рада Туристчке организације прописаним Законом о туризму, 

као и на реализацији дјелатности дефинисаних Одлуком о оснивању ЈУ „Туристичке 

организације општине Прњавор“. 
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I-РАД НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТУРИЗМА У ОПШТИНИ ПРЊАВОР  
 

 

 

1. АЖУРИРАЊЕ  БАЗЕ  ПОДАТАКА 
 

 Истраживање тржишта (понуде и потражње) је континуиран процес који је трајао 

током цијеле године. Oвим истраживањем обухваћени су смјештајни капацитети, 

природне и антропогене туристичке вриједности, туристичка супраструктура и 

саобраћајна повезаност. 

 

 Обрадом прикупљеног материјала добијен је увид у туристичке потенцијале и 

могућности општине Прњавор. Ови подаци служиће као основа за прављење развојних 

планова, информативно-пропагандног материјала и других активности неопходних за 

развој туризма општине Прњавор. 

 

 Помоћу прикупљених података добили смо увид и направили преглед о следећим 

карактеристикама: 

  

                - број угоститељских објеката, 

 - врста објеката, 

 - смјештајни капацитети, 

 - категорија, 

 - цијена смјештаја и 

 - контакти 

 

 Такође смо, путем мјесечног прикупљања података о броју гостију и броју остварених 

ноћења, направили табеларни преглед кретања броја гостију и броја ноћења на подручју 

општине Прњавор у 2013. години, као и преглед структуре гостију , те уплаћене 

боравишне таксе за протеклу годину.   

 

 Прикупљањем ових података установљено је, да је укупан број гостију, који су 

боравили у нашим објектима,  у 2013. години 1336, од тога је 392 домаћих и 944 

страних. 

 

 У 2013. години остварено је укупно 2728 ноћења, од чега су 745 ноћења остварили 

домаћи гости , а 1983 ноћења страни гости.  

 

 Из горе наведеног видљиво је да се укупан број гостију у 2013. години  у односу на 

2012. годину,  смањио за 43,82%,( са 2378 гостију у 2012. години на 1336 гостију у 

2013. години),што представља далеко већу тенденцију пада у односу поређења 

2011/2010, гдје је остварено смањење брoја гостију од 11,69%, односно поређења 

2012/2011, гдје је остварено смањење од 26,97%  

 

 Укупан број остварених ноћења смањио се  за чак 73,29% (са 10212 ноћења у 2012. 

години на само 2728 ноћења у 2013. години), што доводи до закључка да је стање у БРЦ 
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„Кулаши“, која не ради од  почетка четвртог квартала 2012. године, увелико утицало на 

кретање броја гостију и броја ноћења на подручју наше општине. 

 

 Сходно овоме, забиљежен је и смањен   приход од уплаћене боравишне таксе  са 

6.661,24 КМ на 4.938,52 КМ. Износ средстава добијених по основу плаћања боравишне 

таксе смањен је за 25,86%. 

 

 Ова несразмјера између процента смањења броја ноћења и процента смањења 

средстава добијених по основу плаћања боравишне таксе, може се објаснити 

чињеницом да смо највећи број ноћења остваривали у БРЦ „Кулаши“, да смо управо од 

њих добијали најмање средстава од уплате боравишне таксе.  

 

 Тако је у БРЦ „Кулаши“ 2010 остварено чак 15359 ноћења, а уплаћено свега 682,00 КМ. 

Слична ситуација била је и 2012. године, односно до њеног  затварања, гдје је остварено  

6816 ноћења  и уплаћено 1.410,00 КМ боравишне таксе. 

 

 Треба истакнути, да поред чињенице да, из године у годину, долази до смањења броја 

гостију и броја ноћења на подручју наше општине, али и до  несразмјера износа  

средстава остварених по основу тог ноћења. 

 

Ови подаци нам показују да је потребно да се подузму одређене активности и  мјере 

како би се висина прихода остварених по основу уплате боравишне таксе одржала, 

односно повећала.  

 

 

 

2. ОРГАНИЗОВАЊЕ  МАНИФЕСАТАЦИЈА 
 

 

 

� „ПРВОМАЈСКИ  ПОХОД  НА  ЉУБИЋ“ 

 

ЈУ „ТООП“ је у 2013. години ,по пети пут, организовала манифестацију под називом 

„Првомајски поход на Љубић“, чији је основни циљ афирмација излетничког и 

сеоског туризма на подручју планине Љубић, односно промоција излетничке 

дестинације „Равно брдо“. Ово подручје је веома значајно за развој туризма наше 

општине. С једне стране имамо  „Бању Кулаши“ и ергелу „Вучијак“, а с друге стране је 

језеро Дренова, познато по улову капиталних примјерака разне рибе. 

 

Поред своје љепоте, Љубић обилује великим бројем јестивих гљива, али и љековитог 

биља, међу којим је и ријетка трава ива, што привлачи љубитеље природе да све чешће 

посјећују ово мјесто. 

 

Такође, и ове године на манифестацији је остварено и активно учешће 

Извиђачког одреда „Кестенград“ Прњавор, чији су чланови дан раније 
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стигли на локацију Равно брдо. Они су уз логорску ватру,  дружење, гитару и пјесму , 

сутредан дочекали прве госте на овој манифестацији. 

 

Многобројни излетници су и ове године, уз музику и дружење,   уживали  у 

специјалитетима, које су за њих припремили  чланови Ловачког удружења „Борик“. 

Поред ловачког гулаша и рибљег паприкаша, посјетиоци су били послужени 

традиционалним првомајским пасуљом, производима  спремљеним од интегралног 

брашна, чији је произвођач фарма „Јокић“, те разноврсним традиционалним јелима 

познатог произвођача „Симеуна“. 

Манифестацију је увеличао и наступ КУД „Пронија“ Прњавор, чији су чланови извели 

сплет игара. 

 

Такође, и ове године ЈУ „ТООП“ Прњавор је допринијела да се ,по други пут, успјешно 

реализује заједнички  пројекат у коме су учествовале туристичке организације: 

Дервенте, Српца и Прњавора, а који је подржало и финансијски помогло Министарство 

за трговину и туризам. То је био добар примјер међуопштинске, односно регионалне 

сарадње туристичких организација, који је на прави начин показао да се заједничким 

залагањем у промоцији  може постићи далеко виише резултата. 

 

Пројекат , чији је носилац активности био ТОД, реализован је под називом: 

  

 

 

� „111 КИЛОМЕТАРА МОНАШКИМ СТАЗАМА-БИЦИКЛОМ 

 

 Пројектом је реализовано бициклистичко пропутовање средњовјековним манастирима, 

смјештеним у долини  ријеке Укрине, чија маршута повезује пет средњовјековних 

манастира и износи око 111 километара. 

 

 Учесници бициклијаде су кренули из манастира Покрова Пресвете Богородице у  

Доњој Бишњи, затим је посјећен манастир у Доњем Детлаку, те манастир Осовица на 

Мотајици, потом манастир Ступље и на крају манастир Липље. 

 

 Путовање је трајало три дана , а учесници су имали оброке и преноћишта у 

манастирима Осовица и Ступље. 

 

 ЈУ „Туристичка организација општине Прњавор“, је угостила бициклисте  у СПЦ 

„Борик“, гдје им је обезбјеђен оброк и освјежење , а потом уз сурадњу радника из наше 

полиције, колона је безбједно спроведена кроз Прњавор према магистралном путу, те 

његовим преласком на Вијаци наставила вожњу према манастиру Ступље.  

 

 

� ПРЊАВОРСКИ ВАШАР-ИЗЛОЖБА РАСНИХ ГРЛА СТОКЕ 

 
 ЈУ „ТООП“ Прњавор је ове године, по први пута узео активно учешће у организацији 

познатог „Прњаворског вашара“, у оквиру којег је организована манифестација 
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„Изложба расних грла стоке“, чији је основни циљ био враћање значаја Прњавора као 

привредног, односно пољопривредно-сточарског краја. 

 

 Поред саме изложбе, која је била право освјежење прњаворског вашара, гдје су 

подјељена многобројна признања, ЈУ „ТООП“ Прњавор је организовала и окргли сто- 

стручно предавање на теме. 

  

-  Природни ресурси општине Прњавор са акцентом на кориштењу и 

очувању пољопривредног земљишта и 

 

- Селекција у сточарству при избору расних грла која ће служити за 

производњу млијека 

 

 

 

 

� „КЕСТЕНИЈАДА  2013“ 
 

 Ова манифестација је одржана 19. октобра на „Тргу српских бораца“, а њен основни 

циљ био је промоција културних и привредних  ресурса наше општине.  

 

 Поред великог броја  домаћих излагача,  на овој манифестацији били су присутни и 

гости из Македоније, Израела, Хрватске  и БиХ, као и чланови градског хора и „Школе 

за музичко образовање Прњавор“, који су премијерно извели химну „Ода кестену“, 

направљену специјално за ову прилику. 

 

 

� „ПАЛАЧКОВАЧКО  ПРЕЛО“ 

 

Манифестација, коју је ЈУ „ТООП“ Прњавор организовала 22. децембра у етно селу 

„Укрински рај“, a  представља реконструкцију старог обичаја дружења и израде 

ручних  радова уз игру и пјесму.  

 

 Основни циљ ове манифестације је очување традиције и обичаја народа прњаворског 

краја, а програм је обухватао: 

 

- Презентацију традиционалних јела (мрсних и посних) која су се спремала 

на овом подручју , што свакако укључује и јела од пилећег меса, јер познато 

је да се „печено пиле“ увјек налазило на трпези када су се у нашим сеоским 

домаћинствима дочекивали гости. 

- Такмичење у кувању ракије и вина; брзом плетењу; ткању.. 

- Народне игре: припетљавање; прстеновање; натпјевавање... 

- Избор лажова године, 

-  

 Цјеловечерња манифестација пропраћена је  са богатим музичким програмом  кога су, 

поред изворних група, сачињавали и чланови КУД „Пронија“ из Прњавора. ТВ „К3“ и 
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Радио Прњавор извршили су јавно снимање комплетног  програма, који је потом 

емитован  , што представља велики значај у самој промоцији прњаворског краја и саме 

манифестације. 

 

 

 

 

3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ТУРИСТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈА 

И ИНСТИТУЦИЈАМА 

 

 Током 2013. године ЈУ „ТООП“ је одржала низ састанака са свим субјектима везаним 

за туризам наше општине, са циљем заједничког наступа и договора око приједлога 

пројеката из области туризма. 

 

 Добру сарадњу остварили смо са КУД-овима, а посебно са КУД „Пронија“, те 

руководством ЈУ „Школа за оснвно музичко образовање Прњавор“, који су нам 

излазили у сусрет приликом организовања догађаја и манифестација. 

 

 Чврсту сарадњу имамо како са Удружењем жена „Тканица“ Прњавор, које заједно са 

нама наступа на сајмовима, тако и са другим удружењима као што је Удружење РВИ 

Прњавор, преко којег смо остварили контакте и сарадњу са удружењима  из 

Крагујевца. 

 

 На крају, требамо истакнути нашу  изузетно добру сарадњу са Туристичким 

организацијама у окружењу, коју смо развили у циљу стварања јединственог 

туристичког производа регије, а посебно са „Туристичком организацијом општине 

Дервента“, са којом учествујемо  у заједничким пројектима, као што је  манифестација 

„111 километара монашким стазама бициклом. 

 

 

 

II- ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОПАГАНДНИМ  АКТИВНОСТИМА  И  

НОВИМ   ПРОЈЕКТИМА 

      
 

 О самог свог оснивања ЈУ „ТООП“ Прњавор је настојала да кроз свој рад и дјеловање 

очува традицију и народно благо нашег краја. Тако је покренут пројекат, који је окупио 

све оне који су, израдом ручних радова, изразили жељу за дружењем и чувањем наше 

традиције и богаства, са циљем да формирају властито удружење, што је након 

двогодишњег рада при ТО, гдје су одржане и њихове двије изложбе: 
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 -„Вриједне руке“ и 

 -„Из бакине шкриње“  

 

ЈУ „ТООП“ Прњавор је такође свесрдно подржала пројекат под називом 

„Етномузиколошка истраживања општине Прњавор“. 

 

Овај пројекат, чији је основни циљ очување традиције, културе, народног богаства и  

музичког стваралаштва , надовезује се на наша настојања и циљеве, те тако доприноси 

да заједно сачувамо „народно благо“, а што је најбитније, да ово настојање пренесемо 

на младе генерације . 

 

Управо из овог разлога , ЈУ ТООП“ Прњавор је током 2013. године настојала да подржи 

и да се укључи у сва збивања која су везана за  ову тематику, што је резултирало 

организовањем манифестације „Палачковачко прело“ у децембру ове године. 

 

Други пројекат који је покренут , био је промоција и развој саме прњаворске привреде, 

те су везано за ову активност организоване двије манифестације: Изложба расних грла 

стоке“, „Кестенијада 2013“, 

 а започет и трећи велики пројекат ,који ће се реализовати у августу 2014. године, под 

називом  КОТЛИЋ  ЗА  „GUINNESSA 2014“. 

 

 

 1.  УЧЕШЋЕ  НА  САЈМОВИМА  И  МАНИФЕСТАЦИЈАМА 
  

 Током 2013. године, ЈУ „ТООП“ Прњавор је вршила промоцију туристичких 

потенцијала наше општине путем учешћа на следећим сајмовима и манифестацијама:  

 

 

� „ДАНИ  ЗИМЕ   НА КОЗАРИ“ 

 
 Ова манифестација, шеста по реду , одржана је почетком фебруара 2013. године на 

Козари, а Прњавор су поред ЈУ „ТООП“ Прњавор, успјешно представили и чланови 

извиђачког одреда „Кестенград“ Прњавор, који су сачињавали спортски дио екипе, који 

се такмичио  у спортском дијелу програма. 

 

 

 

� МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ТУРИЗМА „БИЈЕЉИНА 2013“ 

 

 Сајам је одржан од 18-20.04.2013. године у етно селу „Станишићи“, у сајамском 

простору „Москва“, гдје је ЈУ „ТООП“ Прњавор заједно са произвођачем природне 

шљивовице „Гусачанка“, успјешно преставила нашу општину. 

 

 

 



 10

� МЕЂУНАРОДНИ  САЈАМ „ЛОРИМЕС 2013“ Б. ЛУКА 

 

 Традиционални сајам лова, риболова, екологије и спорта под називом „ЛОРИМЕС 

2013“ ,одржан је у Бања Луци од 07.11.-10.11.2013, а у оквиру којег је учествовало 

преко 85 излагача из Републике Српске, Федерације БиХ и земаља из окружења. 

Посјетиоци су могли да виде најмодернију ловачку и риболовачку опрему, оружје 

различитог калибра, те експонате и трофеје ловачких друштава. Овогодишњи сајам је, 

мада у нешто мањем броју, окупио и туроператоре, туристичке организације и агенције. 

 

 Туристичке организације су имале заједнички наступ, који је обезбјеђен одстране 

ТОРС-е, а поред ЈУ „ТООП“ Прњавор, нашу општину су успјешно представли 

удружење жена „Тканица“ и познати произвођач ракије „Гусачанка“. 

 

 

� МЕЂУНАРОДНИ „САЈАМ  ТУРИЗМА  И СЕОСКОГ ТУРИЗМА“ 

КРАГУЈЕВАЦ 

          

    

ЈУ „ТООП“ Прњавор је учествовала на 5. међународном „Сајму туризма и сеоског 

туризма“, који је одржан од 28. до 30. новембра 2013 године  у Крагујевцу, у хали 

крагујевачког  „Шумадија сајма“. 

 

ЈУ „ТООП“  је на самосталном штанду, на коме су учршће узели удружење жена 

„Тканица“; етно село „Укрински рај“, те  месна индустрија „Тривас“, представила 

нашу општину у најбољем могућем свјетлу, а акценат је стављен на промоцију догађаја 

„Котлић за Guinissa 2014“ који ће се одржати у Прњавору 19. Августа 2014, што је 

привукло велику пажњу посјетилаца. 

 

 Колики је ефекат нашег присуства поменутом сајму на најбољи начин свједочи одлука 

директора Туристичке организације Србије да Прњавор уврсти у туристички календар 

интересантних  дестинација у БиХ, које треба посјетити. 

 

 

 

     2. ИЗРАДА ТУРИСТИЧКО-ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА 
 

 

У протеклој години ЈУ „ТООП“ је извршила доштампавање већ постојећег туристичко-

пропагандног материјала. 

Извршено је доштампавање: 

 

 - „Туристичког информатора“ 

 - „Туристичке карте“, те 

 - „Календара манифестација“ 
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Такође, смо, у 2013. Години, штампали и једну нову брошуру под називом 

„Објективом кроз Прњавор“, у којој су путем фотографског апарата приказани сви  

туристички потенцијали и занимљива догађања на подручју наше општине.  

  

 

      3.  ОДРЖАВАЊЕ  WEB-СТРАНИЦЕ 
 

Постојећа web-страница ЈУ „ТООП“ није  у 2013. години надопуњена новим садржајем, 

наиме унесена су хронолошки нека дешавања у протеклој години, али није било рада на 

њеном проширењу и обогаћивању садржаја, па смо зато на новоотвореној 

„facebook“страници поставили све најаве и занимљивости које су се дешавале у 

протеклој години. 

 

 

 

 

4. ПРОМОЦИЈА ПУТЕМ МЕДИЈА 
 

 Све активности ЈУ „ТООП“ Прњавор, у 2013. Години, биле су медијски покривене, 

било путем телевизије, штампаних или електронских медија. Овај вид промоције веома 

је важан како за саму установу, тако и за туристичке потенцијале општине. У прилог 

томе иде и чињеница да смо све наше активности јавно објавили , нарочито путем 

гостовања у програмима  ТВ К3.  

 

 Такође, смо били и јавно попраћени приликом учешћа на сајму у Крагујевцу, гдје смо 

29.11.2013. имали наступ уживо на ТВ „Шумадија“ Крагујевац, као и на радију Нови 

Сад , у емисији „Туристичка призма“, те београдском листу „ПОЛИТИКА“... 

 

 

ЗАКЉУЧАК: 

 

 

 ЈУ „ТООП“ Прњавор је у извјештајном периоду обавила низ значајних активности 

везаних за промоцију и развој туризма општине Прњавор:  
  

 - Ажурирала базу података, 

  

 -  Наставила рад на пројекту  очувања традиције и нараодног блага нашег   

                   Краја, као и на пројекату „Етномузиколошка истраживања општине 

                   Прњавор“ 

 

 - Успоставила сарадњу са другим Туристичким организацијама у околини, са          

                    циљем регионалне сарадње и заједничких  пројеката из области туризма, 

  

 - Наставила континуирану сарадњу са релевантним институцијама , као што су  

                    ТОРС и Министарство трговине и туризма РС, 
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 - Организовала манифестације: „Првомајски поход на Љубић“; „Изложба      

                   расних грла стоке“; „Кестенијада 2013“ и „Палачковачко прело“ 

 

 - Присуствовала и узимала активно учешће на сајмовима, манифестацијама и  

    догађајима туристичког карактера. 

 

 - Извршила  доштампање већ постојећег туристичко-пропагандног, те         

     штампање нове брошуре „Објективом кроз Прњавор“  

 

                  -Започела нови пројекат под називом „КОТЛИЋ ЗА GUINNESSA 2014“ 

 

 Колико ћемо постићи у наредном периоду увелико зависи од разумјевања локалне 

заједнице и њеног схватања значаја туризма као привредне гране. 

 

 За очекивати је да ће привредни и други субјекти општине Прњавор наћи свој интерес 

и начин сарадње са ЈУ „ТООП“ Прњавор, те изнаћи могућност њеног додатног 

финансирања у циљу постизања што бољих резултата. 

 

 

 

 
 

У прилогу: 

- Табеларни преглед укупног броја гостију  

   и броја ноћења у 2013. години. 

-Табеларни преглед кретања броја гостију, ноћења и 

  уплаћене боравишне таксе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     в.д Директор ЈУ „ТООП“ 

                                                                                                    __________________________ 

                                                                                                        Драган Чолић, дипл. ецц 



 

 

1. Износ од 2.000,00 КМ, уплаћен по закључку број: 01/1-434-55-1/13 од 26.04.2013.год, 

утрошен је за помоћ у  финансирању манифестације „ Првомајски поход на Љубић“, 

према рачунима: 

  БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ЗА 2013. ГОДИНУ 

ДОЗНАЧЕНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 
И8ЗВЈЕШТАЈ О УТРОШКУ 

СРЕДСТАВА 

ДАТУМ ГРАНТ ИЗНОС ОПИС 

24.01.2013.         Грант за ДЕЦЕМБАР 2012                      4.690,00 
Из средстава добијених по основу 

гранта а која за 2013. годину износе 

36.697,00 КМ исплаћено је следеће: 

- Нето плате запослених ( за 10 

мјесеци)..........................21.598,42 КМ 

-Бонови (за 10 мјесеци)...3.885,00 КМ 

-Порез и допр. (за 2 мј)....4.141,07 КМ 

УКУПНО.......................29.624,49 КМ 

 

 Разлика од 7.072,51 КМ утрошена је 

у сљедеће: 

- Трoшкови телекомa.......1.455,76 КМ 

- Трош. електрич. енер....1.410,33 КМ 

-Књигов. услуге...............1.100,00 КМ 

-Комуналне услуге..............217,76 КМ 

- Трош. провизије ...............506,30 КМ 

-Судске таксе.......................505,00 КМ 

-Трошкови ос. лица...............29,00 КМ 

- Комун. накнада...................21,55 КМ 

- Адвокатске услуге.........1.107,00 КМ 

-Трош. одржавања..............191,20 КМ 

-Трош. канцел. матер..........361,10 КМ 

-Потрошни материјал.........167,51 КМ 

 

Поред средстава добијених на основу 

гранта, ЈУ „ТООП“ је добила  и 

средства по основу захтјева ЈУ 

„ТООП“ за помоћ у финансирању, а 

која је одобрио начелник општине 

закључцима бр: 

-01/1-434-55-1/13 од 26.04.2013.год. 

-01/1-434-116/13 од 30.09.2013.год 

-01/1-014-269-1/13 од 14.10.2013.год. 

-01/1-434-138-1/13 од 27.11.2013. год. 

 

Укупан износ ових средстава је 

5.079,82 КМ а утрошена су, према 

приложеним копијама фактура, за  

потребе које су наведе на појединим 

закључцима. 

27.02.2013. Грант за   ЈАНУАР 2.820,00 

       ---               ---             --- 

11.04.2013 

11.04.2012.  

Грант за ФЕБРУАР 

Грант за   МАРТ 

2.820,00 

2.820,00 

24.05.2013. 

 

Грант за   АПРИЛ 

 

3.384,00 

10.06.2013. 

13.06.2013. 

Помоћ за манифестацију 

Грант за  МАЈ 

2.000,00 

3.384,00 

УКУПНО ГРАНТОВИ:  (ЈАНУАР– ЈУН ) 

ПОМОЋ  ИЗ БУЏЕТА............................ 

19.918,00 

2.000,00 

18.07.2013. Грант за  ЈУН 3.384,00 

 

23.08.2013. Грант за  ЈУЛ 
 

2.397,00 

03.09.2013. Грант за  АВГУСТ 2.394,00 

14.10.2013. 

21.10.2013. 

21.10.2013. 

24.10.2013. 

Сред. за изложбу стоке 

Грант за СЕПТЕМБАР 

Помоћ нач. за изл. стоке 

Грант за  ОКТОБАР 

600,00 

        2.400,00 

1.979,82 

3.102,00 

26.11.2013. Грант за НОВЕМБАР         3.102,00 

03.12.2013. 

00.12.2013. 

00.12.2013. 

Ср. за сајам -Крагујевац 

Грант за  ДЕЦЕМБАР 

Ср. по основу ребаланса 

500,00 

- 

- 

УКУПНО ГРАНТОВИ: (ЈУЛ – ДЕЦ. ) 

ПОМОЋ ИЗ БУЏЕТА................................... 

РЕБАЛАНС..................................................... 

16.779,00 

3.079,82 

- 

УКУПНО  ГРАНТОВИ:  2013. 

УКУПНО ПОМОЋ ИЗ БУЏЕТА: .............. 

РЕБАЛАНС:(7.000,00)...................................   
Укупно из буџета:...........................................  

36.697,00 

     5.079,82 

- 

41.776,82                                                                    



- Рн. бр  4/76 - „Матрица“ д.о.о.  .............................................................................234,00 КМ    

- Рн. бр 18/13-  Месница „Пеулић“............................................................................75,42 КМ    

- Рн. бр 48/13- Месара  „ Марковић“.......................................................................110,00 КМ   

- Рн. бр 6/13- Пекара „Цвијета“...............................................................................110,00 КМ   

- Рн. бр 70-0/13- „Vecccop“ d. o.o............................................................................255,69 KM   

- Рн. бр К-250- Домаћа храна „Синеуна“................................................................234,00 КМ   

- Рн. бр 23/2- Угоститељска радња „РБ“.................................................................360,00 КМ   

- Рн. бр 1255- „Меtalex“ d.o.o...................................................................................164,07 КМ 

-Рн. бр 1248- „Metalex“ d.o.o......................................................................................92,14 KM 

-Рн. бр 1245- „ Metalex“ d.o.o.. ...............................................................................130,72 KM  

-Рн. бр 108/13- „Радио  Љубић“ д.о.о......................................................................100,00 КМ 

-Рн. бр 60-05/2013-  „Домуз-Транс“ д.о.о...............................................................351,00 КМ 

 Укупно: ................................................................................................................2.217,04 КМ  

 

*Остали трошкови ове манифестације финансирани су из средстава пристиглих по 

осниву плаћања боравишне таксе   

 

2. Износ од 600,00 КМ, уплаћен по закључку број:  01/1-434-116/13 од 30.09.2013.год, 

утрошен је за суфинансирање изложбе расних  грла стоке , односно трошкове 

одржавања  округлог стола ( стручног предавања): 

 

Рн. бр 08/2013- „Maximilijan“Прњавор...................................................................580,00 КМ   

 

3.  Износ   по закључку број:   01/1-014-269-1/13 од 14.10.2013.год., у износу од 1979,82 

КМ, утрошен је за трошкове покровитељства туристичко- привредне манифестације 

„Републичка изложба расних грла стоке Прњавор 2013“ 

 

Рн. бр 225/2013- штампарија „Петрограф“.............................................................241,02 КМ   

Пн. Бр 1/546-Штампарија „Петрограф“- „Петроолимп“....................................1.738,80 КМ 

Укупно:..................................................................................................................1.979,82 КМ    

    

4.   Износ од 500,00 КМ, уплаћен по закључку број:  01/1-434-138-1/13 од 27.11.2013. 

год, утроше је за суфинансирање учешћа ЈУ „ТООП“ на међунараодном сајму туризма 

у Крагујевцу: 

 

Налог бр: 40/13.........................................................................................................864,60 КМ 

 

*Разлика је исплаћена из средстава  ЈУ „ТООП“. 

                                        

 

 

                                                                                                        ПОДАТКЕ ДОСТАВИО: 

                                                                                                        _______________________ 

                                                                                                         Драган  Члић, дипл.ецц 

 

 



ПРЕГЛЕД УКУПНОГ БРОЈА ГОСТИЈУ И БРОЈА НОЋЕЊА У 2013. ГОДИНИ 
 

 

 

Мј 

СВЕУКУПНО 

УКУПАН БРОЈ ГОСТИЈУ УКУПАН БРОЈ НОЋЕЊА 

Домаћи Страни Свеукупно Домаћи Страни Свеукупно 

I  28 40 68 44 65 109 

II 29 49 78 81 99 180 

 

III 
18 90 108 28 222 250 

IV 26 61 87 45 100 145 

V 38 128 166 67 240 307 

VI 41 43 84 65 101 166 

I 

пол 
180 411 591 330 827 1157 

VII 13 119 132 25 233 258 

VIII 35 131 166 64 348 412 

IX 29 87 116 67 213 280 

X 38 49 87 129 103 232 

XI 26 78 104 35 121 156 

XII 71 69 140 95 138 233 

II 

пол 
212 533 745 415 1156 1571 

Уk 
2013 

392 944 1336 745 1983 2728 



ПРЕГЛЕД  БРОЈА ГОСТИЈУ И БРОЈА НОЋЕЊА У 2013. ГОДИНИ  

 

Мј 

ХОТЕЛ „CITY“ МОТЕЛ „MAXMILIJAN“ ПАНСИОН „АТОС“ 

БРОЈ ГОСТИЈУ БРОЈ НОЋЕЊА БРОЈ ГОСТИЈУ БРОЈ НОЋЕЊА БРОЈ ГОСТИЈУ БРОЈ НОЋЕЊА 

Дом. Стр. Укуп. Дом. Стр. Укуп. Дом. Стр. Укуп. Дом. Стр. Укуп. Дом. Стр. Укуп. Дом. Стр. Укуп. 

I  19 39 58 24 57 81 0 0 0 0 0 0 9 1 10 20 8 28 

II 6 40 46 10 69 79 7 6 13 7 6 13 16 3 19 64 24 88 

 

III 
16 84 100 26 174 200 1 3 4 1 15 16 1 3 4 1 33 34 

IV 9 59 68 16 98 114 9 2 11 9 2 11 8 0 8 20 0 20 

V 33 116 149 46 193 239 1 8 9 1 8 9 4 4 8 20 39 59 

VI 37 40 77 59 65 124 0 2 2 0 6 6 4 1 5 6 30 36 

I 

пол 
120 378 498 181 656 837 18 21 39 18 37 55 42 12 54 131 134 265 

VII 8 113 121 10 191 201 0 0 0 0 0 0 5 6 11 15 42 57 

VIII 24 118 142 29 294 323 1 1 2 3 3 6 10 12 22 32 51 83 

IX 19 69 88 38 137 175 3 16 19 3 51 54 7 2 9 26 25 51 

X 30 46 76 72 69 141 3 1 4 16 3 19 5 2 7 41 31 72 

XI 21 71 92 30 99 129 4 6 10 4 6 10 1 1 2 1 16 17 

XII 63 65 128 79 129 208 3 0 3 3 0 3 5 4 9 13 9 22 

II 

пол 
165 482 647 258 919 1177 14 24 38 29 63 92 33 27 60 128 174 302 

Уk 
2013 

285 860 1145 439 1575 2014 32 45 77 47 100 147 75 39 114 259 308 567 



 БРОЈ  ГОСТИЈУ, НОЋЕЊА И БОРАВИШНЕ ТАКСЕ  

2013/2012 

ОДНОС БРОЈА ГОСТИЈУ;  БРОЈА НОЋЕЊА  И ОСТВАРЕНЕ БОРАВИШНЕ 

ТАКСЕ 2013/2012 

Мјесец. 

Број гостију Број ноћења Износ уплаћене таксе 

2012 2013 
Индекс 

2013/12 
2012 2013 

Индекс 

2013/12 
2012 2013 

Индекс 

2013/12 

Јануар 186 68 36,56 969 109 11,25 635,20 51,20 8,06 

Фебруар 142 78 54,93 926 180 19,44 601,60 116,80 19,41 

Март 307 108 35,18 1411 250 17,72 288,00 140,80 48,89 

Април 277 87 31,41 876 145 16,55 659,20 651,20 98,79 

Мај 255 166 65,10 1455 307 21,10 1.075,20 180,80 16,82 

Јун 239 84 35,15 1178 166 14,09 411,20 742,96 180,68 

Ук:  

(I пол) 
1406 591 42,03 6815 1157 16,98 3.670,40 1.883,76 51,32 

Јул 209 132 63,16 734 258 35,15 184,00 344,00 186,96 

Август 259 166 64,09 882 412 46,71 956,04 398,40 43,02 

Септ. 157 116 73,89 831 280 33,69 1.310,40 608,00 46,40 

Окт. 150 87 58,00 479 232 48,43 265,60 342,40 128,92 

Нов. 125 104 83,20 324 156 48,15 22,40 457,60 2042,86 

Дец. 72 140 194,44 147 233 158,50 282,40 904,36 320,24 

Ук:  

(II пол.) 
972 745 76,65 3397 1571 46,25 2.990,84 3.054,76  102,14 

Ук: 

2012/13  
2378 1336 56,18 10212 2728 26,71 6.661,24 4.938,52               74,14 


