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UVOD 

 

Sve zadaće turističke zajednice općine Nijemci u 2018. godini biti će usklađene sa statutom turističke 
zajednice općine Nijemci te zakonima o promicanju Hrvatskog turizma i strategijom razvoja Hrvatskog 
turizma 2015-2020. Zadaće Turističke zajednice također će biti usklađene i sa strategijom razvoja 
Općine Nijemci. Nastaviti ćemo sa radom započetih projekata u 2017. godini, a koji nisu dovršeni i u 
2018. godini raditi ćemo na novim projektima koji će nadajmo se značajno unaprijediti turističku 
ponudu u općini te stvoriti uvjete za razvoj ruralnog  turizma. Kao Turistička zajednica prilagoditi ćemo 
se jedinici lokalne samouprave u realizaciji svih projekata od raznih subjekata a koji su u interesu 
razvoja turizma u Općini Nijemci. Nastaviti ćemo sa održavanjem uređenoga izletišta „Sopotac i centra 
za promatranje ptica“ i održavanje broda Sv. Katarina te uređenja već postojećih pristaništa i izgradnje 
novih. Naredne godine uložiti ćemo mnogo truda u poticanju i aktiviranju lokalnog stanovništva u 
stvaranju turističke ponude. Poseban naglasak biti će na otvaranju novih smještajnih kapaciteta na 
seoskim gospodarstvima, te stvaranju prepoznatljive  gastronomske ponude ovoga kraja. Surađivati 
ćemo sa svima onima koji se odluče na registraciju OPG-a i stavljanje istoga u turističku funkciju, te im 
pružati  bezrezervnu podršku.  Cilj je povećanje broja noćenja kako u hotelu tako i u kampu te i u 
privatnom smještaju. Očekujemo podršku i suradnju sa jedinicama lokalne samouprave, Vukovarsko-
Srijemskom županijom, Turističkom zajednicom Vukovarsko-Srijemske županije, Općinom Nijemci i 
Lokalnom akcijskom grupom „Bosutski niz“ i njenim članicama.  Ove godine sredstvima HTZ i TZON 
nabavili smo čamac koji može prevoziti manju grupu ljudi ( 8 ljudi) samim time smo proširili turističku 
ponudu Općine Nijemci jer uz brod „Sv. Katarina“  koji prevozi veći broj ljudi sada smo u mogućnosti 
prevoziti manje  grupe  uz manje troškove . Vjerujemo kako će biti korisnika za bicikle kroz izgradnju i 
obilježavanje biciklističkih prstenova na području općine Nijemci te veće iskorištenost broda „Sv. 
Katarina“ na plovnim putovima Bosuta i Spačve.  
Glavni ciljevi TZ općine Nijemci su pozicioniranje općine Nijemci kao atraktivne turističke destinacije 
na kontinentalnom dijelu Hrvatske jačanjem turističkih potencijala, proizvoda i usluga te jačanje 
suradnje s turističkim dionicima s područja Srijema, kao i susjednim TZ-ovima. Turistička zajednica 
općine Nijemci za 2018. godinu planira sljedeće aktivnosti: dopunjavanje turističke ponude novim 
sadržajima, promociju, poticanje, koordiniranje i organizaciju kulturnih, sportskih i drugih 
manifestacija, poticanje zaštite, održavanja i obnavljanja kulturno-povijesnih spomenika te njihovo 
uključivanje u turističku ponudu, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša. 
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1.ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI 
 
1.1 Rashodi za radnike 
 
Turistički ured Turističke zajednice općine Nijemci zadužen je za provođenje svih aktivnosti Plana rada, 
te sve tekuće upite i popratne aktivnosti koje doprinose razvoju turizma na području a nije ih unaprijed 
moguće predvidjeti. U Turističkoj zajednici vodi se evidencija prijave/odjave gostiju za smještajne 
objekte na području općine Nijemci. 
Za te i ostale poslove predviđena su dva stalna uposlena djelatnika i to direktor turističke zajednice te 
zaposlenik u uredu turističke zajednice na stručnim poslovima koji ujedno obnaša posao zapovjednika 
broda „Sv. Katarina“. Osim ta dva radna mjesta, povremeno uposlenih bi imali po potrebi, djelatnika 
za mornara na brodu „Sv. Katarina“, a ostavljamo mogućnost i zapošljavanja za sezonski posao koji se 
obavlja u turističkoj zajednici.  
Direktor turističkog ureda obavljat će poslove propisane zakonom o zadaćama turističke zajednice i 
zadaće turističkog ureda te svim poslovima koje su propisane statutom turističke zajednice općine 
Nijemci.  
Zaposlenik u uredu turističke zajednice na stručnim poslovima turističke zajednice kao što su 
organizacija manifestacija, priredbi i događanja i ostalih poslova u uredu turističke zajednice propisani 
statutom turističke zajednice, te kao zapovjednik broda „Sv. Katarina“.  
Povremeno zapošljavanje bi bilo uvjetovano sezonom, realiziranim projektima te obujmu posla koji 
oni nose. Planirani trošak: 225.000,00 kn 
 
1.2 Rashodi ureda 
 
Kao što je poznato turistička zajednica općine Nijemci koristi ured koji je u vlasništvu općine Nijemci 
točnije smješten je u dvorištu Općine a Turistička zajednica ga je dobila na korištenje, te je ono 
definirano ugovorom. Električna energija i grijanje su u domeni Općine Nijemci te tako turistički ured 
Turističke zajednice općine Nijemci nema troškova za energiju.  
Planirani rashodi za telekomunikacijske usluge ( mobitela i telefon) u 2018. godini su 10.000,00 kuna. 
Računovodstvo za Turističku zajednicu općine Nijemci vodi ovlašteni servis. Za tu uslugu planirana su 
sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna. Planirani trošak: 20.000,00 kn 
 

1.3 Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 
 
Članovi tijela turističke zajednice općine Nijemci (turističko vijeće, nadzorni odbor, skupština) ne 
primaju naknadu za svoj rad. 
Tijela Turističke zajednice redovito će održavati sjednice na kojima će pratiti realizaciju Plana rada te 
prilagodbu tekućim projektima i potrebama koje se javljaju tijekom godine. 
Turističko vijeće održat će najmanje četiri sjednice, skupština najmanje dvije sjednice te nadzorni odbor 
najmanje dvije sjednice tijekom 2018. godine. Planirani trošak: 5.000,00 kuna 
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2. DIZAJN VRIJEDNOSTI 
  
2.1 Poticanje i sudjelovanje u uređenju općine (osim izgradnje komunalne infrastrukture)  
 
Turistička zajednica planira sudjelovanje u popunjavanju oštećenih i osušenih ukrasnih stabala i 
grmova u svim našim mjestima, te aktivno uključivanje u uređenje svih mjesta općine Nijemci a 
posebno onih kojima će u sljedećoj godini biti potrebno uređenje određene lokacije zbog otvorenja 
neke od planiranih zgrada, početka izgradnje nekoga objekta ili završetka, te zbog organizacije 
manifestacije ili neke značajnije priredbe. Tim slijedom uvrštavamo navedeno u nastavku. 
 
2.1.1. Uređenje mjesta 
 
Plan uređenja mjesta općine Nijemci u 2018. godini nastaviti ćemo sa sadnjom ukrasnih grmova i 
stabala te ćemo uređivati središta mjesta sa gredicama sezonskoga cvijeća te sa trajnicama. U svim 
mjestima uređivati će se središta i pojedine druge lokacije u mjestu a koje su zanimljive i interesantne. 
Ova akcija biti će izvedena u mjesecu ožujku i travnju.  Za ovu djelatnost predviđena su sredstva u 
iznosu od 2.000,00 kuna. Nositelj organizacije je turistički ured Turističke zajednice općine Nijemci.  
 
 
2.2 Manifestacije 
 
Turistička zajednica općine Nijemci kao i do sada organizirati će manifestacije te razna događanja u 
tijeku kalendarske godine 2018. Organizirati će se tradicijske manifestacije za očuvanje kulturne 
baštine ovoga kraja, športske manifestacije za razvoj fizičke i duhovne kulture i zabavne za sve 
posjetitelje, a sve u svrhu unaprjeđenja turističke ponude. Osim organiziranja ovih manifestacija 
organizirati će se i gospodarske manifestacije radi povezivanja našega kraja sa drugim krajevima i 
prenošenju transfera znanja. Osim organizacije vlastiti manifestacija rado ćemo se uključiti u su 
organizaciju sa udrugama, partnerima te ostalim subjektima koji su nositelji organizacije manifestacija 
i raznih događanja a koje naravno imaju obilježja razvoja turizma i turističke ponude naše destinacije.  
 
2.2.1 Kulturno-zabavne 
 
Divan je kićeni Srijem:  manifestacija kulturno zabavnih, sportskih i gospodarskih obilježja. Svrha 
manifestacije je njegovanje i čuvanje običaja i kulturne baštine ovoga kraja. Cilj manifestacije je dolazak 
svih zaljubljenika u tradicijsku kulturu, razna športska natjecanja te koncerte koji se održavaju u vrijeme 
manifestacije. U vrijeme trajanja manifestacije održavaju se razne priredbe i događanja gdje se svatko 
može naći i sudjelovati aktivno u programima. Za očuvanje kulturne baštine i običaja ovoga kraja 
pobrinula su se kulturno umjetnička društva iz svih mjesta općine Nijemci koja aktivno sudjeluju u radu 
ove manifestacije, kao i kulturno umjetnička društva iz drugih krajeva naše domovine te iz susjednih 
nam država. Divan je kićeni Srijem kao manifestacija u očuvanju kulturne baštine spada u 
međunarodnu smotru jer na njoj nastupaju razna kulturno umjetnička društva iz naše regije tj. 
okruženja. Ovakav pristup kulturno umjetničkim društvima lakše će nam otvoriti gospodarsku 
povezanost (kroz europske projekte) te kolanje ljudi i usluga a time i jači poticaj razvoju turizma na 
našim područjima. Manifestacija Divan je kićeni Srijem otvara nam dobru mogućnost za promociju 
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općine Nijemci, rijeke Bosut i Spačve te „Spačvanskoga bazena“ kao jedinstvenoga kompleksa šume 
hrasta Lužnjaka, i nas kao destinaciju sa potencijalom projekta Centar za promatranje ptica Nijemci. 
Manifestacija Divan je kićeni Srijem održati će se u lipnju 2018. godine. U vrijeme manifestacije Divan 
je kićeni Srijem biti će održano niz priredbi kulturno zabavnih, športskih i gospodarskih događanja, 
tradicionalni vašar te tamburaška večer u Srijemu. Organizator manifestacije je Turistička zajednica 
općine Nijemci. Planirani trošak je 140.000,00 kuna. 
 
Sjelo pučkih pisaca tradicionalno se održava u Đeletovcima. To je manifestacija koja kroz pučke 
pjesnike čuva narječja i izgovore Slavonije Baranje i Srijema. Održati će se u mjesecu svibnju ili u 
mjesecu lipnju. Nositelj organizacije je kulturno umjetničko društvo „Grančica“ Đeletovci i ZAKUD 
Vinkovci, dok se Turistička zajednica općine Nijemci uključuje u obliku potpore u organizaciji.  
 
Našem selu sa ljubavlju: tradicijska manifestacija koja promovira običaje narodne nošnje i očuvanje 
kulturne baštine. Manifestacija se održava u početku mjeseca veljače te oko sebe okuplja zaljubljenike 
u tradicijski folklor te su joj često gosti kulturno umjetnička društva iz okruženja tj. regije i lokalna 
kulturno umjetnička društva. Osim čuvanja kulturne baštine i prenošenja znanja i vještina na mlađe cilj 
je dovesti u zimsko vrijeme i druge zaljubljenike u ovu vrstu kulture na naše područje. Nositelj ove 
manifestacije je Kud „Spačva“ Donje Novo Selo, dok se Turistička zajednica općine Nijemci uključuje u 
obliku potpore u organizaciji. Planirana sredstva su: 2.000,00 kuna 
 
Pokladno jahanje također je manifestacija tradicijskoga karaktera koja oko sebe okuplja zaljubljenike 
u konje običaje i narodne nošnje te se kao takva bazira na očuvanju baštine ovoga kraja, a svojom 
atraktivnošću privlači veliki broj ljudi. Prednost ove manifestacije što svatko može aktivno sudjelovati 
u njoj od jahanja na konjima, vožnje u zaprežnim kolima, pjesme, plesa i oblačenja. Manifestacija se 
održava za vrijeme poklada a simbol je očuvanja granice od osmanskih osvajača te se održava krajem 
veljače ili u toku mjeseca ožujka. Nositelj manifestacije je konjogojska udruga „Vranaca“, dok se 
Turistička zajednica općine Nijemci uključuje u obliku potpore u organizaciji. Planirana sredstva su: 
2.000,00 kuna 
 
Božićni dani u Srijemu ( Ledena bajka u Srijem)  - i ove godine kao i prošle u adventsko vrijeme u 
Općini Nijemci  proslaviti ćemo to najčarobnije doba godine.  23. prosinca 2018.godine u centralnom 
parku u Nijemcima održat će se već drugu godinu zaredom Božićni sajam na kojem će se predstaviti 
domaći OPG-i sa svojim proizvodima, ugostitelji će upotpuniti događaj prigodnim božićnim jelima i 
pićima.  Obzirom da je adventsko vrijeme , vrijeme obiteljskog druženja i  najljepše doba godine za 
djecu , mi ćemo najveću pažnju usmjeriti upravo na njih. Tako da će biti organizirana dječja 
predstava, nastup dječjeg tamburaškog sastava , dječji crkveni zbor, te dječji KUD.  Zatim će Djed 
Božićnjak podijeliti prigodne poklone. Djeca Općine Nijemci će i okititi veliku božićnu jelku ukrasima 
koje su izrađivali proteklih mjeseci u suradnji  učiteljima/učiteljicama te odgajateljima u  školskoj 
ustanovi.  U period od 26-30.12.2018 u Općini Nijemci se već tradicionalno održava Malonogometni 
turnir u kojem sudjeluju nogometni klubovi iz cijele Hrvatske.  Zadnji dan turnira je 30.12. stoga ćemo 
tim povodom organizirati koncert u parku u Nijemcima, naravno tu su naši ugostitelji koji će 
upotpuniti cijeli događaj. 31.12. će se već drugu godinu zaredom organizirati doček  nove godine pod 
nazivom „ Ususret novogodišnjoj noći“. Održati će se koncert , dijeliti će se vino i čaj, a u suradnji s 
Udrugom žene praviti ćemo kiflicei  leperice i dijeliti posjetiteljima. Planirana sredstva su 
60.000,00kuna. U narednoj godinu ćemo u suradnji s Općinom Nijemci  sudjelovati u izradi projekta 
koji ćemo aplicirati za sredstva EU. Projekt  pod nazivom „Ledena bajka u Srijemu“. 
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2.2.2 Športske manifestacije 
 
U sklopu raznih priredbi i manifestacija održati će se i različite športske aktivnosti odnosno natjecanja 
za odrasle i najmlađe.   
 
Turnir u malom nogometu: u sklopu manifestacije „Divan je kićeni Srijem“ NK Lovor Nijemci već 
nekoliko godina za redom organizira turnir za mlađe uzrasle pionire i limače. Ovaj turnir je važan zato 
što je međunarodni i okuplja ekipe iz Srbije ,BiH i Hrvatske.  Također okuplja veliki dio posjetitelja i 
razlog je da se dođe u vrijeme održavanja turnira u Nijemce. Cilj nam je da kroz športsku kulturu 
osvijestimo mladi naraštaj o vrijednostima kako natjecateljskog duha tako i športskih natjecanja, te 
time populariziramo šport i privučemo što više posjetitelja u općinu Nijemci.  Vrijeme održavanja ovoga 
turnira je mjesec lipanj, dok se Turistička zajednica općine Nijemci uključuje u obliku potpore u 
organizaciji. Potrebna sredstva : 5000,00 kuna 
 
Vatrogasno natjecanje: kroz popularizaciju raznih športova ulazi i vatrogasno natjecanje za omladinu. 
Vatrogasna zajednica općine Nijemci za pripadnike omladinskih ekipa organizira natjecanje u 
vatrogasnim disciplinama. Osim općinskih DVD nadamo se da ćemo vidjeti i druga vatrogasna društva 
u našoj sredini kako se natječu za prestižne nagrade. Cilj ovoga natjecanja je u mladim naraštajima 
probuditi želju za volonterskim radom u vatrogasnim društvima kao i o budućim dobro obučenim 
vatrogascima. Vrijeme održavanja ove manifestacije je mjesec Lipanj, dok se Turistička zajednica 
općine Nijemci uključuje u obliku potpore u organizaciji. Potrebna sredstva: 2000,00 kuna 
 
Ribičko natjecanje: Već tradicionalno natjecanje ribiča na rijekama Bosutu i Spačvi organizirala su 
ribička društva općine Nijemci. U 2018. godini planirano je takvo ribičko natjecanje na području općine 
Nijemci u vrijeme trajanja manifestacije „Divan je kićeni Srijem“. Osim lokalnih ribičkih društava 
natjecali bi se i natjecatelji iz drugih općina i gradova kao i svi pojedinci koji zadovoljavaju uvjete i 
pravila ribičkoga natjecanja. Cilj je popularizacija ovoga športa kroz naglasak na rijeke Bosut i Spačvu 
koje su izuzetno bogate raznolikim ribljim fondom i koje rado posjećuju svi ribiči. Natjecanje će se 
održati u mjesecu svibnju ili lipnju, u mjestu Lipovac na rijeci Spačvi i Bosutu. Nositelj organizacije je 
ŠRD „Skela“ iz Lipovca, dok se Turistička zajednica općine Nijemci uključuje u obliku potpore u 
organizaciji. Potrebna sredstva: 2000,00 kuna  
 
Streljačko natjecanje u gađanju pokretnih meta (trap): već tradicionalna manifestacija koja okuplja 
ljubitelje puške, lova i zabave. Većina članova lovačkih društava općine Nijemci, te streljačkih društava 
i pojedinaca zaljubljenika u ovaj šport čine ovu manifestaciju zanimljivom i poželjnom. Na ovoj 
manifestaciji također mogu aktivno sudjelovati svi turisti koji imaju afiniteta prema ovome športu. Cilj 
je kroz propagiranje ovoga športa privući posjetitelje na ovakva događanja. Natjecanje će se održati na 
strelištu u Donjem Novom Selu, a vrijeme događanja je mjesec lipanj. Predviđena sredstva za ovo 
natjecanje je 2.000,00 kuna. 
 
Utrka čamaca: u sklopu manifestacije „Divan je kićeni Srijem“ održala bi se športska atrakcija utrke 
čamaca na rijeci Bosut. Zbog lošega stanja i neisplativosti popravka naših čamaca plan je utrku 
organizirati sa privatnim čamcima (ili iznajmljenim) koji su naravno zakonski regulirani za potrebitim 
dozvolama. Mišljenja smo da se takva utrka može održati i da bi bilo dosta zainteresiranih za ovu vrstu 
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događaja. Izbor nagrada i financijske potpore u svakome slučaju bi olakšalo i organizaciju a i samo 
natjecanje. Cilj ovakve manifestacije je popularizacija i valorizacija rijeke Bosut te popularizacija 
čamaca (čikl) koji su tradicionalno plovili po našim rijekama. Ako budemo u mogućnosti organizirati 
ćemo dvije kategorije utrka i to u muškoj i u kategoriji za nježniji spol. Utka bi se održala u mjestu 
Nijemci, u mjesecu lipnju, a organizator bi bila turistička zajednica općine Nijemci. Potrebita sredstva 
su 3.000,00 kuna 
 
Trijalton: međunarodna športska manifestacija u kojoj bi se natjecatelji natjecali u tri discipline i to u 
trčanju, vožnji bicikla i plivanju. Ovakva športska natjecanja vrlo su popularna u svijetu i okupljaju od 
nekoliko stotina do nekoliko tisuća sudionika. Osim športaša koji se aktivno bave ovim športovima 
priliku za nastupe na ovakvim manifestacijama imaju i amateri odnosno sve osobe koje žele sudjelovati 
u ovim disciplinama. Cilj ovakve manifestacije je pridobiti veliki broj natjecatelja a sa njima dolaze i 
posjetitelji te se stvara turistički proizvod. Ova manifestacija je dobra za turističku zajednicu jer 
posjedujemo 15 bicikala koji se mogu koristi i iznajmiti. Manifestacija bi se održala u općini Nijemci u 
vremenu mjeseca kolovoza ili rujna. Nositelj organizacije bio bi LAG i Turistička zajednica općine 
Nijemci. Potrebita sredstva su 8.000,00 kuna.  
 
2.2.3 Ekološke manifestacije 
 
Tradicija za zdravlje: povodom svjetskog dana dijabetesa održati će se sajam zdrave tradicijske hrane. 
Uz obilježavanje ovoga datuma organizirati ćemo štandove sa tradicijskim proizvodima domaće 
radinosti voća, povrća, pekmeza, meda, sireva, domaćeg kruha i slično, te napici odnosno proizvodi od 
sezonskoga voća i povrća. Cilj ovoga sajma je potaknuti posjetitelje i proizvođače vraćanju 
tradicionalnom uzgoju i pripremi hrane na ekološki način. Organizatori sajma su Udruga mladih općine 
Nijemci a suorganizator je turistička zajednica općine Nijemci. Sajma bi se održao u prostorima općine 
Nijemci ili pastoralnom centru rimokatoličke župe Nijemci. Potrebna sredstva za ovu manifestaciju su 
2000,00 kuna.  
  
Međunarodni dan promatranja ptica: povodom obilježavanja ovog dana održat će se tribina te 
prigodni program za djecu osnovnoškolske dobi. Cilj ovog događanja je potaknuti interes za 
promatranjem ptica među širom populacijom naročito kod djece osnovnoškolske dobi, predstavljanje 
turističkih potencijala specifične ponude promatranja ptica u regiji te naglašavanje važnost razvijanja 
aktivnog turizma koji ne narušava biološku raznolikost. Nositelj organizacije bila bi Turistička zajednica 
općine Nijemci. Potrebita sredstva su 2.000,00 kn. 
 
Dan planete Zemlje: povodom obilježavanja ovog dana održat će se prigodni program za djecu 
osnovnoškolske dobi. Danas kada se cijeli Svijet suočava s globalnom krizom izumiranja koja prijeti ne 
samo prirodnom okruženju nego i ljudskoj populaciji vrlo je važno kontinuirano ukazivati na važnost 
zaštite prirode i svih njezinih sastavnica. Cilj ovog događanja je osvještavanje mlade populacije o 
navedenom i upoznavanje sa zaštitom prirode i svih njezinih sastavnica. Nositelj organizacije bila bi 
Turistička zajednica općine Nijemci. Potrebita sredstva su 1.000,00 kn. 
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2.2.4 Ostale manifestacije 
 
Tradicionalan svinjokolja: U ovim dijelovima Srijema oduvijek su se proizvodili suhomesnati proizvodi 
od raznih životinja a najpoznatiji su od svinje. Za kulen, čvarke, kobasicu i ostale proizvode zna se u 
cijeloj Hrvatskoj a i šire. Prikaz tradicijske svinjokolje se svodi na gastronomski dio od pripreme jela, 
kolača i tradicijskih suhomesnatih proizvoda trajnih i polu trajnih na starinski način. Cilj nam je očuvati 
običaj i način pripremanja i obrade proizvoda i jela te čuvanje recepata i prenošenja sa koljena na 
koljeno. Turistički dio ove manifestacije je u privlačenju posjetitelja iz drugih sredina koji boravkom u 
našoj sredini i konzumacijom proizvoda šire turistički proizvod naše destinacije. Organizator ove 
manifestacije je Turistička zajednica općine Nijemci. Vrijeme održavanja je u tijeku 2018. godine. 
Potrebita sredstva su 5.000,00 kuna.  
 
Ljeto u Nijemcima - ljeta u Nijemcima svih ovih godina bila su poprilično pusta. Nije problem u 
nedostatku ljudi već u nedostatku događanju i manifestacija u našoj općini. Stoga, u 2018. godini 
odlučili smo to izmijeniti. Organizirati ćemo u srpnju i kolovozu ljetno kino u centralnom parku u 
Nijemcima.  0  
 
2.2.5 Potpore manifestacijama (suorganizacija sa drugim objektima te donacije drugima za 
manifestacije) 
 
Razne udruge koje djeluju na području općine Nijemci i pojedinci koji budu organizirali priredbe i 
manifestacije od interesa za Turističku zajednicu, odnosno priredbe i manifestacije koje nose prizvuke 
razvoja turizma u općini Nijemci i doprinosu turističkih proizvoda biti će praćene organizacijski od 
strane turističkog ureda Turističke zajednice općine Nijemci, kao što je planirani Festival Glumca. 
Potrebita sredstva su 5.000,00 kn. 
 
 
 
 
3. NOVI PROIZVODI  
 
Općina Nijemci dugi niz godina kontinuirano ulaže znatna sredstva u razvoj turističke infrastrukture i 
razvoj ruralnog turizma. Kako su je razvoj turizma jedan od strateških dugoročnih ciljeva općine 
Nijemci navedena ulaganja su izrazito bitna kako bi se stvorili temelji za stvaranje kvalitetne turističke 
osnove i ponude koja je u mogućnosti podržavati kako dnevne tako i višednevne posjete turista. 
Budući da je u dosadašnjim aktivnostima izgrađen dio javne turističke infrastrukture i u planu su 
dodatne investicije i dodatno obogaćivanje turističke ponude, potrebno je aktivirati poslovni segment 
(fizičke i pravne osobe) za koji postoji osnova za uključivanje u ovu tržišnu nišu. U 2018. godini 
organizirati ćemo  nekoliko javnih tribina i radionica kako bi OPG i poduzetnike na području općine 
potaknuli na stvaranje smještajnih kapaciteta, kojih nedostaje na području općine te obogaćivanje 
gastronomske ponude.  Našim poduzetnicima stojimo potpuno na raspolaganju u rješavanju svih 
problema koje bi eventualno imali prilikom pokretanja posla.  Izletište „Sopotac“ će nam biti u 
prioritetima da ga nagrađujemo, te da ga stalno održavamo i čuvamo. Brod Sv. Katarina će se svake 
godine morati uređivati kako bi bio spreman za plovidbu. 
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3.1 Održavanje turističkog broda Sv. Katarina i čamaca 
 
Turistički brod Sv. Katarina pokazao se kao atrakcija i mali turistički pokretač turističkih u općini 
Nijemci. Kao i svake godine za sigurnost putnika posade i samoga broda, brod se mora održavati u 
voznome stanju. U 2017. godini značajno smo obnovili brod tako što smo obrusili i obojali klupe za 
sjedenje, uredili smo  pramac broda, realizirali nabavu novih konopa i niskotlačne pumpe za izbacivanje 
vode iz tankova, izvršili zamjenu propelera te je postavljena nova cerada na krov broda i svjetlosna 
signalizacija. Prije 2 godine brod je obojan antivegatitativnom bojom, svaku treću godinu preporučljivo 
je obnoviti boju stoga u 2018. godini planiramo obojati brod. Za tu radnju potrebno je brod izvaditi iz 
vode. Svakako se mora izvršiti servisiranje dva izvan brodska motora (Honda 15KS) u ovlaštenom 
servisu. Potrebno je nabaviti sitan inventar kao što su bove, kistovi za bojanje, baterije, zastava za brod. 
Zatim je potrebno kupiti opremu za kapetana, tj. kapetansku kapu i majicu. Za ove aktivnosti potrebita 
su sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna. 2017. godine napravili smo aluminijski čamac za prijevoz 
manjih grupa putnika ( do 8 ljudi) stoga trebamo osigurati sredstva za registraciju čamca i održavanje 
u iznosu od 5.000,00 kuna. 
 
 
3.2 Pontonski pristan za brod 
 
Zbog raznih okolnosti nismo bili u mogućnosti u prošlom razdoblju izgraditi pontonac za naš brod pa 
stoga ne odustajemo od njega i stavljamo ga u plan rada za sljedeće razdoblje. Brod Sv. Katarina 
zaslužuje takav pristan gdje bi bila na sigurnom vezu i sigurna od svih havarija koje mogu zadesiti brod. 
Cilj nam je uređenje samoga pristana za brod a posebice sigurnost prilikom ukrcaja putnika na brod.  
Potrebna sredstva za ovu aktivnost su 40.000,00 kn. Na pontonu bi se izgradila i malo spremište za 
stvari koje ne mogu biti na brodu prilikom broda na vezu.  Pontonac  je veličine 3*6 m. Izgradnja ovoga 
skladišta koštala bi 5.000,00 kn. Za ova sredstva aplicirati ćemo se na natječaj Ministarstva turizma. 
Nabavili bi 6 pontonaca veličine 3*6m. Dva pontonca bi služila kao pristan broda, a ostalih 4  bi spojili 
i slozilo bi se igralište veličine 6*12 m .  
 
3.3 Uređenje izletišta Sopotac  
 
Izletište Sopotac već se duže vrijeme uređuje kao turistička destinacija, a provedbom projekta „Centar 
za promatranje ptica Nijemci“ dobiva svoju konačnu vizuru i pristup asfaltnim pute. Uređenjem 
lugarnice, sanitarnoga čvora i ostalih građevina ostaje nam unutrašnje opremanje same „lugarnice“. 
Za sljedeću godinu  planiramo sredstva za unutarnje uređenje lugarnice. Potrebna sredstva su 5.000,00 
kuna. Na Sopotcu ćemo ove godine staviti klupe za sjedenje u dječjem igralištu. Potrebno je nabaviti 4 
klupe, potrebita sredstva su 5.000,00 kuna. Sadnja drveća i biljaka 2000,00 kuna 
 
3.4.  Montažna sjenica u centralnom parku u Nijemcima 
 
Montažna građevina gradila bi se u centralnom parku u Nijemcima i koristila bi se prilikom raznim 
manifestacija kao pozornica za koncerte, predstave itd. Materijali od kojih bi se gradila bili bi drvo i 
željezo, a krov bi bio od starog biber crijepa. Izgradnjom sjenice park Nijemci  dobio bi centralnu točku 
svih događanja, a u konačnici i financijsku isplativost. Jer izgradnjom sjenice koja bi služila kao 
pozornica za sva događanja uštedila bi se znatna sredstva koja se inače potroše za najam pozornice 
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tokom raznih manifestacija. Za ovu radnju koristiti ćemo javne radnike. Potrebita sredstva za izgradnju 
i materijal su 20.000,00 kuna.  
 
3.5. Nabava sajamskih drvenih kućica  
 
Planiramo u slijedećoj godini nabaviti drvene sajamske kućice koje bi nam služile za potrebe Adventa i 
svih ostalih manifestacija koje bi turistička zajednica i Općina Nijemci organizirala. Potrebita sredstva 
za izgradnju odnosno kupovinu ovih objekata našla bi se iz fonda HTZ-a odnosno kroz natječaja koje 
objavljuje HTZ za turistički nerazvijene destinacije.  
Potrebita sredstva: 60.000,00 kuna  
 
 
3.6.  Smještajni kapaciteti 
 
Obzirom da naša Općina Nijemci nažalost nema smještajnih kapaciteta  , osim hotela Spačva. Moramo 
sve naše napore usmjeriti u pokretanje privatnog sektora, stvaranju smještajnih kapaciteta i gastro 
ponude u ovom kraju. Stoga smo ove godine u suradnji s Općinom Nijemci odlučili potaknuti naše OPG-
ovce, obrtnike, male poduzetnike i sve ostale zainteresirane strane koji se odluče baviti turizmom. 
Poseban naglasak je na stvaranju smještajnih kapaciteta kako bi što brže došli do zamišljenog cilja u 
svrhu razvitka ruralnog turizma u našem kraju. Odlučili smo da za svaki krevet koji se stavi u turističku 
funkciju Općina Nijemci će osigurati  financijska sredstva. Također će TZON i Općina Nijemci izaći u 
susret i pomoći našim iznajmljivačima za prikupljanje i obradu dokumentacije, kako bi poduzetnik lakše 
i brže realizirao svoju ideju. Za svako zapošljavanje ili samozapošljavanje  koje će dovesti do stvaranja 
smještajnih kapaciteta ili gastronomske ponude, Općina Nijemci u suradnji s TZON će pripomoći 
određenim financijski sredstvima.  Za sva pravna i ekonomska pitanja tu smo na usluzi. Potrebna 
sredstva: 100.000,00 kuna 
 
 
 
4. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 
 
4.1 Online komunikacija 
 
Planirano je oglašavanje na internetskim stranicama, društvenim mrežama, te održavanje postojeće 
web stranice kao i njezina nadogradnja u svrhu daljnje kvalitetne promocije i distribucije sadržaja. 
Također je planirano sudjelovati u sklopu udruženoga oglašavanja zajedno sa turističkim zajednicama 
Vukovarsko-Srijemske županije. Za tu aktivnost predviđamo 5.000,00 kuna.  
 
4.2 Offline komunikacije 
 
4.2.1 Oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora 
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4.2.2 Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje) 
 
Turistička zajednica općine Nijemci i u 2018. godini koristiti će javni medijski prostor za oglašavanje 
lokanog radija i televizije za promoviranje i oglašavanje manifestacija koje će Turistička zajednica 
provoditi u tijeku kalendarske godine. Manifestacije koje budu organizirane biti će popraćena sa 
lokanim medijskim kućama. Također se planira oglašavanje u sklopu zajedničkog oglašavanja sa cijelim 
sustavom turističke zajednice Vukovarsko-Srijemske županije i u stranim novinama, a također ćemo 
pozvati i novinare ostalih novinskih kuća u Hrvatskoj i za njih upriličiti studijsko putovanje brodom Sv. 
Katarina te na taj način dobiti prostor u medijima. Za ove aktivnosti koristiti ćemo sredstva u iznosu 
od  15.000,00 kuna. 
 
 
4.3 Brošure i ostali tiskani materijali  
 
Posjeta bilo kojem sajmu zahtjeva i određene promidžbene materijale. Da bi se mogli pojaviti tiskati 
ćemo specijalizirane imidž brošurice o vodo tokovima Spačve i Bosuta, te o vrstama ptica i životinja 
koje obitavaju na našemu prostoru i koja su svoja staništa našli pri rijekama Bosut i Spačvi. Za 
manifestacije ćemo raditi kataloge sa informacijama o tijeku događanja. Vrijeme ovih radnji biti će prva 
polovina 2018. godine, a potrebna sredstva za tiskane materijale su 5.000,00 kuna. Izrada turističke 
karte općine Nijemci u 3D formatu sa svim turističkim resursima, gospodarski i inim resursima po 
kojima će općina Nijemci biti prepoznata, te na kojoj će se svi posjetitelji moći lagano snalaziti. Ovakav 
projekt iziskuje dosta posla i vremena i trajat će cijelu sljedeću godinu. Za ovaj projekt predviđena su 
sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna. 
 
 
4.4 Suveniri i promo materijal 
 
I u 2018. g. Turistička zajednica općine Nijemci tiskati će suvenire poput majica, kapa, olovaka sa 
logotipima Divan je kićeni Srijem i prepoznatljivim logotipima Općine Nijemci. Također će se nastaviti 
suradnja sa osobama koji izrađuju suvenire i kod njih naručiti željene predmete sa unaprijed 
dogovorenim motivima.  
Osim suvenira koji su zanimljivi za područje i koji ga promoviraju, tiskati će se promo materijale, plakate 
i letke te ekološke vrećice. Rokovi izvršenja su tijekom 2018. g., a planirana sredstva su 6000,00 kn.  
 
 
4.5 Info table 
 
U nedostatku materijala za posjete sajmovima i promotivnim manifestacijama planira se tiskanje 
plakata za određene manifestacije i izrada banera koji će biti namijenjen za ponudu turističke 
destinacije općine Nijemci. Za ovu aktivnost predviđena sredstva su 3000,00 kuna.  
 
4.6 Smeđa signalizacija 
 
Kao kontinuitete rada u obilježavanju sa turističkom signalizacijom i u sljedećoj godini isti se planira 
nastaviti. Planira se postavljanje znakova turističke signalizacije i u ostalim mjestima općine Nijemci u 
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kojima još table nisu postavljene. Nositelj projekta je Turistička zajednica općine Nijemci, a planirana 
sredstva su 5000,00 kuna. Rok izvršenja je tijekom cijele 2018. godine. 
 
5. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI  
 
5.1 Sajmovi 
 
Kao i do sada prezentirati će se turistički potencijali općine Nijemci na specijaliziranim sajmovima 
turizma u Republici Hrvatskoj kao samostalni izlagači ili udruženi sa drugim Turističkim zajednicama. 
Odlazak na inozemna tržišta je izuzetno skupo i obzirom na ograničena financijska sredstva dosta 
nemoguće tako da se planira u suradnji sa sustavom Turističkih zajednica Vukovarsko Srijemske 
županije sudjelovati na takvim sajmovima. Osim sajmova posjećivati će se i manifestacije u drugim 
dijelovima Hrvatske i kroz te manifestacije predstavljati općinu Nijemci i prezentirati manifestaciju 
Divan je kićeni Srijem. Za ove aktivnosti predviđena su sredstva u iznosu od 8000,00 kn, a rokovi 
izvršenja su u cijeloj 2018.g.  
 
5.2. Studijsko putovanje 
 
Studijsko putovanje za pripadnike tijela upravljanja Turističke zajednice općine Nijemci i pružatelje 
usluga u ruralnome turizmu te poslovnih partnera, organizirati ćemo na području Republike Hrvatske. 
Za ovu aktivnost predviđamo financijska sredstva u iznosu od 5000,00 kn.  
 
6. INTERNI MARKETING  
 
6.1 Edukacija 
 
U 2018. godini predviđamo edukacije uposlenih u Turističkoj zajednici općine  
Prema potrebi, članovima Turističkog vijeća, djelatnicima Turističkog ureda te drugim subjektima 
turističkog gospodarstva omogućit će se sudjelovanje na edukacijskim putovanjima, seminarima, 
okruglim stolovima, konferencijama, stručnim savjetima i slično u zemlji i inozemstvu. Cilj navedenog 
bit će upoznavanje konkurentskih destinacija i njihovih iskustava, sudjelovanje u radu znanstveno-
stručnih skupova ili neki drugi oblik stručnog usavršavanja. Za ovu aktivnost potrebna su sredstva u 
iznosu od 5.000,00 kuna. 
 
6.2 Koordinacije subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet  
 
Planirano je aktivno se uključiti u suradnju sa subjektima koji indirektno i direktno rade u turizmu poput 
turističkih agencija. U nastavku rada kroz Centar za promatranje ptica Nijemci surađivati ćemo sa 
županijskom Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenih prirodnih vrijednosti, na njihovom 
angažiranju oko edukacija i na njihovom znanju o flori i fauni na našem području te o zaštićenim i ne 
zaštićenih ptica, životinja i biljaka. Turističku destinaciju općine Nijemci preporučiti ćemo svim 
turističkim agencijama a posebice onima koji rade u Vukovarsko-Srijemskoj županiji. Za one turističke 
agencije koje budu dosljedno radile i dovodile turiste na naše područje predvidjeli bi i nagradu. Kriterij 
za dodjelu nagrade donijelo bi turističko vijeće turističke zajednice općine Nijemci. Za ove aktivnosti 
potrebita su nam sredstva u iznosu od 3.000,00 kuna. Rok izvršenja je 2018. godina. 
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6.3 Nagrade i priznanja 
 
Ocjenjivanje balkona terasa i okućnica u svim mjestima općine Nijemci Turistička zajednica provodi već 
dugi niz godina. U vrijeme manifestacije Divan je kićeni Srijem, komisija će obići sve prijavljene 
kandidate i donijeti svoju odluku. Za sve sudionike a posebno za one najbolje ocijenjene predviđena su 
priznanja i prigodne nagrade. Također u vrijeme manifestacije DKS-a imamo i utrku čamaca, ribičko 
natjecanje, natjecanje u pokretnim metama, i športska natjecanja te planiramo podijeliti priznanja i 
nagrade za one koji su to zaslužili. Za ovu aktivnost planirana sredstva su 2000,00 kn.  
 
 
7. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 
 
7.1 Proizvodnja multimedijalnih materijala 
 
U 2018. godini planira se snimati manifestacije a posebno manifestaciju Divan je kićeni Srijem za koju 
bi osim izrade kratkih turističkih filmova radili i jinglove za promoviranje manifestacija preko lokalnih 
radio postaja. Za ovaj projekt potrebna su sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna.  
Sv. Katarina i plovidba po Bosutu posebna su atrakcija i potrebno je napraviti kratak promotivni film o 
plovidbi po Bosutu, pticama, ribama i stablima koji nas okružuju te putnicima koji uživaju u toj vožnji. 
Za taj poduhvat potrebna su na sredstva u iznosu od 5.000,00 kuna.  
Kroz pjesmu o Srijemu i našemu kraju osigurati ćemo sredstva za video spotove sa tamburašima koji bi 
imali materijal spreman za snimanje i koji bi općinu Nijemci kroz taj spot promovirali. Za taj poduhvat 
potreban nam je iznos od 3.000,00 kuna. 
 
 
8. POSEBNI PROGRAMI  
 
Potpora posebnim programima formirati će se prema odlukama Turističkog vijeća Turističke zajednice 
općine Nijemci. Predviđena sredstva su 2.000,00 kn.  
 
 
9. OSTALO  
 
Održavanje broda Sv. Katarina i sigurna plovidba zahtijevaju određene radnje i financijsku potporu. 
Troškovi goriva, troškovi izvlačenja broda na suho u zimskom periodu, i puštanje broda u proljeće  u 
Bosut su opravdani troškovi koji se svake godine ponavljaju. Za te radnje planirana sredstva su u iznosu 
8.000,00 kn. Osiguranje broda je 5.000,00 kn, a godišnje registracija broda iznosi 4.000,00 kn te 
troškovi posade broda 4.000,00 kn. 
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10. TRANSFER  
 
Transfer općine Nijemci od boravišta pristojbe u iznosu od 30 % u toku 2018.g. biti će upotrijebljen za 
uređenje izletišta Sopotac. Rok izvršenja je prosinac 2017. godine, a planirana sredstva su u iznosu od 
10.000,00 kuna. 
 
 
11. ZAKLJUČAK 
 
Ovaj plan rada je napravljen u skladu sa potrebama razvoja turizma na području općine Nijemci, 
strategijom razvoja Vukovarsko-srijemske županije, a i u skladu se sa Strategijom razvoja turizma RH 
2014-2020 kao i sa Turistička zajednica općine Nijemci planira nastaviti sa promotivnim aktivnostima 
kako bismo privukli što veći broj turista, a time povećali broj turističkih dolazaka i noćenja. Osim 
promocije, planiramo sudjelovati u organizaciji ili suorganizaciji već tradicionalnih manifestacija, ali 
isto tako i osmišljavati nove. Intenzivno će se raditi na osmišljavanju i apliciranju novih projekata na 
natječaje, s ciljem stvaranja novih i proširenja postojećih turističkih sadržaja. Nažalost lokalno 
stanovništvo, OPG-i te poduzetnici na području općine Nijemci nisu se još aktivno uključili u kreiranje 
turističke ponude te se nadamo da ćemo tokom slijedeće godine  uspjeti pokazati ljudima da je 
budućnost u turizmu. S tome uvezi je i naš plan o poticanju otvaranja smještajnih kapaciteta ( 
kreveta) na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim domaćinstvima. Općina Nijemci je općina koja je 
bogata vodnim i šumskim bogatstvom, predivnom očuvanom prirodom, florom i faunom, da ne 
spominjemo koliku povijest ima ovo područje. Želja nam je da što većem broju turista pokažemo ovo 
bogatstvo koje posjedujemo kako prirodno tako i kulturno, a to možemo jedino ostvariti uz pomoć 
lokalnog stanovništva.  
 
 
 


