
 

40. Међународни сајам туризма, 22 – 25. фебруар 2018. Београд 

Програм дешавања 

Туристичке организације Србије 

(Хала 4, штанд бр. 4055) 

 

 

 

 

Четвртак, 22. фебруар  

12,00 часова                         

• Приказивање три вињете Туристичке организације Србије  са  Travel channel     

канала по темама: Nature, Culture, City Break. 

• Приказивање видео спота Туристичке организације Србије „Serbia – The place to 

be“, BBC World 

• Давање изјава за новинаре  

 

13,00-18,00 часова   

• Интерактивна апликација ,, Види Србију…. на клик од савршеног одмора“ 

• Фотографија за понети  „Види Србију…пронађи свој савршен одмор “                                                                          

• Мобилна апликација „Аудио водич кроз Србију“ 

• Презентација : Коло , Традиционална народна игра, Упис на UNESCO 

Репрезентативну листу  нематеријалног културног наслеђа човечанства, Центар 

за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју 

• Kвиз знања „Види Србију… изабери своју омиљену дестинацију“ 

                                                     

                                                 

Петак, 23.фебруар   

10,00-19,00 часова          

• Приказивање филма Приказивање три вињете Туристичке организације Србије  

са  Travel channel  канала по темама: Nature, Culture, City Break . 

• Приказивање видео спота Туристичке организације Србије „Serbia – The place to 

be“, BBC World 

• Интерактивна апликација  „Види Србију….на клик од савршеног одмора“ 

• Фотографија за понети  „Види Србију…пронађи свој савршен одмор “                                                                          

• Мобилна апликација „Аудио водич кроз Србију“ 

• Презентација :  Коло , Традиционална народна игра, Упис на UNESCO 

Репрезентативну листу  нематеријалног културног наслеђа човечанства, Центар 

за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју; 

• Квиз „Види Србију… изабери своју омиљену дестинацију“, 

 



12,00-12,30 часова 

• Потписивање протокола о сарадњи ТОС-а и Веслачког  савеза Србије  

                                  

13,00-14,00 часова   

• Промоција брошуре  „Пешачење и бициклизам“  

                                                                                                                                                             

                                        

Субота, 24. фебруар  

10,00-19,00 часова 

• Приказивање Приказивање три вињете Туристичке организације Србије  са  

Travel channel  канала по темама: Nature, Culture, City Break. 

• Приказивање BBC Приказивање видео спота Туристичке организације Србије 

„Serbia – The place to be“, BBC World 

• Интерактивна апликација  „Види Србију… на клик од савршеног одмора “ 

• Фотографија за понети „Види Србију… пронађи свој савршен одмор “ 

• Мобилна апликација „Аудио водич кроз Србију“ 

• Презентација: Коло, Традиционална народна игра, Упис на UNESCO 

Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства, Центар за 

нематеријано културно наслеђе при Етнографском музеју 

• Квиз знања „Види Србију… изабери своју омиљену дестинациу“ 

 

15,00-15,30 часова 

• Наступ Ансамбла народних игара и песама  „Димитрије Котуровић“  

17,00-17,30 часова                                        

• Наступ Ансамбла народних игара и песама  „Димитрије Котуровић“  

 

Недеља, 25. фебруар         

10,00-16,00 часова          

• Приказивање три вињете Туристичке организације Србије  са  Travel channel     канала 

по темама: Nature, Culture, City Break.  

• Приказивање видео спота Туристичке организације Србије „Serbia – The place to be“, 

BBC World 

• Интерактивна апликација  „Види Србију… на клик од савршеног одмора “ 

• Фотографија за понети „Види Србију… пронађи свој савршен одмор “ 



• Мобилна апликација „Аудио водич кроз Србију“ 

• Презентација : Коло , Традиционална народна игра, Упис на UNESCO 

Репрезентативну листу  нематеријалног културног наслеђа човечанства, Центар 

за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју 

• Kвиз знања „Види Србију… изабери своју омиљену дестинацију“ 

  

12,00 часова                      

• Наступ  Првог дечијег  ансамбла народних игара и песама „Димитрије Котуровић“ 

• Додела  награда „„Види Србију…  изабери  омиљену дестинацију“ 

 

 

 


