ПРОПОЗИЦИЈЕ АКЦИЈЕ „БИРАМО НАЈБОЉЕ“
СОКОБАЊА – 2022.
ОПШТИ УСЛОВИ
Туристичка организација Сокобања организује акцију „Бирамо најбоље“, којом се у
девет категорија по месецима (мај - септембар и свеукупни победници) проглашавају
најуспешнија предузећа, организације, установе и појединци. Циљ акције „Бирамо најбоље“
је унапређење сарадње са носиоцима туристичке понуде и подизање нивоа квалитета
туристичких и угоститељских услуга, као и мотивисање организација и појединаца.
Категорије које се оцењују су: Најбољи станодавац, Најбоља туристичка агенција,
Најлепше двориште, Удружење или појединац који даје допринос развоју туризма, Најбољи
туристички или угоститељски радник, Најбољи гост, Најбољи предузетник и Најбоље сеоско
туристичко домаћинство.
Пријављивање могу извршити сви грађани Сокобање и туристи Сокобање, старији од 18
година у просторијама Туристичке организације Сокобања, ул. Трг Ослобођења број 2.
Пријава треба да садржи: Категорију за коју се учесник пријављује, име и презиме, улицу и
број, број телефона, матични број и број личне карте.
Учесници свих категорија су дужни да доставе копије тражене документације која је
наведена у условима и критеријума за оцењивање, а на захтев Организатора и додатну
документацију уколико је то потребно.
Пријављивање се врши до 5. у месецу за предходни месец, а оцењивање и проглашење до
15. у месецу.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ
1. Категорија: НАЈБОЉИ СТАНОДАВАЦ
Услови за пријављивањe
 категорисан смештај,
 да има најмање 1 смештајну јединицу,
 да се бави издавањем смештаја најмање годину дана,
 постојање кућног реда,
 да госте уредно пријављује и одјављује у ЦИС-у.
Критеријуми за оцењивање






број гостију у сезони и вансезоне,
да ли поред услуге смештаја имају и додатне садржаје (сопствени паркинг, коришћење
интернета, клима, тераса...),
уређеност објекта (унутрашња),
уређеност врта (уколико га имају),
ниво хигијене.

Категорија: НАЈБОЉА ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА
Услови за пријављивање
 потврда о регистрацији из АПР-а или одговарајућег регистра,
 да ради најмање годину дана,
 да пружа још неке услуге осим издавања смештаја,
2.

 да има најмање два пријављена радника ,
 да уредно плаћа боравишну таксу.
Критеријуми за оцењивање
 број пријављених домаћих гостију,
 број пријављених страних гостију,
 изглед агенције, опремљеност,
 остале услуге које се нуде туристима осим издавања смештаја (организовање излета,
продаја карата за превоз, водичка служба...),
 сарадња са осталим носиоцима туристичке понуде,
 сарадња са Т.О. (потврда о спонзорству и наградама за госте),
 број уговора са станодавцима.

Категорија: НАЈЛЕПШE ДВОРИШТЕ
Услови за пријављивање
3.



величина дворишта треба износити најмање 1 ар,
да буде уређен током целе године.

Критеријуми за оцењивање




разноврсност зеленила и цвећа,
уређеност травних површина,
додатни детаљи у врту ( гарнитура за седење, љуљашка, летњи трем....).

4. Категорија: НАЈБОЉИ УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ
Услови за пријављивање
 потврда о регистрацији из АПР-а или одговарајућег регистра),
 постојање забавног садржаја (музика, тематске вечери),
 постојање сопственог паркинга,
 капацитет од најмање 30 места (без баште),
 да ради током 6 месеци у години,
 да је радно особље униформисано.
 да поседује књигу утисака.
Критеријуми за оцењивање








разноврсност понуде јела и пића (специјалитети сокобањског краја),
спољни изглед, уређеност баште,
унутрашња уређеност и опремљеност (ТВ, телефон за госте, клима, интернет),
постојање јеловника на страном језику,
ниво хигијене у објекту,
сарадња са Т.О. (потврда о спонзорству и наградама за госте),
укљученост у рекламу и пропаганду туристичке понуде Сокобање (потврда о учешћу
на сајмовима, берзама),

5. Категорија: НАЈБОЉИ ГОСТ
Услови за пријављивање



да долази више година уназад (барем једном годишње),
да је учествовао више пута у промоцији Сокобање наступима у средствима
информисања, кроз различите промотивне активности у самој Сокобањи и ван ње
(сајмови, дани Сокобање) или на било који други ефектан начин.

Критеријуми за оцењивање
 залагање у промоцији и грађењу позитивног имиџа Сокобање,
 ако је јавна личност број наступа у средствима информисања у којима је промовисао
Сокобању (пре и у току текуће туристичке сезоне).
6. Категорија: НАЈБОЉИ ТУРИСТИЧКИ ИЛИ УГОСТИТЕЉСКИ РАДНИК
Услови за пријављивање:
 да има средњу, вишу или високу стручну спрему,
 да ради најмање годину дана,
 постигнути резултати у области туризма (препоруке туристичких радника са којима је
сарађивао, потврда о броју различитих пројеката и активности у којима је учествовао).

Критеријуми за оцењивање:
 залагање у промоцији и грађењу позитивног имиџа Сокобање,
 учествовање у реализацији туристичке понуде Сокобање,
 коментари туриста (књига утисака).
7. Категорија: УДРУЖЕЊЕ ИЛИ ПОЈЕДИНАЦ КОЈИ
ДАЈЕ ДОПРИНОС РАЗВОЈУ ТУРИЗМА

Услови за пријављивање:
 потврда о регистрацији из одговарајућег регистра,
 да постоји најмање годину дана,
 да има најмање 10 чланова.
Критеријуми за оцењивање:
 учествовање у реализацији туристичке понуде Сокобање (потврда да је организовало
или учествовало у реализацији манифестација, догађаја и сл. из области туризма и
културе),
 разноврсност програма,
 залагање у промоцији и грађењу позитивног имиџа Сокобање.

8. Категорија: НАЈБОЉИ ПРЕДУЗЕТНИК
Услови за пријављивање:




потврда о регистрацији из АПР-а или одговарајућег регистра,
да постоји најмање годину дана,
да ради током 6 месеци у години.

Критеријуми за оцењивање:
 сарадња са Т.О. ( потврда о спонзорству и наградама за госте),
 допринос квалитету туристичке понуде Сокобање ( увођење иновативних производа
или услуга),
 да приликом промоције сопствених производа уједно промовише и Сокобању као
дестинацију.

9.Категорија : НАЈБОЉЕ СЕОСКО ТУРИСТИЧКО ДОМАЋИНСТВО
Услови за пријављивањe




категорисан смештај,
да има најмање 1 смештајну јединицу,
да се бави издавањем смештаја најмање годину дана,




постојање кућног реда,
да госте уредно пријављује и одјављује у ЦИС -у.

Критеријуми за оцењивање








број гостију у сезони и вансезоне,
да ли поред услуге смештаја пружају и услуге исхране и да ли нуде додатне садржаје
(организовано учешће у сеоским активностима – брање плодова, скупљање сена,
припрема зимнице, храњење животиња и друго),
допринос квалитету туристичке понуде Сокобање ( увођење иновативних производа
или услуга),
уређеност објекта (унутрашња),
уређеност врта (уколико га имају),
ниво хигијене.

Учесници свих категорија су дужни да доставе копије тражене документације која је
наведена у условима и критиријума за оцењивање, а на захтев Организатора и додатну
документацију уколико је то потребно.

У Сокобањи,
05.05.2022.

ЗА ОРГАНИЗАТОРА
директор
Љубинко Миленковић

