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РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ И ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ  

ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

 

 

 ОСНОВНИ ПОДАЦИ :  
Основни подаци о Организацији за туризам и 

клутуру Сокобања дати су у прегледу који 

следи:  

 

ПУН НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:  

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ТУРИЗАМ И 

КУЛТУРУ СОКОБАЊА  

АДРЕСА : Ул. ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА Бр. 2, 

СОКОБАЊА  

СКРАЋЕНИ НАЗИВ:  ОТКС 

ОПШТИНА:  СОКОБАЊА  

МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ:  СОКОБАЊА 18230  

МАТИЧНИ БРОЈ:  17020889  

ПИБ:  100692367  

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:  8413 

БРОЈ TEКУЋЕГ РАЧУНА И НАЗИВ 

БАНКЕ :  
840-000000001157664-27,  

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 

ОБВЕЗНИК У СИСТЕМУ ПДВ:  ДА  
 

Оснивање: 
 

У складу са Законом о туризму Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 

99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015), Одлуком општине Сокобања, бр 011-2/95-0, од 

23.02.1995. год. основана је Организација за туризам и културу Сокобања (ОТКС) као 

званични институционални носилац промоције туризма Сокобање на домаћем и 

иностраном тржишту.  

ОТКС  има статус правног лица, послује у складу са прописима којима се уређују јавне 

службе и уписана је у регистар код Привредног суда у Зајечару.  

Делатност: 
 

ОТКС обавља послове промоције туризма, координације активности туристичких, 

привредних и других субјеката у туризму на територији општине Сокобања и Републике 

Србије, као и друге послове из члана 39. Закона о туризму Републике Србије.   
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Органи управљања ОТКС: 
 

Органи управљања, надзора и руковођења су:  

1) Управни одбор,  

2) Надзорни одбор,  

3) Директор.  

 

Органи ОТКС се именују на период од четири године.  

 

Управни одбор има седам чланова и врши следеће послове:  

1) доноси Статут ОТКС,  

2) доноси пословник о свом раду,  

3) усваја годишњи програм рада са финансијским планом,  

4) усваја годишњи извештај о пословању и завршни рачун,  

6) обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.  

 

Надзорни одбор има три члана:  

1) врши надзор над пословањем,  

2) прегледа извештај о пословању и завршни рачун и утврђује да ли су сачињени у складу 

са прописима,  

3) доноси пословник о свом раду,  

4) врши и друге послове у складу са Законом и Статутом.  

 

Чланове управног и надзорног одбора и директора именује и разрешава Скупштина 

општине Сокобања.  

Извори финансирања: 
 

У складу са чланом 31. Закона о туризму средства за рад ОТКС обезбеђују се из: 

1) средстава буџета Општине Сокобања - Републике Србије; 

2) прихода остварених обављањем делатности и из других сопствених прихода; 

3) донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица; 

4) других извора, у складу са законом. 

Средства за рад ОТКС  из буџета, обезбеђена су Одлуком о буџету општине Сокобања за 

2015. годину, односно Законом о буџету Републике Србије за 5 годину, у Члану 32, Став 2-

122. 

У складу са важећим Правилником о организацији и систематизацији послова Организације 

за туризам и културу Сокобања у 2015. години, образована су четири организациона дела и 

то:  

1) Организациони део за туризам, 

2) Организациони део за културу, 

3) Организациони део Аква парк „Подина“,  

4) Организациони део за маркетинг, развој и опште послове. 

 

У оквиру организационих делова систематизовани су следећи послови: 
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НАЗИВ 

ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ДЕЛА  
НАЗИВ ПОСЛОВА 

I Директор Организације за 

туризам и културу 

Сокобања 

1.Руковођење и управљање Организацијом 

за туризам и културу Сокобања 

II Организациони део за 

туризам  

1. Руковођење организационим делом за 

туризам 

 2. Управљачки послови и послови на 

планирању и развоју организационог дела за 

туризам  

 3. Туристичко-информативни послови        

 4. Забавно рекреативни и аниматорски 

послови   

III  Организациони део за 

културу 

1. Руковођење организационим делом  за 

културу 

 
2. Послови из области културе и туристичко 

информативни послови 

IV  Организациони део Аква 

парк „Подина“ 

1. Руковођење Организационим делом Аква 

парк „Подина“ 

 
2.Руковођење пословима на хидротехничком 

одржавању Аква парка „Подина“ 

 
3. Oдржавањe објеката, електро опреме и 

технике 

 4. Oдржавањe хигијене базена и базенске 

воде 

 5. Одржавање објеката и хигијене 

V Организациони део за 

маркетинг, развој и опште 

послове 

1. Руковођење организационим делом за 

маркетинг, развој и опште послове 

 
2. Послови на управљању пројектима у 

туризму и  Аква парку „Подина“ 

 
3. Послови на спровођењу процедура јавних 

набавки и општи правни послови 

 
4. Послови рачуноводства и књиговодства 

 

У Организацији за туризам и културу Сокобања, запослено је девет лица на неодређено 

радно време и то:  

1. Директор, VII ССС, дипл. економиста,  
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2. На управљачким пословима и пословима на планирању и развоју организационог дела 

за туризам, један извршилац - VII ССС дипл. туризмолог, 

3. На забавно рекреативним и аниматорским пословима,  један извршилац, IV ССС – 

физиотерапеут, 

4. На пословима руковођења организационим делом  за културу,  један извршилац  VII 

ССС - дипл. правник, 

5. На пословима из области културе и туристичко информативним пословима, један 

извршилац,  IV ССС,  гимназија, општи смер, 

6. На пословима одржавања објеката, електро опреме и технике – један извршилац, V ССС, 

електроенергетичар за мреже и постројења,  

7. На пословима одржавања објеката и хигијене – један извршилац IV ССС – трговински 

техничар, 

8. На пословима руковођења организационим делом за маркетинг, развој и опште послове 

–један извршилац – VII ССС, дипл. туризмолог и  

9. На пословима рачуноводства и књиговодства – један извршилац VI ССС – економиста. 
 
 
 

1. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДЕЛА ЗА ТУРИЗАМ 
 

  У оквиру Организационог дела за туризам обављају се послови из области промоције 

туризма и интегрисаног туристичког производа Сокобање, дефинисања, промовисања и 

комерцијализације туристичког производа (који потичу из дестинације), ) обезбеђивања и 

унапређивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке 

вредности Сокобање (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, он лајн 

средства промоције - интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне 

активности, сувенири итд); 

Одрганизациони део за туризам такође реализује активности из области: 

а) прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на 

територији општине Сокобања, као и друге послове од значаја за промоцију туризма; 

б) организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, 

културних и других скупова и манифестација; 

в) организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање 

бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања 

туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних 

органа са притужбама туриста и др.); 

г) управљача туристичког простора; 

9) посредовања у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком 

домаћинству; 

10) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења 

простора; 
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11) израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из 

области туризма; 

12) припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других 

информација; 

13) друге активности у складу са законом, Оснивачким актом и Статутом. 

  

1.1.  Туристичка и информативно пропагандна делатност 
 

   Организациона јединица за туризам ОТКС у складу са Планом рада и финансијским 

приликама у 2015. години реализовала је све планиране активности у оном обиму колико 

су то дозвољавале финансијске и кадровске могућности, као и  технички услови у циљу 

промоције, унапређења и развоја туризма Сокобање као туристичке дестинације, кроз 

следеће групе ативности: 
 

- Учешће на сајмовима туризма, изложбама, манифестацијама, 

- Промоцију и сарадњу са медијама, 

- Издавање аудио – визуелног пропагандног материјала, 

- Постављање, нових и реконструкција постојећих интернет страница, 

- Посредовање у смештају туриста у домаћој радиности, 

- Продају сувенира, 

- Активности Туристичко-информативног центра.  

 

 

1.1.1.  Наступи на сајамским манифестацијама и изложбама 
 

У 2015. години, Организација за туризам и културу Сокобања учествовала је на 

најважнијим сајамских манифестацијама и посебним догађајима у земљи и иностранству 

који имају значаја за промовисање туристичке понуде Сокобање. Од сајамских 

манифестација запажен наступ ОТКС је имала на три сајма туризма директним учешћем и 

четири посредством Туристичке Организације Србије (ТОС):  

 
1. 37. Међународни сајам туризма у Београду – фебруар  2015. 
2. 16. Међународни сајам туризма у Нишу – април 2015. 
3. 31. Међународни сајам туризма у Софији - фебруар 2015.- на штанду ТОС-а . 
4. 48. Сајам туризма у Новом Саду – откобар 2015. – на штанду ТОС-а. 
5. Светски сајам туризма у Берлину-март 2015. - на штанду ТОС-а (достављен материјал). 
6. Међународни сајам туризма у Москви - септембар 2015. – на штанду ТОС-а (достављен 
материјал). 
7. 6. Сајам туризма и сеоског туризма у Краујевцу, новембар 2015. - на штанду ТОС-а – (директно 
учешће представника ОТКС). 
8. 11. Изложба туристичких публикација у Крушевцу – октобар 2015 – директно учешће. 
9. 8. Изложба сувенира и туристичких публикација у Лесковцу - новембар 2015 – директно 
учешће. 
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   Туристичка организација Србије (ТОС) промовисала је туристичку понуду Сокобање,  

штампаним  и аудио-визуелним материјалима  чији је издавач  Организација за туризам и 

културу Сокобања. На наступима у иностранству, европском и светском тржишту, 

Сокобања је представљена  као једна од најатрактивнијих бања и туристичких дестинација 

у Србији. 

   На 11. Изложби туристичких публикација у Крушевцу, Организацији за туризам и 

културу Сокобања додељено је Признање у категорији: најбољи веб сајт – 2. награда 

(www.sokobanjanje.rs) 

   На 8. Изложби сувенира и туристичких публикација у Лесковцу Организацији за туризам 

и културу Сокобања додељена су Признања за најбољи туристички промотивни материјал 

у категоријама: вишелисна туристичка публикација до 50 страна – 1. награда (Каталог 

фотографија под називом #SOKOBANJANJE) и у категорији најбољи веб сајт – 3. 

награда (www.sokobanjanje.rs). 

Посебне резултате дало је учешће Организације за туризам и културу у кампањи 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Туристичке организације Србије 

„Моја Србија“, за коју је Организација за туризам и културу Сокобања обезбедила велики 

број награда, за наградну игру у организацији ТОС-а.  

Интересовање за летовањем у Сокобањи непосредно након завршетка кампање „Моја 

Србија“, према подацима Туристичко информативног центра, увећано је за 10% у односу 

на период пре одржавања кампање. 

 

1.1.2. Реклама, пропаганда и сарадња  са медијама 
 

 

  Велики значај у промоцији Сокобање, имао је прикривени PR, у информативним 

програмима Радио и ТВ станица у 2015. години и штампи.  

  Успешну сарадњу ОТКС је имала најпре са РТС-ом и то програмима: информативна 

емисија „Дневник“, програми „Србија данас“, „Јутарњи програм“, „Жикина шареница“, 

емисија „САТ“,  РТВ „Пинк“, „Ал Џазира Балканс“, потом РТВ „Б-92“, Радиом „ТДИ“, 

Радиом „ЈАТ“, Радиом „Магнум“ – Зајечар,  „НТВ Ниш“, РТВ „Belle amie“,РТВ 

„Војводина“, Радиом „Београд“, „Вечерњим новостима“, "Политиком", „Блиц-ом“, „Press-

om“, „Курир-ом“, РТВ „Сокобања“, „Туристичким новинама“, ревијом "Туристички свет", 

недељником „ Лиса“,  „Уно“, „Бел гест“ и другим специјализованим, односно денвим 

листовима и недељницима .  

 

  Преко двадесет  информативних прилога емитовано је кроз програм РТС-а, којима је 

јавност информисана о туристичкој понуди и промету у Сокобањи. Од тога највећи део 

емитован је у програму „Србија данас“, Јутарњем програму“, 1. и 2. Дневнику Радио 

телевизије Србије, затим емисијама „Књига утисака“, „САТ“ и Жикина Шареница“. У 2015. 

години Радио телевизија Србија обавила је и 11 директних укључења у програм Радио 

Београда и телевизије. Овом врстом програма јавности је пружена директна информација о 

http://www.sokobanjanje.rs/
http://www.sokobanjanje.rs/
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понуди Сокобање, током новогодишњих, првомајских, ускршњих празника, али и о 

традиционалним манифестацијама за које влада велико интересовање посетилаца.   

   Организација за туризам и културу Сокобања у 2015. години ангажћујући професионалну 

агенцију издала је нови прмо спот под називом „Сокобања – идеална за уживање“, који је у 

две реализоване кампање емитован кроз програм „Радио – телевизије Србије“, Прва 

кампања, се односила на најаву и промоцију главне летње сезоне реализована је у периоду 

од 15. јуна до 14. јула 2015. год. По уговореном медиа плану у најгледанијем делу програма 

– испред  2. Дневника, Слагалице, Београдске хронике, емисије „Мира и Ви“, и као сеча 

вечерњег филма и серије, Јутарњег програма, Жикине шаренице, „Књиге утисака“, 

спортског програма, првенства у фудбалу, меча „Србија – Бразил“, тенис мечева у којима је 

наступао Новак Ђоковић.  

Други део кампање на РТС-у реализован у периоду од 26. августа до 16. септембра, 

имала је сврху промоције пост сезное и њеног продужетка, емитована такође у 

најгледанијем делу телевизијског програма испред 2. Дневника, Слагалице, Београдске 

хронике, емисија „Мира и Ви“ и „Ово је Србија“ и као сеча вечерњег филма и серије, 

Јутарњег програма, Жикине шаренице, спортског програма,  Европског првенства у 

кошарци и Светског првенства у атлетици. Спот са горе наведеном поруком емитован је у 

prime time-u програма укупно 120 пута, у специјализованим емисијама, намењеним 

посебној циљној групи, а то су углавном гледаоци старосне доби од 7-67 година.  

 Други део кампање, финансиран је средствима Владе Републике Србије, Министарства 

трговине, туризма и телекомуникација по Конкурсу субвенција и дотација намењених за 

пројекте развоја туризма у 2015. години.  

 

Аудио спотови, који промовишу туристичку понуду и најављују одржавање 

манифестација и догађаја, емитовани су на регионалним и локалним радио станицама; 

радију: „ТДИ“, „ЈАТ“, Ниш,  „Магнум“ – Зајечар, Belle amie“, Ниш.  

У 2015. години, Организација за туризам и културу Сокобања, у априлу и мају, 

спровела је веома ефектну билборд кампању и то на следећим локацијама: Београду, Новом 

Саду, Нишу и Коридору Х. У овој врсти кампање закупљено је десет инфо-борда на 

најфреквентнијим местима на поменутим локацијама. 

       Велики значај имала је Конференција за медије, у организацији ОТКС, одржана на 

почетку летње туристичке сезоне 4. јуна 2016. године у конференцијској сали Туристичке 

организације Србије у ул Чика Љубиној, бр. 8 у Београду, којој је присуствовало преко 30 

представника београдских и војвођанских медија. Након конфенренције, којој су 

присуствовали  Председник општине Сокобања, директор Организације за туризам и 

културу сокобања, представници хотела и Специјалне болнице Сокобања у медијима је 

објављен велики прој инофрмативних афирмативних репортажа о туристичкој понуди 

Сокобање. 

1.1.3. WEB  маркетинг  
 

Један од најефектнијих видова промоције је промоција путем интернета, која је знатно 

интезивирана у последње две године. Редовно ажурирање постојећих портала на доменима 
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www.sokobanja.rs, www.otks.org.rs и www.akvaparkoskobanja.rs, даље умрежавањем све три 

интернет адресе, резултирало је бољем позиционирању Сокобање као туристичке 

дестинације.  

Организација за туризам и културу Сокобања је ангажовала професионалну агенцију 

за израду интерактивног интернет портала www.sokobanjanje.rs, који је активиран августа 

2015. године., и повезује све дестинацијске профиле на најпопуларнијим друштвеним 

мрежама (Facebook, Twiter, Instagram...) и профилом http://lifestyle.serbia.travel/. Портал на 

нови савремени начин приказује туристичку понуду Сокобање где су посетиоци у 

могућности да постављају слике, видео снимке и коментаре, а коришћењем hashtag-a 

#sokobanjanje и на друштвеним мрежама. Садржај се интегрише у портал Сокобање, тако 

да сви туристи и мештани имају прилику да дају свој допринос развоју бренда Сокобање.  

 

1.1.4. Издавачка делатност – аудио - визуелни пропагандни материјал 

 

Од штампаног пропагандног материјала, 2015. години, Организација за туризам и 

културу Сокобања, издала је следеће материјале на срском и енглеском језику: 

1. Општи флајер Сокобање - у тиражу од 6.000 примерака,  

2. обједињени ценовник хотелског и приватног смештаја и бањских услуга, у тиражу 

од 7.000 примерака,  

3. календар манифестација за 2015. годину, у тиражу од 8.000 примерака,  

4. флајер Аква парк „Подина“, у тиражу од 8.000 примерака,  

5. флајер за манифестацију „Св. Јован Биљобер“, у тиражу од 2.000 примерака,  

6. промотивне кесе са обележјима Сокобање, у тиражу од 1.500 комада,  

7. каталог туристичке понуде Сокобање на енглеском језику у тиражу од 1.000 

примерака, 

8. каталог фотографија под називом #SOKOBANJANJE у тиражу од 1.000 примерака, 

9. билборд са мапом Сокобање и околине. 

Каталог фотографија под називом #SOKOBANJANJE, издат у октобру месецу 2015. 

год. садржи 40 страна и преко стотину фотографија из архиве ОТКС. Карактерише га 

квалитетна израда, иновативан дизајн и луксузан изглед са сребротиском на корицама. Кроз 

пет тема “УЖИВАЊЕ”, “АВАНТУРА”, “ИГРА И ЗАБАВА”, “ШЕТЊА КРОЗ ВЕКОВЕ” И 

“МАНИФЕСТАЦИЈЕ”, представљеним фотографијама, Организација за туризам и културу 

Сокобања, описала је природне лепоте и туристичку поноду Сокобање. Аутори фотографија 

су професионални фотографи, али и аматери – учесници манифестације ФОТО ИЗАЗОВ, 

наградног фото конкурса који се одржава сваке године у организацији ОТКС, а чија су 

имена наведена у каталогу.  

Од штампано-употребног промо материјала креирани су купони за манифестацију 

„Маратон жеља“, оловке, мајице, качкети, шоље, торбе, роковници, путокази, 

транспаренти, антистрес лоптице и други употребни предмети са обележјима Сокобање. 

http://www.sokobanja.rs/
http://www.otks.org.rs/
http://www.akvaparkoskobanja.rs/
http://www.sokobanjanje.rs/
http://lifestyle.serbia.travel/
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У 2015. години Организација за туризам и културу Сокобања, ангажујући 

професионалну агенцију, издала је нови промотивни видео спот „Сокобања - идеална за 

уживање“. Нови промо спот, у трајању од 22 секунде, приказује Сокобању као место 

идеално за уживање, одмор, рекреацију, забаву и авантуру, са одговарајућом динамичном 

музиком, у HD формату. Спот је емитован на Јавном медијском сервису Србије (РТС-у) у 

оквиру промотивне кампање под називом  „Сокобања – идеална за уживање“, у периоду од 

15. јуна до 14. јула и од  26. августа до 16. септембра 2015. године. 

1.1.4. Активности Туристичко-информативног центра 

     

  На пословима у Туристичко - информативном центру (у даљем тексту ТИЦ) била су 

ангажована три лица, једно на неодређено радно време и два на стручном усавршавању. У  

смислу реализације активности ТИЦ упретходној години, спроводио успешно организацију 

излета до дестинацијана територији Сокобање. Запослени у ТИЦ-у, били су интензивно 

ангажовани на припреми и реализацији неколико важних пројеката, од припреме 

штампаног материјала до организације туристичких манифестација. У ТИЦ-у су током 

године реализована истраживања на узорку од 913 испитаника, која пружају релевантне 

податке о броју гостију и броју остварених ноћења, категорији гостију који у Сокобању 

долазе, њиховим потребама, захтевима, жељама...  

1.2. Туристичке манифестације:  
 „Башта отвореног срца“ 1. јануара, окупила је велики број гостију али и мештана, који су 

уз домаћу закуску и традиционалне топле напитке обележили први дан Нове године.  

  На „Фестивалу цвећа“ одржаном од 01.-10. маја учествовало је 15 излагача украсног биља 

и цвећа из Србије и региона.  

  Манифестација Св. Јован Биљобер, у 2015. години  окупила је велики број гостију из 

Србије и суседних република (Бугарске, Републике Српске, Македоније) али и из земаља 

западне Европе. Манифестација је трајала пет дана, током којих су организовани у сарадњи 

са Д.О.О. Адонис из Сокобање и Удружењем за лековито биље др. „Јован Туцаков“ четири 

едукативна семинара на терену. Квиз о познавању лековитог биља, традиционални успон 

на Шиљак врх Ртња и Избор принцезе Биљарице 2015. организовани су 7. јула. 

   37 учесника у 2015. години испунивши услове Пропозиција, квалификовало се за 

Наградни конкурс Фото изазов.  Циљ ове манифестације је промоција Сокобање, као једне 

од најзначајнијих туристичких дестинација у Србији и радова фотографа аматера. 

Најупечатљивије фотографије, из ужег избора досадашњх манифестација  садржане су 

новом каталогу #SOKOBANJANJE.  

  Манифестација „Маратон жеља“ и у 2015. години је била интересантна туристима, из 

разлога своје оригиналности и активног учешћа учесника. Учесници су имали су задатак да 

прошетају најживописнијим пределима Сокобање и посете обиђу туристичких локалитета 

која по традицији и народном веровању испуњавају жеље.  
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1.3. ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ ГОСТИЈУ И ОСТВАРЕНИХ НОЋЕЊА У СОКОБАЊИ ЗА 
ПЕРИОД 01.01 – 31.12.2015. ГОДИНЕ 
 
 

   Туристички информативни центар ОТКС, евидентира недељно, месечно и годишње 

попуњеност смештајних капацитета у хотелима и приватних станодаваца, евидентирајући 

број долазака туриста и остварених ноћења у Сокобањи. Извештаји од стране наведених 

субјеката не достављају се редовно и то углавном усменим путем.  

 

  Ажурирани извештаји редовно се достављају Републичком заводу за статистику (од стране 

ОТКС), где се креира јединствена база података о посећености и попуњености капацитета. 

Извештаји ТОС-а, који се упоређују са извештајима Републичког завода за статистику могу 

се видети на Web презентацији Туристичке организације Србије1.  

Подаци подразумевају само боравак туриста у Специјалној болници „Бањица“ и хотелу 

„Моравица“, односно хотелу „Здрављак“ за период 01.05. – 05.10.2015. године.  

Сумирајући податке о туристичком промету који су били на располагању ТИЦ-у, у 

наведеним објектима у 2015. години било регистровано 23.671 туриста (у 2014. – 32.779). У 

приватном смештају регистровано је 10.562 туриста (у 2014. – 8.129) , што укупно износи 

34.233 (у 2014. - 40.908 ). Укупан број регистрованих ноћења у 2015. години био је 121.075, 

(у 2014. - 153.763) у приватном смештају 46.343 ноћења (у 2014.- 37.125), што укупно 

износи 167.418  ноћења.  

У извештај нису унети подаци о промету Специјалне болнице “Сокобања” и хотела 

“Турист”, док је хотел “Здрављак” радио у периоду од 01.05 – 10.10.2015. године. Просечна 

дужина боравка туриста у Сокобањи у 2015. години, била је – 4,9 дана. 

 

Узимајући у обзир да податке о оствареном туристичком промету уредно и редовно 

достављају службе угоститељских објеката, привредног типа, а насупрот томе да у објекти 

домаћој радионости и туристичке агенције нередовно достављају податке и чињеница да у 

овом сектору нема евидентираних туриста у периоду од почетка октобра до почетка јуна, 

или је тај број занемарљив указује на велики број непријављених туриста, односно 

нерегистрованих ноћења.  

Укупном броју треба свакако додати (процена је ТИЦ-а) број туриста који су боравили у 

Сокобањи на пар дана, током једнодневних и дводневних манифестација- концерти, “Свети 

Јован Биљобер”, “Прва хармоника Сокобања”, “Златне руке”, “Маратон жеља”, Баскет 

турнир “Август у августу”, Ноћни турнир у малом фудбалу и Аква парку „Подина“ у дане 

викенда, итд.  

 

Хотел Домаћи -  

број 

гостију 

Домаћи -  

број 

ноћења 

Страни -  

број 

гостију 

Страни -  

број 

ноћења 

Укупан 

број 

гостију 

Укупан 

број 

ноћења 

“Здрављак” 5281 29061 0 0 5281 29061 

“Турист” 0 0 0 0 0 0 

                                                           
1 (ВАЖНА НАПОМЕНА: Извештај укључује само податке достављене Републичком заводу за 

статистику, највећи број туристичких субјеката не доставља редовно податке или их уопште не доставља) 
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“Моравица” 5603 27932 995 1487 6598 29419 

СБ 

“Бањица” 

10304 60215 1488 2380 11792 62595 

СБ 

“Сокобања” 

0 0 0 0 0 0 

“Сунце” 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО  23671 121075 

Табела 1. Број ноћења и број туриста у хотелима и Специјалним болницама 

 

 Специјална болница “Сокобања” и хотел “Турист” нису достављали податке током целе 

године, док је хотел “Здрављак” доставио за период мај-октобар, за период рада објекта. 

Преноћиште “Сунце” није радило током целе године. 

 

 

Агенција Број туриста Број ноћења 

“Палма” 676 3251 

“Моги-турс” 1445 5961 

“Сокоград-турс” 449 3093 

“Соко-турс” 365 1731 

“ДМ” 1024 4413 

“Соко-инфо” 3593 17398 

ОТКС 779 4136 

Гарни хотел “Соко-терме” 2231 6360 

УКУПНО: 10562 46343 

 

  Однос регистрованих гостију у хотелима, одмаралиштима, Специјалним болницама, у 

односу на смештај у приватним кућама, вилама, апартманима и пансионима представља 

очигледну нелогичност, што указује на то да је и ове године било великог броја 

непријављених гостију. Процене ТИЦ-а у складу са подацима обављених истраживања су 

да је тај број већи од 70% од броја регистрованих гостију и преко 60% од броја 

регистрованих ноћења. Очигледан показатељ су и дани државних пазника, (Нова година, 

Дан државности, Први, мај, Ускрс..),  када Сокобању очигледно посећује по неколико 

хиљада туриста који остваре  неколико десетина хиљада ноћења у домаћој радиности, у 

којој није званично регистрован нити један гост, односно остварено ноћење.  

 

  Укупном броју треба свакако додати (процена је ТИЦ-а) број туриста који су боравили у 

Сокобањи на пар дана, током једнодневних и дводневних манифестација- концерти, “Свети 

Јован Биљобер”, “Прва хармоника Сокобања”, “Златне руке”, “Маратон жеља”, Баскет 

турнир “Август у августу”, Ноћни турнир у малом фудбалу и  Аква парку „Подина“ у дане 

викенда, итд. 
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  У складу са истраживањима која обавља ТИЦ, процена Организације за туризам и 

културу сокобања је да је у 2015. години боравило око 131.000 туриста који су остварили 

око 1.006.000 ноћења.  

 

Сарадња са туристичком привредом 

ОТКС Сокобања има одличну сарадњу са представницима туристичке привреде у 

Сокобањи - хотелима, здравственим установама, туристичким агенцијама, приватним 

станодавцима и угоститељским објектима као и са удружењима из области туризма и 

културе. Доказ за то су заједнички наступи на сајамским манифестацијама уз једнаку 

партиципацију свих учесника у циљу представљања комплетне туристичке понуде 

Сокобање. Организација за туризам и културу Сокобања увек пружа  логистику и помоћ 

свим туристичким субјектима на територији општине. Једна од битних активности у 2015. 

години, у којој захваљујући иницијативи ОТКС Сокобања, учествују сви битнији 

представници туристичке привреде Сокобање, је креирање јединствених туристичких  

пакета, који ће бити пласирани на бугарско туристичко тржиште, преко бугарских 

туроператора, чији су  представници посетили Сокобању  15. и 16. августа у оквиру 

студијског путовања, током кога су се директно упознали са елементима туристичке понуде 

Сокобање. Током  сусрета креирани су нацрти атрактивних туристичких пакета који се већ 

налазе у понуди бугарских туроператора и туристичких агенција.  

Важно је напоменути да Организација за туризам и културу Сокобања има одличну 

сарадњу са туристичким организацијама и туристичко информативним центрима у Србији, 

са којима редовно размењује информације, пропагандне материјале, новостечена знања, 

искуства, али изнад свега одличну логистику коју јој пружа национална туристичка 

организација – Туристичка организација Србије, својим стручним сугестијама, 

усмеравањем, а посебно у реализацији свих облика промоције на домаћем и иностраном 

тржишту. 

 

 

2. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА КУЛТУРУ 
 

   Организациона јединица за културу обавља послове из области културе, креирања и 

развоја манифестационог туризма као посебног туристичког производа, послове на 

управљању Завичајним музејом, Галеријом-легатом „Милуна Митровића“, биоскопом 

„Моравица“.  

   Организациона јединица за културу у 2015. години обављала је  послове из области 

културе, креирања и развоја манифестационог туризма као посебног туристичког 

производа, послове на управљању Завичајним музејом, Галеријом-легатом „Милуна 

Митровића“, биоскопом „Моравица“.  

16. маја 2015. године одржана је манифестација „Ноћ музеја“. Сокобања је већ дужи 

низ година укључена у ову манифестацију тако да су и ове године изложбене просторије 
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Организације за туризам и културу Сокобања, у суботу 16. маја, биле отворене за посетиоце 

од 17:00 сати до један сат иза поноћи. У Галерији-легату “Милуна Митровића” посетиоци 

су били у прилици да виде сталну поставку радова академског сликара Милуна Митровића 

и изложбу фотографија под називом “Мода у Србији од 1804-1918”. У згради Завичајног 

музеја на спрату за посете је била отворена стална поставка из области археологије, историје 

и етнологије и поставка Етнолошке радионице “ Етнос” из Сокобање. У етно кутку 

“Грудоњске воденице” одржан је програм под називом “Приче из воденице”. 

У 2015. години у реализацији традиционалне вишедневне манифестације Бањског 

културног лета (у даљем тексту БКЛ), која је трајала од 21.06 – 05.09.2015. године, одржано 

је 12 позоришних представа и монодрама, аматерских и позоришта из Ниша и Београда, 

изузетни перформанси као што су представе „Пљачка 3. маја“, „Мачор на усијаном лименом 

крову“, кабаре Маринка Маџгаља, представа Александра Дунића, ,,Made in Holivud“, „Сам 

против НАТО“, „БГ Трилогија“,  наступи бендова: „Alias“, i „Flash back“. Веома посећене 

биле су и дечије и луткарске представе, потом наступи плесних група, наступи Stand up 

комичара, жонглера, мађионичара... Бањско културно лето је манифестација која значајно 

даје допринос очувању традиције и кутлуре српског народа, посебно сокобањског краја, 

кроз богат програм фолкорних група из целе Србије. Поред КУД-ова из Сокобање током 

БКЛ-а наступала су и фолклорна друштва из Смедерева, Ражња, Александровца, Крушевца, 

Алексинца, Београда, Вршеца из Бугарске, Александровца, итд. Бањско културно лето у 

2015. години пратило је више од 30.000 туриста. У сарадњи са аматерским СБ позориштем 

ОТКС је организовала 30.12.2015, године у атријуму испред зграде музеја – традиционални 

дочек Деда Мраза. 

2.1. Значајније реализоване активности у програму „Бањског културног лета“ 
2015. године.  

ЈУЛ 2015. 

ДАТУМ ПРОГРАМ Место одржавања 

01.07.2015. Александар Дунић – позоришна представа Амфитеатар ОТКС 

03.07.2015. Пљачка 3. Маја - позоришна представа Амфитеатар ОТКС 

04.07.2015. Мачор на усијаном лименом крову – поз. пред. Амфитеатар ОТКС 

05.07.2015. 
Плесови разни (денс, оријентални, латино...) плесна 

група – 12 учесника 
Амфитеатар ОТКС 

06.07.2015. Динди мали диносаурс – дечија представа Амфитеатар ОТКС 

07.07.2015. 
Избор принцезе Биљарице – Затварање 

Биљоберских свечаности 
Амфитеатар ОТКС 

08.07.2015. ,,Made in Holivud“, позоришна представа Амфитеатар ОТКС 

11.07.2015. Три Прасета, дечија представа Амфитеатар ОТКС 
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12.07.2015. Музички кабаре - Маринко Маџгаљ Амфитеатар ОТКС 

17.07.2015. Повраћај из Хаг поз. пред. Амфитеатар ОТКС 

21.07.2015. Пепељуга - дечија представа Амфитеатар ОТКС 

24.07.2015. Сам против НАТО – поз. пред. Амфитеатар ОТКС 

25.07.2015. Алијас – Параћин – концерт Амфитеатар ОТКС 

28.07.2015. Жонглери Амфитеатар ОТКС 

 

АВГУСТ 2015. 

ДАТУМ ПРОГРАМ Место одржавања 

02.08.2015. Дејан Цукић – концерт Амфитеатар ОТКС 

05.08.2015. Кловн – дечији шоу Амфитеатар ОТКС 

07.08.2015. „УСБ“ - Брејк денс плесови Амфитеатар ОТКС 

09.08.2015. „Црвенкапа“ - дечија луткарска представа Амфитеатар ОТКС 

12.08.2015. Кловн – шоу за децу Амфитеатар ОТКС 

13.08.2015. „Мој Курта“ – позоришна представа Амфитеатар ОТКС 

17.08.2015. Прва брачна ноћ – позоришна представа Амфитеатар ОТКС 

20.08.2015. „Мачак у чизмама“ - дечија представа Амфитеатар ОТКС 

22.08.2015. Flash back – концерт Амфитеатар ОТКС 

25.08.2015. Oријентални плесови Амфитеатар ОТКС 

26.08.2015. „ST SERBIA“ – позоришна представа Амфитеатар ОТКС 

27.08.2015. „БГ трилогија“ – позоришна представа Амфитеатар ОТКС 

30.08.2015. „Српска бајка“ – позоришна представа Амфитеатар ОТКС 

05.09.2015. Оливер Катић - Концерт Амфитеатар ОТКС 

 

ОТКС је већој посећености Сокобање допринела и организовањем неколико концерата 

у току сезоне, који су се одржали у центру Сокобање на мермерном шеталишту и у 

амфитеатру испред Завичајног музеја. Првог маја наступила је група „Лексингтон бенд“, у 

оквиру Мото скупа наступио је популарни рок састав „Кербер“, а 14. 15. и 16. августа 2015. 

год., у оквиру ревијалног дела МФ „Прва Хармоника Сокобања“, наступили су „Ethno Fuel“ 

бенд са виртуозом на хармоници Гораном Јекнићем, друге и треће вечери Фестивала 

концерте су одржали фолк певачи Бане Мојићевић и Марина Тадић. У амфитеатру испред 

Завичајног музеја наступили су извођачи Дејан Цукић и Оливер Катић. 

На традиционалној манифестацији ''Златне руке'', носиоцу признања „туристички 

цвет“, која је у 2015. години одржана 33. пут, на око 100 штандова, своје радове 

презентовало је преко две стотине учесника из Сокобање и готово свих делова Србије.      
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     Највише учесника било је из Нишке Бање, Алексинца, Бора, Јагодине, Ниша, Књажевца, 

Бољевца, Зајечара, Крагујевца, Лесковца. У такмичарском делу у категорији “Стара, 

заборављена јела” било је 23 учесника, у категорији “Ручни радови” 40, а у категорији 

“Сувенири и стари занати” 37 учесника. Изложбе старих јела и заборављених заната 

одржане су на мермерном шеталишту, испред зграде старе школе, а изложба ручних радова 

у малој сали О.Ш. ''Митрополит Михаило''. Стручни жири су чинили:   

- представница Туристичке организације Србије др Олгица Миљковић, 

- Данијелка Радовановић, рестауратор и конзерватор Етнографског музеја у 

Београда,  

- председник жирија 33. манифестације ''Златне руке'' Сокобања 2015. био је Саша 

Мишић, ТВ водитељ и кулинар.  

  У категорији „Стара јела“, прво место освојило је Удружење жена „Хомољке“ из 

Жагубице, друго место Удружење жена „Левчанке“ из Велике Крушевице код Рековца, 

треће место Удружење жена „Златне руке Левча“ из Сибнице, код Драгова. 

1.место за најочуванији експонат, освојила је Етнолошка радионица „Етнос“ из Сокобање,  

1.место за коришћење етно мотива на савременим употребним предметима, Удружење 

„Извор“ Књажевац, 

1.место ручни рад рађен у току манифестације, Удружење жена „Хестија“ из Фекетића, 

1.место за најбољи вез, Дафинка Николић из Сокобање и  

1.место за очување традиције старих заната, Небојша Милошевић из Књажевца. 

Након вишегодишње паузе четвртфинална такмичења Међународног фестивала ''Прва 

хармоника'' Сокобања одржана су неколико градова у Србији: 16. јуна у Лебану, 17. јуна у 

Нишу, 18. јуна у Крагујевцу, 20. јуна у Београду, 21. јуна у Новом Саду и 27. јуна у 

Сокобањи у Конгресној сали хотела "Моравица". 17. и 18. јула одржана су полуфинална 

такмичења, а  финале је трајало три дана и то 14. 15. и 16. августа. Захваљујући измењеним 

правилима такмичења Фестивал је омасовљен, те је 53. Међународни фестивал ''Прва 

хармоника Сокобања 2015'', пратило преко 30.000 људи. У седам категорија у највишу фазу 

такмичења -  финала,  пласирало се 28 такмичара, и то 3 такмичара у категорији Петлића, 3 

у категорији Пионира, 3 у категорији Старијих пионира, 5 у категорији Млађих јуниора, 3 

у категорији Јуниора, 5 у категорији Сениора, 6 у категорији Дуети преко 15 година 

старости. Победник Фестивала у категорији сениора је Милош Теофиловић из Врчина.           

20. по реду Уметничка колонија ''Сокоград'' је одржана у септембру 2015. год. Учешће 

је узело десет академских сликара из Србије, који су оставили депоу колоније десет вредних 

уметничких дела.  

Организација за туризам и културу Сокобања у 2015. у оквиру редовног одржавања 

објеката, извршила је и адаптацију дела крова и свлачионица у згради Биоскопа „Моравица 

и целокупну расвету у овом објекту.  
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3. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДЕЛА ЗА МАРКЕТИНГ И РАЗВОЈ 

 

       Организациони део за маркетинг и развој је кључна организациона јединица која 

координира радом са преостале три. Поред тога у овом организационом делу иницирају се 

и развијају пројекти који доприносе развоју Организације за туризам и културу Сокобања 

и Сокобање као туристичке дестинације.   

Једна од најбитнијих пројектних активности Организације за туризам и културу 

Сокобања у 2014. и делом 2015. години била је имплементација пројекта „Традиција, 

природа и култура-различитости и сличности које нас повезују“, кофинансираног од стране 

Европске уније кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Пројекат је 

обухватао израду техничке документације за изградњу нове летње позорнице „Врело“ у 

Сокобањи, односно израду Пројекта парцелације и препарцелације и Урбанистичког 

пројекта са архитектонским решењем Летње позорнице „Врело“.  

Урбанистичким пројектом је предвиђена изградња новог савременог објекта који ће 

обезбедити физичке и техничке могућности за организовање догађаја за већи број гледалаца 

- концерти, музички догађаји, фестивали, представе и сл. Поред велике сцене предвиђена је 

и мала сцена, у облику амфитеатра, у коме ће се одвијати догађаји мањих размера у оквиру 

програма Бањског културног лета. Цео амбијент биће уређен како би се заштитиле 

природне вредности потеса Врело у Сокобањи и биће у функцији и током дана као место за 

забаву и одмор. Током поподневних и вечерњих сати намена објекта биће одржавање 

великог броја различитих манифестација и догађаја. Током зимских месеци, декоративна 

језера, планирана између две сцене, биће претворена у клизалишта и у функцији зимске 

туристичке понуде Сокобање.  

Урбанистички пројекат је одобрен од стране стручне комисије за планове јула 2015. 

године и издати су локацијски услови у октобру 2015. год. У току 2015. год. израђен је и 

главни грађевински пројекат и издата грађевинска дозвола, што ће створитло основне 

предуслове за реализацију инвестиције, која је од виталног заначаја за даљи развој 

туристичке инфраструктуре и манифестационог туризма у Сокобањи.  

У 2015. години Организација за туризам и културу Сокобања је конкурисала код 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација за доделу субвенција и дотација за 

финансирање пројеката развоја туризма у 2015. год. са пројектом „Промоција у 

електронским медијима и израда интернет платформе“, чија је укупна вредност 4.240.000,00 

дин – субвенције ресорног министарства одобрене су у износу од 1.500.000,00 динара. 

Пројекат је подразумевао спровођење две активности: промоција у електронским медијима 

односно код РТВ емитера са националном фреквенцијом и израду иновативне интернет 

дигиталне платформе. Пројекат је успешно реализован и планиране активности су 

спроведене у утврђеном временском оквиру. Промотивна кампања под називом „Сокобања 

– идеална за уживање“ је реализована на РТС-у и то у периоду од 15. јуна до 14. јула и од 

26. августа до 16. септембра. Нови интернет портал www.sokobanjanje.rs је активиран 

http://www.sokobanjanje.rs/
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августа 2015. године и значајно је унапредио промотивну интернет кампању туристичке 

понуде Сокобање. Oрганизација за туризам и културу Сокобања активно је учествовала у 

изради пројекта „Уређење централног градског парка са дечијим игралиштем у Сокобањи“ 

који реализује Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања, а који је са 6.000.000,00 

динара кофинансиран средствима Министарства трговине, туризма и телекомуникација 

Републике Србије. Укуппна вредност пројекта, који подразумева постављање нових клупа 

и корпи за отпатке и нових справа за игру деце у дечијем игралишту, је 8.100.000,00 динара. 

Једна од пројектних активности је и постављање 3 D  натипса #SOKOBANJANJE у 

Централном парку, осветљеног лед светлом.   

 

 
 
Слика бр. 1 – Детаљ урбанистичког пројекта са архитектонским решењем летње позорнице „Врело“ – 

комплетан простор 
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Слика бр. 2 – Детаљ урбанистичког пројекта са архитектонским решењем летње позорнице „Врело“ – 

Летња позорница 

 

 

 
Слика. бр. 3 - Изглед нове летење позорнице – Детаљ 3D  анимације 
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На конкурс Европске уније из програма Interreg-IPA Програм прекограничне сарадње 

Бугарска-Србија 2015. Организација за туризам и културу Сокобања конкурисала је са три 

пројекта укључујући прекограничне партнере у Вршецу и Видину у Бугарској. Пројекте је 

припремило развојно одељење ОТКС под називом: „Туризам за све“, „Уметност без 

граница“ и „Туризам и футуризам“.  

  ОТКС Сокобања је водећи партнер на пројекту „Туризам за све“ а партнери су кластер 

руралног туризма „Чаролија истока“ и Удружење за промоцију туризма – Видин. Општи 

циљ пројекта је јачање учешћа заједнице и подизање свести о значају и предностима 

приступачног туризма.  

   Посебни циљеви пројекта су: 

-Подизање свести о праву на једнак приступ туристичким услугама и дестинацијама,  

-Подршка јачању капацитета локалних интересних група да се баве приступачношћу 

туристичких локалитета у прекограничним областима. 

   На пројекту „Туризам и футуризам“ ОТКС Сокобања учествује као партнер, а водећи 

партнер је „Локална иницијатива за Вршец“. Пројекат се односи на израду Стратегије 

развоја туризма Сокобање и заједничке мобилне апликације која ће презентовати 

туристичку понуду прекограничног региона Вршец-Сокобања. 

  На пројекту „Уметност без граница“ ОТКС Сокобања и „Локална иницијатива за Вршец“ 

учествују као партнери, а водећи партнер је Центар за развој заједнице "Христо Ботев - 

1900". Пројекат се односи на организацију бројних културно-забавних садржаја који ће 

обогатити туристичку понуду Сокобање и Вршеца као што су Фестивал фолклора и Фото-

видео колонија. Пројектне активности обухватају и промотивну кампању и наступе на 

Међународним сајмовима туризма у Београду и Софији. 

 

 
 

4. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ АКВА ПАРК „ПОДИНА“ 
 

 

   Организациона јединица Аква парк „Подина“ обавља послове на одржавању, расту и 

развоју Аква парка „Подина“. 

  У сезони 2015. Аква парк „Подина“ званично је почео да ради 21. јуна, а затворен за 

посетиоце 10. септембра 2015. године  Почетак рада је  у складу са одлуком СО Сокобања 

из 2013. године, која је и даље на снази. Првог дана, улаз за посетиоце био је бесплатан. 

Проценом руководства Аква парка првог дана Аква парк је посетило око 1-2000 посетилаца. 

Радно време Аква парка било је од 10:00-18:00 часова, током целе сезоне,  а цене улазница 

су биле на нивоу претходних година.  Куповином улазнице сваки посетилац био је осигуран 

од ризика, које је остварио полисом осигуравајуће куће „Делта Ђенерали А.Д.О.  

 У назначеном периоду продате су 80.823 улазнице, што је за 40% више у односу на 2014. 

годину. У овом периоду остварени су укупни приходи од продаје улазница у износу од 

26,689,190.00 дин. (2014. године - 16.345.800,00 динара), најма лежаљки од 2,047,800.00 

дин. (2014. - 1.249.800,00).  Средства остварена продајом улазница и закупа лежаљки 

пренета су у буџет Општине Сокобања, док су средства од наплате осигурања пренета 

осигуравајућој кући која је осигурање посетилаца добила путем јавне лицитације.    
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  У 2014. години Организација за туризам  и културу Сокобања је преузела комплетан 

управљачки процес над аква парком као и интерни  надзор и контролу квалитета базенске 

воде, коју је 2012. и 2013. године године обављало ЈКП „Напредак“ из Сокобање.  

  Услуге одржавања хигијене објеката и зленила на Аква парку по уговору вршила је 

агенција „Сион Гард“ Д.О.О. из Београда, а након спроведене тендерске процедуре.  

Вредност уговора износила је била 3.750.348,00 динара без ПДВ-а, односно 4.500.417,60 

динара са ПДВ-ом. Уговор је подразумевао ангажовање 22 извршиоца на пословима 

одржавања опште и хигијене објеката у Аква парку . 

 

  Услуге спасилачке службе на Авка парку „Подина“ у 2015. години вршило је  „Удружење 

сасилаца на води Србије“ (даље УСВС) са којим је такође закључен уговор након сповођења 

поступка јавне набавке. Вредност уговора је 1.960.200,00 динара без ПДВ-а, односно 

2.352.240,00 динара са ПДВ-ом за укупно 11 спасилачких позиција у време рада Аква парка 

за посетиоце. Сви ангажовани спациоци морали су да поседују лиценце у складу са 

Законом. У том смислу Удружење сапсилаца на води Србије је од 15-20.06.2015.  извршило 

је бесплатну обуку првог нивоа за спасиоце на води на којој су  могли да се јаве сви 

заинтересовани кандидати од 18-35 година, који су пливачи и имају завршену средњу 

школу.  

  Услуге физичко техничког обезбеђења и противпожарне заштите лица, објеката и имовине 

обављала је агенција „Сион гард“ ДОО Београд, по уговору чија је вредност била од 

621.000,00 динара без ПДВ-а, односно 745.200,00 динара са ПДВ-ом, а након спроведеног 

поступка јавне набавке мале вредности.  

  Пре почетка рада за посетиоце извршен је стручни преглед и атестирање водених 

атракција у Аква парку „Подина“. Атестирање тобогана и водених атракција извршено је 

од стране стручне, лиценциране Агенције „Отворени атеље града Београда Архитектон“ 

ДОО. Након обавељниог прегледа и отклањања мањих недостатака, Агенција је 

Организацији за туризам и културу Сокобања издала  „Сертификат о контролисању и 

атестирању“ водених атракција и њиховој безбедности за употребу.  

- У 2015. години набављена је и додатна опрема и то: 

- перач високог пристиска за детаљно прање базена и површина под бехатоном, 

-  Муљна-дренажна пумпа за испумпавање воде из базена (у периоду прања и 

чишћења базена) и машинских сала у случају потапања. 

- Пумпа за претакање опасних материја (Натријум хипохлорита NaOCl и 

Хлороводоничнекислелине HCl ).  

 

  Медицинске и услуге прве помоћи, обављало је стручно особље сокобањског Дома 

здравља, у складу са Уговором.  Угоститељске услуге на шанку обављала је Организација 

за туризам и културу Сокобања и остварени су укупни приходи од 3,618,169.17 дин.. 

Спроведене  активности  у Аква парку „Подина“ биле су у складу са Концептом газдовања 

и управљања, који је усвојила Скупштина општине Сокобања, Уговором потписаним 

између општине Сокобања и Организације за туризам и културу Сокобања, Одлуком о 

преносу права коришћења и управљања на непокретностима у јавној својини општине 

Сокобања, без накнаде, Организацији за туризам и културу Сокобања I  Број: 011-51/2014. 

од 17.04.2014. године, релевантним законским и подзаконским актима, којима је регулисан 

рад оваквог објекта и Правилником Аква парка „Подина“, који је донео УО ОТКС, 

Сокобања.  
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   Организација за туризам и културу Сокобања, односно Аква парк „Подина“ и у 2015-тој 

години наградили су ученике ОШ „Митрополит Михаило“ и СШ „Бранислав Нушић“ који 

су у школској 2014-2015 години постигли одличан услех или  остварили посебне резултате: 

награђени су сви прваци, сви одлични ученици, носиоци Вукове дипломе и ученици 

генерације, док је сезноском улазницом био награђен спортиста године. Такође одлуком УО 

ОТКС ослобођене од плаћања биле су све осебе са посебним потребама и особе са 

инвалидитетом. 
 

На простору Аква парка „Подина“ током године упркос сушноми врелом лету одржане су 

најбољем стању све зелене површине и цветне леје (0,44 ха). У марту и априлу је засађено 

50 нових садница (ружа стаблашица, шимшира, бербериса), извршена прихрана зеленила 

(обавља се током целог вегетационог периода) и обновљена (досејавањем) целокупна 

површина под травом. 
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5. ПРЕГЛЕД ИЗВШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 
 

 
 
 

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Позиција Екон. 

Класиф. 

4. ниво

Опис конта Приходи из 

буџета 01

Сопствени приходи 04 Приходи са виших 

нивоа власти 07

Опис конта Екон. Клас.

411 Плате, додаци и накнаде запослених5,705,049.99 Дин. 32,401,693.00 Дин. 1,751,081.74 Дин.

Приходи Аква парка 

"Подина" 742/823

411100
Плате, додаци и накнаде 

запослених 4,838,888.63 Дин. 3,618,169.17 Дин. 1,500,000.00 Дин.

Приходи од угоститељске 

делатности/Субвенције 

мнистарства 8231/7423

412100
Допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање 580,667.03 Дин. 0.00 Дин. 251,081.74 Дин. Јавни радови 7711

412200
Допринос за здравствено 

осигурање 249,203.16 Дин. 26,689,190.00 Дин. 0.00 Дин. Продаја улазница Аква парк "Подина" 7423

412300 Допринос за незапосленост 36,291.17 Дин. 2,047,800.00 Дин. 0.00 Дин. Закуп лежаљки 7423

414100

Исплата накнада за време 

одсуствовања сa посла на терет 

фондова 0.00 Дин. 22,088.50 Дин. 0.00 Дин.

Приходи од продаје робе 

- сувенири 8231

4161000 Јубиларне награде 0.00 Дин. 24,445.33 Дин. 0.00 Дин. Трговачка роба 8231

421 Стални трошкови 4,897,676.49 Дин. 2,801,697.59 Дин. 0.00 Дин.

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 

ОТКС 742/823

421100
Трошкови платног промета и 

банкарских услуга 100,315.48 Дин. 294,520.00 Дин. 0.00 Дин.

Потраживања из ранијих 

година 7423

421200 Енергетске услуге
2,197,823.45 Дин. 12,000.00 Дин. 0.00 Дин.

Приходи изнајмљивања 

озвучења 7423

421300 Комуналне услуге
2,169,119.22 Дин. 59,441.00 Дин. 0.00 Дин.

Приходи - мобилни 

телефони 7451

421400 Услуге комуникација 268,881.71 Дин. 21,787.59 Дин. 0.00 Дин. Интернет кафе 7423

421500 Трошкови осигурања
161,536.63 Дин. 2,413,949.00 Дин. 0.00 Дин.

Приходи од агенцијског 

пословања 7423

422 Трошкови путовања 657,981.75 Дин. 2,475,285.84 Дин. 0.00 Дин. Приходи од интернет кафеа 7423

422100
Трошкови службених путовања у 

земљи 432,686.50 Дин. 8,645.83 Дин. 0.00 Дин.

Приходи од улазница у 

објекте културе 7423

422200
Трошкови службених путовања у 

иностранству 167,627.70 Дин. 13,334.00 Дин. 0.00 Дин. Приходи од излета 7423

422900 Остали трошкови транспорта
57,667.55 Дин. 2,453,306.01 Дин. 0.00 Дин.

Остали приходи: 

Пројекат "ТДС" ЕУ ИПА 7321

423 Услуге по уговору 11,958,729.89 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Приходи од рефундације осигурања 7711

423100 Административне услуге 135,000.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Продаја сувенира 8231

423300
Услуге усавршавања и образовања 

заполсених 48,600.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

423400 Услуге информисања 4,234,104.91 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

423500 Стручне услуге 194,400.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

423600
Услуге за домаћинство и 

угоститељство 323,985.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

423700 Репрезентација 239,805.98 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

423900 Остале опште услуге 6,782,834.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

Бр.91. Датум: 08.03.2016. године

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА Трансф. Виших нивоа власти

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-

31.12.2015. ГОДИНЕ
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424 Специјализоване услуге 5,399,490.10 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

424200
Услуге образовања културе и 

спорта 4,303,055.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

424300 Медицинске услуге 236,497.85 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

424600
Услуге очувања животне средине и 

геодетске услуге 0.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

424900 Остале специјализоване услуге 859,937.25 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

425 Текуће поправке и одржавање 1,485,701.71 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

425100
Текуће поправке и одржавања 

зграда и објеката 497,341.32 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

425200
Текуће поправке и одржавање 

опреме 988,360.39 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

426 Материјал 2,143,144.42 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

426100 Административни материјал 270,513.14 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

426200 Матњријал за пољопривреду 14,300.00 Дин.

426300
Материјали за образовање и 

усавршавање 99,800.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

426400 Материјали за саобраћај 395,745.68 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

426600
Материјали за образовање културу 

и спорт 63,258.60 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

426700
Медицински и лабораторијски 

материјали 0.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

426800 Материјали за очување хигијене 1,063,884.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

426900 Материјали за посебне намене 235,643.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

465 Остале текуће дотације 644,160.37 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.

465100
Oстале текуће дотације и 

трансфери 644,160.37 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.

482 Порези, обавезне таксе и казне 4,890,608.00 Дин. Ø

482100 Остали порези 4,788,108.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

482300 Новчане казне и пенали 102,500.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

511

Изградња зграда и грађевинских 

објеката 0.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

511200 Изградња зграда и објеката 0.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

511400 Пројектно планирање 0.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

512 Резервни делови и опрема 696,094.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

512100 Опрема за саобраћај 0.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

512200 Административна опрема 0.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

512900 Опрема за производњу 696,094.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø
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515 Нематеријална имовина 118,600.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.

515100
Нематеријална имовина - 

софтвери 118,600.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.

523 Роба за даљу продају 0.00 Дин. 37,678,676.43 Дин. 0.00 Дин. Ø

523100 Залихе робе за даљу продају 0.00 Дин. 28,736,990.00 Дин.

Укупно приходи 

из буџета 01

Укупно сопствени 

приходи 04

Укупно приходи 

07
РАСХОДИ БУЏЕТ

РАСХОДИ СОПСТВ. 

СРЕДСТВА и 07

38,597,236.72 Дин. 8,941,686.43 Дин. 1,751,081.74 Дин. 38,597,236.72 Дин. 10,041,322.82 Дин.

УКУПНО РАСХОДИ

48,638,559.54 Дин.

651,445.35 Дин.

УКУПНО ПРИХОДИ

49,290,004.89 Дин.                                          

НАПОМЕНА: ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ ОД ПРОДАЈЕ 

УЛАЗНИЦА И НАЈМА ЛЕЖАЉКИ У АКВА ПАРКУ 

"ПОДИНА" НИСУ ПРИХОДИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 

ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА И ПРЕНЕТИ СУ У 

БУЏЕТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА И ПРИКАЗАНИ СУ У 

ИЗВЕШТАЈУ САМО ЕВИДЕНТНО.

Улазнице и лежаљке - пренети у буџет 

Општине Сокобања
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Позиција Екон. 

Класиф. 

4. ниво

Опис конта Расходи из буџета Расходи 

сопствених 

средстава

Расходи 07

411 Плате, додаци и накнаде запослених5,705,049.99 Дин. 250,090.79 Дин. 251,081.74 Дин.

411100
Плате, додаци и накнаде 

запослених 4,838,888.63 Дин. 212,121.22 Дин. 251,081.74 Дин.

412100
Допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање 580,667.03 Дин. 25,454.64 Дин.

412200
Допринос за здравствено 

осигурање 249,203.16 Дин. 10,923.44 Дин.

412300
Допринос за незапосленост 36,291.17 Дин. 1,591.49 Дин.

414100
Исплата накнада за време 

одсуствовања сa посла на терет 0.00 Дин. 0.00 Дин.

4161000
Јубиларне награде

0.00 Дин. 0.00 Дин.

421 Стални трошкови 4,897,676.49 Дин. 459,389.53 Дин. 0.00 Дин.

421100
Трошкови платног промета и 

банкарских услуга 100,315.48 Дин. 279,705.20 Дин.

421200 Енергетске услуге
2,197,823.45 Дин. 111,050.50 Дин.

421300 Комуналне услуге
2,169,119.22 Дин. 0.00 Дин.

421400 Услуге комуникација
268,881.71 Дин. 54,499.99 Дин.

421500 Трошкови осигурања
161,536.63 Дин. 1,066.00 Дин.

421900 Oстали стални трошкови
0.00 Дин. 13,067.84 Дин.

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-

31.12.2015. ГОДИНЕ

РАСХОДИ
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422 Трошкови путовања 657,981.75 Дин. 259,048.00 Дин. 0.00 Дин.

422100
Трошкови службених путовања у 

земљи 432,686.50 Дин. 175,626.00 Дин.

422200
Трошкови службених путовања 

иностранство 167,627.70 Дин. 2,092.00 Дин.

422900 Остали трошкови транспорта
57,667.55 Дин. 81,330.00 Дин.

423 Услуге по уговору 11,958,729.89 Дин. 3,913,612.35 Дин. 1,495,296.00 Дин.

423100 Административне услуге
135,000.00 Дин. 0.00 Дин.

423300
Услуге усавршавања и образовања 

заполсених 48,600.00 Дин. 38,580.00 Дин.

423400 Услуге информисања
4,234,104.91 Дин. 121,462.00 Дин. 1,495,296.00

423500 Стручне услуге
194,400.00 Дин. 5,802.00 Дин.

423600
Услуге за домаћинство и 

угоститељство 323,985.00 Дин. 71,001.00 Дин.

423700 Репрезентација
239,805.98 Дин. 79,773.00 Дин.

423900 Остале опште услуге
6,782,834.00 Дин. 3,596,994.35 Дин.

424 Специјализоване услуге 5,399,490.10 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.

424200
Услуге образовања културе и 

спорта 4,303,055.00 Дин. 0.00 Дин.

424300 Медицинске услуге
236,497.85 Дин. 0.00 Дин.

424600
Услуге очувања животне средине и 

геодетске услуге 0.00 Дин. 0.00 Дин.

424900 Остале специјализоване услуге
859,937.25 Дин. 0.00 Дин.
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425 Текуће поправке и одржавање 1,485,701.71 Дин. 35,600.00 Дин.

425100
Текуће поправке и одржавања 

зграда и објеката 497,341.32 Дин. 0.00 Дин.

425200
Текуће поправке и одржавање 

опреме 988,360.39 Дин. 35,600.00 Дин.

465 Остале текуће дотације 644,160.37 Дин. 27,788.89 Дин.

465100
Oстале текуће дотације и 

трансфери 644,160.37 Дин. 27,788.89 Дин.

426 Материјал 2,143,144.42 Дин. 146,392.59 Дин.

426100
Административни материјал 270,513.14 Дин. 25,373.00 Дин.

426200
Материјал за пољопривреду 14,300.00 Дин. 0.00 Дин.

426300
Материјали за образовање и 

усавршавање 99,800.00 Дин. 0.00 Дин.

426400 Материјали за саобраћај
395,745.68 Дин. 3,280.00 Дин.

426600
Материјали за образовање културу 

и спорт 63,258.60 Дин. 9,600.00 Дин.

426700
Медицински и лабораторијски 

материјали 0.00 Дин. 5,125.00 Дин.

426800 Материјали за очување хигијене
1,063,884.00 Дин. 63,873.65 Дин.

426900 Материјали за посебне намене
235,643.00 Дин. 39,140.94 Дин.

444 Негативне курсне разлике 0.00 Дин. 15,056.18 Дин.

444100 Негативне курсне разлике
0.00 Дин. 15,056.18 Дин.
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482 Порези, обавезне таксе и казне 4,890,608.00 Дин. 476,523.94 Дин.

482100
Остали порези 

4,788,108.00 Дин. 229,913.94 Дин.

482200
Обавезне таксе

0.00 Дин. 246,610.00 Дин.

482300
Новчане казне

102,500.00 Дин. 0.00 Дин.

511 Изградња зграда и грађевинских објеката 0.00 Дин. 0.00 Дин.

511200 Изградња зграда и објеката
0.00 Дин. 0.00 Дин.

511400 Пројектно планирање
0.00 Дин. 0.00 Дин.

512 Резервни делови и опрема 696,094.00 Дин. 49,839.00 Дин.

512100 Опрема за саобраћај
0.00 Дин. 0.00 Дин.

512200 Административна опрема
0.00 Дин. 49,839.00 Дин.

512600 Oпрема за културу
696,094.00 Дин. 0.00 Дин.

515 Нематеријална имовина 118,600.00 Дин. 0.00 Дин.

515100
Нематеријална имовина - 

софтвери 118,600.00 Дин. 0.00 Дин.

523 Роба за даљу продају 0.00 Дин. 1,541,603.81 Дин.

523100 Залихе робе за даљу продају
0.00 Дин. 1,541,603.81 Дин.

Пренето Општини из 

пројекта

Укупно расходи 

из буџета

Укупно расходи 

сопствених 1,120,000.00

38,597,236.72 Дин. 7,174,945.08 Дин. 2,866,377.74

УКУПНО РАСХОДИ

48,638,559.54 Дин.

Датум: 08.03.2016. године
Љубинко Миленковић,  директор    

____________________________
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   Стање потраживања и обавеза на дан 31.12.2015. године Организације за туризам и 

културу Сокобања. 

 

ПОТРАЖИВАЊА 

1.  Потраживања од купаца 493.317,00 

2.  Потраживања по основу издатих аванса 9.357,39 

УКУПНО: 502.674,39 

  

 

ОБАВЕЗЕ 

Обавезе према добављачима (обавезе за струју, 

комуналије, комуникације, осигурање за 

децембар 2014.) 

657.484,78 

Обавезе за зараде (зарада за децембар 2014.)  

Остале обавезе 830.278,00 

Обавезе по основу примљених аванса - 

УКУПНО: 1487.762.78 

Новчана средства на дан 31.12.2014.: 

 

1. СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА У БЛАГАЈНИ …………………..0,00 динара. 

2. СТАЊЕ ДИНАРСКИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА: 

     - буџетски 840-356641-18 ……………………………………..........  1.994.82 динара. 

     - рачун сопствених средстава 840-80647-08 …..……………..   709.648.08.71 динара. 

     - наменски рачун боловање 840-1354741-11 ……………...........            27.42  динара. 

     - наменски рачун - јавни радови 840-1757741-19………..........             109.84 динара. 

 

3. СТАЊЕ ДЕВИЗНИХ РАЧУНА  

      -  РАЧУН ДОНАЦИЈЕ -  наменски депозити у страној валути  ……….  62.78 Еура 

          Динарска противвредност по средњем курсу (121.6261)                      7.635.69 RSD 

      -  ДЕВИЗНИ РАЧУН ЗА СЛУЗ.ПУТОВАЊА – трансак.депозитив …      0,00 

 

 

У Сокобањи, 08.03.2016.                                              Љубинко Миленковић, дипл. екон 

                                                                                                          Директор 

                                                                                             ______________________ 

 

 

Извештај усвојен на 52. седници Управног одбора Организације за туризам и културу 

Сокобања у понедељак 11.03.2016. године.  

 

                                                                                                     Саша Ж. Ђокић 

                                                                                                Председник УО ОТКС 

                                                                                             ________________________ 

                                                                 


