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РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ И ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ  

ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ЗА ТУРИЗАМ И 

КУЛТУРУ СОКОБАЊА 

 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, ПАК: 686131 

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 (у даљем 

тексту 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 у делу II УСТАНОВЕ, уписана је у регистар код Привредног суда у Зајечару.  

У складу са одлуком о оснивању Организација за туризам и културу Сокобања 

функционише и као установа културе, основана у складу са Законом о култури ("Сл. 

гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.). У том смилу, као установа културе она 

јесте правно лице основано ради обављања културне делатности којом се обезбеђује 
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остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана као и остваривање 

другог законом утврђеног интереса у области културе. 

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.   

 

У складу са Чл. 8 Закона о култури, Организација за туризам и културу обавља 

и културну делатност, односно послове у следећим областима:  

- откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, 

вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање 

културним наслеђем, музејска делатност;  

- ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;  

- позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);  

- остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, 

пантомима, улична уметност и сл.);  

- научноистраживачке и едукативне делатности у култури;  

- менаџмент у култури;  

 

 

Органи управљања ОТКС: 
 

Органи управљања, надзора и руковођења су:  

1) Управни одбор,  

2) Надзорни одбор,  

3) Директор.  

 

Органи управљања 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 раду и завршни рачун,  

6) обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.  

 

Надзорни одбор има три члана:  

1) врши надзор над пословањем,  
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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 и Чланом 10. Закона о култури, 

средства за рад ОТКС обезбеђују се из: 

- средстава буџета Општине Сокобања - Републике Србије; 

- прихода остварених обављањем делатности и из других сопствених прихода; 

- донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица; 

- других извора, у складу са законом. 

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

Сокобања за 2016. годину, односно Законом о буџету Републике Србије за 2016 годину, у 

Члану 32, Став 2-122, прихода остварених обављањем делатности, прихода од субвенција 

ресорног министарства, приходима за реализацију пројеката одобреним по конкурсима. 

У складу са важећим Правилником о организацији и систематизацији радних 

места Организације за туризам и културу Сокобања у 2016. години, образована су два 

организациона дела и то:  

1. Организациони део за туризам, 

2. Организациони део за маркетниг, развој и културу. 

У оквиру првог организационог дела функционише одељење Туристичко 

информативни центар, а у оквиру другог Oдељење за културу, Одељење за маркетинг и 

развој и Одељење Аква парк „Подина“ 

У оквиру организационих делова систематизованa су следећа радна места са по 

једним извршиоцем: 

НАЗИВ 

ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ДЕЛА  

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА  

I Oрганизациони део за 

туризам 

1. Пројектни координатор – руководилац 

организационог дела за туризам 
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1.  Одељење – Туристичко 

информативни центар 

2. Стручни сарадник – руководилац 

одељења Туристичко-информативни 

центра 

 3. Административни помоћник 

 4. Референт за туризам 

II Организациони део за 

маркетинг, развој и културу 

         1. Пројектни координатор – руководилац 

организационог дела за маркетинг развој и 

културу 

 
          2.   Сарадник за унапређивање 

делатности Установе културе  

           3.    Финансијско – рачуноводствени 

сарадник  

            4.   Техничар за одржавање уређаја, 

техничких система и инсталација - возач 

             5.   Радник на одржавању хигијене 

објеката и опреме - возач 

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

неодређено радно време и то:  

1.  Директор, VII ССС, дипл. економиста (именован из радног односа),  

2. На радном месту -  Стручни сарадник – руководилац одељења Туристичко-

информативни центар, један извршилац, VII ССС дипл. туризмолог, 

3. На радном месту – Референт за туризам -   један извршилац, IV ССС – 

физиотерапеут, 

4. На радном месту - Административни помоћник, један извршилац,  IV ССС,  

гимназија, општи смер, 

5. На радном месту, Пројектни координатор – руководилац организационог дела 

за маркетинг развој и културу, један извршилац, VII ССС, дипл. туризмолог,  

6. На радном месту -  Сарадник за унапређивање делатности установе културе,  

један извршилац,  VII ССС - дипл. правник, 

7. На радном месту,  Техничар за одржавање уређаја, техничких система и 

инсталација – возач, један извршилац, V ССС, електроенергетичар за мреже и постројења,  

8. На радном месту - Радник на одржавању хигијене објеката и опреме - возач – 

један извршилац, IV ССС – трговински техничар, 
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9. На радном месту -  Финансијско – рачуноводствени сарадник, један 

извршилац, VI ССС – економиста. 

У периоду од 01.04.2016. године, до 31.03.2017. године ангажовано је једно лице 

на одређено радно време, због увећаног обима посла, на радном месту - Пројектни 

координатор – руководилац организационог дела за маркетинг развој и културу и то један 

извршилац, VII ССС дипл. туризмолог.   

 

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.). 

Организациони део за туризам такође реализује активности из области: 

а) прикупљања, систематизовања и објављивања информација о целокупној туристичкој 

понуди на територији општине Сокобања, као и друге послове од значаја за промоцију 

туризма; 

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

спортских, културних и других скупова и манифестација; 

в) организовања рада 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) управљања туристичким простором; 

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

домаћинству; 

10) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења 

простора; 

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. 
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 1.1.  Туристичка и информативно пропагандна делатност 
 

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

приликама у 2016. години реализовала је све планиране активности предвиђене Планом 

рада за 2016. годину и унапредила техничке услове 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, 

- Активностима Туристичко-информативног центра и др. 

 

1.1.1.  Наступи на сајамским манифестацијама и изложбама 
 

У 2016. 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 шест сајмoва туризма директним учешћем 

и два сајма посредством Туристичке Организације Србије (ТОС). Од тога вреди поменути:  

- 38. Међународни сајам туризма у Београду – фебруар  2016. на сопственом излагачком 

штанду, 

-  32. Међународни сајам туризма у Софији - фебруар 2016. - на штанду ТОС-а (директно 

учешће на штанду ТОС-а),  

- 17. Међународни сајам туризма у Нишу – април 2016. на сопственом излагачком 

штанду, 

- 49. Сајам туризма у Новом Саду – септембар/октобар 2016. на штанду ТОС-а , дирекним 

учешћем, 

- Светски сајам туризма у Берлину- март 2016. - на штанду ТОС-а (достављен материјал),  

- 2. Београдски манифест – мај 2016., директним учешћем, 

- Караван „Моја Србија“ у Нишу – јун  2016. и у Београду – јул 2016. 

- Међународни сајам туризма у Москви - септембар 2016. – на штанду ТОС-а (достављен 

материјал), 

- 12. Изложба туристичких публикација у Крушевцу – октобар 2016. – директно учешће, 

- 9. Изложба сувенира и туристичких публикација у Лесковцу - новембар 2016. – 

директно учешће,  

- 8. Сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, новембар 2016. на штанду ТОС-а – 

(директно учешће представника ОТКС),  
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На 12. Изложби туристичких публикација у Крушевцу, Организацији за туризам 

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

(www.sokobanja.rs). 

На 9. Изложби сувенира и туристичких публикација у Лесковцу Организацији 

за туризам и културу Сокобања додељено је Признање у категорији: најбољи промотивни 

спот – 2. награда за спот под називом „Доживите СОКОБАЊАЊЕ“. 

 

   Туристичка организација Србије (ТОС) промовисала је туристичку понуду 

Сокобање,  штампаним  и аудио-визуелним материјалима  чији је издавач  Организација за 

туризам и културу Сокобања, путем својих дистибутивних канала и мреже туристичко 

информативних центара. На наступима у иностранству, европском и светском тржишту, 

Сокобања је представљена  као једна од најатрактивнијих бања и туристичких дестинација 

у Србији. 

   Посебне резултате дало је учешће Организације за туризам и културу у 

кампањи Туристичке организације Србије „Моја Србија“, за коју је Организација за туризам 

и културу Сокобања обезбедила велики број награда, у наградној игри ТОС-а, за посетиоце 

каравана, одржаних у десет градова Србије. Велики број награда обезбеђен је захваљујући 

одличној сарадњи коју Организација за туризам и културу Сокобања остварује са хотелом 

„Моравица, Специјалном болницом „Сокобања“, Специјалном болницом „Бањица“, 

агенцијом „Виа турс“, туристичким агенцијама, „Палма“, „ДМ“, „Сокоинфо“, „Сокотурс“, 

пансионима „Чикаго“, „Сплендид“, „Колибри“ и другим... Интересовање за летовањем у 

Сокобањи непосредно након завршетка кампање „Моја Србија“, према подацима 

Туристичко информативног центра, појачано је за преко 15% у односу на период пре 

одржавања кампање.  

Број корисника ваучера за субвенционисано коришћење услуга смештаја 

повећан је за преко 50% у односу на 2015. годину, што је сврстало Сокобању у једну од 

најтраженијих туристичких дестинација. 

1.1.2. Реклама, пропаганда и сарадња  са медијама 

 

Наступи у информативним програмима Радио и ТВ станица у 2016. години, 

имали су велики значај о информисању јавности о туристичкој понуди Сокобање. Успешну 

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

„Дневник“, програми „Ово је Србија“, „Јутарњи програм“, потом РТВ „Б-92“, Студиом Б, 

„Al Jazeera Balkans“, „РТВ БН“„, РТВ РС, НТВ Ниш“, РТВ „Belle amie“, РТВ „Зајечар“, РТВ 

„Војводина“, Радио „Београдом“, РТВ „Сокобања“. 

http://www.sokobanja.rs/
http://www.sokobanjanje.rs/
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Информативни пакети и репортаже и интервјуи емитовани су у програмима РТВ 

Војводина и РТС-а и то у програму „Ово је Србија“, Јутарњем програму“, потом 1. и 2. 

Дневнику, емисијама „Књига утисака“...  

У назначеном периоду ОТКС је имала одличну сарадњу и са штампаним 

медијима у којима су објављивани текстови и репортаже на дневном и недељном нивоу – 

„Блиц“, „Новости“, „Курир“, „Данас“ и месечном у ревијама „Уно“, „Туристичке новине“ 

и „Бел гест“ и другим....  

Кроз програм РТС-а емитоване су три промотивне капмање у најгледанијем делу 

програма, у периоду од 04. јула до 11. августа. У периоду од 04. јула до 22. јула 2016. год. 

емитован је дестинацијски спот под називом  „Доживите Сокобањање“. У периоду од 08. 

до 22. јула емитован је промотивни спот новог фестивала „Green Heart Fest“, а од 26. јула 

до 11. августа емитован је промотивни спот фестивала „Прва хармоника Сокобања“. 

Кампање су реализоване према унапред утврђеном медиjа плану у најгледанијем делу 

програма – испред  2. Дневника, „Слагалице“, као сеча емисија: „Ово је Србија“, 

„Балканском улицом“,“САТ“, „Јутарњи програм“, „Жикина шареница“, „Београдска 

хроника“, „Око“, „Шести круг“, Спортски дневник, сеча вечерњег филма и серије, сеча 

тениских мечева у којима је играо Новак Ђоковић, кошаркашких у фудбалских мечева и 

преноса атлетике, мечева Дејвис купа, Светске лиге у одбојци, преноса Летњих 

олимпијских игара. Наведене кампање финансиране су са 52% средствима из буџета 

Општине Сокобања а са 48%, средствима Владе Републике Србије, Министарства трговине, 

туризма и телекомуникација по Конкурсу субвенција и дотација намењених за пројекте 

развоја туризма у 2016. години.  

     У 2016. години, Радио телевизија Србије обавила је и 16 директних укључења 

у програм Радио Београда и Телевизије Београд. 

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 и кроз програм Радио 

Сокобање.  

У 2016. 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, Крагујевцу и Коридору Х. У овој врсти кампање закупљено је десет инфо-

борда на најфреквентнијим местима на поменутим локацијама. 

 1.1.3  WEB  маркетинг  

Организација за туризам и културу Сокобања, последње три године веома 

интензивно спроводи организовану промоцију дестинације путем интернета. Редовно 

ажурирање постојећих портала на доменима www.otks.org.rs и www.akvaparkoskobanja.rs, 

www.sokobanjanje.rs, даље умрежавањем све три интернет адресе,  резултирало је бољем 

позиционирању Сокобање као туристичке дестинације.  

http://www.otks.org.rs/
http://www.akvaparkoskobanja.rs/
http://www.sokobanjanje.rs/
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Организација за туризам и културу Сокобања је ангажовала професионалну 

агенцију за израду новог дестинацијског веб сајта -  интернет презентације Сокобање на 

интернет адреси www.sokobanja.rs, који је активиран јуна 2016. године. Презентација на 

нови савремени начин приказује туристичку понуду Сокобање, где су посетиоци у 

могућности да постављају слике и коментаре, садржи све битне информације о природним 

и културним атракцијама, манифестацијама, туристичким услугама, угоститељским 

објектима, смештају и др. и бројне квалитетне фотографије из базе података Туристичко-

информативног центра ОТКС. Модерног је дизајна, „responsive“ за све савремене уређаје, 

могуће је учитавање на ћириличном и латиничном писму, преведен на 4 страна језика 

(енглески, немачки, руски и бугарски) и повезан са налозима Организације за туризам и 

културу Сокобања, са друштвеним мрежама Facebook, Twiter и Instagram. 

Посебно, промоција на страни Организације за туризам и културу Сокобања, на 

друштвеној мрежи Фејсбук, захваљујући добро осмишљеним и реализованим активностима 

дала је одличне резултате.   

У 2016 год. спроведена је интензивна интернет кампања која је обухватала 

емитовање огласа и објава на најпосећенијим претраживачима односно Google Adwords-u 

и друштвеним мрежама Фејсбук и Инстаграм. 

Циљеви спровођења активности оглашавања на интернету били су: 

-Промоција традиционалних манифестација, најаве актуелних дешавања и 

новине у туристичкој понуди.  

-Боља видљивост на тржишту, информисање циљних група путем друштвених 

мрежа, брендирање фестивала. 

Огласи нису приказивани насумично већ таргетираним циљним групама. 

Информације и објаве везане за рок хаус фестивал „Green heart fest“ приказиване су 

особама, фановима рок и хаус музике, млађим особама које се баве свирањем гитаре или су 

чланови бендова, а огласи за фестивал „Прва хармоника Сокобања“ љубитељима народне 

и фолк музике и особама које се баве свирањем хармонике. Резултати оваквог вида 

рекламирања су лако мерљиви, јер су доступни статистички подаци, на странама на којима 

се реклама објављује. 

Број фанова Фејсбук странице Организације за туризам и културу Сокобања је 

након спроведене кампање повећан за 223%. Број посетилаца који су реаговали на објаве на 

друштвеној мрежи Фејсбук у вези фестивала „Green Heart Fest“ износи 32.442, а на објаве у 

вези фестивала „Прва хармоника Сокобања“ реаговало је 42.968 посетилаца. Детаљна 

анализа резултата рекламе дестинације и догађаја на Google и друштвеном мрежи Facebook 

дата је у следећем прегледу: 

Услуге  се  односе  пре  свега  на  оглашавање  на  друштвеним  мрежама  

Facebook  и Instagram, као и преко Google Adwords система. Кампања је реализована у 

http://www.sokobanja.rs/
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преиоду од 1. јула до 10. септембра 2016. године. Извештајем је приказано колико је 

средстава за интернет оглашавање потрошено и какви су ефекти тих активности. 

У табели испод дат је приказ трошења буџета на оглашавање према месту 

оглашавања као и број приказа тих огласа. 

 

Место оглашавања 

  

Број приказа огласа 

  

Цена (ЕУР) 
 

 

      
 

        
 

Facebook и Instagram 666231  681,62  
 

     
 

Google AdWords 1.743.946  1157,05  
 

     
 

УКУПНО: 2.410.177  1838,67  
 

         
 

 

Из табеле се може видети да је у промотивним активностима потрошено укупно 

1838,67 евра, док су огласи приказани укупно 2.410.177 пута. То значи да је за сваки приказ 

у просеку плаћено 0,00076 евра, односно 0,092 динара. 

Практично, за сваких 100 приказа огласа за манифестиације и Сокобању плаћено 

је мање од 10 динара, односно свега 9,23 динара, док је за хиљаду приказа плаћено у просеку 

92 динара. 

Овакав резултат није могуће постићи без ефикасног таргетирања. С' тим у вези 

веома је битно нагласити да огласи нису приказивани насумично било коме, већ директној 

циљној групи заинтересованој за поједине манифестације односно дестинацију у 

целини.  

Тако су, на пример, огласи за манифестацију „Златне руке“ приказивани особама 

који воле домаћу радиност, старе занате, кулинарство, традицију и фолклор (уз још доста 

елемената додатног таргетирања), док су огласи за манифестацију „Grean Heart Fest“ 

приказивани особама који воле да слушају врсту музике која се изводила у данима 

фестивала (уз још доста елемената додатног таргетирања). 

Све наведено, практично, значи да огласи нису приказивани насумице, већ уско 

таргетираним циљним групама који заиста јесу заинтересовани за Сокобању као 

дестинацију или манифестације које се у њој одржавају. Уколико пратимо цену приказа 

огласа овим високо релевантним циљним групама, долазимо лако до закључка да је за 

сваких 100.000 приказа плаћено у просеку само 9.200 динара.  

То је свакако резултат са којим се не може поредити нити један други вид 

оглашавања. Захваљујући добром таргетирању и специфично формулисаним огласима за 

сваку циљну групу добијене су веома ниске цене огласа, где се за предвиђени буџет 

добијено скоро 2.5 милиона приказа огласа. 
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Поред изузетних ефикасних огласа, целокупна кампања је донела још неке 

додатне ефекте и резултате, као што су повећање посета на сајту, повећање фанова на 

Facebook страници, већу видљивост објава на страници и сл.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Графикон бр. 1 – Број фанова странице Сокобање током интернет кампање. 

Из графикона на слици испод види се како се кретао број фанова странице током 

периода трајања кампање. Број фанова пре почетка кампање износио је 1351, док је по 

завршетку кампање та цифра на 4368 са израженим даљим растом. То значи да је број 

лајкова повећан за 223%. 

Имајући у виду све наведено, оцењује се да је  кампања била  изузетно успешна, 

што потврђују и следећи показатељи: 

- огласи су приказивани релевантној и заинтересованој циљној групи, 

- постигнута је изузетно ниска цена приказа огласа 

- број фанова на страници је повећан за 223% , 

- reach објава на страници је повећана и до 30 пута.  

 

1.1.4. Издавачка делатност – аудио - визуелни пропагандни материјал 

 

Од штампаног пропагандног материјала, 2016. години, Организација за туризам и 

културу Сокобања, издала је следеће материјале: 

1. Општи флајер Сокобање на српском, енглеском и бугарском језику, у тиражу од 

8.000 примерака,  

2. Обједињени ценовник хотелског и приватног смештаја и бањских услуга, на српском 

и енглеском језику, у тиражу од 7.000 примерака,  

3. Календар манифестација за 2016. годину, на српском, енглеском и бугарском језику, 

у тиражу од 7.000 примерака,  
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4. Флајер Аква парк „Подина“, на српском, енглеском и бугарском језику, у тиражу од 

8.000 примерака,  

5. Флајер за манифестацију „Св. Јован Биљобер“, на српском, енглеском и бугарском 

језику, у тиражу од 2.000 примерака,  

6. Промотивне кесе са обележјима Сокобање, у тиражу од 2.000 комада,  

7. Каталог туристичке понуде Сокобање на српском и бугарском језику, у тиражу од 

2.000 примерака, 

8. Каталоге за изложбе „Ноћ музеја“, „Фото изазов“ и Каталог  „Две деценије 

Уметничке колоније Сокоград“, у тиражу од 500 комада. 

Од штампано-употребног промо материјала креирани су купони за 

манифестацију „Маратон жеља“, оловке, мајице, качкети, шоље, шешири, торбе за 

куповину, роковници, путокази, транспаренти, флеш меморије, кишобрани, марамице за 

брисање наочара, дисплеја мобилних уређаја, са дестинацијским логом и фотографијом 

Амама и други употребни предмети са обележјима Сокобање. 

У 2016. години Организација за туризам и културу Сокобања, ангажујући 

професионалну агенцију, издала је три нова промотивна спота. Дестинацијски промо спот 

у трајању од 25 секунди, који промовише туристичку понуду Сокобање са акцентом на 

водене атракције – аква парк, језера, реке, термалне изворе, са одговарајућом динамичном 

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

у) у оквиру промотивне кампање под називом  „Доживите Сокобањање“, у периоду од 04. 

до 22. јула. Поред дестинацијског израђени су промотивни спотови фестивала „Green Heart 

Fest“ и „Прва хармоника Сокобања“, у трајању од по 15 секунди, у HD формату, који су 

имали за циљ да заинтересују и привуку што већи број посетилаца, током одржавања 

манифестација. 

Органзација за туризам и културу Сокобања, дала је подршку продукцијској 

кући „Лаки продакшн“ током реализације снимања материјала и откупила за сврхе 

промоције немонтиран материјал из филма „Вода“, о погибији пуковника Рајевског, чије су 

сцене снимљене у Амаму и излетишу Очно на Озрену. Премијера филма очекује се на 

пролеће 2017. године.  

1. 2.  Активности Туристичко-информативног центра 

     

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

су ангажована три лица, једно по уговору о привремено-повременим пословима и два на 

стручном усавршавању, односно стручној пракси, захваљујући сарадњи коју је 

Oрганизација за туризам и културу успоставила са Факултетом за хотелијерство и туризам 

у Врњачкој Бањи, чији студенти обављају стручну праксу у Туристичко-информативном 

центру ОТКС. Запослени у ТИЦ-у, били су интензивно ангажовани на припреми и 

реализацији неколико важних пројеката, од припреме штампаног материјала до 
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организације туристичких манифестација, а радили су и као презентатори у Завичајном 

музеју и Галерији-легату “Милуна Митровића”. 

  Туристичко-информативни центар, посебно је интезивирио сарадњу са 

осталим туристичко-информативним центрима – конкретно са 24, посебно са центрима 

ТОС- у Београду и то на аеродрому „Никола Тесла“, објекту Дома омладине у Београду  и 

Ул. Чика Љубиној бр. 8, такође у Београду.  

Веома важна активнoст је осавремењавање процеса базе података, која се односи 

на носиоце туристичке понуде, базе података станодаваца, која се у сарадњи са ресорним 

миснистарством недељно ажурира. Путем Туристичко – информативног центра у 2016. 

години реализвоано је 360 субвенционисаних ваучера за смештај.  

 

1.2.1. Информација о броју гостију и остварених ноћења у Сокобањи за период 

01.01 – 31.12.2016. године 
 

   Туристичкo-информативни центар ОТКС, евидентира недељно, месечно и 

годишње, попуњеност смештајних капацитета у хотелима и објектима за смештај 

приватних станодаваца, евидентирајући број долазака туриста и остварених ноћења у 

Сокобањи. Веома је важно напоменути да се извештаји од стране већине наведених 

субјеката не достављају се редовно, а када се то чини информације се дају углавном 

усменим путем и не одговарају стварно оствареном промету.  

  У складу са таквим приливом података, који дакле није редован и релевантан, 

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 туристички промет у Специјалној болници 

„Бањица“ и хотелу „Моравица“, који су тачни, односно хотелу „Здрављак“ чији су подаци 

нередовни и непотпуни, а представљају туристички промет за период 01.05. – 05.10.2016. 

године, као и податке о броју гостију и остварених ноћења, достављен од агенција, који не 

одговарају стварном стању.  

   Сумирајући податке о туристичком промету који су били на располагању 

ТИЦ-у, у 2016. години регистровано је укупно 41.233 туриста. У приватном смештају 

регистровано је 9.687 гостију, док је у хотелима боравило укупно 31.546 туриста. 

                                                           
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. 
Одређен број туриста борави и у некатегорисаним објектима за смештај).  
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   Укупан број регистрованих ноћења у 2016. години је 146.811 у хотелима, у 

приватном смештају 47.148 ноћења, што укупно износи 193.9592 остварених ноћења. 

Уколико у обзир узмемо ове податке, просечан боравак туриста у хотелима је 4,6, а у 

приватном смештају 4,8 дана. Просечна дужина боравка туриста у Сокобањи у 2016. 

години, на основу сумираних података, била је – 4,7 дана. 

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

док су хотел “Здрављак “ и хотел “Турист” радили само шест месеци (мај-септембар) уз то 

подаци о туристичком промету које су ови субјекти доставили ТИЦ-у нису потпуни. Хотел 

“Моравица”, Гарни хотел “Сокотерме” и СБ “Бањица” су редовно током целе године 

достављали реалне податке. Од туристичких агенција, податке су достављале следеће 

агенције: Т.А. Палма”, Т.А. “Сокотурс”, Т.А. “Сокоградтурс”, Т.А. „ДМ”, Т.А. “Могитурс”, 

Т. А. Сокоинфо”. У извештај су укључени подаци о бrоју туриста смештених у домаћој 

радиности преко Организације за туризам и културу Сокобања. Туристичке агенције нису 

редовно достављале информације о туристичком промету, и то су чиниле углавном 

усменим путем, без разврставања домаћих и страних гостију. 

      Узимајући у обзир да податке о оствареном туристичком промету, како и то 

да  податке уредно и редовно достављају службе појединих угоститељских објеката, 

привредног типа, а насупрот томе да у објекти домаћој радиности и неке туристичке 

агенције нередовно достављају и то непоптуне  податке, односно чињеница да у приватном 

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. У прилог томе говори и податак да је у хотелима чији је укупни 

капацитет пет пута мањи од капацитета смештаја у домаћој радиности, који у добром делу 

случајева боље опремљен и финансијски повољнији, боравило скоро четири пута више 

туриста. Укупан туристички промет треба увећати и за број туриста који су боравили у 

накатегорисаним објектима, чији је број недефинисан. 

   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, изложба паса -  

CACIB  Сокобања и Аква парку „Подина“ у дане викенда,  итд. 

     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 скоро нити један гост, односно остварено ноћење.  

                                                           
2              Подаци РЗЗС: 45.918 туриста и остварено 219.224 ноћења.  



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА                                                                                                           15.3.2017.  

ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

17 
 

  У складу са истраживањима која обавља ТИЦ, процена Организације за 

туризам и културу Сокобања је да је у 2016. години боравило око 101.000 туриста који су 

остварили преко 700.000 ноћења.  

1.3. Туристичке манифестације:  

      На „Фестивалу цвећа“ одржаном од 01.-10. маја учествовало је 20 излагача 

украсног биља и цвећа из Србије и региона.  О сокобањском Фестивалу цвећа, известила је 

Радио телевизија Србије.  

  Манифестација Св. Јован Биљобер, одржана 7. јула у 2016. године, окупила је 

велики број гостију из Србије и суседних република (Бугарске, Републике Српске, 

Македоније), а било је учесника и из земаља западне Европе. Манифестација је трајала пет 

дана, током којих су у сарадњи са Д.О.О. Адонис из Сокобање и Удружењем за лековито 

биље др. „Јован Туцаков“, Фармацеоутским факултетом из Београда и Институтом за 

ботанику, организована четири едукативна семинара на терену, Озрену, Девици и Крстатцу.  

Квиз о познавању лековитог биља, традиционални успон на Шиљак, врх Ртња и 

традиционални Избор принцезе Биљарице 2016. организовани су 7. јула. 

  Испунивши услове из Пропозиција, 33 учесника у 2016. години, квалификовало 

се за наградни конкурс Фото изазов 2016. Циљ ове манифестације је промоција Сокобање, 

као једне од најзначајнијих туристичких дестинација у Србији и објављивање радова 

фотографа аматера у промотивним материјалима Сокобање. 

  Манифестација „Маратон жеља“ у 2016. 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 туристичке 

локалитете, који по традицији и народном веровању испуњавају жеље. 

  1.4. 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 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 у складу са својим могућностима и 

Законом, као и НВО сектору у Сокобањи. Одличну сарадњу ОТКС има са осталим 

организационим облицима основаним од стране локалне самоуправе и републичким 

установама и службама.  

Такође, одличну сарадњу ОТКС има са ОШ „Митрополит Михаило“, СШ 

„Бранисалв Нушић“, Вртићем „Буцко“, Народном библиотеком „Стеван Сремац“, Радио 
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телевизијом Сокобања, ЈКП „Напредак“, Домом здравља, Специјалним болницама, Озрен 

и Сокобања. 

Једна од битних активности у 2016. години, захваљујући иницијативи ОТКС 

Сокобања, у којој су учествовали сви заинтересовани представници туристичке привреде 

Сокобање, је организација едукативних семинара из области веб маркетинга, намењеног 

угоститељима и станодавцима. Едукативне радионице биле су бесплатне за учеснике, а на 

њима су презентоване информације о новим начинима промоције туристичке понуде и 

могућностима бесплатне промоције на интернету.  

Важно је напоменути да Организација за туризам и културу Сокобања има 

одличну сарадњу са туристичким организацијама у Србији, са којима редовно размењује 

информације, пропагандне материјале, новостечена знања, искуства, али изнад свега 

одличну сарадњу и 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. 
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2. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА МАРКЕТИНГ 

РАЗВОЈ И КУЛТУРУ  
 

 Организациони део за маркетинг и развој и културу је кључна организациона 

јединица која координира активности са организационим делом за туризам. 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.  

Кроз овај организациони део реализују се и активности и из области  културе, креирања и 

развоја манифестационог туризма као посебног туристичког производа, послови на 

управљању Летњом позорницом, Завичајним музејом, Галеријом-легатом „Милуна 

Митровића“, биоскопом „Моравица“. Велики део активности односи се на управљање 

највећим одељењем – Аква парком „Подина“.         

2.1. Одељење за маркетинг и развој:  
 

2.1.1. Пројектне активности – Наставак активности на изградња летње позорнице 

„Врело“ 

 

 Након стварања условa - израде катастарско – топографског плана, пројекта 

парцелације и препарцелације, израде урбанистичког пројекта са архитектонским решењем 

Летње позорнице „Врело“ (документација финансирана кроз пројектне активности пројекта 

„Традиција, природа култура“ од стране ЕУ) и израде Пројекта за грађевинску дозволу и 

извођење радова од стране Општинске управе општине Сокобања, у 2016. години 

Организација за туризам и културу Сокобања је конкурисала пројектом „Доступни туризам, 

туризам за све“ код Министарства трговине, туризма и телекомуникација, на конкурс за 

доделу субвенција и дотација за финансирање пројеката развоја туризма у 2016. год, за 

изградњу нове летње позорнице „Врело“ у Сокобањи.        

 

Пројектом је планирана изградња прве фазе објекта, која се односи на изградњу прве 

фазе велике сцене летње позорнице, која ће обезбедити физичке и техничке могућности за 

организовање догађаја за већи број гледалаца - концерте, музичке догађаји, фестивале, 

представе и сл. Укупна вредност пројекта износи 40.000.000,00 динара од чега је 

министарство одобрило субвенције у износу од 18.000.000,00 динара.  

Поред велике сцене, у другој фази 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. Објекат 

ће бити у функцији и током дана, као место за забаву и одмор. Током зимских месеци, 

декоративна језера, планирана између две сцене, биће претворена у клизалишта и у 

функцији зимске туристичке понуде Сокобање. Реализација пројекта је у току, тендерска 
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процедура завршена, а почетак изградње I Фазе А Летње позорнице „Врело“, предвиђен је 

за трећу декаду марта 2017. године.  

 

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

комплетан простор 

 

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

Летња позорница 
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Слика. бр. 3 - Изглед нове летење позорнице – Детаљ 3D  анимације 

 

 

Поред поменутог пројекта Организација за туризам и културу Сокобања је 

конкурисала код ресорног министарства за доделу субвенција и дотација за финансирање 

пројеката развоја туризма у 2016. год. са пројектом Рок фестивал „Green Heart Fest“ и 

промоцијом Сокобање као туристичке дестинације. Министарство је субвенцијама пројекат 

подржало сa 2.000.000,00 динара. Пројекат је подразумевао организацију и промоцију новог 

музичког фестивала у Сокобањи под називом „Green Heart Fest“ као и промоцију 

дестинације и традиционалног фестивала „Прва хармоника Сокобања“.  

Пројекат је успешно реализован и планиране активности су спроведене у 

утврђеном временском оквиру. Интересовање за рок фестивал је било изузетно захваљујући 

добро планираним и спроведеним промотивним активностима, одабиру извођача, добро 

планираним активностима, тако да је фестивал у три дана пратило око 20.000 људи на 

централном тргу и 8.000 људи у Аква парку „Подина“.  

Организација за туризам и културу је јануара 2016. аплицирала са три пројекта у првом 

позиву ИПА Interreg програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија. У питању су 

пројекти: „Туризам за све“, „Уметност без граница“ и „Туризам и футуризам“.  
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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 да ојача учешће заједнице и подигне свест о значају и предностима 

приступачног туризма, који омогућава особама са инвалидитетом да задовоље своје 

туристичке потребе.  

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 међународни Фестивал 

фолклора и Фото-видео колонија. Пројектне активности обухватају и промотивну кампању 

и наступе на Међународним сајмовима туризма у Београду и Софији.  

Након фазе евалуације пројеката сви су оцењени као квалитативно подобни за 

финансирање, али због недостатка средстава су тренутно на резервној листи пројеката који 

чекају одобрење за финансирање. 

По два конкурса Националне службе за запошљавање, Организацији за туризам 

и културу Сокобања одобрена су два јавна рада. Први под називом „Природа и туризам“ и 

други под називом „Уређење околине спортских и рекреативних објеката“. Први пројекат 

на коме је ангажовано 5 лица из категорије је срповеден у периоду од 13.05 – 12.09.2016. 

године. Предмет овог јавног рада, је уређење и стављање у функцију у туристичкој сезони 

„Етно кутка Грудоњске воденице“, уређење пута од насеља Подина до водопада Рипаљка и 

одржавање хигијене и зеленила у Башти Озрен и Тргу Ослобођења.  

Предмет другог јавног рада на коме је било ангажовано седам лица, било је 

уређење и одржавање спортско-рекреативних објеката на Подини и непосредног окружења, 

трајао је у периоду од 29.08.-28.12.2016. године. За оба јавна рада укупно је реализовано 

1,830,030.79 динара. 

 

2.2. Одељење за културу 
 

Организација за туризам и културу Сокобања, у складу са Законом, Одлуком о 

оснивању и одлукама СО Сокобања о давању на коришћење и управљање објектима у 

власништву Општине Сокобања, управља објектима културе и управља пројектима 

подржаним од стране Владе Републике Србије, органзиација и фондова.  
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У складу са законом о култури ОТКС преко одељења за културу обавља и 

културну делатност, односно послове у следећим областима:  

-  стварање могућности за интензиван континуиран и усклађен културни развој; 

- стварање услова за развој и подстицање савременог културног и уметничког 

стваралаштва; 

- откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, 

вредновање, заштиту, очување, представљање, интерпретацију, коришћење и управљање 

културним наслеђем; 

- програме и пројекте установа културе, удружења у култури и других субјеката 

у култури који својим квалитетом доприносе развоју културе и уметности; 

- обезбеђивање услова за доступност културног наслеђа јавности; 

- обезбеђивање услова за доступност културних садржаја; 

- подстицање, унапређење и стварање услова за развој међународне културне 

сарадње; 

- стварање услова за слободан проток и размену културних израза и садржаја; 

- подстицање иновативности и креативности у култури; 

- подстицање стручних и научних истраживања у култури; 

-  спровођење и унапређивање едукације у области културе; 

-  изградња и унапређење мреже установа у области заштите културног наслеђа; 

- подстицање младих талената у области културног и уметничког стваралаштва; 

- стварање услова за подстицање самосталног културног и уметничког 

стваралаштва; 

- подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва; 

- подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури; 

- подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и 

доступности свих културних садржаја особама са инвалидитетом; 

- подстицање културног и уметничког стваралаштва друштвено осетљивих 

група; 

- подстицање међуресорне сарадње институција културе са релевантним 

чиниоцима из других области (туризам, наука, економија и сл.); 

- друга питања утврђена законом као општи интерес у области културе. 

 

2.2.1. Организација манифестација 

 

01. јануара 2016. године одржана је традиционална манифестација „Башта 

отвореног срца“. За све бањске госте и мештане ОТКС је организовала, занимљив, културно 

забавни програм и закуску са сокобањским сланим и слатким специјалитетима и топлим 

напицима. У оквиру програма наступили су аниматори који су забављали публику и делили 

пригодне поклоне најмлађим посетиоцима и познати трубачки оркестар „Барка“ из 
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Књажевца, победник Фестивала у Гучи 2013. године. Манифестација је привукла велики 

број бањских гостију и мештана, према проценама било је око хиљаду посетилаца. 

 21. маја 2016. године одржана је манифестација „Ноћ музеја“. Сокобања је већ 

дужи низ година укључена у ову манифестацију тако да су и ове године изложбене 

просторије Организације за туризам и културу Сокобања, у суботу 21. 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 „Ретроспектива пропагандих материјала Сокобање“ 

од 20. до 21. века“. 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.  

IV  Фото видео колонија, одржана је у јуну. Учествовало је пет професионалних 

фотографа, односно један професор режије документарног филма. Током шестодневног 

боравка у Сокобањи, чланови Фото – видео колоније, направили су и оставили ОТКС преко 

300 фотографија и један документарни филм о Уметничкој колонији „Сокоград“. 

У 2016. години у реализацији традиционалне вишедневне манифестације 

Бањског културног лета (у даљем тексту БКЛ), која је трајала од 21.06. – 01.09.2016. године, 

учествовала су, поред професионалних глумаца, музичара, плесних група, stand up 

комичара и др. забављача (жонглера, пантомимичара, мађионичара), бројна културнo-

уметничка удружења и фолклори из Сокобање и градова из окружења. У оквиру БКЛ-а 

одржан је велики број позоришних представа и монодрама, аматерских и професионалних 

позоришта из целе Србије, међу којима се издвајају представе: „Покондирена тиква“, „Мој 

близанац и ја“, „Лажи ме“, „Љубавни троугао“, „Мудри јуначки војвода“, монокомедија 

„Мацаглу“, монодрама „Белег 5027 слово о Апису“,  монодрама „Стани горо, стани водо“, 

дуо драма „Феликс и Дорис“ и друге. Дечије представе су такође забележиле одличну 

посећеност: „Лутково“, „Љуте птице“, „Црвенкапа“, „Три прасета“, „Јагодица Бобица“, 

„Заљубљене ципеле“ и др.  

Одржани су и концерти познатих извођача и бендова: Дејан Цукић, Данијел 

Кајмакоски, Алиас, Flash back, Оливер Катић. Према процени ТИЦ-а Бањско културно лето 

у 2016. години пратило је више од 40.000 туриста. У сарадњи са аматерским СБ позориштем 

ОТКС је 30.12.2016. године у атријуму испред зграде музеја организовала традиционални 

дочек Деда Мраза. 

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 популарна група 

„Милиграм“, у оквиру Мото скупа наступио је Ален Исламовић, а 12. 13. и 14. августа 2016. 

год., у оквиру ревијалног дела МФ „Прва Хармоника Сокобања“, наступио је бенд „Црне 

мамбе“, Вики Миљковић и Милица Павловић.  



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА                                                                                                           15.3.2017.  

ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

25 
 

На традиционалној манифестацији ''Златне руке'', која је у 2016. години одржана 34. 

пут, на 105 штандова, на мермерном шеталишту и у сали старе основне школе „Митрополит 

Михаило“, своје радове презентовало је преко две стотине учесника из Сокобање и готово 

свих крајева Србије. Највише учесника било је из Нишке Бање, Алексинца, Бора, Јагодине, 

Ниша, Књажевца, Бољевца, Зајечара, Крагујевца, Лесковца, Зрењанина, Лесковца. У 

такмичарском делу у категорији “Стара заборављена јела” било је 34 учесника, у категорији 

“Ручни радови” 38, а у категорији “Сувенири и стари занати” 40 учесника. Изложба старих 

јела и заборављених заната одржана је на мермерном шеталишту, а изложба ручних радова 

у малој сали О.Ш. ''Митрополит Михаило''. Такмичаре је оцењивао жири у следећем 

саставу: др Олгица Миљковић, представник Туристичке организације Србије, Данијелка 

Радовановић, конзерватор Етнографског музеја из Београда, и председник жирија Саша 

Мишић, познати ТВ водитељ и кулинар.  

У категорији Старих јела, прво место освојило је Удружење “Изворско зрно”, 

Пирот, друго место Душица Марјановић из Милушинца и треће место Удружење жена 

“Језеро Бован” из Бовна. 

1.место за најочуванији експонат, Рада Крстић из Сокобање – за предмете таписерију и 

мараму, 

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

Књажевац, 

1.место ручни рад рађен у току манифестације, Драгица Радовановић из Шарбановца, 

1.место за најбољи вез, Ружица Моравац из Ниша,  

1.место за очување традиције старих заната, „Тина – 95“ из Алексинца. 

 

2.2.1.1. I Green Heart fest 

Организација за туризам и културу Сокобања организовала је од 22. до 24. јула 

2016. године нови фестивал у Сокобањи под називом „Green Heart Fest“. У питању је рок и 

хаус фестивал на коме су наступила 22 популарна извођача, и то на две бине – дневној бини 

у Аква парку Подина (од 12 до 17 h) и вечерњој бини на централном градском тргу (од 20 

до 01 h) .  

На дневној бини наступили су:  

22.07.2016. - Stereo Banana, DJ Architect, Lud&Struka, GRU. 

23.07.2016. - Sevdah Baby, Vandalism (DJ Steve Vandal&Calvin Viviano), The Beatshakers. 

24.07.2016. – Gramophonedzie, Mirko&Meex, Dimiz, Grovyman. 

На вечерњој бини наступили су: 

22.07.2016. – Atheist Rap, MVP, Забрањено пушење. 

23.07.2016. – Orthodox Celts, Новембар, Van Gogh. 

24.07.2016. – Врело, Irie FM, S.A.R.S. 
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Поред ангажовања извођача Извршилац услуга, који је изабран након 

спроведене тендерске процедуре, је у сарадњи са Организацијом за туризам и културу 

Сокобања  организовао промоцију фестивала „Green Heart Fest“ и Сокобање као туристичке 

дестинације, од момента закључења уговора до окончања Фестивала. У све промотивне 

активности били су укључени извођачи који су наступали у програму Фестивала.  

Промоција је обухватала следеће активности: 

- Израду видео клипа, у коме учествују најављени извођачи, и upload-овање промо 

клипа на посебном You tube каналу који је отворен наменски под називом Green 

Heart Fest, Сокобања 2016. 

- Штампање једнолисних Флајера са најважнијим детаљима који најављују Фестивал.  

- Промоција Фестивала, на трговима у већим градовима у Србији у трајању од сат 

времена у: Београду, Нишу, Крагујевцу и Зајечару, где су наступали неки од 

најављених извођача за рок фест, уз промотерке које су најављивале Фестивал и 

делиле флајере.  

- Штампа промотивних плаката „Green Heart Fest-а“, са програмом фестивала, у 

тиражу од 200 примерака. 

- Извршилац услуга је према тендеру извршио и следеће услуге: 

- Ангажовање трочланог стручног жирија за оцењивање кандидата у такмичарском 

делу у свему према Пропозицијама Фестивала.  

- Ангажовање водитеља-аниматора који је водио програм фестивала на дневном и 

главном стејџу, 22, 23. и 24. јула, и у паузама између наступа Извођача анимирао 

публику. 

Извршилац услуга је обезбедио и главну награду за победника такмичарског 

дела Фестивала у категорији сениора, у виду електричне гитаре . 

Поред поменутих промотивних активности ОТКС је ангажовала префесионалну 

агенцију за израду промо филма „Green Hear Festa“, који је емитован на РТС-у, у периоду 

од 08. до 22. јула 2016. године, у најгледанијем делу програма. 

Интересовање за фестивал је било изузетно захваљујући добро планираним и 

спроведеним промотивним активностима, тако да је фестивал пратило око 20.000 људи на 

централном тргу и 8.000 људи у Аква парку „Подина“. 

2.2.1.2.  54. Међународни фестивал „Прва хармоника Сокобања“ 

Четвртфинална такмичења Међународног фестивала ''Прва хармоника'' одржана 

су у следећим градовима: 05.06. у Београду, 06.06. у Новом Саду,  07.06. у Бијељини, 13.06. 

у Голупцу, 15.06. у Нишу, 16.06. у Лебану и 17.06. у Крагујевцу.  

15. и 16. јула одржана су полуфинална такмичења, а финале је трајало три дана 

и то 12. 13. и 14. августа. Захваљујући бројним културно-забавним садржајима у оквиру 

ревијалног дела и измењеним правилима такмичења, Фестивал из године у годину бележи 
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све већу посећеност, те је 54. Међународни фестивал ''Прва хармоника Сокобања 2016'', 

пратило преко 30.000 људи.  

У седам категорија до највише фазе такмичења -  финала,  доспело је 29 

такмичара, и то 6 такмичара у категорији Пионира, 9 у категорији Старијих пионира, 6 у 

категорији Млађих јуниора, 2 у категорији Јуниора, 4 у категорији Сениора, 2 у категорији 

Дуети преко 15 година старости. 

Свеукупуни победник 54. Фестивала је Милан Милићевић из Винче који је 

освојио вредну награду у виду хармонике марке Роланд, дар Општине Сокобања.           

21. по реду Уметничка колонија ''Сокоград'' је одржана у септембру 2016. год. Учешће 

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

уметничких дела. У Легату "Милуна Митровића" одржана је изложба поводом две деценије 

одржавања Уметничке колоније „Сокоград“, у периоду од 10. до 17. октобра.  

У знак овог значајног јубилеја приказана је ретроспектива уметничких дела са 

последњих десет колонија, које су одржане од 2006. до 2015. године. Изложени су и радови 

учесника прошлогодишње 20. Колоније, а то су уметничка дела следећих аутора: 

Властимира Николића, Љубисава Милуновића, Мирољуба Ђорђевића, Милутина Дедића, 

Зоране Рајковић, Милице Стевановић, Миљане Савићевић, Јадранке Вукојичић, Биљане 

Новаковић и Јасне Опавски. Уметничка колонија „Сокоград“ је за двадесет година 

постојања окупила 130 познатих сликара, вајара и графичара из земље и иностранства, који 

су оставили Сокобањи преко 200 вредних уметничких дела. 

 

2.2.1.3.  Значајније реализоване активности у програму „Бањског културног 

лета“ 2016. године.  
 

БАЊСКО КУЛТУРНО ЛЕТО – ЈУЛ 2016. 

ДАТУМ ПРОГРАМ НАПОМЕНА 

21.06.2016.  Хор „Соколићи“ и гости из Македоније. Жонглер, Пантомимичар, 

Мађионичар, Алиас-концерт, Дечија позоришна представа -Гусарске 

пустоловине 

Пешачка зона, 

амфитеатар ОТКС 

24.06.2016.  Позоришна представа: Покондирена тиква  Амфитеатар ОТКС 

25.06.2016.  Бајк парти / Концерт Алена Исламовића  Полигон на Бањици 

01.07.2016.  Позоришна представа: Мој близанац и ја  Амфитеатар ОТКС 

03.07.2016.  Позоришна представа - Лажи ме, (Александар Дунић, Милица Милша) Амфитеатар ОТКС 

06.07.2016.  Позоришна представа - Љубавни троугао  Амфитеатар ОТКС 

09.07.2016.  Брејк денс плесови-УСБ Амфитеатар ОТКС 

10.07.2016.  Плесови разни  Амфитеатар ОТКС 

11.07.2016.  Монодрама - Мудри јуначки војвода, Александар Дунић  Амфитеатар ОТКС 

12.07.2016.  Стенд ап комичари: Ана Несторовић, Раша Златановић  Амфитеатар ОТКС 
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13.07.2016.  Дечија позоришна представа: Лутково (Луткарско позориште „Пепино“) Амфитеатар ОТКС 

15.07.2016.  Монокомедија - Мацаглу – Драган Маца Маринковић  Амфитеатар ОТКС 

16.07.2016.  Даниел Кајмакоски - концерт  Амфитеатар ОТКС 

17.07.2016.  Дечија позоришна представа- Црвенкапа (Лутк. позориште „Пепино) Амфитеатар ОТКС 

18.07.2016.  Наступ жонглерa Амфитеатар ОТКС 

19.07.2016.  Наступ мађионичара  Амфитеатар ОТКС 

21.07.2016.  Монодрама- Белег 5027 слово о апису  Амфитеатар ОТКС 

25.07.2016.  Позоришна представа -Љубавни троугао  Амфитеатар ОТКС 

27.07.2016.  Стенд ап комедија -Неша Бриџис  Амфитеатар ОТКС 

29.07.2016.  Дечија представа- Три прасета (Лутк. позориште „Пепино“ Ниш) – 20:00 

Концерт Квартета „Аметист“ Школа за младе таленте Ћуприја – 21:00 

Амфитеатар ОТКС 

31.07.2016. Улична анимација-Пантомимичар Амфитеатар ОТКС 

 

 

АВГУСТ 2016. 

ДАТУМ ПРОГРАМ НАПОМЕНА 

02.08.2016.  Стенд ап комедија –Иван Томић  Амфитеатар ОТКС 

04.08.2016.  Дејан Цукић-концерт  Амфитеатар ОТКС 

05.08.2016.  Монодрама аматерско СБ позориште  Амфитеатар ОТКС 

09.08.2016.  Концерт групе: „Флеш Бек” Амфитеатар ОТКС Амфитеатар ОТКС 

11.08.2016.  Дечија представа -Пепељуга  Амфитеатар ОТКС 

15.08.2016.  Дечија представа -Љуте птице - Сцена АСМ Амфитеатар ОТКС 

16.08.2016.  Наступ и анимација кловна  Централни трг 

21.08.2016.  Представа дуо драма: Феликс и Дорис  Амфитеатар ОТКС 

26.08.2016. Монодрама аматерско СБ позориште  Амфитеатар ОТКС 

28.08.2016.  Плесови разни  Амфитеатар ОТКС 

29.08.2016.   Дечија представа – Јагодица Бобица, Сцена АСМ  Амфитеатар ОТКС 

30.08.2016.   Позоришна представа: Покондирена тиква  Амфитеатар ОТКС 

31.08.2016. Дечија представа: Заљубљене ципеле (Луткарско 

позориште „Пепино“ Ниш) 

Амфитеатар ОТКС 

03.09.2016. Концерт Оливера Катића Амфитеатар ОТКС 

 

2.3. Управљање објектима културе 

Организациона јединица за маркетинг, развој и културу обавља послове 

управљања Завичајним музејом, Галеријом – Легатом „Милуна Митровића“, биоскопом 

„Моравица“, етно кутком „Грудоњске воденице, летњом позорницом „Врело“ и Аква 

парком “Подина”.  
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Поред текућег одржавања свих објеката, у 2016. години спроведене су 

активности на уређењу ентеријера и екстеријера Завичајног музеја и Галерије – Легата 

„Милуна Митровића“. Извршени су молерски радови у Завичајном музеју (кречење 

ентеријера и фасаде, фарбање столарије) и браварски радови (израда и постављање капија 

на степеништу музеја). Постављен је нови улазни портал и поправљен је оштећени део 

плафона у Галерији-Легату Милуна Митровића. Молерски радови изведени су и на 

управној згради, кречење канцеларија и фасаде, офарбана сва столарија на обе зграде, 

унутрашња и спољашња. Испред Завичајног музеја уређен је травњак са цветним 

површинама и трем музеја је декорисан цвећем, што је знатно оплеменило изглед саме 

зграде и њене околине. Испред музеја на мермерном шеталишту постављена је нова 

просветљена инфо табла. 

Извршени су следећи радови на редовном одржавању зграда Завичајног музеја, 

анекса музеја и Галерије-Легата Милуна Митровића: 

- Кречење зидова и плафона полудисперзионом бојом...........650 м2, 

- Фарбање ламперије и ограде.....................................................32 м2, 

- Фарбање прозора.......................................................................19 ком, 

- Фарбање врата ..........................................................................24 ком, 

- Израда металне капије................................................................2 ком, 

- Израда плафона од гипс-картон плоча........................................5 м2, 

- Кречење фасаде............................................................................5  м2, 

- Израда дрвеног портала..............................................................1 ком, 

- Замена камених плоча у амфитеатру...........................................5 м2. 

 

У управној згради, згради музеја и легату „Милуна Митровића“ постављен је видео надзор 

са укупно 6 камера. 

У 2016. години урађен је Елаборат о конзервацији и рестаурацији музејске грађе 

Завичајног музеја и, а потом отпочеле активности на посупању по елаборату, како би се у 

2017. години ставило у функцију пет нових музејских поставки – галерија, музеј опремио 

новим постаментима и збиркама и пружио посетиоцима сасвим нови културни доживљај.  
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2.4  Активности одељења  Аква парк „Подина“ 
 

Купалишна сезона у 2016. години у Аква парку „Подина“ званично је почела 16. 

јуна, а завршена за посетиоце 10. септембра. Почетак рада је у сезони 2016. био је у складу 

са одлуком УО ОТКС, а цене услуга по ценовнику усвојеном од СО Сокобања 2013. године, 

који је и даље на снази. Првог дана, улаз за посетиоце био је бесплатан. Према евиденцији 

ОТКС, првог дана Аква парк је посетило око 3000 посетилаца. Радно време Аква парка било 

је од 10:00-19:00 часова до 20. августа, а након тог датума од 10:00 – 18:00 сати, а цене 

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

је осигуран од ризика, које је остварио полисом осигуравајуће куће „Дунав осигурање 

д.о.о“. У овом периоду био је укупно 71 радни, односно 16 нерадних дана, условљених 

лошим временским приликама, посебно у августу, када их је било укупно 11. Нерадни дани 

били су искоришћени за редвно одржавање Аква парка.  

Током купалишне сезоне продато је укупно 70.225 улазница, што представља 

просечну сезону, по броју посета.  

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

21,369,200.00 дин., најма лежаљки од 1,641,400.00 дин. И укупни приходи од угоститељске 

делатности 3.800890,00 динара.  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.    

 

Организација за туризам и културу Сокобања, одлуком управног одбора и у 

2016-тој години, а на захтев школа у Сокобањи,  наградила ученике ОШ „Митрополит 

Михаило“ и СШ „Бранислав Нушић“, који су у школској 2015-2016. години постигли 

одличан услех или  остварили посебне резултате. Награђени су сви прваци, сви одлични 

ученици, носиоци Вукових диплома као и ученици који су остварили посебне резултате на 

такмичењима и школским активностима. Сезонским  улазницама били су награђени и 

спортиста године и ученици генерације. Одлуком УО ОТКС ослобођене од плаћања су све 

особе са посебним потребама и особе са инвалидитетом. 

Из разлога недобијања сагласности за додатно запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава, Организација за туризам и култутру Сокобања 

због немогућности ангажовања лица на пословима у аква парку, нормалан процес рада у 

Аква парку „Подина“ обезбедила је уговарањем услуга одржавања хигијене објеката и 

зеленила,  услуга спасилачке службе и административних услуга преко којих су се вршиле 

наплата улазница на билетарници Аква парка и вођења благајне. 
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Услуге одржавања хигијене објеката и зленила у Аква парку вршила је агенција 

„Сион Гард“ д.о.о. из Београда која је у отвореном поступку ЈН 1/16 од 09.02.2016. године 

доставила најповољнију понуду. Са агенцијом „Сион Гард“ д.о.о. 16.03.2016. год. закључен 

је уговор вредности 3.749.240,00 динара без ПДВ-а, односно 4.499.088,00 динара са ПДВ-

ом и на тај начин ангажовано укупно 18. извршилаца који раде на пословима одржавања 

опште хигијене и зеленила, рада на шанку и хидротехниче службе. Од укупног броја четири 

лица ангажована су на 12 месеци ради обављања послова за којима постоји потреба током 

целе године. 

Услуге спасилачке службе у Авка парку „Подина“ обављало је Удружење 

спасилаца на води Србије, чија је понуда у поступку јавне набавке била најповољнија. 

Вредност уговора је 2.494.800,00 динара без ПДВ-а, односно 2.993.760,00 динара са ПДВ-

ом. Преко удружења је ангажовано укупно 11 лица са сертификатом спасиоца на води, у 

периоду од 16.06-10.09.2016. године. Пред почетак рада, Удружење сапсилаца на води 

Србије је у периоду од 10-15.06.2016.  извршило бесплатну обуку првог нивоа за спасиоце 

на води,  на којој су  могли да се јаве сви заинтересовани кандидати старости од 18-35 

година, који су пливачи и имају завршену средњу школу. Сертификате је добило осморо 

лица из Сокобање. 

Услуге физичко техничког и противпожарног обезбеђења , тј, услуге  заштите 

лица, објеката и имовине обављао је такође „Сион Гард“ д.о.о. Агенција је о пружала услуге 

ФТПО у периоду од 16.06-10.09.2016. године и то са пет извршилаца распоређених у 

одговарајућим сменама. 

Све водене атракције које у Аква парку „Подина“ прегледане су, отклоњени 

недостаци и атестиране благовремено, од стране сертификоване агенције, пред почетак 

купалишне сезоне. Атестирање тобогана и водених атракција извршено је од стране 

извођача услуга „Отворени атеље града Београда Архитектон“ ДОО. Овим „Сертификатом 

о контролисању и атестирању“ Аква парк „Подина“ се издваја од осталих по томе што је 

једини забавни парк на отвореном који поседује атестиране забавне садржаје и реквизите. 

Услуге сервисирања и одржавања хидротехничке опреме у Аква парку „Подина“ 

поверене су Сервису „Хидро Алфа“ Сокобања. Комплетна хидротехничка опрема која 

укључује пумпе са припадајућим електро-моторима и вентилима, сервисирана је за шта је 

извршилац услуга дао гаранти рок за период од шест месеци.  

  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 

3,800,890.00 дин. 

У 2016. години ради бржег и ефикаснијег и ефектинјег рада хидротехничке 

службе, набављен je аутоматски усисивач - робот и један резервни мотор са пумпом. 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА                                                                                                           15.3.2017.  

ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ 

32 
 

На простору за сунчање око дечијег базена постављено је укупно 16 фиксних 

тенди – сенила и то 10 мањих димензија 490x250 cm у основи и висине 310 cm, и 6 већих 

димензија 490x540 cm и висине 310 cm. На овај начин посетиоци на простору који окружује 

дечији базен заштићени су од излагања сунчевим зрацима, а што је још важније степен 

безбедности подигнут је на виши ниво, елиминисањем ризика обарања сунцобрана услед 

јаког ветра. 

Ради бржег и ефикаснијег рада летњег шанка Аква парка, набављене су две тач 

скрин касе са комплетним софтверским пакетима прилагођеним за вођење, контролу и 

пословање летњег шанка. Набавка 11/16 која је расписана 20.05.2016. укључивала је 

набавку две тач касе, два фискална штампача,  три софтверска пакета и опрему за бежично 

умрежавање. Уговоерена вредност ове набавке је 407.777,00 динара без ПДВ-а. 

Пред почетак купалишне сезоне спроведена је набавка противклизних облога за 

тобогане и водене атракције. Све газне површине које се налазе на воденим атракцијама, 

укупно  140m² пресвучене су специјалном противклизном масом која уједно штити све 

површине од корозије и спољашних утицаја. Набавка противклизних облога реализована је 

са СЗР „Џелир“ из Сопота и вредност уговора био је 182.000,00 динара без ПДВ-а, oдносно 

218.400,00 динара са ПДВ-ом.  

У 2016.-тој години инсталиран је видео надзор односно 12 камера са пратећом 

опремо, тако да је надзором покривен цео објекат.  

У периоду од 22. – 24. jула у Аква парку „Подина“ одржан је дневни део “I Green 

Heart Fest-а” фестивала рок и хаус музике. У коплексу Аква парка се налазила дневна бина 

на којој је за три дана трајања Фестивала наступило тринаест најбољих извођача 

електронске и хип-хоп музике из земље и региона.  У то време Аква парк је посетило преко 

8.000 људи. 

На простору Аква парка „Подина“ током године упркос сушном и врелом лету 

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

је засађено 30 нових садница (ружа стаблашица, шимшира, бербериса), извршена прихрана 

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

целокупна површина под травом. 

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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5. ПРЕГЛЕД ИЗВШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 
 
 

Позиција Екон. 

Класиф. 

4. ниво

Опис конта Приходи из буџета 

01

Сопствени приходи 

04

Екон 

класиф. 

4. ниво

Извор прихода Приходи са виших 

нивоа власти 07

Опис конта Екон. Клас.

411 Плате, додаци и накнаде запослених 5,399,558.61 Дин. 5,728,874.60 Дин.

742

Приходи од 

продаје добара и 

услуга 19,941,720.00 Дин.

Текући трансфери других 

нивоа власти 733

411100 Плате, додаци и накнаде 

запослених 4,579,778.29 Дин. 24,752.00 Дин.
742300

Приходи од 

интернет кафеа
19,941,720.00 Дин.

Субвенције Мнистарства 

трговине, туризма и 

телекомуникација РС 733200

412100
Допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање 549,573.40 Дин. 3,721,310.00 Дин.

742300

Приходи од 

смештаја у 

домаћој 

радиности 0.00 Дин.

Ø

412200 Допринос за здравствено 

осигурање 235,858.60 Дин. 1,792,850.00 Дин.

742300

Приходи од 

смештаја - 

ваучери 0.00 Дин.

Ø

412300

Допринос за незапосленост 34,348.32 Дин. 12,000.00 Дин.

742300

Приходи од 

изнајмљивања 

озвучења 0.00 Дин.

Ø

414100

Исплата накнада за време 

одсуствовања сa посла на терет 

фондова 0.00 Дин. 6,700.00 Дин.

742300

Приходи од 

улазница у 

објекте културе 0.00 Дин.

Ø

416100
Јубиларне награде

0.00 Дин. 8,500.00 Дин.
742300

Приходи од 

излета

162,762.60 Дин.
742300

Приходи 

осигурања
Ø

421 Стални трошкови 5,614,505.70 Дин. 43,428.30 Дин.

745

Мешовити и 

неодређени 

приходи 1,830,030.79 Дин.

Меморандумске ставке 

за рефундацију расхода
771

421100
Трошкови платног промета и 

банкарских услуга
127,785.36 Дин. 43,428.30 Дин.

745100 Приходи - мобилни 

телефони 1,830,030.79 Дин.
Јавни радови

771100

421200 Енергетске услуге 2,214,317.65 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

421300 Комуналне услуге 2,885,748.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

421400 Услуге комуникација 289,452.72 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

421500 Трошкови осигурања 96,169.63 Дин. 0.00 Дин.

421500 Остали стални трошкови 1,032.34 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

Бр.97.-2 Датум: 13.03.2017. године

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ИЗВОР 01 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - ИЗВОР 07

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ТУРИЗАМ И КУЛТУРУ СОКОБАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2016. ГОДИНЕ

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ - ИЗВОР 04
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422 Трошкови путовања 463,245.22 Дин. 3,878,863.00 Дин.

823

Примања од 

продаје робе за 

даљу продају 0.00 Дин.

422100
Трошкови службених путовања у 

земљи 373,222.00 Дин. 3,800,890.00 Дин. 823100

Приходи шанка 

Аква парка 0.00 Дин.
Ø

7423

422200
Трошкови службених путовања у 

иностранству
11,776.79 Дин. 38,250.00 Дин. 823100

Приходи од 

продаје трговачке 

робе 0.00 Дин.

Ø

7423

422900 Остали трошкови транспорта

78,246.43 Дин. 39,723.00 Дин. 823100

Приходи од 

продаје 

комисионе робе 0.00 Дин.

Ø

7321

423 Услуге по уговору 16,256,280.39 Дин. 23,021,500.00 Дин. 742

Приходи од 

продаје добара и 

услуга 0.00 Дин. 7711

423100 Административне услуге

556,000.00 Дин. 21,369,200.00 Дин. 742300

Приходи од 

улазница Аква 

парка 0.00 Дин.

Ø

7711

423200 Компјутерске услуге
101,772.00 Дин. 1,641,400.00 Дин. 742300

Приходи од 

закупа лежаљки 0.00 Дин.
Ø

423300
Услуге усавршавања и образовања 

заполсених

7,500.00 Дин. 10,900.00 Дин. 742300

Приходи од 

улазница за 

категорисане 

станодавце АП 0.00 Дин.

Ø

423400 Услуге информисања 5,874,717.20 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

423500 Стручне услуге 213,961.50 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

423600
Услуге за домаћинство и 

угоститељство 276,676.90 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

423700 Репрезентација 262,873.19 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

423900 Остале опште услуге 8,962,779.60 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

424 Специјализоване услуге 11,969,691.83 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

424200
Услуге образовања културе и 

спорта 10,571,969.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

424300 Медицинске услуге 444,623.33 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

424600
Услуге очувања животне средине и 

геодетске услуге 0.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

424900 Остале специјализоване услуге 953,099.50 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

425 Текуће поправке и одржавање 1,589,793.20 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

425100
Текуће поправке и одржавања 

зграда и објеката 821,625.08 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

425200
Текуће поправке и одржавање 

опреме 768,168.12 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø
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426 Материјал 4,095,447.99 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

426100 Административни материјал 279,903.40 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

426200 Матeријал за пољопривреду 50,540.00 Дин. Ø Ø

426300
Материјали за образовање и 

усавршавање 89,500.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

426400 Материјали за саобраћај 434,004.00 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

426600
Материјали за образовање културу 

и спорт 79,260.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

426700
Медицински и лабораторијски 

материјали 0.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

426800 Материјали за очување хигијене 971,789.60 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

426900 Материјали за посебне намене 2,190,450.99 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

465 Остале текуће дотације 606,663.05 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

465100
Oстале текуће дотације и 

трансфери 606,663.05 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

482 Порези, обавезне таксе и казне 3,836,922.00 Дин. Ø Ø

482100 Остали порези 3,836,922.00 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

482300 Новчане казне и пенали 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

511

Изградња зграда и грађевинских 

објеката 0.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

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

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

512 Резервни делови и опрема 1,547,261.77 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

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

512200 Административна опрема 1,057,061.77 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

512900 Опрема за производњу 490,200.00 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

515 Нематеријална имовина 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø 0.00 Дин. Ø

515100
Нематеријална имовина - 

софтвери 0.00 Дин. 0.00 Дин.
Ø

0.00 Дин.
Ø

523 Роба за даљу продају 0.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

523100 Залихе робе за даљу продају 0.00 Дин. 0.00 Дин. Ø

Укупно приходи из 

буџета 01

Укупно сопствени 

приходи 04

Укупно приходи 07
РАСХОДИ БУЏЕТ ИЗВОР 

01  

РАСХОДИ СОПСТВ. 

СРЕДСТВА  ИЗВОР 04 

И ИЗВОР 07

51,379,369.76 Дин. 9,651,165.90 Дин. 21,771,750.79 Дин. 51,379,369.76 Дин. 13,339,337.81 Дин.

Ø

Напомена: Приходи означени црвеном бојом остварни стављањем у функцију Аква парка "Подина" нису приходи Организације за туризам и културу Сокобања, пренети су у буџет Општине Сокобања

УКУПНО РАСХОДИ

64,718,707.57 Дин.

18,083,578.88 Дин.

УКУПНО ПРИХОДИ

82,802,286.45 Дин.                                                

Директор:            ____________________________                

Саставила:            ____________________________

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 запослених 5,399,558.61 Дин. 1,289,756.28 Дин. 0.00 Дин.

411100
Плате, додаци и накнаде 

запослених 4,579,778.29 Дин. 1,093,940.89 Дин. 0.00 Дин.

412100
Допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање 549,573.40 Дин. 131,272.94 Дин.

412200
Допринос за здравствено 

осигурање 235,858.60 Дин. 56,337.91 Дин.

412300
Допринос за незапосленост 34,348.32 Дин. 8,204.54 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 5,614,505.70 Дин. 571,633.96 Дин. 0.00 Дин.

421100
Трошкови платног промета и 

банкарских услуга 127,785.36 Дин. 193,594.83 Дин.

421200 Енергетске услуге
2,214,317.65 Дин. 156,990.70 Дин.

421300 Комуналне услуге
2,885,748.00 Дин. 168,153.15 Дин.

421400 Услуге комуникација
289,452.72 Дин. 44,037.24 Дин.

421500 Трошкови осигурања
96,169.63 Дин. 3,416.00 Дин.

421600 Зкуп имовине и опреме
1,032.34 Дин. 0.00 Дин.

421900 Oстали стални трошкови
0.00 Дин. 5,442.04 Дин.

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

30.12.2016. ГОДИНЕ

РАСХОДИ
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422 Трошкови путовања 463,245.22 Дин. 216,657.00 Дин. 0.00 Дин.

422100
Трошкови службених путовања у 

земљи 373,222.00 Дин. 171,211.00 Дин.

422200
Трошкови службених путовања 

иностранство 11,776.79 Дин. 1,596.00 Дин.

422900 Остали трошкови транспорта
78,246.43 Дин. 43,850.00 Дин.

423 Услуге по уговору 16,256,280.39 Дин. 4,748,066.58 Дин. 3,731,110.96 Дин.

423100 Административне услуге
556,000.00 Дин. 0.00 Дин.

423200 Компјутерске услуге
101,772.00 Дин. 0.00 Дин.

423300
Услуге усавршавања и образовања 

заполсених 7,500.00 Дин. 69,800.00 Дин.

423400 Услуге информисања
5,874,717.20 Дин. 196,370.02 Дин. 1,941,720.00 Дин.

423500 Стручне услуге
213,961.50 Дин. 14,363.56 Дин.

423600
Услуге за домаћинство и 

угоститељство 276,676.90 Дин. 82,845.00 Дин.

423700 Репрезентација
262,873.19 Дин. 8,972.00 Дин.

423900 Остале опште услуге
8,962,779.60 Дин. 4,375,716.00 Дин. 1,789,390.96 Дин.

424 Специјализоване услуге 11,969,691.83 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.

424200
Услуге образовања културе и 

спорта 10,571,969.00 Дин. 0.00 Дин.

424300 Медицинске услуге
444,623.33 Дин. 0.00 Дин.

424600
Услуге очувања животне средине и 

геодетске услуге 0.00 Дин. 0.00 Дин.

424900 Остале специјализоване услуге
953,099.50 Дин. 0.00 Дин.
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425 Текуће поправке и одржавање 1,589,793.20 Дин. 17,392.50 Дин. 0.00 Дин.

425100
Текуће поправке и одржавања 

зграда и објеката 821,625.08 Дин. 0.00 Дин.

425200
Текуће поправке и одржавање 

опреме 768,168.12 Дин. 17,392.50 Дин.

465 Остале текуће дотације 606,663.05 Дин. 145,813.85 Дин. 0.00 Дин.

465100
Oстале текуће дотације и 

трансфери 606,663.05 Дин. 145,813.85 Дин.

426 Материјал 4,095,447.99 Дин. 152,547.69 Дин. 40,640.00 Дин.

426100
Административни материјал 279,903.40 Дин. 26,083.00 Дин. 40,640.00 Дин.

426200
Материјал за пољопривреду 50,540.00 Дин. 0.00 Дин.

426300
Материјали за образовање и 

усавршавање 89,500.00 Дин. 36,700.00 Дин.

426400 Материјали за саобраћај
434,004.00 Дин. 1,287.00 Дин.

426500
Материјали за образовање, 

културу и спорт 0.00 Дин. 0.00 Дин.

426600
Материјали за образовање културу 

и спорт 79,260.00 Дин. 0.00 Дин.

426700
Медицински и лабораторијски 

материјали 0.00 Дин. 4,190.00 Дин.

426800 Материјали за очување хигијене
971,789.60 Дин. 46,599.89 Дин.

426900 Материјали за посебне намене
2,190,450.99 Дин. 37,687.80 Дин.

444 Негативне курсне разлике 0.00 Дин. 0.00 Дин.

444100 Негативне курсне разлике
0.00 Дин. 0.00 Дин.
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482 Порези, обавезне таксе и казне 3,836,922.00 Дин. 1,047,026.48 Дин. 0.00 Дин.

482100
Остали порези 

3,836,922.00 Дин. 518,681.48 Дин.

482200
Обавезне таксе

0.00 Дин. 528,345.00 Дин.

482300
Новчане казне

0.00 Дин. 0.00 Дин.

511 Изградња зграда и грађевинских објеката 0.00 Дин. 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 1,547,261.77 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.

512100 Опрема за саобраћај
0.00 Дин. 0.00 Дин.

512200 Административна опрема
1,057,061.77 Дин. 0.00 Дин.

512600 Oпрема за културу
490,200.00 Дин. 0.00 Дин.

515 Нематеријална имовина 0.00 Дин. 0.00 Дин. 0.00 Дин.

515100
Нематеријална имовина - 

софтвери 0.00 Дин. 0.00 Дин.

523 Роба за даљу продају 0.00 Дин. 1,378,692.51 Дин. 0.00 Дин.

523100 Залихе робе за даљу продају
0.00 Дин. 1,378,692.51 Дин.

Укупно расходи из 

буџета

1,378,692.51 Дин.
0.00

51,379,369.76 Дин. 9,567,586.85 Дин. 3,771,750.96 Дин.

Извештај саставила: Ивана Дрљача ______________________________________________

Датум: 13.13.2017. године

Љубинко Миленковић,  директор    ____________________________

УКУПНО РАСХОДИ

64,718,707.57 Дин.
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Стање потраживања и обавеза на дан 31.12.2016. године Организације за туризам 

и културу Сокобања. 

 

ПОТРАЖИВАЊА 

1.  Потраживања од купаца 493.317,00 

2.  Потраживања по основу издатих аванса 106.090,58 

УКУПНО:  599.407,58 

  

 

ОБАВЕЗЕ 

Обавезе према добављачима (обавезе за струју, 

комуналије, комуникације, осигурање за 

децембар 2016.) 

659.668,04 

Остале обавезе из 2016. (зараде, порези и 

доприноси, јавни радови, трошкови пп и ПДВ) 

828.425,44 

Обавезе по основу примљених аванса - 

УКУПНО: 1,488,093,48 

Новчана средства на дан 31.12.2016.: 

 

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

2. СТАЊЕ ДИНАРСКИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА: 

     - буџетски 840-1157664-27 ……………………………………..........  18.003.605,34 динара. 

     - рачун сопствених средстава 840-1044668-97 …..……………..............   91.559,52 динара. 

     - наменски рачун боловање 840-1237764-93 ……………........................            27.42  динара. 

     - наменски рачун - јавни радови 840-1236764-86………......................             0.02 динара. 

 

3. СТАЊЕ ДЕВИЗНИХ РАЧУНА  

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

          Динарска противвредност по средњем курсу (123.4723)                      7.751,59 РСД 

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

 

 

У Сокобањи, 13.03.2017.                                              Љубинко Миленковић, дипл. екон 

                                                                                                           Директор 

                                                                                               ______________________ 

 

 

Извештај усвојен на 10. седници Управног одбора Организације за туризам и културу 

Сокобања у среду 15.03.2017. године.  

                                                                            

                                                                                  Војкан Никодијевић 

                                                                                                    Председник УО ОТКС 

                                                                                                ________________________  


