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РЕАЛИЗАЦИЈА АКТИВНОСТИ И ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ 

ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 

СОКОБАЊА : 
Основни подаци о Туристичкој организацији 

Сокобања дати су у прегледу који следи:  

 

ПУН НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ : 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

СОКОБАЊА  

АДРЕСА : Ул. ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА Бр. 2, 

СОКОБАЊА 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ:  ТОСБ 

ОПШТИНА:  СОКОБАЊА  

МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ:  СОКОБАЊА 18230, ПАК:686131 

МАТИЧНИ БРОЈ:  17020889  

ПИБ:  100692367  

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:  8413 

БРОЈ TEКУЋЕГ РАЧУНА И НАЗИВ 

БАНКЕ : 

840-1157664-27,  

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. и Одлуком о изменaмa и допунaмa одлуке о оснивању Организације 

за туризам и културу Сокобања бр. 011-60/2017, од 17.11.2017. основана је Туристичка  

организација Сокобања (у даљем тексту ТОСБ) као званични институционални носилац 

развоја и промоције туризма Сокобање на домаћем и иностраном тржишту.  

ТОСБ  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 

бр. Решења Фи.80/2017. У складу са одлуком о оснивању Туристичка организација 

Сокобања у 2020. години, функционисала је као локална туристичка организација основана 

сa примарним циљем обављања делатности у области туризма и приоритетних послова на 

промоцији и развоју туризма јединице локалне самоуправе у складу са Чл. 41 Закона о 

туризму Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 17/2019).  
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Делатност: 

 

ТОСБ је обављала послове развоја и промоције туризма, координације 

активности туристичких, привредних и других субјеката у туризму на територији општине 

Сокобања и Републике Србије, као и друге послове из члана 41. Закона о туризму Републике 

Србије ("Сл. гласник РС", бр. 17/2019).  

 

Органи управљања ТОСБ: 
 

Органи управљања, надзора и руковођења су:  

1) Управни одбор,  

2) Надзорни одбор,  

3) Директор.  

 

Органи управљања ТОСБ се именују на период од четири године. 

 

Управни одбор има пет чланова и врши следеће послове:  

1) доноси Статут ТОСБ,  

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,  

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 оснивач 

- Скупштина општине Сокобања.  

Извори финансирања: 

У складу са Чланом 32. Закона о туризму РС, средства за рад ТОСБ обезбеђују 

се из: 

- средстава буџета Општине Сокобања - Републике Србије; 

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

- других извора, у складу са законом. 
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Средства за рад ТОСБ  из буџета, обезбеђена су Одлуком о буџету општине 

Сокобања за 2020. годину, односно Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину, у 

Члану 32, Став 2-122, приходима за реализацију пројеката одобреним по конкурсима. 

У складу са Одлуком о изменaмa и допунaмa одлуке о оснивању Организације 

за туризам и културу Сокобања бр. 011-60/2017, од 17.11.2017. почетком 2018. године 

донета су и усклађена нова интерна акта, пре свега Статут и Правилник о организацији и 

систематизацији радних места Туристичке организације Сокобања. Прваилник о 

систематизацији је усклађен са одредбама Закона о запосленима у јавним службама, које се 

примењују од 23. марта 2019. године. Правилник предвиђа  два организациона дела и то:  

1. Организациони део за туризам, 

2. Организациони део за маркетниг и развој. 

У оквиру првог организационог дела у 2020. години, функционисало је одељење 

Туристичко информативни центар. 

У оквиру организационих делова у 2020. години била су систематизованa су следећа радна 

места: 

НАЗИВ 

ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДЕЛА  
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА  

I Oрганизациони део за 

туризам 

1. Аналитичар за развој и унапређење 

туристичког производа  

1.  Одељење – Туристичко 

информативни центар 

2. Аналитичар за промоцију туристичке 

понуде у иностратнству – координатор 

Туристичко информативног центра 

 3. Радник на одржавању хигијене објеката и 

опреме – возач возила Б категорије 

II Организациони део за 

маркетинг и развој 

1. Аналитичар за промоцију туристичке 

понуде у земљи 

 2. Административни помоћник 

 3.  Техничар за одржавање уређаја, техничких 

система и инсталација – возач возила Б 

категорије 

У Туристичкој организацији Сокобања, у 2020. години било је ангажовано шест лица на 

неодређено радно време и то:  

1. Директор, VII ССС, дипл. економиста (именован из радног односа),  
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2. На радном месту - Аналитичар за промоцију туристичке понуде у 

иностратнству – координатор Туристичко информативног центра, један извршилац, VII 

ССС дипл. туризмолог, 

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

гимназија, општи смер, 

4. На радном месту, Аналитичар за промоцију туристичке понуде у земљи, један 

извршилац,VII ССС, дипл. туризмолог, 

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

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

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

један извршилац, IV ССС – трговински техничар 

и једно лице на одређено радно време, до повратка запослене са породиљског 

боловања, VII ССС дипл. туризмолог.  

Из разлога обезбеђивања основног процеса рада, а пре свега обављања редовних послова у 

Туристичко информативном центру и обезбеђивања његовог функционисања у складу са 

Законом и потребма туриста, 25. 11.2020. године донет је нови Правилник о организацији и 

систематизацији радних места Туристичке организације Сокобања,  на који је, а у складу са 

Статутом општине Сокобања, председник Општине Сокобања дао сагласност, а којим су 

предвиђена следећа радна места:  

НАЗИВ 

ОРГАНИЗАЦИОНОГ 

ДЕЛА  

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА  

I Oрганизациони део за 

туризам 

1. Аналитичар за развој и унапређење 

туристичког производа  

 2. Аналитичар за промоцију туристичке 

понуде у иностратнству  

1.  Одељење – Туристичко 

информативни центар 

3. Координатор у Туристичко 

информативном центру 

 4. Информатор у Туристичко 

информативном центру 

 5. Радник на одржавању хигијене 

објеката и опреме – возач возила Б 

категорије 

II Организациони део за 

маркетинг и развој 

6.  Аналитичар за промоцију туристичке 

понуде у земљи 

 7.   Административни помоћник 



7 
 

 8. Техничар за одржавање уређаја, 

техничких система и инсталација – возач 

возила Б категорије 

 

   Радно место Координатор у Туристичко информативном центру, је у складу са Закључком 

Комисије за давање сагласности на ново запошљавање број 112-11090/2020 од 

25.12.2020.године, по расписаном јавном конкурсу од 01.03.2021. године попуњено, 

односно запослено је лице на неодређено радно време,  са адекватном стручном спремом, 

које испуњава све услове за то радно место. 

 

1. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДЕЛА ЗА ТУРИЗАМ 

 

У оквиру Организационог дела за туризам у 2020. години, обављани су послови 

из области развоја и промоције туризма - 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 материјали, он лајн средства промоције - интернет презентација, друштвене 

мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири, итд.). 

Организациони део за туризам  у оквиру кога фукционише и одељење 

Туристичко информанитвни центар реализује активности и 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; 

д) помоћи у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству; 

ђ) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења 

простора; 

е) израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области 

туризма; 

ж) припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација; 

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

 

Из разлога избијања пандемије коронавируса, а у складу са Наредбом Штаба за ванредне 

ситуације Општине Сокобања, Бр. 217-20/20, од 10.04.2020. године (у даљем тексту 
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Наредба), Ст. 1. Члана 2 Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања 

(„Сл. Гласник РС“, бр. 31/2020), Чл. 23 Правилника о раду Туристичке организације 

Сокобања, 01-330/2018; 07.12.2018. године и Чл. 54 Статута Туристичке организације  

Сокобања,  по Одлуци директора ТОСБ, почев од 13.04. 2020. до 11. маја 2020. године, 

запослени у Туристичкој организацији Сокобања, послове су обављали од куће. У датом 

периоду урађена је и прва измена програма рада Туристичке организације Сокобања за 

2020. годину, а у складу са насталом ситуацијом.    

1.1.  Туристичка и информативно пропагандна делатност 

Организациона јединица за туризам ТОСБ у складу са Планом рада и буџетским оквиром, 

у 2020. години реализовала је све планиране активности предвиђене Планом рада за 2020. 

годину и унапредила техничке услове у циљу промоције, унапређења и развоја туризма 

Сокобање као туристичке дестинације, кроз следеће групе активности: 

- Учешће на сајмовима туризма, изложбама, манифестацијама, 

- Промоцију и сарадњу са медијама, 

- Издавање аудио – визуелног пропагандног материјала, 

- Постављање, нових и реконструкција постојећих интернет страница, 

- Активно учешће у поступку категоризације смештаја у домаћој радиности, 

- Активностима Туристичко-информативног центра и др. 

1.1.1.  Наступи на сајамским манифестацијама и изложбама 

У 2020. години, Туристичка организација Сокобање учествовала је на сајамским 

манифестацијама и посебним догађајима у земљи и иностранству, који су значајни за 

промовисање туристичке понуде Сокобање. ТОСБ је наступила на две сајамске и једној 

изложбеној манифестацији и то: 

 

- 35. Међународни сајам туризма у Софији - фебруар 2020. - на штанду ТОС-а (директно 

учешће), 

- 42. Међународни сајам туризма у Београду – фебруар 2020. на сопственом излагачком 

штанду заједно са туристичком привредом Сокобање, 

- 13. Изложба сувенира и туристичких публикација у Лесковцу - новембар 2020. – 

изложба је одржана без присуства учесника.  

 

ТОСБ првобитни Планом рада за 2020. годину имала је превиђене самосталне и у сарадњи 

са Туристичком органбизацијом Србије многобројне наступе, на сајмовима и 

специјализованим догађајима у земљи и региону, али обзиром да су у 2020. години све веће 

сајамске манифестације и промоцијe отказане, услед избијања пандемије заразне болести 
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COVID-19, ТОСБ je наступила само на поменутим сајмовима у Београду и Софији. Из 

наведених разлога План промотивних активности у 2020. години чак четири пута је 

измењен у складу са мерама Владе Републике Србије, и Кризног штаба Општине Сокобања, 

а које су се односиле на органзовање процеса рада у складу са епидемиолошком ситуацијом. 

 

 

 

Сл. бр. 1 - Награђени пакет употребних сувенира који се односи на промоцију здравог живота и 

активни одмор, у издању ТОСБ 

 

ТО Сокобања је у три наврата ревидирала План рада и финансијски план, према актуелној 

ситуацији у вези са пандемијом коронавируса и Одлукама о ребалансу буџета Општине 

Сокобања.   

На 13. Изложби сувенира и туристичких публикација у Лесковцу, Туристичкој 

организацији Сокобања, додељено је следеће признање: 1. награда у категорији „Употребни 

предмет“ за сет употребних промотивних материјала (ранац, теглица, привезак, хемијска 

оловка, промотивна кеса).  
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Tуристичка организација Србије (ТОС) промовисала је туристичку понуду Сокобање, 

штампаним и аудио-визуелним материјалима чији је издавач Туристичка организација 

Сокобања, али и у својим штампаним публикацијама, као што су "52 викенда у Србији", 

"Бање Србије", "52 укуса у Србији" и то путем својих дистрибутивних канала и мреже 

туристичко информативних центара (Аеродром „Никола Тесла“, Инфо центар у Дому 

омладине у Београду и инфо центар у Ул., Чика Љубина 7, Београд). ТОС је промоцију 

Сокобање вршила на страницама којима управља на друштвеним мрежама и емитовањем 

порука, фотографија и видео материјала у продукцији ТОСБ, путем дигитала на 

друштвеним мрежама и веб странама на којима врши промоцију. ТОС  у сарадњи са ТОСБ 

обавила у 2020. години и снимање најатрактивнијих делова Сокобање, односно обезбедила 

видео материјале за израду новог промо филма Србије.  

 

Слика бр 2. Страна посвећена Сокобањи у брошури ТОС-а "52 викенда у Србији" 

 Посебне резултате у 2020. години, дало је учешће Туристичке организације Сокобања у 

кампањи Туристичке организације Србије „Моја Србија“, која је реализована путем 

електронских медија и дигитала, за разлику од претходних година, када је подразумевала 

комуникацију углавном директним комуникационима каналима и одржавала се под 

називом "Види Србију", а за коју је Туристичка организација  Сокобања обезбедила велики 
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број награда, у наградној игри ТОС-а, за посетиоце каравана, одржаном у  Београду, на 

Авали.  

  Туристичка организација Србије финансирала је кампању промоције  и Сокобање, у 

оквиру "2. Дневника" РТС-а, Прве српске ТВ - "150, минута", "Националном дневнику" РТВ 

Пинк и многим другим специјализованим ТВ програмима, на телевизијама које имају 

националну феквенцију.  

 

  ТОСБ је у сарадњи са Регионалном агенцијом за развој источне Србије промовисала 

туристичку понуду Сокобање на друштвеној мрежи Facebook на страници Visit east Srbija, 

и том приликом је обезбедила велики број награда, у наградној игри коју је организовала 

Регионална агенција за развој источне Србије -  РАРИС.  

 

 
Слика бр. 3 - Добитници награда у наградној игри VisitEastSerbia 

  Награде су обезбеђене захваљујући одличној сарадњи коју Туристичка организација 

Сокобања остварује са хотелом „Моравица“, Специјалном болницом „Сокобања“, 

Специјалном болницом „Бањица“, хотелом „Соко терме“, „Натали спа“, туристичким 

агенцијама, „Палма“, „ДМ“, „Сокоинфо“, „Сокотурс“, пансионима „Чикаго“, „Сплендид“, 

„Колибри“ вилама „Марковић“, Делфин“ и другим пружаоцима услуга смештаја.  
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1.1.2. Реклама, пропаганда и сарадња  са медијама 

 

Наступи у информативним програмима Радио и ТВ станица у 2020. години, имали су 

за циљ информисање јавности о туристичкој понуди Сокобање и конкретним догађајима – 

манифестацијама које су организоване током године.  

 

Успешну сарадњу ТОСБ је имала најпре са РТС-ом и то у програмима „Ово је Србија“, 

"Јутарњи програм“, "1. и 2. Дневник", „Шареница“, потом „РТВ Хепи“, "ТВ Прва", "НТВ 

Ниш", РТВ „Belle amie“,ТВ „Б92“, РТВ Пинк, РТВ „Зајечар“, РТВ „Војводина“, Радио 

„Београд“, РТВ „Сокобања“, „Нова С“. 

 

 
Слика бр. 4 - Промоција Сокобање у емисији „Шареница РТС-а“ 10.09.2020. године 

 

ТОСБ је имала одличну сарадњу са штампаним медијима у којима су објављивани 

текстови и репортаже на дневном и недељном нивоу – „Блиц“, „Новости“, „Курир“, „Ало“, 

„Данас“ и месечном у ревијама „Уно“, „Туристичке новине“, „Бел гест“, „Туристички свет“, 

као и са новинским агенцијама, пре свега са агенцијом „Бета“. 

 

За разлику од претходних година, у 2020. години, ТОСБ није спровела промотивну 

кампању код ТВ емитера са националном фреквенцијом, због специфичне ситуације услед 

избијања пандемије COVID-19, јер није било могуће прецизно предвидети специфичне 

циљне групе туриста и како ће поменута пандемија утицати на туристичку сезону и промет.  
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Обзиром да је стручни тим ТОСБ, из наведених разлога донео одлуку да се 

информација пласира широкој (општој циљној групи туриста - породицама са децом) 

односно лицима од 25-55 година старости и младима , донета је одлука да се информације 

палсирају потем средстава јавног информисања, прикривеним ПР-ом, односно путем 

дигитала, што је намењењно улавном популацији до 25 година старости. Од реалзованих 

програма који су емитовани на телевизијама које имају националну фреквенцију вредно је 

између осталог поменути:  

 

- „САТ патрола“, емисија о Сокобањи - РТС, 

- „Шареница“, промоција Сокобање и Ртња - РТС, три гостовања у 2020. години,   

- „Прело“ - РТВ Хепи, промоција туристичке понуде и културних и традиционалних 

вредности Сокобање,  

- Гордана Лопичић, ауторска емисија, емитована на ТВ Прва и Агро ТВ, 

- Жикина Шареница, на РТВ Пинк,  

- Срећна Србија, ТВ Прва, 

- Ово је Србија – РТС, 19 емитовања, 

- Јутарњи програм – РТС, 6 емитовања 

- Дневник 2 – РТС, 8 емитовања 

- Национални дневник, РТВ Пинк, 2 емитовања,  

- 150 минута , ТВ Прва, две репортаже,  

- Јутро са Филипом, ТВ Прва, четири прилога и укључења, 

- Јутро са Деом и Сарапом - РТВ Пинк и велики број укључења путем вибер позива 

у информативне емисије телевизија и радио програма са националном 

фреквенцијом.  

1.1.3. WEB  маркетинг 

 

У 2020. години спроведена је интензивна интернет кампања која је обухватала 

емитовање огласа путем алата Google Adwords-а и друштвеним мрежама Фејсбук и 

Инстаграм. Кампања је реализована у периоду од 20. маја до 20. октобра 2020. године.  

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

оглашавања као и број приказа тих огласа. 

 

Место оглашавања Број приказа огласа Цена (ЕУР) 

Facebook и Instagram 1.490.782  1.560,07 

Google AdWords 950.774  530,10 

УКУПНО: 2.441.556  2.090,17 

Табела бр. 1 – Резултати орглашавања на друштвеним мрежама 

 

Из табеле се може видети да је у досадашњим активностима потрошено укупно 2.090,17 

еура, док су огласи приказани укупно 2.441.556 пута. То значи да је за сваки приказ у 
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просеку плаћено 0,001 еура, односно 0,119 динара. Практично, за сваких 100 приказа огласа 

плаћено је мање од 11,9 динара, док је за хиљаду приказа плаћено у просеку 119 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 догађаје, делове понуде, односно дестинацију у целини. 

Захваљујући добром таргетирању и специфично кројеним огласима за сваку циљну групу 

добијене су веома ниске цене огласа, где је за предвиђени буџет приказано преко 2.4 

милиона огласа. 

 

 
Графикон бр 1 – Анализа раста посета и „like“ – ова на страни ТОСБ у време трајања кампање 

 

Поред изузетно ефикасних огласа, целокупна кампања је донела још неке додатне 

ефекте и резултате, као што су повећање посета на званичној интернет презентацији 

Сокобање (www.sokobanja.rs), повећање фанова на Фејсбук страници, већу видљивост 

објава на страници, већи број пратилаца на Инстаграму и сл. 

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

периода трајања кампање. Број фанова пре почетка кампање износио је 12.040, док је по 

завршетку кампање та цифра на 13.474 са израженим даљим растом. То значи да је број 

фанова повећан за 1.434, односно за 11.91%. 

 
Слика бр. 5 - Пример: Део инстаграм поста на профилу ТОСБ 

Такође, број инстаграм пратилаца је повећан са 1.830 на 2.215 што је укупно повећање 

од 21.04%. Инстаграм налог Сокобања „Зелено Срце Србије“ је био изузетно активан и 
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запажен током кампање. Неретко је број лајкова по објави достизао чак 30% од укупног 

броја пратилаца што је изузетан резултат.  

Имајући у виду све наведено, оцењујемо кампању успешном, 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 11.9%, 

- reach објава на страници је повећан 18 пута, 

- број пратилаца на Инстаграму повећан за 21.04%. 

 

Туристичка организација Сокобања редовно је вршила ажурирање дестинацијске 

интернет стране Сокобање, на домену www.sokobanja.rs , као и корпоративне на домену 

www.tosokobanja.rs, пласирајући промотивне информације о дестинацији и важне догађаје. 

У новембру 2020. године започета је израда нове интернет презентације Сокобање, на 

шест језика - српски (ћирилица), енглески, руски, бугарски, немачки и кинески језик.  

 

 
 

Слика бр. 6 - Део насловне стране нове интернет презентације Сокобање, на домену 

www.sokobanja.rs 

 

Главни разлог израде нове интернет презентације био је усклађивање са савременим 

интернет трендовима у туризму и прохтевима корисника, јер постојећа званична 

презентација Сокобање није више задовољавала потребе за постављање свих потребних 

информација, технички је застарела и није у потпуности подржавала све мобилне 

платформе и модерне комуникацијске уређаје.  Главни циљеви израде презентације били су 

боља видљивост на тржишту, информисање циљне групе, брендирање, благовремено и 

http://www.sokobanja.rs/
http://www.tosokobanja.rs/
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прецизно  добијање свих информација путем веб презентације. У сарадњи са извршиоцем 

услуга ТОСБ је утврдила конфигурацију новог сајта и остале детаље везане за дизајн и 

изглед презентације. Нова дестинацијска интернет презентација је постављена децембра 

2020. године, на већ постојећој адреси www.sokobanja.rs. Попуњавање свих база података и 

постављање језичких елемената је у току. Нова интернет презентација Сокобање, од стране 

стручног дела, запослених у ТОС-у и туристичким организацијама, оцењена је као једна од 

визуелно најприхватљивијих и најфункционалнијих, међу туристичким презентацијама у 

нашој земљи. Презентација је богато илустована фотографијама и видео материјалом, али 

и јединствена по картунистичкој обради икона и илустрација на странама, којима су 

приказане најпознатије туристичке атракције у Сокобањи.   

 

1.1.4. Издавачка делатност – штампани и аудио - визуелни пропагандни 

материјали 

 

      Од штампаног пропагандног 

материјала у 2020. години, Туристичка 

организација Сокобања, издала је 

материјале на српском, енглеском језику и 

бугарском језику и то једнолисне и 

вишелисне публикације у укупном тиражу 

од 15.000 примерака: Ценовник смештаја 

и бањских услуга, каталог изложбе „Фото 

изазов 2020“. Обзиром на одлагање 

сајамских манифестација и видова 

директног маркетинга за 2021. годину, 

Туристичка организација Сокобања, 

фокусирала се на израду нове, високог 

квалитета вишелисне брошуре Сокобање, 

на 36 страна, у пуном колору. „Испуњени 

дани у Сокобањи“, име је овог веома  

                                  квалитетног 

проспекта - водича, који обилује 

квалитетним фотографијама и  

Сл. бр. 7 - Слика нове брошуре                                     пажљиво формулисаним текстовима и води 

туристе ка што садржајнијем боравку у Сокобањи. У 2021. години, биће извршен репринт 

проспекта и одштампано издање на енглеском и бугарском језику. 

   Од штампано-употребног рекламног материјала креирани су: роковници, оловке, 

промотивне кесе, мајице, комплет сувенира (ранац, стаклена тегла са поклопцем и сламком, 

привезак - комплет сувенира који апострофира значај здравог живота и активни одмор), 

путокази, календари и други употребни предмети са обележјима Сокобање.  

http://www.sokobanja.rs/
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1. 2. Активности Туристичко-информативног центра 
 

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

лица из радног односа, ангажована још три лица у сезони,  путем јавних радова Националне 

службе за запошљавање, односно агенције која је пружала услуге туристичких водича и 

аниматора. Поред ангажованих лица, ученици средње школе “Бранислав Нушић” - смер 

туристички техничар, током школске године обављали су стручну праксу у Туристичко – 

информативном центру Сокобања. Запослени у ТИЦ-у, били су интензивно ангажовани на 

припреми и реализацији неколико важних пројеката, од припреме штампаног материјала до 

припреме и организације туристичких манифестација (које је било могуће одржати). 

 Туристичко-информативни центар, посебно је интезивирао сарадњу са осталим 

туристичко-информативним центрима – конкретно са 36 центара у Србији и једним у 

Републици Српској, посебно са центрима ТОС-a 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 комплетирања података, која се 

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

надлежним миснистарством недељно ажурира. Запослени у Туристичко информативном 

центру од септембра месеца заједно са запосленима у Одељењу за привреду, урбанизам и 

заштиту животне средине ОУ општине Сокобања, започели су и од тада управњљају 

подацима у ЦИС-у Е - туриста.  

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

01.01 – 31.12.2020. године, подаци Републичког завода за статистику 
 

    Туристичкo-информативни центар ТОСБ, евидентира недељно, месечно и годишње, 

попуњеност смештајних капацитета у хотелима и објектима за смештај приватних 

станодаваца, бележећи број долазака туриста и остварених ноћења у Сокобањи.  Стављањем 

у функцију централног информационог система Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација Репблике Себије, Е – туриста,  остварен је бољи увид у процес евиденције 

и сам процес евиденције долазака, броју ноћења,  као и о дужини боравка и месту 

пребивалишта гостију - емитивних тржишта.  

   

    Важно је напоменути да се извештаји од стране појединих субјеката и даље не достављају 

се редовно, али стављањем у функцију Е- туристе, крајем прошле године ТИЦ процењује 

да око 70% угоститеља редовно ажурира податке о броју долазака и остварених ноћења, као 

и остале податке које је нужно унети у ЦИС. 

    У складу са таквим приливом података,  извештаји се редовно достављају Републичком 

заводу за статистику (од стране ТОСБ), где се креира јединствена база података о 

посећености и попуњености капацитета. Извештаји ТОС-а, који се упоређују са 
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извештајима Републичког завода за статистику могу се видети на web презентацији 

Туристичке организације Србије. 

    

     Упркос наведеном, према подацима Републичког завода за статистику (може се преузети 

са линка, на веб страни РЗЗС https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G20211024.pdf 

Сокобања је у 2020. години остварила благи раст у броју долазака туриста и знатно виши 

броју остварених ноћења, у односу на 2019. годину, упркос ванредној ситуацији током 

пролећа и последицама пандемије коронавируса. Знатан пад у промету десио се у погледу 

иностраних долазака и остварених ноћења од иностраних туриста.  Сумирајући податке о 

свеукупном туристичком промету који су били на располагању ТИЦ-у, у 2020. години и 

објављени као званични подаци на веб страни Републичког завода за статистику, 

регистровано је укупно 124.998, (2019. године - 124.877) долазака/ туриста. У приватном 

смештају регистровано је 100.164 домаћих гостију, што је за 27% више него 2019. године, 

док је у хотелима боравило укупно 24.834 туриста. 

 

Укупан број регистрованих ноћења у 2020. години је био је 648.820 (у 2019. – 588.4221) 

ноћења. У приватном смештају остварено је 545.874 ноћења домаћих и страних гостију, док 

је у хотелском смештају остварено је 102.946 ноћења. У односу на 2019. годину број 

регистрованих ноћења повећан је за 10%.  

Од укупног броја туриста у Сокобањи је у 2020. години боравило 2.414 страних гостију, који 

су остварили 6.252 ноћења.  

Уколико у обзир узмемо ове податке, просечан боравак туриста у Сокобањи износи 5.2 дана, 

премa званичној статистици, што представља најдужи просек боравка туриста у Србији. 

Имајући у виду пад туристичог промета на нивоу целе Републике Србије, број долазака 

мањи је за 67,1 %, док је број ноћења мањи за 59,9% ( у односу на 2019.г.), епидемију корона 

вируса и ванредну ситуацију у земљи током марта и априла месеца, Сокобања је остварила 

изузетне резултате, јер је упркос свему (пандемија корона вируса, ванредна ситуација у 

земљи, 0 долазака и 0 ноћења у друга половина марта - прва половина маја 2020. годне) 

забележила  раст у оствареном туристичком промету и остварила је одличне резултате у 

укупном туристичком промету за 2020. годину. 

Процене ТИЦ-а у складу са подацима обављених истраживања су да је тај број већи од 15% 

од броја регистрованих гостију и преко 15% од броја регистрованих ноћења. Очигледан 

показатељ су и дани државних пазника, (Нова година, Дан државности, Први, мај, Ускрс..), 

када Сокобању посећује по неколико хиљада туриста који остваре неколико десетина 

 
1

 
 
 
  (ВАЖНА НАПОМЕНА): Извештај укључује само податке достављене Републичком заводу за статистику, одређени број 

туристичких субјеката не доставља редовно податке или их уопште не доставља. Такође један број пружалаца услуга смешта још увек 

не води редовну евиденцију у ЦИС Е туриста, док одређен број туриста борави и у некатегорисаним објектима за смештај). 
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хиљада ноћења у домаћој радиности, а која насупрот томе званично региструје пар стотина 

гостију, и исто толико ноћења. 

У складу са истраживањима која обавља ТИЦ, процена Туристичке организације Сокобања 

је да је у 2020. години боравило око 150.000 туриста који су остварили преко 800.000 ноћења.    

 

    Оваквим подацима Републичког завода за статистику током 2020. године допринела је пре 

свега добро организована и на време реорганизована промотивна кампања коју је спровела 

Туристичка организација Сокобања, сарадња ТОСБ са носиоцима туристичке понуде, који 

су подржавали и следили смернице Туристичке организације Сокобања, посебно у фазама 

промоције и дистибуције производа, повећање броја категорисаних објеката за смештај у 

домаћој радиности. Разлог за последње је акција поделе субвенционисаних ваучера за 

коришћење услуга смештаја, Министарства трговине, туризма и телекомуникација 

Републике Србије, а чија реализација је могућа само у категорисаним објектима за смештај,  

уз услов прецизне регистрације долазака и ноћења.  

   На основу података добијених из Министарства трговине, туризма и телекомуникација, 

Сокобања се налази и у 2020. години на асполутно првом месту у Србији по броју 

реализованих субвенционисаних ваучера, од свих дестинација у земљи.  

   Број корисника ваучера за субвенционисано коришћење услуга смештаја у 2020. години је 

повећан за 3% у односу на 2019. годину,  што је поново сврстало Сокобању у дефинитивно 

најтраженију туристичку дестинацију у земљи. Од укупно преко 300.000 издатих 

субвенционисаних ваучера за смештај, Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација Републике Србије, у Сокобањи је реализованo 90.000 ваучера.  Највеће 

интересовање за ову врсту субвенционисаног одмора  показали су туристи из  Београда, 

Новог Сада, Ниша, Панчева и Крагујевца, Лесковца и других градова у Србији. 

    Туристичка организација Сокобања од јануара 2017. године учествује у поступку 

категоризације смештаја у домаћој радиности, на тај начин што формира комисију која 

спроводи оцењивање објеката смештаја на терену у складу са Правилником о стандардима 

за категоризацију угоститељских објеката за смештај ("Сл. Гласник РС", бр. 83/2016 и 

30/2017).  

Врста смештајног објекта Број смештајних јединица Број лежајева 

Соба 647 1482 

Апартман 181 552 

Студио 141 396 

Сеоско домаћинство 30 63 

Укупно 999 2493 

Табела 2. Број категорисаних смештајних јединица и лежајева, категорисаних у 2020.години 
 

    На основу приказаних резулата може се јасно видети број категорисаних објеката и 

јединица, односно лежајева за смештај у домаћој радиности у 2020. години. Од укупног 

броја категорисаних смештајних јединица у 2020. години који износи 999, број 

новокатегорисаних објеката је 150.  
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1.3. Туристичке манифестације: 
 

Календар манифестација је у 2020. години потпуно измењен и реорганизован,  а 

у складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи. У складу са прописаним мерама, већина 

кључних манифестација није могла да буде одржана и одлукама УО ТОСБ, одложене су за 

2021. годину.  

Манифестација 26. Св. Јован Биљобер, одржана је у периоду од 2 – 7. јула 2020. 

године. Због специфичне ситуације изазване пандемијом заразне болести COVID-19, 

Туристичка организација Сокобања, Удружење за лековито биље „Др. Јован Туцаков“ и 

Д.о.о. Адонис из Сокобање, реализовале су само активности на отвореном – семинаре о 

идентификацији лековитог биља у природи и успон на Шиљак, врх Ртња, уз стриктно 

поштовање мера и препорука Кризног штаба Владе Републике Србије за сузбијање заразе 

коронавирусом. Није планирана и реализована организација забавно рекреативних 

садржаја, попут разних надметања и традиционалног избора принцезе Биљарице, јер 

подразумевају велика окупљања и блиске, непосредне контакте људи. Успон на Шиљак  

требало је да се реализује у пратњи чланова планинарског друштва "Оштра чука", док је у 

подножју планирано организовано убирање узорака биљака са предавачима, водичима и 

представницима Удружења за лековито биље "др Јован Туцаков", као и плетење венчића од 

биља. Поменуте активности нису одржане у подножју Ртња у потпуности, 07. јула, због 

изузетно лоших временских услова. 

У оквиру акције „Бирамо најбоље“, коју више од десет година организује и 

реализује Туристичка организација  Сокобања, додељена су признања најуспешнијима који 

су својим радом и ангажовањем дали посебан допринос унапређењу туристичке понуде 

Сокобање у 2020 години. По пропозицијама акције, почев од маја месеца па до октобра, 

бирају се „Најбољи“ на месечном нивоу у осам категорија: најбољи станодавац, најбоља 

туристичка агенција, најлепше двориште, најбољи ресторан или кафана, удружење или 

појединац који даје допринос развоју туризма, најбољи угоститељски или туристички 

радник, најбољи гост и најбољи предузетник. Ове године акција је одржана од јуна месеца. 

Сви награђени на месечном нивоу у наведеним категоријама, улазе у избор за признање 

„Најбољи“ на годишњем нивоу (укупно 40 кандидата). По завршетку акције, Туристичка 

организација Сокобања за првонаграђене организује студијско туристичко путовање. 

Најбоље у наведеним категоријама бирао је петочлани жири у саставу: Марко Божиновић - 

новинар „Soko Press“, Милена Алексић - архитекта у Одељењу за урбанизам, стамбено-

комуналне делатности и грађевинарство Општинске управе Општине Сокобања, Марија 

Станојевић  – члан Управног одбора ТОСБ Сокобања, Слободан Цветковић – председник 

надзорног одбора ТОСБ Сокобања и Милена Миленковић – сарадник у туризму у ТОСБ. 
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06. октобра 2020. године, у просторијама Туристичке организације Сокобања, додељена су 

признања и проглашени свеукупни победници за 2020. годину:  

1. У категорији НАЈБОЉА ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА– туристичка агенција 

“Сокоинфо”.  

2. У категорији НАЈБОЉИ СТАНОДАВАЦ – „Nataly spa”.  

3. У категорији НАЈБОЉИ РЕСТОРАН ИЛИ КАФАНА – ресторан         

„Зеленгора“.  

4. У категорији НАЈЛЕПШЕ ДВОРИШТЕ – хацијенда “Гане”.  

5. У категорији НАЈБОЉИ УГОСТИТЕЉСКИ ИЛИ ТУРИСТИЧКИ РАДНИК – 

Милан Петровић.  

6.У категорији УДРУЖЕЊЕ ИЛИ ПОЈЕДИНАЦ КОЈИ ДАЈЕ ДОПРИНОС 

РАЗВОЈУ ТУРИЗМА – Милош Јовановић. 

7. У категорији НАЈБОЉИ ГОСТ – Бранкица Васић – Василиса. 

                    8. У категорији НАЈБОЉИ ПРЕДУЗЕТНИК – фото радња - “Фото Голд”.    

Поред доделе признања, за првонаграђене у акцији “Бирамо најбоље”, Туристичка 

организација Сокобање сваке године организује студијско путовање. У 2020. години 

планиран је обилазак туристичких атракција и дестинација у источној Србији. Из разлога   

лоше епидемиолошке ситуације (почетак трећег таласа епидемије) током октобра и 

новембра, путовање је одложено за следећу годину. 

Фото изазов 

         „Фото изазов“ је наградни конкурс за избор најбоље фотографије Сокобање, који се 

одржава од 2008. године, у организацији Туристичке организације Сокобања. Већ годинама 

уназад пријављује се велики број учесника на конкурс - бањски гости који су фотоапаратом 

забележили најлепше моменте са годишњег одмора, као и мештани који током године 

бележе најинтересантније детаље свог родног краја. За тринаест година, колико се одржава,  

на конкурсу је учествовало преко 650 фотографа аматера, који су пријавили преко 2700 

фотографија. Циљ манифестације је унапређење промоције Сокобање, као једне од 

најважнијих туристичких дестинација Србије, обезбеђивање атрактивног промо материјала 

Сокобање и презентација радова фотографа аматера. За освојена прва три места организатор 

додељује новчане награде, док се фотографије свих учесника, по потреби, користе у сврхе 

промоције Сокобање. 

  

 На тринаестом по реду конкурсу „Фото изазов – Сокобања 2020.“ учествовало је 49 аутора 

који су пријавили 229 фотографија. Тема овогодишњег Фото изазова, била је "Сокобања – 

мелем за све генерације  2020“. Овогодишњи трочлани жири у саставу Мартин Матејић, 

фотограф из Сокобање, Славољуб Ћирић, графички дизајнер, и Милена Миленковић, 
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дипломирани туризмолог из Сокобање, одредили су ужи избор од 40 фотографија, које су  

18 – 20. августа биле изложене у Галерији – легату „Милуна Митровића“ у Сокобањи.  

   Жири је прво место доделио фотографији под називом „Игре за обојицу“ аутора Милана 

Стојковића из Ниша, друго место припало је фотографији под називом „Небеска срећа “ 

аутора Јоване Лепојевић  из Сокобање, а треће место припало је фотографији Милоша 

Павловића из Сокобање, под називом „Поповица 28.06.“. У складу са пропозицијама 

манифестације и Одлуком УО Туристичке организације Сокобања првонаграђеном је 

припала новчана награда у износу од 45.000 динара, друга награда износила је 25.000 динара 

и трећа 10.000 динара.  

  

 

Сл. бр 8. - Победничка фотографија  "Игре за обојицу" - Милан Стојковић, Ниш 

1.4. Сарадња са туристичком привредом, предузећима, установама, 

институцијама 
 

   ТОСБ  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. Туристичка организација  

Сокобања увек пружа логистику и помоћ свим туристичким субјектима на територији 
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општине у складу са својим могућностима и Законом, као и НВО сектору у Сокобањи. 

Одличну сарадњу ТОСБ има са осталим организационим облицима основаним од стране 

локалне самоуправе и републичким установама и службама. 

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

Нушић“, ПУ „Буцко“, Народном библиотеком „Стеван Сремац“, ТВ Соко инфо, ЈКП 

„Напредак“, ЈП „Зеленило“, Домом здравља, Специјалним болницама, „Бањица“, „Озрен“ 

и „Сокобања“, ПС Сокобања, хотелима "Моравица, "Сунце", "Сокотерме", невладиним 

сектором и КУД-овима са територије општине. 

Важно је напоменути да Туристичка организација Сокобања има одличну сарадњу са 

локалним туристичким организацијама у Србији и туристичко-информативним центрима 

широм Србије, 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. Посебан акценат је на интензивној и директној сарадњи са 

Министарством трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије. 

ТОСБ је активно учествовала у протеклој години у доношењу Каталога радних 

места запослених у туризму, чије су последње измене интервенцијом ТОСБ, унете у 

фебруару 2021. године. Дриректор Туристичке организације Сокобања, Решењем министра 

трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије именован је сталним чаном 

комисије за припрему и поступак доношења каталога и преговоре са надежнима у 

Министарству за државну и локалну самоуправу Републике Србије.  

Туристичка организација Сокобања, активно је учествовала на форумима и 

панел дискусијама у организацији ТОС-а и Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација. 

 

2. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО ЗА МАРКЕТИНГ И 

РАЗВОЈ 

2.1. Пројектне активности 
 

2.1.1. Изградња МФК „Летња позорница Врело“ 

 

Туристичка организација Сокобања у 2020. години завршила је изградњу објекта МФК 

"Врело". У сарадњи са Општином Сокобања отпочела је поступак техничког пријема 

објекта. Захваљујући, пре свега најсавременијим условима за одржавање event-a, догађаја, 

манифестација у земљи, Сокобања је изградњом овог објекта постала знатно актрактивнија, 

туристима, али посебно организаторима догађаја. Априла 2020. године СО Сокобања, 

донела је Одлуку о условима под којима ТОСБ, може као суорганизатор организовати 

манифестације трећих лица у објекту.  
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Слика бр 9 - Изглед Велике сцене ЛП "Врело" 

 

У складу са наведеним, Туристичка организација Сокобања, закључила је за лето 2020. 

године два веома важна уговора, о одржавању нових манифстација у Сокобањи, Beer garden-

a  и биоскопа на отвореном. Прва манифестација требало је да траје 30 дана, са по два 

музичка догђаја (концерта) дневно, у целом комплексу, док би се друга одржавала сваког 

трећег дана, на Великој сцени МФК "Врело", током које би се приказивали светски и домаћи 

филмски хитови. Из наведених разлога у вези са пандемијом коронавируса и актуелним 

епидемиолошким мерама током лета 2020. године, уговори нису реализовани. 

 

  2.1.2 Туризам и футуризам 
 

Туристичка организација Сокобања је 02. октобра 2020. године завршила реализацију 

пројекта "Туризам и футуризам", који је кофинансирала Европска унија из програма 

INTERREG IPA Прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Имплементација пројекта је 

трајала 15 месеци, у периоду од 16.05.2019. године до 02.10.2020. године, с тим што је 

пројекат био обустављен у време ванредног стања у Републици Србији, које је трајало од 

15. марта до 06. маја 2020. године. 

На пројекту „Туризам и футуризам“ ТОСБ Сокобања је учествовала као партнер, а 

водећи партнер била је НВО „Локална иницијатива за Вршец“. Пројекат се односио на 

израду Програма развоја туризма Сокобање и Маркетинг стратегије прекограничног 
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региона Сокобања-Вршец, као и израду заједничке мобилне апликације која презентује 

туристичку понуду прекограничног региона. Укупна вредност пројекта износила је 

22.519.565,00 динара (190.746,78 ЕУР), од чега је Туристичкој организацији Сокобања као 

партнеру на пројекту додељено 11.012.526,00 динара (93.279,06 ЕУР), од чега је 9.360.647,00 

динара (79.287,20 ЕУР) учешће Европске уније, а 1.651.879,00 динара (13.991,86 ЕУР) 

сопствено учешће Туристичке организације Сокобања, обезбеђено из буџетских средстава 

Општине Сокобања.  

Један од резултата пројекта је мобилна апликација „Visit Sokobanja“ и „Visit Varshets“, 

која презентује туристичку понуду Сокобање и Вршеца, и садржи информације о 

туристичким локалитетима, смештајним и угоститељским објектима, установама културе, 

туристичкој инфраструктури, манифестацијама и др.  

Најзначајнији резултат пројекта је израђени Програм развоја туризма општине 

Сокобања, који се налази у процедури усвајања. Програм развоја туризма је одобрен на 

Општинском већу и стављен је на јавну расправу, која је завршена 29.12.2020. године. Након 

спроведеног поступка јавне расправе документ је достављен надлежној служби 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација, која треба да да мишљење о 

документу, пре коначног усвајања од стране Скупштине Општине Сокобања. 

     2.1.2. Јавни рад Националне службе за запошљавање 
 

    По конкурсу Националне службе за запошљавање у сарадњи са општином Сокобања, 

Туристичкој организацији Сокобања одобрен је јавни рад под називом „Одржавање и 

промоција туристичког локалитета „Врело“ “. Предмет јавног рада односио се на уређење и 

одржавање хигијене и повезивање два најфреквентнија простора у Сокобањи током летње 

туристичке сезоне, излетишта „Борићи“ и МФК „Врело“ као и стазе која повезује ова два 

простора. Спроведени јавни рад имао је  директан утицај на подизање нивоа квалитета 

укупне туристичке понуде, али и подизање на виши ниво колективне свести о заштити 

културних и природних туристичких вредности. На реализацији јавног рада било је 

ангажовано 5 лица, а спроведен је у периоду од 17.08. – 16.11.2020. године. Три лица (НКВ) 

била су ангажована на пословима уређења и одржавања хигијене и зелених површина на 

локацији „Врело – Борићи“, док су два лица са средњом стручном спремом (IV ССС) 

обављала послове промоције и информисања јавности и туриста о догађајима и 

туристичким манифестацијама и пројектним активностима јавног рада у Туристичко 

информативном центру. За спровођење јавног рада одобрена су средства у износу од 

559.136,95 динара. 

 

2.2 Организација манифестација и догађаја 
 

Туристичка организација Сокобања организовала је у 2020. години манифестацију 

„Башта отвореног срца“. Све остале традиционалне манифестације које организује ТОСБ  -   

„Златне руке“, „Green Heart Fest“, Међународни фестивал „Прва хармоника Србије – 



26 
 

Сокобања 2020“, „Маратон жеља“ и „Нушићеви хајдуци“ су одложене за 2021. годину, 

одлуком управног одбора ТОСБ, имајући у виду да је у Сокобањи током већег дела 

туристичке сезоне била на снази ванредна ситуација и важила је мера забране окупљања у 

затвореном и на отвореном простору, у складу са одлуком 217-39/2020 Штаба за ванредне 

ситуације, тако да није било услова за одржавање поменутих манифестација.  
 

2.2.1. Башта отвореног срца 
 

01. јануара 2020. године одржана је традиционална манифестација „Башта отвореног 

срца“. За све бањске госте и мештане ТОСБ је организовала културно-забавни програм и 

послужење са сокобањским специјалитетима и топлим напицима. У оквиру програма 

наступили су аниматори који су забављали публику и делили слаткише најмлађим 

посетиоцима, и познати трубачки оркестар „Барка“ из Књажевца, победник Фестивала у 

Гучи 2013. године.  

Манифестација је привукла велики број туриста (значајан део су чинили страни 

туристи из Бугарске и Македоније) и мештана, према проценама било је око хиљаду  

посетилаца.



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ  

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА  

ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СОКОБАЊА 

 

 

 

 
 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ  

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА 

ЗА ПЕРИОД ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА  

2020. ГОДИНЕ 
 



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ  

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА  

ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 
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5. ПРЕГЛЕД ИЗВШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 
 

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

56
УКУПНО:

141 411100 Плате и додаци запослених 5,196,206.81 0.00 0.00 0.00 5,196,206.81 5,196,206.81 411

142
412100

Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 597,563.77 0.00 0.00 0.00 597,563.77 865,168.43
412

412200 Допринос за здравствено осигурање 267,604.66 0.00 0.00 0.00 267,604.66

412300 Допринос за незаполсеност 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

143 414100 Социјална давања запосленима 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414

144 415100 Накнаде трошкова за запослене 83,811.66 0.00 0.00 0.00 83,811.66 83,811.66 415

145 416100 Јубиларне награде 257,375.78 0.00 0.00 0.00 257,375.78 257,375.78 416

146 421100
Трошкови платног промета и банкарских 

услуга 80,823.36 0.00 0.00 0.00 80,823.36 766,241.85 421

421200 Енергетске услуге 217,797.01 0.00 0.00 0.00 217,797.01

421300 Комуналне услуге 60,462.21 0.00 0.00 0.00 60,462.21

421400 Услуге комуникација 209,274.19 0.00 0.00 0.00 209,274.19

421500 Трошкови осигурања 191,689.06 0.00 0.00 0.00 191,689.06

421900 Остали стални трошкови 6,196.02 0.00 0.00 0.00 6,196.02

147 422100 Трошкови службених путовања у земљи 197,594.26 0.00 0.00 0.00 197,594.26 330,040.22 422

422200 Трошкови службених путовања иностранство 10,634.73 0.00 0.00 0.00 10,634.73

422900 Остали трошкови транспорта 121,811.23 0.00 0.00 0.00 121,811.23

148 423100 Административне услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,488,855.83 423

423200 Компјутерске услуге 122,196.00 0.00 0.00 0.00 122,196.00

423300
Услуге усавршавања и образовања 

заполсених 22,800.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00

423400 Услуге информисања 302,700.00 0.00 0.00 0.00 302,700.00

423500 Стручне услуге 605,314.90 0.00 0.00 0.00 605,314.90

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 261,342.63 0.00 0.00 0.00 261,342.63

423700 Репрезентација 233,970.50 0.00 0.00 0.00 233,970.50

423900 Остале опште услуге 1,408,035.40 0.00 532,496.40 0.00 1,940,531.80
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ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗMA ШИФРА 1502

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502 . 0001 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА

Tрећи ниво - синтентички
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149 424200 Услуге образовања културе и спорта 47,400.00 0.00 0.00 0.00 47,400.00 160,398.09 424

424300 Медицинске услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

424900 Остале специјализоване услуге 112,998.09 0.00 0.00 0.00 112,998.09

150 425100
Текуће поправке и одржавања зграда и 

објеката 7,097.00 0.00 0.00 0.00 7,097.00 98,738.60 425

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 91,641.60 0.00 0.00 0.00 91,641.60

151 426100 Административни материјал 280,154.82 0.00 0.00 0.00 280,154.82 1,030,267.22 426

426200 Материјал за пољопривреду 5,830.00 0.00 0.00 0.00 5,830.00

426300 Материјали за образовање и усавршавање 119,800.00 0.00 0.00 0.00 119,800.00

426400 Материјали за саобраћај 308,370.00 0.00 0.00 0.00 308,370.00

426700 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

426800 Материјали за очување хигијене 223,807.40 0.00 10,000.00 0.00 233,807.40

426900 Материјали за посебне намене 82,305.00 0.00 0.00 0.00 82,305.00

152 444100 Курсне разлике 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444

153 465112 Остали текуће дотације по закону 37,474.72 0.00 0.00 0.00 37,474.72 37,474.72 465

154 482100 Остали порези 1.81 0.00 0.00 0.00 1.81 5,344.28 482

482200 Обавезне таксе 5,342.47 0.00 0.00 0.00 5,342.47

482300 Новчане казне 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

155 483100 Новчане казне по решењу судова 475,009.84 0.00 0.00 0.00 475,009.84 475,009.84 511
156 511200 Изградња осталих објеката, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511400 Пројектно планирање 419,948.00 0.00 0.00 0.00 419,948.00

157 512200 Административна опрема 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,400.00 512

512600 Опрема за образовање, културу и спорт 119,400.00 0.00 0.00 0.00 119,400.00

512900 Опрема за производњу 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

158 515100 Компјутерски софтвер 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515

Укупно: 12,791,784.93 0.00 542,496.40 0.00 13,334,281.33 12,914,333.33

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

56
УКУПНО:

159 511200
Изградња зграда и објеката фаза Б и Ц ЛП 

"Врело" 15,143,259.78 0.00 0.00 0.00 15,143,259.78 15,143,259.78
511

Укупно: 15,143,259.78 0.00 0.00 0.00 15,143,259.78 15,143,259.78

ПРОЈЕКАТ 1502 – П1 Изградња фаза Б и Ц и завршне фазе велике сцене Летње позорнице "Врело"

Tрећи ниво - синтентички



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ  

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА  
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Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

56
УКУПНО:

160 422100
Трошкови службених путовања у 

земљи                                                                  127,908.00 0.00 0.00 0.00 127,908.00 220,284.06 422

422200
Трошкови службених путовања у 

иностранство                                                                  
92,376.06 0.00 0.00 0.00

92,376.06

161 423400 Услуге информисања                                                                     2,584,637.32 0.00 0.00 0.00 2,584,637.32 2,584,637.32 423

162 424900 Остале специјализоване услуге                                                                    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424
2,804,921.38 0.00 0.00 0.00 2,804,921.38 2,804,921.38

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

152 422900 Остали трошкови транспорта                                                                    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422

153 423700 Репрезентација 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423

423900 Остале услуге по уговору 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423

154 424200 Услуге образовања, културе и спорта                                                                  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

155 422900 Остали трошкови транспорта                                                                    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422

156 424900 Остале специјализоване услуге                                                                    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424

168 426900 Материјали за посебне намене                                                                   68,000.00 0.00 0.00 0.00 68,000.00 68,000.00 426

68,000.00 0.00 0.00 0.00 68,000.00 68,000.00

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

169 421200 Енергетске услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421

421300 Комуналне услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

421400 Услуге комуникација 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 15,733.30 0.00 0.00 5,306.96 21,040.26 252,551.06 422

422900 Остали трошкови транспорта                                                                    50,000.00 0.00 0.00 181,510.80 231,510.80

171 423400 Услуге информисања 187,000.00 0.00 0.00 789,068.38 976,068.38 8,612,525.06 423

423500 Стручне услуге 750,000.00 0.00 0.00 6,801,628.29 7,551,628.29

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

423700 Репрезентација 0.00 0.00 0.00 84,828.39 84,828.39

423900 Остале опште услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

172 424900 Остале специјализоване услуге                                                                    0.00 0.00 0.00 200,289.24 200,289.24 200,289.24 424

173 426100 Административни материјал 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 426

426400 Материјали за саобраћај 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

515100 Комјутерски софтвер 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515

1,002,733.30 0.00 0.00 8,062,632.06 9,065,365.36 9,065,365.36

31,810,699.39 0.00 542,496.40 8,062,632.06 31,350,462.49 30,930,514.49

31,810,699.39 0.00 542,496.40 8,062,632.06 31,350,462.49

Укупно: 

ПА 1502 -  0002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ: 

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 

ПРОЈЕКАТ 1502 – П2 58. Међународни фестивал „Прва хармоника Сокобања" 2020

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 

ПРОЈЕКАТ 1502 – П3 38. Манифестација старих јела, заната и рукотворина „Златне руке“ 2020

Tрећи ниво - синтентички

Укупно од 01.01.-31.12.2020.

ПРОЈЕКАТ 1502 – П4 Туризам и фитуризам - кофинансиран од ЕУ кроз програм INTERREG IPA Бугарска - Србија

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 
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Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

141 411100 Плате и додаци запослених 5,196,206.81 0.00 0.00 0.00 5,196,206.81 5,196,206.81 411

142
412100

Допринос за пензијско и инвалидско 

осигурање 597,563.77 0.00 0.00 0.00 597,563.77 865,168.43
412

412200 Допринос за здравствено осигурање 267,604.66 0.00 0.00 0.00 267,604.66

412300 Допринос за незаполсеност 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

143 414100 Социјална давања запосленима 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414

144 415100 Накнаде трошкова за запослене 83,811.66 0.00 0.00 0.00 83,811.66 83,811.66 415

145 416100 Јубиларне награде 257,375.78 0.00 0.00 0.00 257,375.78 257,375.78 416

146 421100
Трошкови платног промета и банкарских 

услуга 82,677.17 0.00 0.00 0.00 82,677.17 768,095.66 421

421200 Енергетске услуге 217,797.01 0.00 0.00 0.00 217,797.01

421300 Комуналне услуге 60,462.21 0.00 0.00 0.00 60,462.21

421400 Услуге комуникација 209,274.19 0.00 0.00 0.00 209,274.19

421500 Трошкови осигурања 191,689.06 0.00 0.00 0.00 191,689.06

421900 Остали стални трошкови 6,196.02 0.00 0.00 0.00 6,196.02

147 422100 Трошкови службених путовања у земљи 197,745.26 0.00 0.00 0.00 197,745.26 330,191.22 422

422200 Трошкови службених путовања иностранство 10,634.73 0.00 0.00 0.00 10,634.73

422900 Остали трошкови транспорта 121,811.23 0.00 0.00 0.00 121,811.23

148 423100 Административне услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,533,855.83 423

423200 Компјутерске услуге 122,196.00 0.00 0.00 0.00 122,196.00

423300
Услуге усавршавања и образовања 

заполсених 22,800.00 0.00 0.00 0.00 22,800.00

423400 Услуге информисања 302,700.00 0.00 0.00 0.00 302,700.00

423500 Стручне услуге 650,314.90 0.00 0.00 0.00 650,314.90

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 261,342.63 0.00 0.00 0.00 261,342.63

423700 Репрезентација 233,970.50 0.00 0.00 0.00 233,970.50

423900 Остале опште услуге 1,408,035.40 0.00 532,496.40 0.00 1,940,531.80

149 424200 Услуге образовања културе и спорта 47,400.00 0.00 0.00 0.00 47,400.00 160,398.09 424

424300 Медицинске услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

424900 Остале специјализоване услуге 112,998.09 0.00 0.00 0.00 112,998.09

Туристичка организација Сокобања,                                                                                                                                                   БР.  01-12/2020-04 Датум: 06.01.2021. год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Сокобања, Ул Трг Ослобођења Бр. 2

                                   ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА, ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2020. ГОДИНЕ - РАСХОДИ

ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗMA ШИФРА 1502

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 1502 . 0001 УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА

Tрећи ниво - синтентички



ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ  

ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА  

ОД 1. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ 
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150 425100
Текуће поправке и одржавања зграда и 

објеката 7,097.00 0.00 0.00 0.00 7,097.00 98,738.60 425

425200 Текуће поправке и одржавање опреме 91,641.60 0.00 0.00 0.00 91,641.60

151 426100 Административни материјал 280,154.82 0.00 0.00 0.00 280,154.82 1,030,267.22 426

426200 Материјал за пољопривреду 5,830.00 0.00 0.00 0.00 5,830.00

426300 Материјали за образовање и усавршавање 119,800.00 0.00 0.00 0.00 119,800.00

426400 Материјали за саобраћај 308,370.00 0.00 0.00 0.00 308,370.00

426700 Медицински и лабораторијски материјали 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

426800 Материјали за очување хигијене 223,807.40 0.00 10,000.00 0.00 233,807.40

426900 Материјали за посебне намене 82,305.00 0.00 0.00 0.00 82,305.00

152 444100 Курсне разлике 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444

153 465112 Остали текуће дотације по закону 37,474.72 0.00 0.00 0.00 37,474.72 37,474.72 465

154 482100 Остали порези 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,342.47 482

482200 Обавезне таксе 5,342.47 0.00 0.00 0.00 5,342.47

482300 Новчане казне 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

155 483100 Новчане казне по решењу судова 475,009.84 0.00 0.00 0.00 475,009.84 894,957.84 511
156 511200 Изградња осталих објеката, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

511400 Пројектно планирање 419,948.00 0.00 0.00 0.00 419,948.00 0.00

157 512200 Административна опрема 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,400.00 512

512600 Опрема за образовање, културу и спорт 119,400.00 0.00 0.00 0.00 119,400.00

512900 Опрема за производњу 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

158 515100 Компјутерски софтвер 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515

Укупно: 12,838,787.93 0.00 542,496.40 0.00 13,381,284.33 13,381,284.33

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

159 511200
Изградња зграда и објеката фаза Б и Ц ЛП 

"Врело" 15,143,259.78 0.00 0.00 0.00 15,143,259.78 15,143,259.78
511

Укупно: 15,143,259.78 0.00 0.00 0.00 15,143,259.78 15,143,259.78

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

160 422100
Трошкови службених путовања у 

земљи                                                                  127,908.00 0.00 0.00 0.00 127,908.00 220,284.06 422

422200
Трошкови службених путовања у 

иностранство                                                                  
92,376.06 0.00 0.00 0.00

92,376.06

161 423400 Услуге информисања                                                                     2,584,637.32 0.00 0.00 0.00 2,584,637.32 2,584,637.32 423

162 424900 Остале специјализоване услуге                                                                    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424
2,804,921.38 0.00 0.00 0.00 2,804,921.38 2,804,921.38

ПРОЈЕКАТ 1502 – П1 Изградња фаза Б и Ц и завршне фазе велике сцене Летње позорнице "Врело"

Tрећи ниво - синтентички

ПА 1502 -  0002 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ: 

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 
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Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

163 422900 Остали трошкови транспорта                                                                    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422

164 423700 Репрезентација 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423

423900 Остале услуге по уговору 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 423

165 424200 Услуге образовања, културе и спорта                                                                  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

166 422900 Остали трошкови транспорта                                                                    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422

167 424900 Остале специјализоване услуге                                                                    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424

168 426900 Материјали за посебне намене                                                                   68,000.00 0.00 0.00 0.00 68,000.00 68,000.00 426

68,000.00 0.00 0.00 0.00 68,000.00 68,000.00

Позиција Конто Врста расхода:
СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 

01

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

13

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

07

СРЕДСТВА ИЗ ИЗВОРА 

06
УКУПНО:

169 421200 Енергетске услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421

421300 Комуналне услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

421400 Услуге комуникација 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

170 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 15,733.30 0.00 0.00 5,306.96 21,040.26 252,551.06 422

422900 Остали трошкови транспорта                                                                    50,000.00 0.00 0.00 181,510.80 231,510.80

171 423400 Услуге информисања 187,000.00 0.00 0.00 789,068.38 976,068.38 8,612,525.06 423

423500 Стручне услуге 750,000.00 0.00 0.00 6,801,628.29 7,551,628.29

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

423700 Репрезентација 0.00 0.00 0.00 84,828.39 84,828.39

423900 Остале опште услуге 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

172 424900 Остале специјализоване услуге                                                                    0.00 0.00 0.00 200,289.24 200,289.24 200,289.24 424

173 426100 Административни материјал 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 426

426400 Материјали за саобраћај 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

515100 Комјутерски софтвер 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515

1,002,733.30 0.00 0.00 8,062,632.06 9,065,365.36 9,065,365.36

31,857,702.39 0.00 542,496.40 8,062,632.06 40,462,830.85 40,462,830.85

31,857,702.39 0.00 542,496.40 8,062,632.06 40,462,830.85

Укупно: 

ПРОЈЕКАТ 1502 – П2 58. Међународни фестивал „Прва хармоника Сокобања" 2020

Tрећи ниво - синтентички

Укупно од 01.01.-31.12.2020.

ПРОЈЕКАТ 1502 – П3 38. Манифестација старих јела, заната и рукотворина „Златне руке“ 2020

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 

ПРОЈЕКАТ 1502 – П4 Туризам и фитуризам - кофинансиран од ЕУ кроз програм INTERREG IPA Бугарска - Србија

Tрећи ниво - синтентички

Укупно: 
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Стање потраживања и обавеза на дан 31.12.2020. године Туристичке 

организација Сокобања. 

 

ПОТРАЖИВАЊА 

1.  Потраживања од купаца 493.317,00 

2.  Потраживања по основу издатих аванса 139.483,47 

УКУПНО:  632.800,47 

 

ОБАВЕЗЕ 

Обавезе према добављачима (обавезе за струју, 

комуналије, комуникације, осигурање за 

децембар 2020.) 

314.174,62 

Остале обавезе из 2020. (зараде, порези и 

доприноси) 

465,378,81 

Обавезе по основу примљених аванса - 

УКУПНО: 779.553,43 

Хартије од вредности, на дан 31.12.2020.: 

MD 19343-30459........................................................................................................704.025,75 

BG 20031-06580......................................................................................................2.104.878,41 

Укупно: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2.808.904,16 

 

Новчана средства на дан 31.12.2020.: 

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

2. СТАЊЕ ДИНАРСКИХ ТЕКУЋИХ РАЧУНА: 

     - буџетски 840-1157664-27 ……………………………….........................  859,89 динара. 

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

     - наменски рачун- јавни радови 840-1236764-86………......................          0.00 динара. 

 

3. СТАЊЕ ДЕВИЗНИХ РАЧУНА 

      -  РАЧУН ДОНАЦИЈЕ -  наменски  депозити устраној валути  ………..........  62,78 Еур 

Динарска противвредност по средњем курсу на дан 31.12.2020. (117.5802) ...7.381,68 РСД 

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

 

 

У Сокобањи, 10.03.2021.                                              Љубинко Миленковић, дипл. екон 

Заведено под бројем:                                                                       Директор 

01-43/2020                                                                            ______________________ 

 

 

  

Извештај усвојен на 48. седници Управног одбора Туристичке организације Сокобања у 

петак, 12.03.2021. године, бр. Одлуке 01-44/2021-01.  
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