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   УВОД 
 

   Установу за спорт  “Спортско рекреативни центар Подина Сокобања” је основала 

Скупштина општине Сокобања у циљу унапређења делатности спорта и физичке 

културе, одржавањa спортских објеката на територији општине , као и остваривањa 

интереса грађана у овој области.   

   Установа има за циљ да стварањем нових и унапређењем постојећих услова 

допринесе бављењу физичком активношћу свих категорија становништва општине 

и обогаћивању спортско туристичке понуде општине. Поред тога Установа пружа 

и логистику свим клубовима такмичарског карактера на територији општине 

Сокобања. Брига о деци и омладини и помоћ у развоју  школског и рекреативног 

спорта, као и особама трећег доба , кроз стварање адекватних услова, су један од 

примарних циљева Установе. 

 

1. ПОДАЦИ УСТАНОВЕ  
 

 

  Основни подаци установе су дати у табели  

ПУН НАЗИВ:  Спорско рекреативни центар “Подина” 

  Сокобања 

АДРЕСА:  Ратарска bb 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ:  СРЦ “Подина” 

ОПШТИНА: Сокобања 

МЕСТО И ПОШТАНСКИ БРОЈ: Сокобања, 18230 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
93.11 ДЕЛАТНОСТ СПОРТСКИХ               
ОБЈЕКАТА 

  

 



2. ДЕЛАТНОСТ 

   Осим делатности спорских објеката СРЦ „Подина” ће се бавити и другим делатностима 

као што су: делатност забавних и тематских паркова, остале забавне и рекреативне 

делатности, спорско и рекреативно образовање, организовање састанака и сајмова, 

изнајмљивање опреме за спорт, услуге уређења и одржавања околине, делатност фитес 

клубова, остали превоз путника у копненом саобраћају. 

3. Органи управљања и унутрашња организација 
 

Органи управљања, надзора и руковођења су: 

1) Надзорни одбор, 
2) Управни одбор, 
3) Директор.  

   Радом Установе руководи директор, који представља и заступа Установу. Активности 

Организације обављају се у оквиру два организациона дела у циљу ефикасног и 

ефективног остваривања задатака и послова, уз пуну одговорност у раду сваког 

запосленог и то: 1.Организациону јединицу Аква парк и  

                             2.Организациону  јединицу Спортски терени . 

 

 

НАДЗОРНИ  ОДБОР

УПРАВНИ  ОДБОР

ДИРЕКТОР

ОРГАНИЗАЦИОНА 
ЈЕДИНИЦА АКВА ПАРК

ОРГАНИЗАЦИОНА 
ЈЕДИНИЦА СПОРТСКИ 

ТЕРЕНИ



4. МИСИЈА 
 

  Спорт као делатност од посебног значаја за човека, треба да испуни своју наглашену 

друштвену мисију , која поред такмичарског има важан и здравствено, васпитно културни 

и социјални значај. 

  Наша мисија огледа се у подстицању и стварању услова за унапређење спорта за све, 

односно бављење спортом, посебно деце и омладине, особа са инвалидитетом, туриста. 

Бављење спором је од кључне важности за здравље како деце тако и одраслих. Активан 

живот који укључује неки вид спортске активности  чини  појединца способнијим за 

суочавање са свакодневним изазовима данашњег друштва. 

5. ВИЗИЈА 
 

   Визија Спортско рекреативног центра „Подина“ се огледа у томе да одговори на захтеве 

и потребе корисника свих категорија са највишим степеном квалитета,уз поштовање свих 

законских ,етичких и пословних стандарда, као и стварање стабилне везе са свим 

корисницима и пословним партнерима. Унапређење постојећих услова доводећи их на 

највиши ниво.  

6. ЦИЉЕВИ 
 

  Изворна активност и главна област Спорско рекреативног центра „Подина “ стоји у 

самом  називу, а то је служба спорту и рекреацији, што је уједно општи циљ и задатак 

установе.  Према томе ,општи циљ “Спорско рекреативног центра Подина “ је 

повећање учешћа становништва и туриста у спорским активностима, унапређење 

стања у погледу инфрастуктуре, одржавање постојећег стања у систему спорта на 

територији општине Сокобања, као и унапређење развоја спорта и спортко 

туристичке понуде кроз систематску, стратешку и организациску бригу са јасно 

одређеним, конкретним мерама за решавање проблема у области спорта. 

 

 

 

 



7. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2018 
   

7.1 ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО АКВА ПАРК „ПОДИНА“ 
 

   Одељење Аква парк „Подина“ спроводи активности на одржавању, расту и развоју Аква 

парка „Подина“. Отварањем Аква парка 21. јуна 2012. године у великој мери је 

унапређена туристичка понуда, а Сокобања као атрактивна туристичка дестинација на 

домаћем туристичком тржишту стекла је велику конкурентску предност у односу на 

водеће туристичке дестинације у земљи посебно у односу на бање у Србији. Како је у 

Србији развој оваквог сегмента туристичког производа од великог значаја и има директан 

утицај на повећање туристичког промета, посебно породица са децом и младих, нужно је 

брижљиво планирање спровођења активности на даљем развоју Аква парка „Подина“. 

  У 2018. години, планирано је, поред редовних активности на стављање у функцију 

објекта за посетиоце у купалишној сезони, текуће одржавање свих приступних 

платформи,  атракција у смислу веће удобности и безбедности за посетиоце и атестирање 

на безбедност свих водених атракција. У циљу обезбеђења нормалног функционисања и 

потпуне безбедности запослених и посетилаца, у плану је набавка средстава за одржавање 

хигијене базенске воде и објеката, услуге пружања прве помоћи и физичко-техничког 

обезбеђења лица и објекта, док је ради превенције могућег прекида рада Аква парка услед 

изненадних кварова планирана и набавка резервне опреме. 
 

  Из разлога подизања атрактивности простора и подизања нивоа безбедности у објекту, 

планирана је набавка фиксних тенди,  које штите од сунца, за велики плато око 

рекреативног и полуолимпијског базена, На тај начин биле би превениране евентуалне 

незгоде настале због изненадних обарања сунцобрана, услед налета ветра. Истовремено, 

постваком фиксних тенди, дугорочно би били умањени трошкови набавке нових 

сунцобрана и поправке оштећених, с' обзиром да фиксне тенде имају дужи рок трајања, 

израђене су од постојанијих материјала, а цена њихове набавке је нижа од набавке 

сунцобрана.  

  У 2018. години, сви стални трошкови (комуналне услуге, осигурање објеката и имовине, 

осигурање посетилаца, платни промет, услуге комуникације) планирани су у у 

финансијском плану Спорско рекреативног центра “Подина”, изузев трошкова електричне 

енергије који су предвиђени планом власника објекта, Општине Сокобања. Програмом 

рада предвиђена су и средства за услуге одржавања хигијене и спасилачке службе, те 

услуге прве медицинске помоћи и физичко-техничког обезбеђења, објеката, лица и 

опреме. 

 

 

 

 

 



7.2  ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО СПОРТСКИ ТЕРЕНИ 
 

    Након изградње комплекса спорских терена у насељу Подина повећана је спорско 
туристичка понуда у зимским и летњим месецима, а током целе године повећана је  
заинтересованост становника Сокобање, како деце тако и одраслих, за учешћем у спортским 
активностима. Осим главног градског стадиона на располагању су и један терен са 
вештачком травом, три терена за мали фудбал са травом, један за велики фудбал, један за 
велики фудбал са трибинама и рефлекторима и објекат спортских свлачионица.  

   Планом  рада предвиђене су активности које ће резултирати бољим степеном 
искоришћеносги свих терена, како од стране становника општине Сокобања тако и 
гостујућих спортиста.  

   У 2018. години у плану су редовне активности на организовању дешавања и спортских 
догађаја, као и  текуће одржавање и обнављање  свих терена, којим би се омогућило  
неометано и безбедно коришћење објеката. Посебна пажња посвећена обнављању травнатих 
површина на теренима и партерном уређењу, односно ревитализацији декоративних засада у 
око терена. 

   У том циљу планирана је набавка косилица и тримера и осталог ситног инвентара, 
неопходног за перманентно одржавање објекта.  

 

  Активности које ће се у 2018. години реализовати у оквиру функционисања оба 

организациона дела са прецизним финансијским показатељима, приказане су у 

Финансијском плану рада Спортско рекреативног центра Подина Сокобања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
 

 

  Као индиректни корисник јавних средстава, Спортско рекреативни центар „Подина“ 

сачинио је финансијски план у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне 

власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину достављеном од стране 

Општинске управе Општине Сокобања, Законом о буџетском систему Републике Србије 

("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - 

испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 - др. Закон и 103/2015и99/2016). Средства за 

реализацију активности планирана су из извора 01 у износу од 39.403.000,00. Пренета 

средства из 2017. године: из извора 01 – буџет, у износу од 2.600.000,00 динара – део 

оснивачког улога из 2017. године и средства планирана за активности у 2018. години у 

износу од  36.803.000,00  динара.  

 

 

 

                                                                                       Милош Крстић 

                                                                                       в.д. директора 

                                                                        ______________________________________ 


