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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
Спортски центар “СОКО” Сомбор је jавна установа која обезбеђује спортским
клубовима и школама које немају сопствену салу за физичко васпитање, а према Одлуци
о оснивању од стране Града Сомбора, бесплатно коришћење спортских објеката за
реализацију наставе физичког васпитања, спортским клубовима за реализацију тренажних
процеса као и одигравање првенствених и турнирских такмичења у свим узрасним
категоријама. Објекти су свакодневно, укључујући и дане викенда, на располагању деци ,
омладини и грађанима општине Сомбор за бављење спортом и рекреацијом .Осим ове
делатности, СЦ „Соко“ се бави и комерцијалном делатношћу издавањем простора у закуп
спортских објеката за одржавање: спортских , културно - уметничких , музичких ,
забавних и сајамских манифестација. СЦ „Соко“ на објектима којима управља и
самостално организује манифестације спортског и културно забавног карактера при чему
остварује приход од продатих улазница.
На објектима СЦ „Соко“ се налазе четири угоститељска објекта на којима се продају
све врсте алкохолних и безалкохолних пића и на тај начин остварујемо сопствене
приходе.
Спортски центар је свој рад у току 2018. године обављао кроз техничку делатност
(одржавање спортских објеката), спортске делатности (коришћење спортских објеката) и
комерцијалне делатности (пословања у спортским објектима, маркетингом и
угоститељством). Спортски центар се у току 2018. године у складу са својим кадровским
и финансијским могућностима потрудио да испуни све постављене задатке који простичу
из Одлуке о оснивању наше Установе , као и Одлука Скупштине Града Сомбора ,
Градског већа , Органа управљања СЦ Соко - Управног и Надзорног одбора, водећи
рачуна и о свим другим прописаним условима.
Основна делатност подразумева управљање и одржавање девет капиталних спортских
објекта који чине: „Соколски дом“, Градска хала „Мостонга“ Затворени и Отворени
базен,Градски стадион „Раднички“, Фудбалско игралиште „ЖАК“, Тениски терени
„ЖАК“, Шаховски клуб и Купалиште и Штранд. Текуће инвестиционо и капитално
одржавање спортских објеката су услов да објекти буду на располагању свим
корисницима и да им се омогуће што бољи услови за реализацију њихових активности.
ЗАПОСЛЕНИ – КАДРОВСКА СТРУКТУРА
СЦ „Соко“на дан 31.12.2018 год. имао 32 запослених на неодређено време и 10 запослених
на одређено време . Поред овог броја запослених, СЦ „Соко“ је путем Агенције ангажује
у току године још четири лица , који обављају послове чишћење отворених и затворених
објеката и одржавања зелених површина на отвореним спортским теренима и око
објеката. Актом о организацији и систематизацији радних места и послова у СЦ „Соко“ ,
као и Одлуком Скуштине града Сомбора о максималном броју запослених у јавном
сектору , у нашој Установи је тај број ограничен на 38 запослених на неодређено време.
Радни задаци и активности запослених у СЦ „Соко“ се спроводе у току читаве године ,
укључујући и дане викенда , често и у дане државних празника. Поред редовних, у СЦ
„Соко“ се реализују и активности сезонског карактера: у летњој сезони од половине јуна
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до почетка септембра купање на отвореном базену и Градском купалишту „Штранд“ , а у
зимском периоду рад мобилног клизалишта које је ове године у договору са Градском
управом града Сомбора постављено на „Ћелавом тргу“ у оквиру прославе Нове године и
манифестације „Зимске чаролије“у периоду од половине децембра , до половине фебруара
месеца.За рад ових објеката у току сезоне поред већ запослених и ангажованих радника
преко Агенција постојала је потреба да ангажујемо и додатна лица - лиценциране
спасиоце, спремачице и домаћине у току летње сезоне, као и три лица на одржавању
клизалишта.
Зараде запослених у СЦ „Соко“ су регулисане Уредбом о коефицијентима за обрачун и
исплату плата запослених у Установама физичке културе који нису мењани од 2001. год.
што у значајној мери утиче на материјални и социјални статус свих запослених. Зараде
запослених се исплаћују из Буџета града Сомбора у складу са Уредбом о коефицијентима ,
а делом и из сопствених прихода у виду исплата стимулација запосленим до 30% основне
зараде у складу са Правилником о раду.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА
Текуће одржавање на свим спортским објектима Спортског центра реализовани су у
складу са финансијским планом из Буџета града Сомбора, делом и из сопствених прихода
у складу са усвојеним Планом јавних набавки од стране изабраних извођача кроз поступке
Јавних набавки , а једним делом и уз ангажовање сопствених запослених. У току 2018.
године радови на текућем инвестиционом одржавању су обухватали све врсте: зидарских,
молерско-фарбарских
радова,
подополагачких,
електроинсталатерских,
хидроизолатерских
радова,
кровопокривачких,
браварских,
керамичарских,
водоинсталатерских, радова на грејним инсталацијама, радова на систему за вентилацију,
санитарно-хигијенско одржавање, одржавање и ревитализација зелених површина,
разноразне ситније занатске поправке и слично.
СОКОЛСКИ ДОМ
Репрезентативни објекат Соколског дома налази
се у улици Венац Петра Бојовића 11, изграђен је
1927. године и представља најстарији спортски
објекат у нашем граду а уједно је и објекат који
спада у споменик културе.
Пословни део зграде Соколског дома чине
канцеларијски простори који поред управе
Спортског центра „Соко“ користе више клубова,
удружења и савеза. У оквиру Соколског дома
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налази се сала са одбојкашким тереном, сала за дизаче тегова и мала сала за гимнастику и
бину са струњачом. Двориште објекта поседује бетонски терен за рукомет, тартан терен за
кошарку и терен за фудбал са вештачком травом. Објекат поседује и стан домара.
Корисници објекта су регистровани одбојкаши клубови, клуб дизача тегова, рвачки и
џудо клуб, гимнастички клуб као и сомборске школе.
Током 2018. године, урађени су следећи радови на текућем инвестиционом
одржавању дела објекта Соколски дом:
- Молерско фарбарски радови – поправке и редовно одржавање
- Зидарски , лимарски и кровопокривачки радови поправке и редовно одржавање
- Израде новог громобрана – 215.000,00
- Лимарски радови на крову изнад управне зграде редовно одржавање
- Електро инсталатерски радови - редовно одржавање
- Радови на реконструкцији електроенергетског напајања – 415.000,00
ГРАДСКА ХАЛА „МОСТОНГА“
Спортска хала на Апатинском путу бб
чини јединствени спортски комплекс заједно
са отвореним и затвореним базеном. Површина
Градске хале „Мостонга“ је око 5000 м2
покривеног простора и око 19.600 м2 зелене и
бетонске површине. Поседује велику салу, офо
салу, салу за борилачке спортове, малу салу и
фитнес салу. Објекат поседује пратећу
инфраструктуру у виду 14 свлачионица,
пословних канцеларија, прес сале, две сауне и
угоститељског објекта и улазног хола са
благајнама.
Велика сала је димензија 50x26 метара и поседује трибине капацитета 1000 седећих
места и помоћне, мобилне трибине капацитета 400 седећих места. Велика сала испуњава
критеријуме за одигравање кошаркашких, рукометних и одбојкашких утакмица свих
рангова такмичења.
Офо сала, или помоћна сала, је димензија 25x16 метара, и оспособљена је за
одигравање одбојкашких и кошаркашких утакмица.
Сала за борилачке спортове оспособљена је за одржавање тренажних процеса у
различитим борилачким вештинама а мала сала поседује инвентар у виду столова за
стони тенис. Фитнес сала је опремљена справама за вежбање.
Корисници објекта су регистровани рукометни, кошаркашки, одбојкашки, рвачки,
џудо, стони тенис, карате, бокс и футсал клубови, док у зимском периоду године објекат
користе и атлетичари ,као и млађе категорије градских фудбалских клубова. Део објекта
користи и Средња економска школа за потребе извођења наставе физичког васпитања.
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У току 2018. године, извршени су следећи радови на текућем инвестиционом
одржавању дела објекта Градска хала „Мостонга“:
–

Паркетарски радови у ОФО сали – 1.478.500,00

–

Набавка покретних ПВЦ панела за велику салу – 873.450,00 динара без пдв

–

Столарски радови – замена врата од свлачионица и улазних врата ОФО сале –
486.347,00 динара без пдв
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–

Набавка ринга за борилачке спортове – 733.000,00 динара без пдв

–
–
–
–

Замена дела радијатора у свлачионицамa
Замена изолованих топловодних цеви у топловодном каналу
Набавка ПВЦ заштитне подне облоге за салу 462.000,00 без пдв
Замена дотрајалих радијатора и цевне мреже на објектима -389.991,00 динара без
пдв

У котларници Градске хале „Мостонга“ и базенској техници Затвореног и отвореног
базена „Мостонга“ у току 2018. године извршени су следећи радови:
-

Набавка и замена циркулационих и зупчастих пумпи
Годишњи севис постројења котларнице пред зимску сезону
Радови на грејању и на систему грејања у котларници
Чишћење и конзервирање котлова на крају грејне сезоне
Замена делова аутоматике и постављање нових сонди за регулисање количине
хлора у базенима

У току 2018 год. преко надлежних одељења у Градској управи града Сомбора започет је
поступак озакоњења овог објекта који подразумева и израду Плана заштите од пожара.
ОТВОРЕНИ БАЗЕН
Затворени градски базен представља
објекат под чијим се кровом налази 2.300 м2.
Налази се на Апатинском путу бб. Поседује два
базена, велики (25x17x2м) и мали (17x8x0,8м).
Отворени базен олимпијских димензија налази се
на Апатинском путу бб и обухвата површину од
око 18.000 м2. У склопу објекта налазе се
свлачионице, учионица, службене просторије и
угоститељски део објекта.
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Отворени базен поседује два базена, олимпијски, величине 50x25 метара, и два мања
дечија базена. Објекат поседује пратећи инвентар попут кабина за пресвлачење са
тоалетима, терена за кошарку и одбојку, дечијег игралишта и угоститељски део објекта.
Тренажне процесе и званична такмичења на објектима обављају Пливачки и
ватерполо клуб „Полет“, Пливачки клуб „Феникс“ и Пливачки клуб „Сомбор“
У току 2018. године, урађени су следећи радови на текућем инвестиционом
одржавању дела објекта Отворени и затворени базен „Мостонга“:
-

Замена дела дрвених кабина и санитарних чворова на отвореном базену са израдом
нових ПВЦ панела и профила – 1.548.900,00 динара без пдв

-

Набавка баштенских столица – 116.333,00 динара без пдв
Набавка баштенских пластичних склопивих лежаљки – 100.466,00 динара без пдв
Годишњи сервис и одржавање уређаја за дезинфекцију воде на базенима
Набавка трактор косачице ТЦ 138, два тримера и ралице за снег – 436.790,72
динара без пдв
ЗАТВОРЕНИ БАЗЕН

Представља
објекат под чијим се кровом
налази 2.300 м2. Налази се на Апатинском путу бб.
Поседује два базена, велики (25x17x2м) и мали
(17x8x0,8м
У току 2018. године, урађени су следећи радови на
текућем инвестиционом одржавању дела објекта
Отворени и затворени базен „Мостонга“:
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-

Санација малог базена дим. 17 х 8 – ревитализација алуминијског корита –
1.034.510,00 динара без пдв

-

Браварски радови на изради колективних кабина од ПВЦ профила на затвореном
базену и замена 5 ПВЦ прозора на осталим објектима – 1.588.300,00 динара без пдв

-

Фарбање великог базена – 478.000,00 динара са пдв

Спортски центар “Соко” Сомбор

Извештај о раду за 2018. годину

-

Набавка седишта за трибине на затвореном базену – 173.400,00 динара без пдв

-

Набавка аудио опреме (појачало) – 43.615,00 динара без пдв
Набавка контејнера за хлор – 495.000,00 динара без пдв
Израда шанка са полицама на затвореном базену – 295.000,00 динара без пдв

-

Лимарски и кровопокривачки радови на крову - редовно одржавање
Молерско фарбарски радови редовно одржавање
Електроинсталатерски и други радови редовно одржавање

Под осталим текућим одржавањем подразумева све врсте молерско-фарбарских
радова, електроинсталатерских, водоинсталатерских и радова на грејним инсталацијама и
базенској техници, као и санитарно-хигијенско одржавање објекта.
У току 2018 год. завршен је поступак озакоњења објекта затворени базен ГХ „Мостонга“.
У децембру 2018. је одобрен пројекат замене унутрашње расвете са штедљивом ЛЕД
расветом са техноеконимском анализом уштеде у износу од 1.752.659,40 динара. Средства
су обезбеђена од Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и спорт у износу од 70%
и од Града Сомбора у износу од 30%.
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ГРАДСКИ СТАДИОН
Објекат се налази на Стапарском путу бб и
заузима површину од око 31.200 м2. Поседује три
терена за фудбал од којих су главни терен и два
помоћна терена и атлетску стазу. Објекат поседује
свлачионице и клупске просторије, као и стан
домара. Корисник објекта је Фудбалски клуб
“Раднички”, „Раднички 1912“ и на објекту се
обављају тренажни процеси и званичне утакмице
различитих узрасних категорија од пионира до
сениора. Такође, на објекту тренажне процесе
обављају и чланови Клуба америчкогфудбала
„Целтиси“и Атлетског клуба “Маратон.
На објекту Градског стадиона у току 2018. године извршени су следећи радови на
текућем инвестиционом одржавању дела објекта:
-

Радови на преправци топловодних инсталација са заменом дела дотрајалих
радијатора у ходницима ,свлачионицама и стану домара.

Објекат „Источна трибина“ је пуштен у функцију у току 2018. год. након опремања
простора спортским клубовима и осталим корисницима, пре свега гранским спортским
савезима како би укупно на располагању биле 44 просторије: свлачионице, купаонице,
канцеларије, сале за вежбање итд.
ГРАДСКО КУПАЛИШТЕ „ШТРАНД“
Ово је објекат смештен на Великом бачком каналу и заузима површину од 16.500 м2
од чега 600 м2 под кровом. Поседује два базена, један олимпијских размера и један дечији.
У оквиру објекта налази се дечије игралиште, теретана на отвореном, терен за фудбал и
одбојку на песку, угоститељски објекат. Објекат поседује кабине за пресвлачење,
службене просторије и стан домара.
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На објекту Градског купалишта „Штранд“ у току 2018. године, извршено је:
Израда нове канализационе и водоводне мреже са ископом септичке јаме на
купалишту – 217.900,00 динара
- Водоинсталатерски и бетонски радови на постављању новог туша
– Бетонски радови на изради стаза по објектима – 398.000,00 динара
– Фарбање трибина и баште бифеа пред сезону
ШАХОВСКИ КЛУБ
Зграда и и двориште обухватају површину од 1.034 м2. Налази се у строгом центру
града у Читаоничкој улици. Површина простора је око 210 м2, а стана домара око 110 м2.
Поред стана домара, објекат поседује клупске просторије опремљене шаховским
инвентаром и пословни простор на спрату. Корисник објекта је Сомборски шаховски
клуб.

Током 2018. године извршени су следећи радови кроз текуће поправке и одржавање
објекта.
- Радови на оштећенју електроинсталација као и водоинсталатерски радови
ФУДБАЛСКО ИГРАЛИШТЕ „ЖАК“
Објекат се налази у Војвођанској улици број
86 и има укупну површину око 15.700 м2, са
главном зградом површине 250 м2. Поседује
главни фудбалски терен и један помоћни терен. У
склопу објекта налази се пратећи инвентар са
свлачионицама, клупским просторијама и сатаном
домара.
За тренажне процесе и званичне утакмице
различитих узрасних категорија од јуниора до
сениора, објекат користе Фудбалски клуб ЖАК,
ФК „Жак – јуниор“ и Фудбалски клуб „Металац“.
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Током 2018. године извршени су следећи радови на текућем инвестиционом
одржавању објекта:
-

Радови на поправци топловодних инсталација
Насипање излаза на главни терен слојем туцаника
ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ „ЖАК“

Терени се налазе у Карађорђевој улици, у
парку и заузимају површину од 15.695 м2, док је
површина пословног и стамбеног простора 210
м2. Поседује 9 тениских терена. У оквиру овог
објекта налази се и пратећи инвентар са
свлачионицама, клупским просторијама и станом
домара објекта. Корисник објекта је Тениски клуб
„ЖАК“.
Током 2018. године извршене су основне
текуће поправке и одржавање објекта у току целе
године

Спортски центар “Соко” Сомбор
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ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ НАБАВКИ РАСПИСАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ У ТОКУ 2018
ГОД.
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК:
1.

„Уље за ложење нискосумпорно гориво-специјално НСГ” – бр. ОП ЈН 02-01/2018

Назив добављача
„Кнежевић петрол“ д.о.о. Батајница,
Београд-Земун, Царице Јелене 28

Вредност уговора (без ПДВ-а)
6.717.500,00 динара

2. „Набавка електричне енергије” – бр. ОП ЈН 02-02/2018
Назив добављача

Ј.П.„ЕПС Београд“ , 11000 Београд, Царице
Милице 2




Вредност уговора (без ПДВ-а)
1 (jedan) MWh једнотарифно
бројило - 6.927,80 динара
1 MWh нижа тарифа за двотарифно
бројило - 4.949,82 динара
1 MWh виша тарифа за двотарифно
бројило - 7.697,29 динара

ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ:
3. Средства за одржавање хигијене - бр. ЈНМВ 01-01/2018
Назив добављача
„Екохем“ д.о.о. Суботица, улица Алеја
Маршала Тита 27/5

Вредност уговора (без ПДВ-а)
631.998,75 динара

4. Услуге чишћења, одржавања зелених површина, дезинфекције, дезинсекције и
дератизације - бр. ЈНМВ 01-02/2018
Назив извођача
„Орис“ д.о.о., Бездански пут бб, 25000
Сомбор

Вредност уговора (без ПДВ-а)
2.479.500,00 динара

5. Набавка ринга за борилачке спортове - бр. ЈНМВ 01-03/2017
Назив извођача
СТЗР „Хермес“, Булевар Вука Караџића 20

Спортски центар “Соко” Сомбор

Вредност уговора (без ПДВ-а)
733.000,00 динара
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6. Санација малог базена дим. 17x8m – ревитализација алуминијумског корита
- бр. ЈНМВ 01-04/2018
Назив извођача
„Левер инжењеринг“ д.о.о., Устаничка 64,
11000 Београд

Вредност уговора (без ПДВ-а)
1.034.510,00 динара

7. Паркетарски радови у ОФО сали и Малој сали у ГХ Мостонга - бр. ЈНМВ 0105/2018
Назив извођача
„Musculus“ д.о.о., Војводе Степе 346, 11000
Београд

Вредност уговора (без ПДВ-а)
1.478.500,00 динара

8. Браварски радови на изради колективних кабина од ПВЦ профила на затвореном
базену и замена 5 ПВЦ прозора на осталим објектима - бр. ЈНМВ 01-06/2018
Назив извођача
Радња за браварске и завршне радове у
грађевинарству „Брамонт“, Централа 28,
25000 Сомбор

Вредност уговора (без ПДВ-а)
1.588.300,00 динара

9. Замена дела дрвених кабина и санитарних чворова на отвореном базену са
израдом нових од ПВЦ панела и профила - бр. ЈНМВ 01-07/2018
Назив извођача
„Брамонт“ радња за браварске и завршне
радове у грађевинарству, Централа 28, 25000
Сомбор

Вредност уговора (без ПДВ-а)
1.548.900,00 динара

10. Набавка природног гаса - бр. ЈНМВ 01-08/2018 - Набавка није спроведена – потписан
уговор о јавном снабдевању са Сомборгас д.о.о. пошто спадамо у категорију малих
потошача и немамо обавезу спровођења поступка јавне набавке.
11. Набавка покретних ПВЦ панела у ГХ Мостонга - бр. ЈНМВ 01-09/2018
Назив извођача
„Брамонт“ радња за браварске и завршне
радове у грађевинарству, Централа 28, 25000
Сомбор
Спортски центар “Соко” Сомбор

Вредност уговора (без ПДВ-а)

873.450,00 динара
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КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ
Коришћење објеката уз накнаду:
 Комерцијални турнири у малом фудбалу (јануар, фебруар, новембар, децембар Градска хала „Мостонга“, двориште Соколског дома)
 Комерцијални турнири у одбојци (април, мај, септембар, децембар - Градска хала
„Мостонга“)
 Одбојкашки камп (август - Градска хала „Мостонга“)
 Комерцијални турнири у рвању (мај, новембар, Градска хала „Мостонга“, сала
Соколског дома)
 Турнир у ММА дисциплини (фебруар, Градска хала „Мостонга“)
 Међународни туринир у стоном тенису (март, Градска хала „Мостонга“)
 Комерцијални турнир у каратеу (фебруар, Градска хала „Мостонга“)
 Једнодневни или вишедневни пливачки митинзи, Полет куп, Феникс, Зимске
чаролије (фебруар, децембар - Затворени градски базен)
 Спортско-забавне активности у оквиру Сомборског лета (јул, Градско купалиште
„Штранд“)
 Културно - уметничке и забавне манифестације - концерти, фестивали, прославе
(фебруар, март, јул, август, новембар - Градска хала „Мостонга“, сала Соколског
дома, Отворени градски базен и Градско купалиште „Штранд“)
 Закупљени термини за одбојкшке тренинге у сали Соколског дома, у периоду од
јануара до јуна и од септембра до децембра, суботом и недељом, у терминима од
09:00 до 15:00 часова.
 Закупљени термини за рекреацију у Великој и ОФО сали Градске хала „Мостонга“
у периоду од јануара до маја и од септембра до децембра, радним данима, у
терминима од 15:00 до 19:00 часова.
 Закупљени термини за рекреацију, у сали Соколског дома периоду од јануара до
децембра, радним данима, у терминима од 16:00 до 19:00 часова
 Закупљени темини на терену са вештачком травом у Соколском дому у периоду од
маја до октобра, радним данима, у терминима од 16:00 до 23:00 часа.
 Закупљени месечни термини за клубове и појединце у фитнес центру, у периоду од
јанара до децембра, радним данима и суботом од 09:00 до 22:00 часа.
 Рекреативно купање и пливање на Затвореном градском базену уз наплату
улазница, сваки дан, од јануара до маја и од октобра до децембра у термину од
09:00 до 18:30 часова.
 Рекреативно купање и пливање на Отвореном градском базену, уз наплату
улазница, сваки дан, од јуна до августа у периоду од 10:00 до 19:00 часова
 Рекреативно купање и пливање на купалишту „Штранд“, уз наплату улазница,
сваки дан, од јуна до августа у периоду од 10:00 до 19:00 часова.
 Обука непливача за ученике основних школа на Затвореном градском базену, од
јануара до маја и од октобра до децембра, радним данима, у периоду од 08:00 до
16:00 часова.
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 Рекреативно клизање на клизалишту на Тргу Светог Тројства, уз наплату улазница,
у децембру, јануару и фебруару, сваки дан, у периоду од 10:00 до 13:00 часова и
од 17:00 до 21:00 час.
 Изнајмљивање просторија угоститељског дела објекта за прославе (Соколски дом,
Градско купалиште „Штранд“)
 Изнајмљивање дела објекта за продају хране и сладоледа у летњем периоду на
Отвореном градском базену и купалишту „Штранд“.
Коришћење објекта без накнаде:
–
–

–












Сајмови – Сајам Перадарства (јануар, Градска хала „Мостонга“), Сајам вина
(децембар, Градска хала „Мостонга“)
Тренажни процеси у Градској хали „Мостонга“ за клубове, у периоду од септембра
до децембра и од јануара до јуна, радним данима од 08:00 до 15:00 часова и од
19:00 до 23:00 часа. Тренажни процес у Градској хали обавља 20 регистрованих
клубова у различитим спортским дисциплинама и различитим узрасним
категоријама од пионира до сениора.
Тренажни процеси у Соколском дому за клубове, у периоду од септембра до
децембра и од јануара до јуна, радним данима, у терминима од 19:00 до 23:00 часа.
Тренажни процес у Соколском дому обавља 6 регистрованих клубова у различитим
спортским дисциплинама и различитим узрасним категоријама од пионира до
сениора.
Званичне првенствене утакмице и такмичарски турнири за регистроване клубове
узрасних категорија од јуниора до сениора у Градској хали „Мостонга“ у периоду
од јануара до јуна и од септембра до децембра, суботом и недељом у терминима од
10:00 до 22:00 часа.
Такмичарски турнири у дизању тегова и рвању, за регистроване клубове узрасних
категорија од јуниора до сениора у сали Соколског дома.
Настава физичког васпитања у Градској хали „Мостонга у периоду од јануара до
јуна и од септембра до децембра, “, радним данима, у терминима од 08:00 до 14:00
часова.
Настава физичког васпитања у сали Соколског дома у периоду од јануара до јуна и
од септембра до децембра, радним данима у терминима од 08:00 до 16:00 часова.
Тренажни процеси на Затвореном градском базену за 3 пливачка клуба и ватерполо
клуб, у периоду од јануара до маја и од октобра до децембра, радним данима, у
терминима од 18:30 до 23:00 часа и суботом од 07:00 до 09:00 часова и од 16:00 до
19:00 часова.
Тренажни процес на Отвореном градском базену за 3 пливачка клуба у периоду од
јуна до августа, радним данима, у терминима од 08:00 до 10:00 часова и од 19:00 до
21:00 час.
Тренажни процес на Градском купалишту „Штранд“ за ватрполо клуб у периоду од
јуна до августа, радним данима, у терминима од 08:00 до 10:00 часова и од 19:00 до
21:00 час.
Званични првенствени пливачки митинзи и ватерполо утакмице на Затвореном
базену, у периоду од јануара до маја и од октобра до децембра, суботом и недељом.
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 Ватерполо лига ветерана на Градском купалишту „Штранд“ у јулу и августу.
 Општинска и окружна такмичења за ученике основних и средњих школа у малом
фудбалу, кошарци, одбојци, рукомету, пливању у периоду од јануара до априла и
од октобра до децембра (Градска хала „Мостонга“, Соколски дом, Затворени
градски базен).
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2018.ГОДИНУ
ПРИХОДИ 1- 4

90.143.120

1.Приходи из општинског буџета

77.516.417

- зараде запослених

21.034.231

- доприноси на зараде

3.765.127

- социјална давања и отпремнина

138.436

- остале помоци радницима(јуб.награде)

107.878

- путни трошак (градски превоз)

1.597.716

- трошкови осигурања (осигурање објеката,опреме и радника)

456.349

- енергетске услуге (трошак ел.енергије, мазута, гаса и чврстог горива 19.198.410
- комуналне услуге (трошак воде и одвоз смећа)

4.999.319

- услуге комуникација (трошак телефона, кабловске тел. и интернета)
-трошкови провизије

185.724
113.406

- услуге по уговору (усл.обезбеђења, усл.чишћења, усл.омл.задруге,
усл.струч.анг.спасиоца, усл.заштите на раду и остале опште усл.)

4.614.143

- специјализоване услуге(анализа воде у базенима, усл.стручног надзора, усл.дератизације)
- текуће одржавање зграда и опреме

984.970
11.838.434

- трошкови материјала (канц.материјал, мат.за образовање, гориво, мат.
за хигијену, потрошни материјал(шарафи, електро,водоинсталатерски,
метални,фарбе,боје ,хлор,ситни алати..)
- остале текуће дотације и трансфери (разлика за умањење плате)
Спортски центар “Соко” Сомбор
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-oстали порези – рефундација пдв-а

235.850

- пројектно планирање (израда пројеката и елабората радова)

40.000

 опрема за образовање, културу и спорт (пластична преграда у
ГХ „ Мостонга“ седалице за трибине)

2.403.000

- административна опрема (столице за уг.објекте)

164.593

- опрема за произ.моторна, непокретна и немоторна опрема

1.210.155

(цирк.пумпе,базенска техника,тракторић са ралицом,контејнер за хлор)

4. Сопствено остварени приходи

9.812.386

- издавање објекта Соколски дом-рекреација

94.792

- приход објекта Мостонга – рекреације,сауна,закуп

80.591

- приход објекта Базен (отворени и затворени)-улазнице
закуп пливчких стаза,закуп базена за плив.митинге
- приход објекта Штранд - улазнице

1.937.019
350.333

- остали приходи-закуп, изнајмљивање простора(издавање у закуп простора
за продају хране и сладоледа током летње сезоне, изнајмљивање простора
од стране Теленора и Телекома за постављање одашиљача...)
- приход од продаје улазница-клизалиште
- приход од угоститељства (бифеи)

2.714.943
699.958
3.881.533

- приход од фитнес клуба

34.667

- приход од закупа објекта ФК Жак

13.750

- остали мешовити приходи (станови домара)

РАСХОДИ :сопствена средства
1. Раходи за запослене
Спортски центар “Соко” Сомбор

4.800

11.706.961
4.543.426
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- зараде запослених(стимулације,ноћни рад, државни празник)
- допр.на терет послодавца

3.772.208
675.218

- новогодишњи пакетићи

96.000

2. Стални трошкови

569.135

- трошкови платног промета

72.011

- комуналне усл., енергетске услуге

3.708

- услуге комуникација(мес.накнада за регистар фиск.каса,телефон С.
Савеза који се касније фактурише, претплата за сл.тел.раднике код Теленора)304.913
- осигурање трећих лица, (купача и клизача), осигурање службених возила

3. Трошкови службених путовања

188.503

81.968

- трошковислужбених путовања(дневнице и трошкови пута приликом
присуствовања семинарима, и осталим пословним састанцима)
4. Услуге

81.968
1.170.424

- услуге информисања,рекламе и штампања
- стручне услуге(накнаде члановима Управног и Надзорног одбора)

50.476
192.390

- услуге репрезентације(испраћај радника у пензију, прослава поводом
Дана жена, прослава поводом Нове год.,набавка пића и воде за репрезентацију ,ручак за
раднике након колективног чишћења хале и базена, освежење за спасиоце током летње
сезоне,трошкови ручка након сахране , цвеће за сахране бивших запослених...) 578.238
- остале опште услуге(усл.омл.задруге, услуге виљушкара,усл.превоза) 343.070
- компјутерске услуге

6.250

5. Специјализоване услуге

159.407

- ост.спец.услуге (анализа воде, услуге надзора...)

159.407

6. Текуће поправке и одржавање
Спортски центар “Соко” Сомбор

52.289
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- текуће поправке и одржавање објеката
- текуће одржавање опреме
7. Трошкови материјала
- административни материјал(канц.материјал и радна одеца)
- материјал за саобраћај (гориво)

7.000
45.289
492.041
44.384
179.366

- материјали за пољ.образовање, мед.и лабор.мат

14.827

- медецински и лабор. Материјал

14.764

- материјал за одржавање хигијене

39.247

- материјал за посебне намене (пластичне чаше, шарафски,електро ,водоинстал.
Материјал, фарбе ,боје...)
8. Остале дотације и трансфери (разлика плате у корист буџета)

199.453
167.729

9 . Порези и таксе

41.559

10. Новчане казне

38.279

11. Опрема за спорт (пластична преграда,седалице за трибине)
12. Моторна опрема (грејалице, сензор температуре )

159.723
3.332

13. Набавна вредност продате робе(пиће у бифеима)

1.910.150

Укупно остварени сопствени расходи

9.389.462

Укупно остварени сопствени приходи

9.812.386

Буџетски дефицит

-------------422.924

Салдо готовине на дан 31.12.2018. је опредељен за покриће трошкова у 2019.години,
плаћање ПДВ обавезе за период октобар-децембар, исплата дела зараде из сопствених
средстава.
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КОМЕРЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Структура сопствених прихода и расхода је детаљно објашњења у финансијском
извештају .Морам да истакнем да нам сопствени приходи у многоме зависе од
временских прилика у току зимских месеци за време рада клизалишта (децембар фебруар), односно лета (јун – август) за време рада летњих купалишта. Највећи део
прихода се односи на приходе од продатих улазница и продаје пића за време рада ових
објеката у току сезоне. Приметна је велика заинтересованост суграђана, нарочитио деце и
младих за коришћење услуга клизалишта, али та заинтересованост нагло опада након
завршетка зимског распуста. СЦ „Соко“ настоји да након зимског распуста анимира децу
из сеоских школа којима је омогућено коришћење клизалишта без плаћања улазница, а
ученицима сомборских школа по ценама за 50% нижим од комерцијалних . Сваке године
СЦ „Соко“одлуком Управног одбора донира неколико стотина бесплатних улазница за
клизалиште и купалишта деци чланова: Удружења бораца, деци из хранитељских
породица, деци из Дома „Мика Антић и школе са домом „Вук Караџић“, Удружењу
глувих и наглувих, слабовидих, социјално угроженим и на основу погоршаног
здравственог стања. Одлуком Градског већа града Сомбора из октобра 2017. месеца
приходи од закупа спортских терена уплаћују се директно у Буџет града Сомбора, тако да
ће СЦ „Соко“у 2018 год. остати без одређеног дела сопствених прихода. По нашем
мишљењу потребно је издавање спортских терена уредити посебним Правилником који би
регулисао издавање спортских терена без надокнаде за све: спортске, културне, забавне и
сајамске манифестације које се одржавају под покровитељством града Сомбора, као и
начин и износ закупа за остале комерцијалне манифестације, водећи рачуна о спортским
манифестацијама у којима учествују спортисти и деца, а која се комерцијализују од стране
спортских клубова, организатора такмичења и турнира.СЦ „Соко“ се у предходном
периоду трудио да пре свега политиком популарних цена које нису мењане од 2013 год.:
улазница, закупа и цене пића, омогући и корисницима слабијег материјалног стања, а
посебно :деци , студентима и пернзионерима да користе наше услуге. У 2018 год. смо
остварили и одређени приход од спортског туризма јер смо у току летњих месеци (јул и
август) ставили на располагање наше објекте на услугу учесницима школица спорта и
спортских кампова који су организовани у нашем граду. Највећи део сопствених прихода
искоришћен је за поправљање изузетно тешког материјалног положаја кроз стимулације
запослених чији коефицијенти зарада нису увећаванини већ 15 год. и где смо накнаде за:
прековремени рад, ноћни рад, рад за дане викенда и државних празника, као и
стимулације запосленим, исплаћивали из сопствених прихода.
Један део сопствених прихода је искориштен за покривање трошкова на име недостајућих
средстава из Буџета града Сомбора у складу са финансијским планом, укључујући и
побољшање услова за бављењем спортом и рекреацијом кроз улагање у инвестиционо
одржавање на објектима на којима остварујемо сопствене приходе.
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ЗАКЉУЧАК
СЦ „Соко“ је у 2018. год. организацију рада морао прилагодити новонасталим
околностима које су отежавале функционисање Установе.
Напомињем да објекти ГХ „Мостонга“ и Соколски дом, а самим тим и запослени у СЦ
„Соко“ раде свих седам дана у недељи од 8 - 23 часова, а неретко и дуже. Врло често да би
били на услузи корисницима објекти нам раде и на дан државних празника. Узимајући у
обзир и многобројне техничке проблеме које имамо из разлога величине , старости и
недовољног улагања у објекте у претходним годинама, закључујем да смо ниво услуга
покушали одржати на задовољавајућем нивоу превасходно уз помоћ Града Сомбора као
оснивача , пре свега залагањем свих запослених и разумевањем многобројних корисника.
Објекат затвореног базена је након дуго времена потпуно реконструисан у простору
кабина за пресвлачење и гардеробера, као и трибина и корита оба базена тако да
корисницима омогућава већи комфор. Први пут од оснивања, Спортски центар је отворио
Затворени базен 1. октобра за кориснике и на располагању је пливачким клубовима до
краја маја месеца што раније није био случај. Бољом организацијом рада је доказано да
није потребно изградити нова постројења и филтер станицу како би и Отворени и
Затворени базен радили истовремено због високих финансијских улагања, а тренутно је
пауза између сезона свега неколико дана што не угрожава активности пливачких клубова.
На Отвореном базену је после више деценија реконструисано корито, а за кориснике је
отворен од средине јуна до почетка септембра, с тим да га пливачки клубови користе и
након овог периода док временски услови то дозвољавају. Под у ОФО сали ГХ
„Мостонга“ је реконструисам након више од десет година.Успели смо уз помоћ надлежног
одељења градске управе озаконимо два објекта, Отворени и Затворени базен иако су
објекти изграђени јш 1980 год.
Објекат „Источна трибина“ се после више година привео намени.
Поред великих техничких проблема узрокованих
величином објеката, старости
инсталација, честих кварова опреме , а који су нарочито изражени у току зимске и летње
сезоне , трудили смо се да објекти раде у току читаве године без прекида.
Ушло се у поступак озакоњења највећег објекта ГХ „Мостонга“. Урађени су пројекти који,
уколико би се обезбедила средства после више деценија од њихове изградње, били
реконструисани и на тај начин омогућили боље услове корисниоцима , али и остварене
значајне уштеде у енергетској ефикасности истих.
Горући проблем спортске инфраструктуре у нашем граду остаје недостатак затворених
спортских објеката јер СЦ „Соко“ својим капацитетима тешко може да задовољи све
потребе корисника , а посебно спортских клубова за одржавање тренажних процеса.
Посебан проблем је изражен у вечерњим сатима и викендом због одржавања утакмица
свих узрасних категорија. Додатни проблем се намеће због одржавања разних
манифестација викендом када је потребно одлагање свих раније договорених
првенствених утакмица, те је негодовање клубова таквим ситуацијама понекад потпуно
оправдано.
У комерцијалној делатности смо се потрудили да остваримо што веће сопствене приходе
пре свега кроз појачану дисциплину у наплати својих услуга кроз продају улазница и
закуп простора, а да при томе не повећавамо цену својих услуга која је међу најнижима у
односу на друге Установе тога типа у окружењу. У складу са наведеним, тренутно је у
Спортски центар “Соко” Сомбор

Извештај о раду за 2018. годину

поступку увођење електронске наплате улазница, које ће се свакако, рефлектовати на
повећање сопствених прихода и биће видљиво у неком од наредних извештаја.
Посебан акценат бих ставио на објекте СЦ „Соко“ који су најпосећенији и самим тим су за
мене лично представљали велики изазов, како у смислу побољшања квалитета услуга и
проширењу садржаја, тако и на стицање додатних сопствених прихода по основу
маркетинга, разних видова пословно-техничке сарадње и слично. Само по овом основу,
СЦ „Соко“ је повећао сопствене приходе на Отвореном базену и на Градском купалишту
„Штранд“ са 560.000 дин у 2017. години на око 1.500.000 динара у 2018. години. У 2019.
години очекујемо додатно повећање прихода по овом основу.
СЦ „Соко“ је по налогу надлежних инспекција успео да уреди законску регулативу у
области заштите на раду , као и противпожарној заштити израдом недостајућих
Правилника и Пројеката из ове области.
СЦ „Соко“ се у претходној 2018 год. трудио да буде на услузи свим својим корисницима ,
пре свега спортским клубовима и школама , али и многобројним Удружењима и
Установама чији је оснивач Град Сомбор издавајући простор којим управљамо без икакве
надокнаде те је на тај начин дао свој допринос у промоцији нашег града истовремено
показујући и своју друштвено – социјалну одговорност као јавне установе чији је оснивач
Град Сомбор.
Такође, морам да истакнем сарадњу са Спортским савезом града Сомбора као кровном
организацијом свих спортских организација у граду Сомбору који највећи део својих
бесплатних спортских активности спроводе на објктима СЦ „Соко“ или уз нашу техничку
подршку.
У прилогу овог Извештаја о раду за 2018. годину, достављена је и Табела финансијских
показатеља за 2018. годину у складу са дописом Одељења за друштвене делатности
Градске управе Града Сомбора.
Посебан допринос побољшању наших услуга дали су многобројни спонзори који су
својим донацијама у виду семафора, машина за чишћење и одржавање објеката, семафора
и разних реквизита помогли да услугу свим корисницима подигнемо на виши ниво. Битно
је нагласити да су се међу спонзорима нашли како појединци, тако и клубови са
територије Града Сомбора који су препознали напор СЦ „Соко“ како би сви корисници
имали значајно боље услове за рад, рекреацију и забаву.
СЦ „Соко“ дугује посебну захвалност Граду Сомбору као оснивачу на разумевању и
помоћи у решавању проблема са којима се суочава наша установа у свом функционисању,
али и свим корисницима наших услуга на сугестијама и добронамерним критикама које
нам дају смернице да у наредном периоду радимо још квалитетније и боље.
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