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ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ 

Установа за физичку културу 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 Града Сомбора и насељених места 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  остварује и 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 се остварују сопствени 

приходи. 

Спортски центар је свој рад у току 2020. 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 2020. године у складу са својим кадровским 

и финансијским могућностима потрудио да испуни  све постављене задатке који простичу 

из Одлуке о оснивању  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 

објеката: „Соколски дом“, Градска хала „Мостонга“ Затворени и Отворени базен,Градски 

стадион „Раднички“, Фудбалско игралиште „ЖАК“, Тениски терени „ЖАК“, Шаховски 

клуб и Купалиште   „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 31.12.2020. год. имао 34 запослених на неодређено време и 8 запослених 

на одређено време. Поред овог броја запослених, СЦ „Соко“, због мањка радне снаге, 

ангажује агенцију за услуге чишћења и одржавања 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 до почетка септембра купање на Отвореном 

базену као и на Градском купалишту „Штранд“ од 1. маја до краја септембра , а у зимском 
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периоду рад мобилног клизалишта које је 2020. 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 2019. до половине 

фебруара 2020. За рад ових објеката у току сезоне поред већ запослених и ангажовања 

агенције за чишћење и одржавање 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, а 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 

2020. године радови на текућем инвестиционом одржавању су обухватали све врсте:  

зидарских, молерско-фарбарских, подополагачких, електроинсталатерских, 

хидроизолатерских , 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 

налази се сала са одбојкашким тереном, сала за 

дизаче тегова и мала сала за гимнастику и бину са 

струњачом. Двориште објекта поседује бетонски 
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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 2020. године, урађени су следећи радови на текућем инвестиционом 

одржавању дела објекта Соколски дом: 

- Молерско фарбарски , гипсарски радови у Плавој сали у Соколском дому – 

вредност инвестиције 450.000,00 динара без ПДВ-а. Поставлјен је нови гипсани 

плафон, окречена је просторија и саниран је паркет у просторији. 

- Бетонирање, малтерисање и кречење архивског простора, вредност инвестиције 

49.800, 00 без ПДВ-а. 

- Редовно текуће одржавање - ситни молерски, лимарски и кровопокривачки радови, 

електроинсталатерски радови и поправке и редовно одржавање 

 

ГРАДСКА ХАЛА „МОСТОНГА“ 

 

Спортска  хала на 

Апатинском путу бб чини 

јединствени спортски комплекс 

заједно са отвореним и 

затвореним базеном и трим 

стазом која се налази иза 

Затвореног базена. 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 
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користе и атлетичари као и млађе категорије градских фудбалских клубова. Део објекта 

користи и Средња економска школа за потребе извођења наставе физичког васпитања.  

У току 2020. године, извршени су следећи радови на текућем инвестиционом 

одржавању дела објекта Градска хала „Мостонга“: 

 

- Изградња мерно-регулационе станице за довод гаса (Сомборгас) – 2.884.608,00 

динара 

- Постављање плочица, кречење и фарбање спортске амбуланте у Градској хали 

„Мостонга“ – вредност радова 371.800,00 динара без ПДВ-а. 

- Набавка татами подлоге за борилачке спортове - 47.333,33 динара без ПДВ-а. 

- Поправка ПВЦ столарије – 53.145,00 динара без ПДВ-а. 

– Замена дела радијатора у свлачионицамa 

- Годишњи сервис постројења котларнице пред зимску сезону 

- Радови на грејању и на систему грејања у котларници – 96.200,00 динара. 

- Чишћење и конзервирање котлова на крају грејне сезоне 

- Израда пројектно техничке документације прикључка на гасну мрежу и генератора 

топлоте – 334.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

 

ОТВОРЕНИ БАЗЕН 

 

Отворени градски базен представља 

објекат који се налази на Апатинском путу 

бб. Поседује два базена, велики 

(50x25x2м) и 2 мала дечија базена. 

Отворени базен  обухвата површину од 

око 18.000 м2.  

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 2020. године, урађени су следећи радови на текућем инвестиционом 

одржавању дела објекта Отворени базен „Мостонга“: 

 

- Постављање монтажне   трибине на отвореном базену – износ инвестиције 

2.470.742,32 динара без ПДВ-а. 

- Поправка бетонских плоча на платформи базена – вредност инвестиције 495.600,00 

динара без ПДВ-а 

- Израда фонтане са комплетном инсталацијом на отвореном базену – 244.950,00 

динара без ПДВ-а. 
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- Набавка баштенских гарнитура у износу од 224.958,00 динара без ПДВ-а. 

- Набавка лежаљки за отворени базен у износу од 64.816,00 динара без ПДВ-а. 

- Услуга садње и израде цветних острва и садње туја око платформе базена 

- Годишњи сервис и одржавање уређаја за дезинфекцију воде на базенима 

- Редовно текуће одржавање објекта 

-  

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 2020. године, урађени су следећи радови 

на текућем инвестиционом одржавању дела 

објекта  Затворени базен „Мостонга“: 

 

- Поправка ПВЦ столарије у износу од 

60.540,00 динара без ПДВ-а  

- Грађевински и електро радови на базенској техници – вредност радова 2.900.200,00 

динара без ПДВ-а 

- Припрема и фарбање дела великог базена – 150.000,00 динара 

- Поправка опреме за хлор – 960.000,00 динара са ПДВ-ом. 

- Чишћење олука око базена - редовно одржавање 

- Молерско фарбарски радови -  редовно одржавање 

- Електроинсталатерски и други радови редовно одржавање 

- Израда пројекта адаптације и реконструкције дела свлачионица и санитарног чвора 

у спа центар у оквиру затвореног базена – 240.000,00 динара. 

 

Под осталим текућим одржавањем подразумевају се све врсте молерско-фарбарских 

радова, електроинсталатерских, водоинсталатерских и радова на грејним инсталацијама и 

базенској техници, као и санитарно-хигијенско одржавање објекта.              

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 
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обављају и чланови  Атлетског клуба “Маратон“.  

 

На објекту Градског стадиона  у току 2020. године извршени су следећи радови на 

текућем инвестиционом одржавању дела објекта: 

-Израда аутоматизованог заливног система и реконструкцију терена на Градском 

стадиону у Сомбору – 2.971.969,80 динара без ПДВ-а. 

- Опремање фитнес центра на Градском стадиону (Средства обезбеђена из 

Покрајинског секретаријата за спорт и омладину) - 1.750.436,00 динара без ПДВ-а. 

-Кречење плафона и зидова на Градском стадиону – 79.800,00 динара. 

- Зидарски, молерски и керамичарки радови на Градском стадиону  - 492.860,00 

динара без ПДВ-а. 

- Израда, испорука, уградња и поправка ПВЦ столарије на Градском стадиону у 

износу од 632.205,00 динара без ПДВ-а. 

- Испорука и уградња лед рефлектора и постављање расвете – 1.380.100,00 динара 

без ПДВ-а. 

- Сервисирање главног терена са природном травнатом подлогом – 120.000,00 

динара без ПДВ-а. 

- Ваљање и прихрана помоћних терена – 150.000,00 динара без ПДВ-а. 

- Сервисирање и аерификација помоћног терена – 80.000,00 динара без ПДВ-а. 

- Чеповање терена бушењем рупа и учеткавањем песка  - 236.000,00 дин без ПДВ-а. 

-Остало текуће одржавање на објекту 

 

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, баскет и 

одбојку на песку као и угоститељски 

објекат. Објекат поседује кабине за 

пресвлачење, службене просторије и стан 

домара. 

На објекту Градског купалишта 

„Штранд“ у току 2020. године, извршено 

је: 

- Уградња рампе за наплату улазница – 839.000,00 динара. 

- Рушење помоћних објеката – 360.000,00 динара 

- Израда пројекта комплекс бунгалова – 650.000,00 динара без ПДВ-а. 

- Пројекат реконструкције помоћног објекта на Штранду (кабине за пресвлачење) – 

48.500,00 динара без ПДВ-а 

 - Испорука и монтажа опреме за видео надзор - 191.970,00 динара. 

- Остало текуће одржавње објекта 
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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 стан домара око 110 м2. Поред стана домара, 

објекат поседује клупске просторије опремљене 

шаховским инвентаром и пословним простор на 

спрату.  

Корисник објекта је Сомборски шаховски 

клуб. 

Током 2020. године извршено је текуће одржавање 

објекта. 

 

 

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 станом 

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“.    

Током 2020. године извршени су радови на уређењу свлачионица, клупских 

просторија, дела крова на помоћном објекту. 

 

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 шљакастих и 2 бетонска тениска 

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 2020. године извршене је  

- Радови на санитарном чвору и стану 

домара на ТК Жак - 655.600,00 динара без 

ПДВ-а. 

- основне текуће поправке и одржавање објекта у току целе године. 
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ОСТАЛЕ НАБАВКЕ СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ „СОКО“ 

Назив  Средства 
Вредност уговора (без ПДВ-

а) 

Услуге ангажовања људских 

ресурса за потребе 

спровођења пројеката у 

Спортском центру "Соко" 

Буџет Града Сомбора 
4.813.138,00 динара 

Набавка Уља за ложење 

“нискосумпорно гориво-

специјално НСГ” 

Буџет Града Сомбор 
8.632.500,00 динара 

Средствa за одржавање 

хигијене 
Буџет Града Сомбора 

1.094.665,00   динара 

Услуге чишћења и 

одржавања објеката 
Буџет Града Сомбора 

4.200.000,00 динара  

Набавка бензина за 

косачице и службена возила 
Буџет Града Сомбор 

949.866,66 динара 

Електрична енергија Буџет Града Сомбор 

за 1 (један) МWh испоручене 

активне електричне енергије 

за једнотарифно бројило 

износ од 5.818,58 без ПДВ-а.  

за 1 (један) МWh испоручене 

активне електричне енергије у 

нижој тарифи за двотарифно 

бројило износ од  4.119,96 

динара без ПДВ-а.  

за 1 (један) МWh испоручене 

електричне енергије у вишој 

тарифи за двотарифно бројило 

износ од 6.464,03 динара  без 

ПДВ-а. 
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КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА У 2020. ГОДИНИ 

 

- Комерцијални турнири у малом фудбалу (јануар, фебруар - Градска хала 

„Мостонга“)  

- Турнир у ММА дисциплини (фебруар, Градска хала „Мостонга“) 

- Куп нација 2019. у женском боксу (јануар, Градска хала „Мостонга“) 

- Дводневни пливачки митинг Полет куп 2019 (фебруар - Затворени градски базен) 

- Пливачки митинг Зимске чаролије (фебруар - Затворени градски базен) 

- Рекреативно клизање на клизалишту на Тргу Светог Тројства, уз наплату улазница, 

у јануару и фебруару, сваки дан 

 

Од марта 2020. године долази до епидемије вируса КОВИД – 19 што за последицу има 

затварање објеката до јуна месеца 2020. године. Након тог периода омогућено је 

постепено отварање појединих објекта за рад уз честе прекиде. Одлуке о затварању као и 

отварању објеката доношене су у складу са препорукама градског Кризног штаба и Завода 

за јавно здравље Сомбор. 

 

СОКОЛСКИ ДОМ 

Објекат је био затворен од марта до јуна месеца и у току августа месеца. 

- Тренажни процеси у Соколском дому за клубове, одржавани су у јануару и 

фебруару као и од септембра до децембра месеца. Тренажни процес у Соколском 

дому обавља 6 регистрованих клубова у различитим спортским дисциплинама и 

различитим узрасним категоријама од пионира до сениора. 

- Настава физичког васпитања у сали Соколског дома у периоду од септембра до 

децембра. 

 

ЗАТВОРЕНИ И ОТВОРЕНИ БАЗЕН 

- Тренажни процеси на Затвореном градском базену за 3 пливачка клуба и ватерполо 

клуб, одржавали су се у јануару и фебруару, као и у октобру и новембру месецу. 

- Терапијско пливање за особе са инвалидитетом на Затвореном градском базену 

(радним данима, у јануару и фебруару, као и у октобру и новембру месецу) 

- Рекреативно купање и пливање на Затвореном градском базену уз наплату 

улазница у јануару и фебруару, као и у октобру и новембру месецу. 

- Рекреација за жене у води (уторком и четвртком од 17:00 до 18:00 часова на 

затвореном градском базену) 

- Тренажни процеси на Отвореном градском базену од јуна до августа (прекид рада у 

јулу у трајању од 14 дана). 

- Рекреативно купање и пливање на Отвореном градском базену, уз наплату 

улазница, сваки дан, од јуна до августа (уз прекид рада у јулу у трајању од 14 дана). 

- Рекреативно купање и пливање на купалишту „Штранд“, уз наплату улазница, 

сваки дан, од јуна до августа (уз прекид рада у јулу у трајању од 14 дана). 

 

ГРАДСКА ХАЛА МОСТОНГА 

Објекат је био затворен од марта до августа месеца. 

- Тренажни процеси и званичне првенствене утакмице у Градској хали „Мостонга“ за 

клубове, у јануару и фебруару као и од септембра до децембра месеца. Тренажни 
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процес у Градској хали обавља 20 регистрованих клубова у различитим спортским 

дисциплинама и различитим узрасним категоријама од пионира до сениора. 

- Настава физичког васпитања у Градској хали „Мостонга од септембра до децембра. 

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

ПРИХОДИ  1- 3                                                                                               119.323.576 

 

1.Расходи из општинског буџета                                                                  105.208.324 

 

 - зараде запослених                                                                                                  25.063.262 

 - доприноси из зарада                                                                                               4.173.033 

 - остале помоћи радницима(јуб.награде)                                                                   395.591 

  - путни трошак (градски превоз)                                                                           1.752.047 

 - трошкови осигурања (осигурање објеката,опреме и радника)                               609.303                   

 - енергетске услуге (трошак стује, мазута, гаса и чврстог горива)                      21.159.444                                                                     

 - комуналне услуге (трошак воде и одвоз смећа)                                                    4.971.759                                

 - услуге комуникација (трошак телефона, кабловске тел. и интернета)  245.010                    

- трошкови провизије                                                                                                     148.800 

- трошкови за службена путовања                                                                                  17.488 

- услуге по уговору (усл.обезбеђења, усл.чишћења, усл.омл.задруге, 

  усл.струч.анг.тренера, усл.заштите на раду и остале опште усл 

 програм рада са децом са посебним потребама и децом у вртицћу )                  13.775.508                                    

 - специјализоване услуге(анлиза воде, усл.стручног надзора, систематски  

    преглед за запослене                                                                                                2.753.776                 

 - текуће одржавање зграда и опреме                                                                       17.955.903 

 - трошкови материјала (канц.материјал, мат.за образовање, гориво, мат.  

   за хигијену, потрошни материјал(шарафи, електро,водоинсталатерски, 

 метални,фарбе,хлор...)                                4.414.316                               

 - остале текуће дотације и трансфери (разлика за умањење плате)                            57.744 

- остали порези- рефундација пдв-а                                                                              133.233 

- капитално одржавање зграда и објеката (суфинансирање трибине на                   818.551 

  отвореном базену) 

- пројектно планирање                                                                                                1.950.000 

 -опрема за образовање, културу и спорт (струњаче, фитнес бицикл, 

трака за трчање)                                                                                                              224.080                             

 - административна опрема( гарнитуре за уг.објекте, кафе апарат)                          476.137                    

- опрема за произ.моторна, непокретна и немоторна опрема                                 4.113.342 

  (цирк.пумпе,рампа на Штранду,мерно рег.станица за гас,косачице) 

 

Расход већи од прихода за 650.751,00 динара јер је уплата извршена  

31.12.2019 а расход је настао у 2020. години. 

 

2.Приходи из Покрајинског буџета                                                                    4.246.890 

- монтажне трибине на отвореном Градском базену               2.146.367 

- фитнес опрема на Градском стадиону                                                                2.100.523 
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2. Сопствено остварени приходи                                                                     10.519.113 

 

- приход објекта Мостонга – сауна                                                                            14.667 

- приход објекта Базен (отворени и затворени)-улазнице 

  месечне улазнице за клубове, рођендани                                                           3.314.870 

- приход објекта Штранд - улазнице                                                                        871.237 

- 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...)                        2.415.496                 

- приход од продаје улазница-клизалиште                                                              532.583 

- приход од угоститељства (бифеи)                                                                       3.364.938 

- приход од фитнес клуба                                                                                              1.083 

- остали мешовити приходи  

(станови домара, продаја секундарних сировина)                 4.240 

 

РАСХОДИ :сопствена средства                           10.708.798 

  

1. Раходи за запослене                                                                                           4.735.793 

-   зараде запослених(стимулације)                                                                       3.941.797                                                            

-   допр.на терет послодавца                                                                                     656.304 

-   новогодишњи пакетићи                                                                                        122.879 

-   путни трошак                                                                                                           14.813 

2. Стални трошкови                                                                                                914.464 

-   трошкови платног промета                                                                                     92.675 

-   комуналне усл., енергетске услуге                                                                      202.789 

-   услуге комуникација(мес.накнада за регистар фиск.каса,телефон С. 

   Савеза који се касније фактурише,тр.моб.телефона које плаћа фирма   )        373.057      

-   осигурање трећих лица, (купача и клизача), осигурање возила                       245.943    

 

3. Трошкови службених путовања                                                                         46.002 

-   трошковислужбених путовања(дневнице и трошкови пута приликом 

присуствовања семинарима, и осталим пословним састанцима)                           46.002         

                                        

4. Услуге                                                                                                                  1.506.082 

-   услуге информисања,рекламе и штампања(улзнице за базен)                         559.616 

-   стручне услуге(накнаде члановима управног и надзорног одбора)                 113.808                                                                                

-   услуге репрезентације (испраћај радника у пензију, прослава поводом 

 дана жена, ручак за раднике након чишћења хале и базена, пиће за спасиоце 

 током летње сезоне, цвеће за сахране...)                                                                607.795                                                                 

-   остале опште услуге(усл.омл.задруге,агенције,услуге виљушкара)             176.933 

-   компјутерске услуге                                                                                               7.930  

-   услуге образовања                                                                                                40.000 

5. Специјализоване услуге                                                                                    61.488 

-   ост.спец.услуге (анализа воде,мед.услуге, услуге надзора...)                          61.488                    

 

  6. Текуће поправке и одржавање                                                                     385.354 
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   -   текуће поправке и одржавање објеката                                                         283.866                                                                                                  

   -   текуће одржавање опреме                                                                               101.488 

 

  7. Трошкови материјала                                                                                 1.311.119 

   -   административни материјал(канц.материјал и радна одећа)                        89.578                           

   -   материјал за саобраћај (гориво)                                                                     455.046 

   -   материјали за пољ.                                                                                            11.213  

   -   материјал за образовање                                                                                    8.300 

   -   медицински и лаборат.материјал         11.324 

   -   материјал за одржавање хигијене                                                                   75.254 

   -   материјал за посебне намене (пластичне чаше, шарафски,електро, 

водоинстал. материјал...)                                                                                         613.277 

-     материјал за спорт                                                                                               47.127 

  8. Остале дотације и трансфери (разлика плате у корист буџета)               13.390 

  9 . Порези и таксе                                                                                                   20.984 

10. Пројектно планирање     29.000 

10. Административна опрема(опр.за угоститељство)         111.640 

11.  Медицинска и лабораторијска опреме (беск.топломери)                         11.163 

12. Моторна опрема и угр.опрема (фонтана на отв.базену, 

 усисивач,клима)                                                                                                    133.914   

14. Набаван вредност продате робе (пиће у бифеима)                                 1.428.405                        

  

Укупно остварени сопствени расходи                                                               10.708.798 

Укупно остварени сопствени приходи                                                              10.519.114 

                               Буџетски дефицит                                                           ------------------- 

                                                                                                                                     189.684     

 

Собзиром да 31.12.2019.године су пребачена средства са буџета у износу од 650.751,00 а 

утрошена у 2020.години у 2019. години та средства су предтстављала  буџетски суфицит а 

у 2020.години представљају буџњетски дефицит увећан за дефицит из сопствених 

средстава укупан буџетски дефицит износи 840.434,48. Износ дефицита од 650.751,00 се 

покрива из дела вишка прихода који је у  2019.години наменски опредељен за наредну 

годину. 

Са конта 311519-издвојена новчана средства амортизације из ранијих година извршена је 

корекција буџетког дефицитаза износ основних средстава која су купљена из сопствених 

средстава тј. износ од 235.546,86 тако да буџетски дефицит прелази у буџетски суфицит у  

износу од 45.863,68. 

 

Стање на буџетском рачуну на дан 31.12.2020                                                 26.692,63 

Стање жиро-рачун 31.12.2020- сопствени            3.523.584,20 

Стање на жиро-рачуну 31.12.2020-боловање преко 30 дана                           44.338,69 

Стање жиро-рачун 31.12.2020-јавни радови                                                          661,69  

Стање у благајни                                                                                                    3.000,00 

                                                                                     Салдо готовине      _______________ 

         3.595.277,21 
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Салдо готовине на дан 31.12.2020.године је опредељен за покриће трошкова у 2021. 

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 . Највећи део  соптвених прихода се односи на приходе од продатих улазница и 

продаје пића за време рада  објеката у току сезоне. Током 2020. год. због новонастале 

ситуације епидемије КОВИД 19 вируса, објкети су нам били затворени већи део године а 

и била су отказана сва спортске, културне, забавне и остале манифестације из којих смо 

приходовали сопствена средства.  Укините су рекерације за грађане, а купалишта су 

радила у смањеном обиму. Затворени базен је радио само у току јануара, фебруара, 

октобра и новембра месеца, а летња сезона на Отвореном градском базену и купалишту 

„Штранд“ је трајала од јуна до августа са прекидом рада од 14 дана у јулу месецу. У време 

рада купалишта примећен је и смањени број посетилаца а и уједно смо били ограничени 

бројем купача које смо могли да примимо на објекат. 

СЦ „Соко“ се у претходном периоду трудио да пре свега политиком популарних цена 

улазница, закупа и цена пића, омогући и корисницима слабијег материјалног стања, а 

посебно :деци , студентима и пернзионерима  да користе наше услуге. Највећи део 

сопствених прихода искоришћен је за поправљање изузетно тешког материјалног 

положаја кроз стимулације запослених чији коефицијенти  зарада нису увећаванини од 

2001. год. и где  смо накнаде за стимулације запосленим исплаћивали из сопствених 

прихода. 

Један део сопствених прихода је искоришћен  за покривање трошкова на име недостајућих 

средстава из Буџета Града Сомбора у складу са финансијским планом. 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Спортски центар „Соко“ је у 2020. год. организацију рада морао прилагодити 

новонасталим околностима епидемије КОВИД 19 вируса које су у великој мери отежавале 

функционисање Установе.  

 

Упркос епидемији, запослени у СЦ „Соко“ су радили редовно. У периоду од марта до 

маја, иако објекти нису радили а на снази је био и полицијски час, искористили смо 

расположиво време на одржавање и уређење објеката који су чекали почетак летње сезоне 

купања. Део запослених је био уступљен Граду Сомбору као помоћ у дезинфекцији јавних 

површина. У другој половини године дошло је до повременог попуштања мера, па су 

објекти почели да раде редовно али уз ограничен приступ броја корисника и поштовање 

мера. 

Од значајних радова издвајамо изградњу монтажне трибине на Отвореном базену чиме се 

растеретила платформа базена и омогућен је безбедан боравак већег броја купача. 
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На купалишту „Штранд“ уведен је надзор и контрола броја продатих улазница, а урађен је 

пројекат и припремљен терен за реконструкцију кабина и изградњу бунгалова у току 2021. 

године. 

На Градском стадиону, средствима Покрајинског секретаријата опремљен је савремени 

фитнес центар. На главном терену урађен је систем за наводњавање а на помоћном терену 

постављени су рефлектори. 

На затвореном базену, после више деценија уређен је део базенске технике. 

Расписана је јавна набавка за уградњу гасне котларнице контејнерског типа – 1. фаза базен  

са циљем преласка грејања објеката хале и базена на гас уместо досадашње употребе 

мазута. Реализација овог великог пројекта очекује се средином 2021. године. 

  

Због наведених епидемиолошких прилика, комерцијална делатност установе није 

испунила задате циљеве односно циљеви су испуњени у значајно смањеном обиму. 

 

Упркос ситуацији, а поступајући по налозима градског кризног Штаба и Завода за јавно 

здравље, СЦ „Соко“ се у претходној 2020. 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 у мери која је до омогућавала а 

истовремено спроводећи неопходне мере заштите корисника од спречавања ширења 

вируса КОВИД – 19. 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР СЦ „СОКО“  СПОРТСКИ ЦЕНТАР ”СОКО” 

                  СОМБОР                     СОМБОР  

    Марко Ерцег, председник    Дарко Косановић, директор 
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