
 

 

 

Целогодишњи                                                                   
„СОКО Авантура Програм” 

Концепт 

    Овај пројекат суфинансира Европскa  унијa кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне  сарадње Бугарска - Србија. 
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Увод 

 

 

Идеја концепта СОКО Авантура Програма јесте да се пружи идеја могућих 

активности и изврши резервација простора за фазну реализацију различитих 

садржаја.  

 

На расположивом простору и у складу са конфигурацијом терена, покушали смо да 

овим концептом дамо најбоље могуће искоришћење простора у складу са 

актуелним трендовима туристичких садржаја планинских и бањских туристичких 

дестинација у свету, а у складу са очувањем природне средине. 

 

Концепт је подељен у три целине: 

1. Соко ски Парк 

2. Авантура парк Моравица 

3. Сокобањска обилазница – Виа Сокобања 

 

Концепт је такав да се сви садржаји наслањају на сокобањске хотеле, чиме се 

подиже њихова атрактивност – Соко ски парк код Хотела Моравица, а Авантура 

парк Моравица на хотел Бањицу и хотел Сунце. Ови садржаји, омогућиће и већу 

попуњеност капацитета приватног смештаја, јер ће сви туристи и посетиоци моћи 

да користе ове садржаје.  

Програм Сокобањска обилазница – Виа Сокобања, треба да допринесе 

оживљавању руралне туристичке понуде и повећању прихода руралног 

становништва, а са друге стране подигне конкурентност целокупне туристичке 

понуде Сокобање. 

 

На овај начин омогућиће се целогодишња атрактивност која може гарантовати 

виши ниво попуњености туристичких капацитета током целе календарске године. 

 

ЗАДАТАК 
 

➢ БЕЗБЕДНО - ЗАБАВНО – РАЗНОВРСНО - АКТУЕЛНО  

➢ ДОСТУПНО ЗА СВЕ КАТЕГОРИЈЕ КОРИСНИКА 

 

 

ЦИЉ 
 

➢ МАКСИМАЛНО ИСКОРИШЋЕЊЕ ПОЛИГОНА НА ДНЕВНОМ И 

ГОДИШЊЕМ НИВОУ 

➢ ПОВЕЋАЊЕ АТРАКТИВНОСТИ ДЕСТИНАЦИЈЕ СОКОБАЊА 

➢ ПОВЕЋАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ПОСЕЋЕНОСТИ 

➢ ПРОДУЖЕЊЕ ТУРИСТИЧКЕ СЕЗОНЕ 



 

2 

 

 

Соко Ски Парк 
 

Концепт Соко Ски Парка има за предмет искоришћење потенцијалне локације код 

Хотела Моравица за забавни парк зимско-летњег садржаја на к.п.бр 3469 КО 

Сокобања. Локација се налази иза хотела на источној страни. Пројекат ће се 

изводити у фазама, кроз чију разраду ће се дефинисати програм, буџет, капацитети 

садржаја, а све у складу са урбанистичко – архитектонским условима. 

 

 Предложени концепт не захтева издавање грађевинске дозволе, обзиром да су сви 

елементи монтажно – демонтажног карактера. Потребно је извести одређене 

припремне/земљане радове на равнању терена и обезбедити додатно осветљење 

садржаја. 

 

Сви садржаји прилагођени су првенствено најмлaђој популацији, са циљем 

њиховог упознавања са разним рекреативним активностима на забаван и њима 

доступан начин, обавезно уз ангажман стручних едукатора и аниматора. 

 

Сви предложени садржаји могу бити у одређеним терминима доступни и за старије 

категорије корисника – спортиста и рекреативаца, као и за реализацију тематских 

забавних, рекреативних или спортских манифестација. 

 

У оквиру овог парка предлажу се следећи садржаји: 

 

ЦЕЛОГОДИШЊА СКИ СТАЗА – С обзиром да Сокобања нема ни једну скијашку 

стазу предлажемо постављање целогодишње ски стазе од синтетичког материјала 

који омогућава скијање и по снегу и без снега, током целе године.  

 

Осмишљена је као издвојен и опремљен простор за стицање елементарних знања 

ски и сноуборд технике. Стаза би требало да се састоји од равног дела и падине 

(15%) укупне дужине до L = 140m , опремљена покретном ски траком исте дужине, 

за транспорт  корисника. Површина предложеног полигона је око P = 4.500m². 

Капацитет једновремених полазника око 200 полазника 
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ТУБИНГ – Тренутно најактуелнији туристичко рекреативни садржај планинских и 

бањских туристичких дестинација намењен свим узрастима. Могућност   

експлоатације није ограничена у односу на климатске услове. Није неопходна 

употреба воде за постизање клизавости. Целогодишњи садржај уз који се инсталира 

припадајућа покретна ски трака за транспорт корисника и обезбеђује потребна 

опрема и реквизити. Дужина предложене трасе је око180м и планирана је са десне 

стране ка хотелу. 
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Ширина траке за тубинг је 900mm. Капацитет је око 950 осoба на сат. Покретна 

трака је дужине 140m и иста се користи и за тубинг и за ски стазу. Дужина стазе за 

Тубинг је око 180m. Брзина траке је минимална 0,5 а максимална до 1,2m/sec. 

Трака неће превазилазити нагиб терена од 20%. Трака треба да поседује систем за 

аутоматско покретање после застоја, као и атесте о безбедности. Сама површина 

покретног тепиха / траке је израђена од неклизајућег материјала, и може да се 

користи без снежног покривача, али и уз снежни покривач. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЧИЈИ ЗАБАВНИ ПАРК – Планиран као комплементарна допуна претходним 

садржајима. Намењен је најмлађој популацији да на обезбеђеној уређеној и 

заштићеној површини, коришћењем низа различитих амбијетално осмишљених и 

реализованих објеката, проведу одређено време без директне родитељске бриге, 

али уз активан надзор стручних аниматора. Објекти су тако осмишљени, да деца 

кроз игру и на спонтан начин прихватају одређене моторичке радње, које су 

значајне за правилан физички раст и развој деце. Предлажу се садржаји који ће 

бити доступни и деци са инвалидитетом по чему ће се овај парк издвајати. Овај 

садржај може бити актуелан током целе године. Површина планираног простора за 

ову намену износи око 400m², на простору постојећег игралишта код хотела 

Моравица. 
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БОБ НА ШИНАМА / ALPINE COASTER – је садржај намењен свим узрастима, 

максимално безбедан и атрактиван. Може бити функционалан током целе године, 

без обзира има ли снега или не. Боб је конструисан са сопственим транспортним 

системом за транспорт клијената узбрдо.  

 

Овај адреналински садржај представља специјализовану стазу за спуштање кроз 

природно окружење. Инсталација је опремљена специјалним санкама причврћеним 

на шински систем које могу користити одрасли и деца у пратњи одраслих на 

двоседним санкама. Кретање се врши услед природног нагиба на кружној стази. 

Вожња стазом које је постављена 1 до 3 м изнад тла је узбудљива и разноврсна. 

Киша и снег не представљају проблем – одличан ефекат кочења остаје непромењен. 

Широка стаза са две цевне шине гарантује оптималну стабилност у кривинама, без 

превртања, удобну вожњу и безбедан осећај. 

Структура ће бити постављена без нарушавања постојеће вегетације и земљишта. 

 

 

 

Материјали од кога је боб на шинама направљен су : inox /алуминијум , пластика, 

синтетички материјали са одговарајућим атестима по питању међународних 

стандарада квалитета и безбедности као и атести који гарантују еколошку 

прихватљивост инсталисања овог садржаја у природни амбијент планине. Техничка 

решења су таква да брзина кретања не може прећи 40km на сат. Уз стазу на 

висинама преко 1м постављају се заштитне мреже и систем за евентуалну 

евакуацију. Свако возило има уређај за кочење. Капацитет боба на шинама износи 

око 500 корисника на сат. Структура поседује атесте безбедности према 

стандардима ЕУ.  
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Табеларни приказ инвестиција 

 

 Врста – назив садржаја Инвестициона вредност 

1 Целогодишња ски стаза 550.000 € 

2 Тубинг 200.000 € 

3 Боб на шинама 700.000 € 

4 Дечији забавни парк 40.000€ 

 УКУПНО: 1.490.000€ 

 

ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ СКИЈАЛИШТА 

 

Редни број Врста техн. елемента Инвестициона вредност 

1 Осветљење  20.000 € 

2 Покретна ски трака 200.000 € 

3 Систем за продају и контролу 

ски карата 

17.000€ 

Укупна инвестициона вредност 237.000€ 

 

 

ОПРЕМА И РЕКВИЗИТИ 

 

Сва планирана опрема и реквизити мора бити у складу са домаћим и међународним 

стандардима и нормативима, и са одговарајућим атестима по питању безбедности 

корисника и еколошки прихватљивог производа. 

 

Редни број Врста техн. елемента Инвестициона вредност 

1 Сигнализација 2.000€ 

2 Безбедност и видео надзор 10.000 € 

 Службена хтз опрема 1.000€ 

3 Спортска опрема и реквизити 30.000€ 

Укупна инвестициона вредност 43.000€ 

 

  

УСЛУЖНИ ОБЈЕКТИ 

 

У функцији експлоатације и одржавања забавног ски парка неопходни су  пратећи 

објекти следећих намена : 
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Угоститељски – бифе и ресторан (Хотел Моравица то већ поседује) 

Пословни – канцеларије, продајни простор, информативни простор/пункт, 

магацини. 

Услужни – за сервис и најам опреме и реквизита, продавница сувенира и спортско 

рекретаивне опреме. 

Инфраструктурни – трафо станица, расвета, ограда парка, приступни паркинг. 

 

 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Обзиром да је локација у корисништву КПЗ Сремска Митровица“, предлаже се 

пословно-техничка сарадња са овом установом у циљу успешне реализације 

пројекта.  

 

Општина Сокобања би нпр. обезбедила финансијска средства за реализацију 

пројекта, и касније управљала забавним парком. КПЗ Сремска Митровица“ би на 

основу бесплатно уступљеног земљишта повлашћено користила услуге забавног 

парка и имала ексклузивно право обављања услужне делатности на локацији.  

Сам пројекат би се реализовао у неколико фаза: 

 

I. Фаза реализације пројекта ( инфраструктурно опремање локације) 

 

Предвиђене активности на реализацији пројекта: 

 

- Припремни радови за постављање планиране опреме: Земљани радови – 

равнање подлоге грејдером и ваљање 

- Опремање локације електричном мрежом неопходном за функционисање 

забавног ски парка  

- Опремање простора мрежом одводњавања атмосферских вода  

- изградња система за осветљење забавног парка 

 

Период трајања прве фазе од момента увођења у посао предвиђен је рок 90 дана. 

 

II. Фаза реализације пројекта (основни садржај) 

 

Овом фазом предвиђено је изградња основних садржаја – Ски стазе и тубинг стазе 

са покретном траком, с тим да је омогућено да се поједине активности одвијају 

истовремено.  

 

Оставља се простор да се након израде пројектно-техничке документације – 

Идејних пројеката ски стазе и тубинг стазе, у складу са чл.145 Закона о планирању 

и изградњи, предвиђених садржаја утврди детаљан динамички план који би 

омогућио сагледавање расположивих ресурса неопходних за реализацију 

предметних радова. 
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Предвиђене активности на реализацији пројекта: 

- покретна трака, у складу са захтевевима конфигурације терена 

- изградња мултифункционалних ски стаза (вештачка подлога и тубинг 

зимска стаза) 

-    видео надзор комлекса забавног парка 

 

За  период трајања друге фазе предвиђен је рок од 120 дана. 

 

III. Фаза реализације пројекта – реализација пратећих садржаја 

 

У функционалном смислу након завршетка друге фазе,тј. изградњом наведених 

садржаја омогућено је стварање јасне структуре парка чиме ће се обезбедити 

несметана експлоатација највећег дела забавног парка, како зимског тако и летњег 

садржаја.   

 

Ова фаза предвиђа изградњу следећих садржаја: 

- боб на шинама coaster 

- дечији забавни парк 

Рок за завршетак радова 120 дана од дана увођења у посао. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Управљање, подразумева дефинисање и успостављање организационе и кадровске 

структуре, као једног од основних предуслова, дугорочно успешне експлоатације 

ски парка. 

 

Општина Сокобања има основану јавну установу за управљање спортским 

објектима, Спортско-рекреативни центар „Подина“ који би управљао и овим 

објектом. За управљање овим ски парком морала би да буде дефинисана посебна 

организациона јединица, која би имала: 

-  Управника ски парка 

- Радника на одржавању 

 

Непосредни извршиоци  - стално/сезонски ангажовани  

 

- едукатори – инструктори – скијање/сноуборд  

- аниматори  и рекреатори 

- физички радник на одржавању 

- физички радници на обезбеђењу 

- наплата карата / благајна 

 

С обзиром да је планирано осветљавање свих садржаја парка, онда се за план 

потребног броја кадрова, мора рачунати са радним временом парка од 09 до 23 часа 

у току дана. То практично значи да ће радно време парка бити 14 часова дневно. 
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Самим тим, а у складу са законом мора се планирати рад у две смене, што одређује 

и број запослених у парку. 

 

Маркетингом и промоцијом ски парка бавиће се Туристичка организација општине 

Сокобања. 

 

Безбедност – подразумева успостављање безбедности на неколико нивоа : 

 

- безбедност корисника 

- безбедност радника  

- безбедност објеката, опреме и реквизита 

- безбедност простора целог парака 

 

За сваки од наведених нивоа неопходно је израдити посебан елаборат у складу са 

локалним специфичностима терена и у складу са законским прописима и 

регулативама које се односе на ову област.  

 

План заштите уопштено подразумева : 

 

1. Ограђивање целог простора парка 

2. Сарадњу и уговор са локалном медицинском установом 

3. Обезбеђивање медицинског транспортног возила за лежећи полажај са 

припадајућом опремом 

4. Физичка заштита свих опасних објеката и деоница на стазама, заштитним 

реквизитима(мреже, струњаче и сл.) и садржајима на скијалишту. 

5. Сигнализација и информатика према међународним стандардима утврђеним 

за ову област 

6. 24 часовни видео надзор над целокупним забавним парком. 

7. Мере противпожарне заштите – опрема, возила, и др.- према законским 

одредбама за ову област 

8. Осигурање корисника кроз наплату услуга 

9. Осигурање објеката, опреме и реквизита 

10. Осигурање запослених и радно ангажованих на реализацији понуде парка 

11. Обука запослених за потребе противпожарне заштите. 
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Авантура парк Моравица  
 

Авантура парк Моравица прати ток реке Моравице и нуди више различитих 

адреналинских садржаја, за различите старосне групе и различите нивое физичке 

спремности. Обзиром да је значајан део локације заштићен као предео изузетних 

одлика, све активности је потребно реализовати уз сагласност Завода за заштиту 

природе, као и Дирекције за имовину РС, јер је земљиште у власништву Републике 

Србије. 

 

У оквиру авантура парка планирају се следећи садржаји: Зип-лине, висећи мост, 

ферата и адреналински парк. 

 

ЗИП- ЛАЈН у кањону реке Моравице може да пружи незаборавне тренутке прожете 

адреналином, уз незаборавно искуство. Данас има доста зип-лајнова, али сваки 

крајолик пружа ново искуство, и као такво се не може упоређивати. На овај начин 

лепота природе се доживи уз један сасвим другачији поглед.  

Зип-лине треба реализовати уз поштовање Закона о жичарама за транспорт лица 

РС. Трасу је пожељно планирати као кружну. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДРЕНАЛИН ПАРК је изузтно актуелан тип туристичке понуде за којим расте 

потражња урбане популације, жељне узбуђења и промене устаљене градске 

свакодневице. Посебно ограђен и уређен простор намењен клијентели 

авантуристичког духа. Опремљен и уређен низом разноврсних објеката и садржаја 

чије савлађивање није претерано захтевно, а гарантује узбуђење и задовољство 

корисника. Овај садржај планиран је у парку Бањица, као увод у свет екстремних 

спортова у кањону реке Моравице. На овом полигону уз обуку стручних едукатора, 

најмлађа клијентела може стећи прва елемнтарна знања о екстремним спортовима. 

Површина парка авантура износи до 1500м2 . 
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ЕКСТРИМ ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ – Намењен је деци, укључујучи и мањи узраст 

који не може да користи Авантура парк. Идеја је да буде лоциран у средишњем 

делу парка Бањица и да буде опремљен мало екстремнијим дечијим справама које 

захтевају развој моторичких вештина, а у складу са Правилником о безбедности 

дечијих игралишта. Чини комплементарну целину Ареналин парку. 
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ФЕРАТА – или „Гвоздени пут“ је обезбеђен планинарски пут кроз тешко 

приступачне стеновите терене, опремљен ногоступима, рукохватима, челичним 

сајлама, гвозденим клиновима и лествицама, које су причвршћене уз стену.  

 Феарата се планира у кањону реке Моравице чиме ће са осталим садржајима 

заокружити адреналинску понуду Сокобање, која ће посетиоцима бити „на дохват 

руке“... 

 

 

ВИСЕЋИ МОСТ – У циљу заокруживања целокупне адреналинске руте предлаже 

се изградња висећег моста Сокоград – Поповица. На овај начин, сви посетиоци би 

имали јединствени видик, али и незаборавну авантуру. 
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Табеларни приказ инвестиција 

 

 Врста – назив садржаја Инвестициона вредност 

1 Зип - лајн 200.000 € 

2 Феарата у кањону реке Моравице 30.000€ 

3 Адреналин парк 120.000 € 

4 Екстрим дечије игралиште 70.000 € 

5 Висећи мост до Сокограда 150.000€ 

 УКУПНО: 570.000€ 

 

 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

За реализацију овог пројекта предлаже се сарадња са приватним сектором, који има 

значајно више искуства у организацији ових активности, али и начину 

дистрибуције и промоције истих. 

 

Општина Сокобања може да реализује некомерцијалне  садржаје - Екстрим дечије 

игралиште и висећи мост од Сокограда до Поповице, као и уређење и одржавање 

пешачке стазе на Поповици.  

 

За остале садржаје се препоручује сарадња са приватним сектором, и то тако што 

ће им бити уступљена реализација ових садржаја уз плаћање закупа јавних 

површина. 

 

Предлаже се реализација пројекта у две фазе: 

1. Фаза – реализација пројекта у парку Бањица. С обзиром да је у питању 

земљиште у власништву општине Сокобања, овај део може лакше да се 

реализује. Потребно је локалном Одлуком Скупштине општине, предвидети 

локацију за издавање на период од 5-10 година. 

2. Фаза – реализација дела пројекта у кањону реке Моравице. Овај простор је у 

власништву Републике Србије, тако да је неопходно одобрење Дирекције за 

имовину. Део простора је заштићено природно добро – предео изузетних 

одлика, тако да је за реализацију неопходна и сагласност Завода за заштиту 

природе.  
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Сокобањска „обилазница“ – Виа Сокобања 
 

Здрав стил живота и очување природне средине су постулати које прихвата и 

уважава све већи број људи. У складу са тим, они планирају и реализују своје 

одморе и туристичка путовања. Сокобања, као општина са прелепим природним 

окружењем и још увек очуваном природном средином може да понуди врло 

конкурентан туристички производ који задовољава потребе ове циљне групе. 

 

Сокобања није само бања и у својој туристичкој понуди не мора да има само 

садржаје у градском центру и околним излетиштима, на којима туристи проведу 

просечно пола дана.  

Кроз различите авантуре, али и рекреацију, Виа Сокобања може да пружи 

многобројне могућности да туристи доживе и истраже  природне лепоте ове 

општине. Кроз различите активности може се креирати туристички производ који 

ће укључивати, још увек скривене, природне лепоте, али на одржив начин, и уз 

ангажовање локалног становништва у селима и локалних планинарских и 

бициклистичких удружења.  Свакако треба водити рачуна да нису све активности у 

природи прихватљиве, и да бројне активности попут вожње џиповима, квадовима и 

мотоциклима емитују прекомерну буку, штетне гасове и друга загађења штетна за 

природу.  

 

     Могуће активности: 

▪ Планинарење 

▪ Пешачење 

▪ Планински бициклизам 

▪ Пењање на стенама 

▪ Виа ферата (Via Ferrata) 

▪ Параглајдинг 

▪ Јахање коња и сл 

 

 

Креирање туристичког производа могуће је као: 

▪ Једнодневни излет за туристе који су већ на одмору у Сокобањи 

▪ Туристички пакет од неколико дана због којег ће туристи искључиво долазити/ 

индивидуалне посете 

▪ Организоване акције 

Профил корисника 

▪ “Посвећени” бициклисти /  планинари 

▪  45 – 55 година 

▪ Особе мушког пола доминантније 

▪ Средње и високо образовање 

▪ 20% самци, 50% у пару, остатaк у малим групама 3-5 

особа 

▪ Особе виших примања 
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▪ Заступљенији излетници у односу на туристе 

▪ Мотиви: природа, одмор, рекреација, истраживање    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципи: 

 

▪ Безбедност 

▪ Лако сналажење – сигнализација 

▪ Разноврсност руте 

▪ Услуге смештаја/исхране на рути 

▪ Обележене све природне и културне знаменитости / пећине, водопади, реке, 

видиковци, цркве и сл... 

▪ Могућност понуде током целе године 

▪ Просечна дужина боравка 5-8 дана 

▪ Организовати најам и сервис потребне опреме 

 

 

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Одржавање и припрема стаза је озбиљна одговорност. Сваког пролећа стазе морају 

бити очишћене од грана и стена, клизишта или испирања морају се учврстити, а 

маркације освежити. Из овог разлога неопходна је сарадња са локалним 

планинарским и бициклистичким удружењима која ће радити на обележавању и 

одржавању стаза сваке године као редовна активност. 

 

Носилац овог туристичког програма треба да буде Туристичка организација 

Сокобања, која би требало да организује све локалне актере: локална удружења, 

пружаоце посебних услуга- јахање коња, параглајдинг и сл... али и пољопривредна 

газдинства у циљу припреме и издавања смештаја и угоститељских услуга. 

 

Углеедни пример: www.viadinarica.com    

 

 

 

 

 

 

http://www.viadinarica.com/
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Утицај на сезоналност – продужење туристичке сезоне 

 

Климатске специфичности и програмска структура понуде дефинишу могућности и 

обим профитног пословања парка и осталих предложених садржаја као 

туристичког производа. 

 

Основни циљ је у што краћем року реализовати поврат уложених инвестиционих 

средстава и поставити основу за дугорочно позитивно профитно пословање. 

 

Сва три предложена програма конципирана су као туристички производ, који се 

ослања на све потенцијале територије Сокобање са циљем креирања потпуно нове 

понуде, која би провоцирала и ангажовала туристичко тржиште у што дужем 

временском периоду током целе године.  

 

Целогодишња понуда реализује се у две основне туристичке сезоне и у две 

међусезоне.                                             

 

ЗИМА  - 20.12 до 20.03 – циљ 80% до 100% попуњености 

Укупно дана 89 

 

ЛЕТО – 20.06 до 25.08 – циљ 30% до 50% попуњености 

Укупно дана 65 

 

МЕЂУСЕЗОНЕ – 20.04 до 20.06 и 25.08 до 20.10 – циљ 15% до 30% 

попуњености 

Укупно дана 60 +55 = 115  

 

У овим међусезонама, елементи и структура понуде су као и у летњој сезони, али 

са смањеним капацитетом реализатора и ангажоване опреме и реквизита у односу 

на обим промета гостију(стационарних и излетника) 

 

Укупно у току календарске године на располагању је 269 туристичких дана. 

 

 

 

 

 

 

 

Овај програм је припремљен уз помоћ Европске уније кроз Интеррег-ИПА програм прекограничне сарадње 

Бугарска-Србија, CCI No 2014TC16I5CB007. Садржај ове публикације искључива је одговорност општине 

Сокобања и општине Вршец и ни на који начин не може предствљати ставове Европске уније или органа 

управљања програма. 


