
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“ број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и 
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала 
(„Службени лист ГрадаНиша“, број 125/2008), 

  
 

 Градско веће Града Ниша, на седници од 25.11.2020. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању 
Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за период: 01.01.-31.12.2019. 
године.  

 
 II Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе за 
физичку културу Спортски центар „Чаир“ за период: 01.01.-31.12.2019. године 
доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред 
седнице Скупштине Града. 

 
 III За представникe предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша одређују се Саша Шагрић, секретар Секретаријата за омладину и спорт 
Градске управе Града Ниша и др Драган Перић, директор Установе за физичку 
културу Спортски центар „Чаир“. 

 
 
 

Број:  955-14/2020-03 
У Нишу, 25.11.2020. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 
 

Драгана Сотировски 
 











 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ  
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ  

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР''  
ЗА ПЕРИОД: 01.01. - 31.12.2019. ГОДИНЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           29.01.2020. године 
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          На основу члана  11. став 1. тачка 6. Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски 
центар “Чаир” - (Службени лист Града Ниша бр. 2/2011-пречишћен текст) и члана 18. став 1. алинеја 6. 
Статута Установе, директор Установе, подноси 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ 
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' 

ЗА ПЕРИОД: 01.01. - 31.12.2019. ГОДИНЕ 
 
 ОПШТИ  ПОДАЦИ 

 
Установа за физичку културу Спортски центар “Чаир” основана је  Одлуком Савета Општинског 

фонда физичке културе бр. 145/1-90 од  06.07.1990.године. Она је наставила да ради под истим називом 
и после доношења Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар "Чаир" 
("Међуопштински службени лист Ниш" број 10/92  и "Службени лист Града Ниша" број 13/2001, 
94/2010 и 2/2011-пречишћен текст).  

 
            Назив установе је: Установа за физичку културу Спортски центар "ЧАИР". 

Скраћени назив Установе је: Установа Спортски центар "ЧАИР". 
Седиште Установе је у Нишу, ул: 9. бригаде бр.10. 
Матични број Установе је: 07204078. 
                                        
Установа обавља своју делатност имовином оснивача  која јој је дата на управљање и газдовање 

и својом имовином. 
               Установа је дужна да управља, располаже и користи имовину у складу са законом. 
 Установа је правно лице које обавља делатности којима се обезбеђује остваривање  права 
грађана, односно  задовољавање потреба грађана и организација као и остваривање другог законом 
утврђеног интереса у области физичке културе. 

      
 ДЕЛАТНОСТИ    УСТАНОВЕ  
     
            Претежна делатност  Установе је: 
 -  93.11  -  Делатност спортских објеката. 
            Допунске делатности Установе су: 
 -  32.30  -  Производња спортске опреме 
 -  32.29  -  Остала производња разноврсних предмета 
 -  55.10  -  Хотели и сличан смештај 
 -  56.10  -  Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката 
 -  56.30  -  Услуге припремања и послуживања пића                                                                                                                                                                                                    
 -  73.11  -  Делатност рекламних агенција 
 -  73.12  -  Медијско представљање 
 -  78.10  -  Делатност бироа за запошљавање 
 -  79.90  -  Остале услуге резервације и с њима  повезане услуге 
 -  81.30  -  Уређивање и одржавања јавних површина 
 -  82.30  -  Организовање састанака и сајмова 
 -  85.51  -  Спортско и рекреативно образовање 
 -  03.12  -  Делатност спортских клубова 
 -  93.13  -  Активности фитнес објеката        
 -  93.19  -  Остале спортске делатности 
 -  93.21  -  Делатност забавних и тематских паркова 
 -  93.29  -  Остале неразврстане забавне и рекреативне делатности 
 -  96.01  -  Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених предмета 
 -  96.04  -  Делатност неге и одржавања тела                   
 

     Средства за обављање делатности, обезбеђују се:     
 -  из буџета Града; 
     -   из прихода од делатности; 
     -   из спонзорства, донација, сопствених прихода и осталих извора. 
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 КАПАЦИТЕТИ 
 
 Установа користи следеће објекте: 
 -  спортска хала „Чаир“, 
 -  мала сала за тренинге, 
  - затворени базени са пратећим садржајима (куглана, фитнес кабинети, сале за борилачке 

спортове), 
 -  отворени базени са аква парком и пратећом инфраструктуром, 
 -  зграда СОФК-е са салом за борилачке спортове, 
 -  стонотениска сала, 
 -  спортска дворана ”Душан Радовић“, 
 -  спортска дворана “Мирослав Антић“, 
 -  балон сала са клизалиштем, 
 -  мали терен са вештачком травом, 
 -  преноћиште „Чаир“. 
 
 АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРОГРАМСКИХ ЗАДАТАКА 
 

 У периоду 01.01 – 31.12.2019. године, програмске активности Установе су се одвијале преко 
сектора и служби и то: 

 
1. СЕКТОР ЗА СПОРТ 

      2.    СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ 
            А. 1. Служба рачуноводства Спортског центра  
            А. 2. Служба финансијске оперативе Спортског центра 
              Б. Финансијско-књиговодствена служба за спортске клубове 
     3. СЕКТОР МАРКЕТИНГА, КОМЕРЦИЈАЛЕ И УГОСТИТЕЉСТВА 
           А. Служба набавке и магацина 
           Б. Служба за продају улазница 
               В. Служба угоститељства       
      4.  СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
          A. Служба грађевинског одржавања  
          Б. Служба електро и машинског одржавања 
      5. СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
      6. СЛУЖБА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА 
      7. СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
    
  I  СЕКТОР ЗА СПОРТ 
 

Сектор за пружање услуга спорту се састоји из три основне групе радника који су ангажовани у 
објектима и покривају комплетно радно време објеката (сменски рад): 

1. Управници и помоћници управника објеката који врше организацију и контролу реализације 
планираних активности и пословe везане за експлоатацију и одржавање објеката.  

2. Професори физичке културе (инструктор-рекреатор-спасилац) који раде на пружању услуга 
на пословима рекреације, инструктаже и спашавања. 

3. Хигијеничари - физички радници који раде на одржавању хигијене и чистоће у објектима и 
осталим пословима по потреби сектора. 

Рад се одвијаo у две смене у складу са радним временом објеката и планираним активностима. У 
објектима је задржан непромењен - исти режим рада као и претходних година, са истим рекреативно – 
комерцијалним активностима: обука непливача, школа пливања, „Fitness“, „Aqua aerobic“ и „Аеrobic-
Taebо“, теретана, школа клизања, а школској популацији, студентима, синдикатима, предузећима и 
клубовима омогућено је коришћење услуга базена и фитнес клуба са попустом. 

У хали “Чаир“ Ниш од значајнијих спортских манифестација одржани су „Куп Радивоја Кораћа“, 
Европско првенство у кошарци за жене (група Б), Међународна пријатељска утакмица у рукомету 
Србија – Египат, Међународна пријатељска утакмица у футсалу  Србија – Бразил , боксерски турнир 
“Златна рукавица“, Међународне утакмице СЕХА лиге у рукомету( „РК Железничар“ и ЖРК „Наиса“), као 
и утакмице државног првенства у свим дворанским спортовима, итд. 
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Од осталих манифестација најзначајније су: 
Концерт омладинске филхармоније, солистички концерт Здравка Чолића, солистички концерт 

„Mano Chao“, балет – Циркус на леду, солистички концерт Маје Беровић, две журке „Наисус фест“, Сајам 
туризма, Сајам лова и риболова, Сајам вода, Сајам аутомобила, Сајам књига. 

На затвореном базену  одржан је  „Светосавски бал на води“, школски спорт-такмичење школа, 
међународни митинг „Свети Никола“, пливање за „Часни крст“, куп Ниша у пливању, као и други 
пливачки митинзи. 
 У хали „Мирослав Антић“ су одржавани   турнири  у каратеу, првенство Србије у џудоу као и 
турнири у  теквондоу. 
  Одржавала се редовна настава физичког васпитања у салама при основним школама и вежбе 
студената Факултета за спорт. 

Анализом евиденције искоришћености капацитета (која је дата у табели која следи) дошло се до 
података да су поједини објекти максимално искоришћени у две смене, а каткад се користила и трећа. У 
2019. години је на свим објектима дато укупно 22928 сата термина. 

У табелама се види и број неискоришћених сати у објектима центра, по клубовима. 
Требало би у наредном периоду упозорити клубове да морају користити дате термине, или их 

отказати на време како би други корисници добили исте, нарочито термине у хали „Чаир“ и у малој 
сали, где је проценат неискоришћених термина највећи. 

 ТРЕБА НАПОМЕНУТИ ДА СУ РАДНИЦИ ЦЕНТРА ОДГОВОРНО И У РОКУ ИЗВРШАВАЛИ СВЕ 
ПОСТАВЉЕНЕ ЗАДАТКЕ, ШТО ГОВОРИ ЧИЊЕНИЦА ДА СУ СВЕ СПОРТСКЕ, КУЛТУРНЕ И ОСТАЛЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОЈЕ СУ ОДРЖАВАНЕ У ТОКУ 2019. ГОД. НА СВИМ ОБЈЕКТИМА  ПРОТЕКЛЕ БЕЗ 
ПРОБЛЕМА. 
 

Искоришћеност капацитета по објектима  
Подаци су дати у часовима коришћења 

      

р.бр. ОБЈЕКАТ 
ТРЕ 

НИНЗИ 
УТАКМИЦЕ, 

ТУРНИРИ 
НЕИСКОРИШЋЕНИ 

ТЕРМИНИ УКУПНО (3+4) 
1 2 3 4 5 6 
1 Хала "Чаир" 1970 236 421 2627 

2 
Остали простори Хале 
„Чаир“       0 

3 Мала сала хале Чаир 2491 479 880 3850 
4 Базен 3519 121   3640 
5 Фитнес 2124     2124 
6 Куглана 1233 125   1358 
7 Сала за бор. спорт. 1 765     765 
8 Сала за бор. спорт. 2         
9 Отворени базен 668     668 

10 Балон сала  1081     1081 
11 Клизалиште 440     440 

12 
Терен са вештачком 
травом         

13 
Сала за борилачке 
спортове '"Софка" 926     926 

14 Сала "Душан Радовић" 871 174   1045 
15 Сала "Мирослав Антић" 933 581 35 1549 

16 
Остали простори сале 
„Мирослав Антић“         

17 Стонотениски дом 2629 226   2855 
  УКУПНО 2019 19650 1942 1336 22928 
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ред. 
бр. Корисник термина тренинг 

[бр.сати] утакм. неискоришћ. 
термин 

проценат 
искоришћ. 

  Комплекс базена         
1 Пливачки клуб "Свети Никола" 303 18 0   
2 Пливачки клуб "Ниш 2005" 303 12 0   
3 Пливачки клуб " Наис" 303 0 0   
4 Ватерполо клуб " Наис" 302 59 0   
5 КСП "Ниш" 302 32 0   
6 КСП "Сирене" 302 0 0   
7 КСП "Спин" 302 0 0   
8 Ронилачки клуб " Тритон" 289 0 0   
9 Ронилачки клуб " Наиссаб" 289 0 0   

10 Ронилачки клуб"Наиссуб 
дајвинг" 289 0 0   

11 Ронилачки клуб "Гусар" 289 0 0   
12 Пливачки клуб " Делфин" 246 0 0   

  УКУПНО 3519 121 0   
ред. 
бр. Корисник термина тренинг 

[бр.сати] утакм. неискоришћ. 
термин 

проценат 
искоришћ. 

  Куглана         
  "Палилулац" 168 8     
  "Чаир" 716 56     
  "Мераклије" 222 29     
  "Нишпут" 105       
  "Нишпут жене" 22       
  Турнири     32   
  УКУПНО 1233 93 32   

ред. 
бр. Корисник термина тренинг 

[бр.сати] утакм. неискоришћ. 
термин 

проценат 
искоришћ. 

  Сала за борење         
  "Астерикс" 544       
  Факултет за безбедност 168       
  "Нинђуцу" 26       
  Атлетски клуб " Железничар" 27       
  УКУПНО 765 0     

ред. 
бр. Корисник термина тренинг 

[бр.сати] утакм. неискоришћ. 
термин 

проценат 
искоришћ. 

  Теретана - Фитнес сала (базен)         
  ОК "Ниш" 72       
  Ватерполо клуб " Наис" 130       
  КК "Константин" 56       
  ЖКК "Студент" 25       
  РК " Железничар" 29       
  Комерцијала 1812       
  УКУПНО 2124       
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ред.бр

. Корисник термина тренинг 
[бр.сати] утакм. неискоришћ. 

термин 
проценат 

искоришћ.. 
  Спортска хала "Чаир"         
  РК  "Железничар" 450 47 146   
  РК "Наиса" 466 40 70   
  СЦ "Чаир" 44   10   
  РК "Младост" 166 2 40   
  КМФ "Винтерспорт"  139 23 37   
  КМФ "Калча" 205 23 53   
  ОКК "Константин" 209 16 5   
  КК "Фер-плеј" 7 2 0   
  Школски спорт 24 18     
  УЖКК "Студент" 6 2 0   
  ОК "Ниш" 216 31 60   
  КК "Јуниор" 2 2 0   
  ОК "Стампедо" 9 9 0   
  ЖОК "Студент" 2 2 0   
  КМФ "92" 4 4 0   
  КМФ "Раднички" 2 0 0   
  ОК "Десетка" 9 9 0   
  ОК " Миленијум" 10 6 0   
  УКУПНО 1970 236 421   

ред. 
бр. Корисник термина тренинг 

[бр.сати] утакм. неискоришћ. 
термин 

проценат 
искоришћ. 

  Спортска хала "Мала 
сала"         

  УЖКК "Студент" 148 25 64   
  ОКК "Константин" 299 34 166   
  ОК "Ниш" 93 26 251   
  ОК "Тријумф" 55 32 19   
  ОК "Десетка" 400 45 76   
  ОК "Миленијум" 237 28 42   
  КК "Јуниор" 188 68 8   
  КК "Ниш" 175 36 25   
  ОК "Стампедо" 84 16 104   
  ЖОК "Студент" 146 20 53   
  ФФК 283   26   
  Градска управа 53 0 8   
  КК "Фер-плај" 60 4 15   
  Универзитет 179 139 0   
  Школски спорт 0 0 0   
  СЦ "Чаир" 16 0 19   
  РК "Младост" 23 0 0   
  КК "Наис" 46 0 4   
  КК "Нибак" 6 6 0   
  УКУПНО 2491 479 880   
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р.бр. Корисник термина тренинг утакм. неис.термин % иск. 

  Спортска хала О.Ш. "Мирослав Антић"       
1 Школски термин 218 0     
2 Комерцијални термини 95,5 0     
3 ОК „Ниш“ 173 26 2   
4 ОК „Стампедо“ 0 20,5     
5 ОК „Миленијум“ 52,5 19,5 1,5   
6 ЖОК „Студент“ 16,5 14     
7 ОК „Десетка“ 46 54,5 3   
8 КМФ „Калча“ 77,5 4 15   
9 КМФ „Винтер спорт“ 76,5 2 12   

10 КМФ „Путинжењеринг“ 0 8     
11 КМФ „92“ 0 6     
12 ЖРК „Наиса 2“ 9 10     
13 РК „Раднички“ 9 4     
14 КК „Наисус“ 0 6     
15 КК „Ниш“ 3 2     
16 ОКК „Константин“ 1,5 0     
17 КК „Јуниор“ 5,5 6     
18 УЖКК „Студент“ 6 8 1,5   
19 КМФ „Економист“ 0 0     
20 „Џиу-Џица“ 0 10     
21 КМФ „Академац“ 4 14     
22 КМФ „Раднички“ 0 16     
23 Џудо-турнир „Кинезис“ 0 17     
24 Стони тенис 0 36     
25 КРГ „Фокице“ 0 8     
26 КУП „Радивоја Кораћа“ 0 12     
27 КК „Тријумф“ 0 8     
28 КК „Фер-плеј“ 78,5 6     
29 Бокс „Наисус“ 0 38     
30 Стреличарство 0 8     
31 РК „Железничар“ 59 0     
32 Џудо Савез централне Србије 0 9     
33 Рукометни Савез 0 24     
34 Карате „КИ“ 0 20     
35 Карате „Бушидо“ 0 21     
36 РКСИС Контролни тренинг 0 13     
37 „Гвоздени пук“ 1,5 4     
38 Гимнастика 0 12     
39 Џудо „Шогун“ 0 11     
40 Кендо „Мушин“ 0 9     
41 „Весели Пужићи“ 0 6     
42 Плес 0 14     
43 Џудо Клуб „Вук“ 0 12     
44 Одбојкашки Савез 0 24     
45 Однојка „Стампи“ 0 14     
46 Универзитет 0 24     

  УКУПНО 932,5 580,5 35   
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р.бр. Корисник термина тренинг утакм. неис.термин % иск. 
  Спортска хала О.Ш." Душан Радовић"       
  ОКК "Јуниор" 91 28     
  ЖКК "Студент" 150 23     
  КК "Ниш" 88 25     
  ОКК "Нибак"   5     
  КК "Тријумф" 1 20     
  ОКК "Константин" 92 31     
  Контролни тренинг 9 13     
  КК "Фер-плеј" 98 14     
  РК "Железничар" 52 6     
  РК "Наиса" 50 9     
  Стреличарски клуб "Ниш" 90       
  ПЕАК "Стена" 60 0     
  Стреличарски клуб "Наисус" 90 0     
  УКУПНО 871 174     

р.бр. Корисник термина тренинг утакм. неис.термин % иск. 
  Стонотениски дом         
  Стонотениски клуб "Наис" 323       
  "Јосип Колумбо" 542       
  "Железничар" 522       
  "Медиана" 417       
  "Медиана инв" 270       
  Градски савез 233 202     
  "Стони" 298       
  Школски спорт 20 24     
  Синдикат 4       
            
  УКУПНО 2629 226     

р.бр. Корисник термина тренинг утакм. неис.термин % иск. 
  Балон сала         
  Комерцијални термин 440       
  РК "Младост" 176       
  РК "Железничар" 159       
  РК "Наиса" 116       
  Медицински факултет 16       
  Школски спорт 22       
  Комерцијални термин 30       
  Универзитетска лига 77       
  КМФ "Раднички" 6       
  СЦ "Чаир" 23       
  ФК "Раднички" 16       
  УКУПНО 1081       
  СОФКА         
  Бокс клуб "Наисус" 209       
  Бокс клуб "Раднички" 239       
  Џудо клуб " Ниш" 239       
  Теквондо клуб "Табу" 239       
  УКУПНО 926       
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II СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И ПРЕНЕТИМ И УТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА 
ГРАДА НИША                                                                                                                                                                

ЗА ПЕРИОД  01.01. - 31.12.2019. ГОД. 
СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' 

( Корисник ) 

    
101531882 

Пренето из буџета 
Поз. ПРИХОДИ - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ПЛАН Реализација % 

  791 Приходи из Буџета 194,998,000.00 164,773,533.26 84.50 

  УКУПНО :   194,998,000.00 164,773,533.26 84.50 

        Књижење исплата код корисника буџетских средстава   

Поз. РАСХОДИ - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ПЛАН Реализација % 

  411 Плате, додаци о накнаде запослених 52,682,000.00 52,682,000.00 100.00 

  
412 Социјални доприноси на терет 

послодавца 9,950,000.00 9,950,000.00 100.00 
  414 Социјална давања запосленима 1,346,000.00 366,814.00 27.25 
  421 Стални трошкови 94,250,000.00 77,665,129.34 82.40 
  423 Услуге по уговору 1,000,000.00 875,670.89 87.57 
  424 Специјализоване услуге 15,630,000.00 12,021,724.40 76.91 
  425 Текуће поправке и одржавање 5,020,000.00 3,197,982.40 63.70 
  426 Материјал 6,295,000.00 2,743,998.23 43.59 
  465 Остале дотације и трансфери 2,280,000.00 1,816,300.00 79.66 
  482 Порези, обавезне таксе и казне 0.00 320.00 0.00 

  
483 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 415,000.00 413,090.00 99.54 

  511 Зграде и грађевински објекти 1,500,000.00 0.00 0.00 
  512 Машине и опрема 3,630,000.00 2,875,224.00 79.21 
  515 Нематеријална имовина 1,000,000.00 165,600.00 16.56 

  УКУПНО: 194,998,000.00 164,773,853.26 84.50 
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ИЗВЕШТАЈ                                                                                                                                                                                                                                                   
О ПЛАНИРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ  СОПСТВЕНИМ ПРИХОДИМА ИНДИРЕКТНОГ 

КОРИСНИКА СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР''  ЗА ПЕРИОД :  01.01. - 31.12.2019. 

           Поз. ПРИХОДИ - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ПЛАН Реализација % 

  742 ПРИХОДИ ОД УЛАЗНИЦА 80,078,160.00 38,058,783.97 47.53 
  745 ОСТАЛИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 8,656,740.00 9,415,947.17 108.77 

  823 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 2,496,100.00 1,784,424.86 71.49 

  УКУПНО : 91,231,000.00 49,259,156.00 53.99 
           
           

ИЗВЕШТАЈ                                                                                                                                                                                                                                               
О ПЛАНИРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ  РАСХОДИМА НА ТЕРЕТ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                                                                                         

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' - ПЕРИОД :  01.01. - 31.12.2019. 

Поз. РАСХОДИ - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ПЛАН Реализација % 
  411 Плате, додаци о накнаде запослених 29,796,000.00 19,812,928.30 66.50 

  412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 9,455,000.00 7,978,839.27 84.39 

  413 Накнаде у натури 1,047,000.00 360,822.97 34.46 
  414 Социјална давања запосленима 6,400,000.00 1,603,555.46 25.06 
  415 Накнаде трошкова за запослене 3,200,000.00 2,926,702.22 91.46 

  
416 Награде запосленима и остали 

посебни расходи 717,000.00 701,806.42 97.88 
  421 Стални трошкови 3,827,000.00 2,611,554.01 68.24 
  422 Трошкови путовања 838,000.00 677,807.26 80.88 
  423 Услуге по уговору 10,084,000.00 4,629,464.42 45.91 
  424 Специјализоване услуге 1,030,000.00 127,120.00 12.34 
  425 Текуће поправке и одржавање 6,000,000.00 4,316,958.42 71.95 
  426 Материјал 6,976,000.00 1,842,222.32 26.41 
  465 Остале дотације и трансфери 385,000.00 262,007.88 68.05 
  482 Порези, обавезне таксе и казне 1,346,000.00 366,876.83 27.26 

  483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 2,070,000.00 413,357.31 19.97 

  511 Зграде и грађевински објекти 0.00 0.00 0.00 
  512 Машине и опрема 5,620,000.00 1,040,650.06 18.52 
  515 Нематеријална имовина 0.00 0.00 0.00 
  523 Залихе робе за даљу продају 2,440,000.00 688,211.40 28.21 

  УКУПНО : 91,231,000.00 50,360,884.55 55.20 
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ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И ПРЕНЕТИМ И УТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА                                    
БУЏЕТА  Р. СРБИЈЕ                                                                                                                                                               

ЗА ПЕРИОД  01.01. - 31.12.2019. ГОД. 
СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' 

( Корисник ) 
101531882 

Поз. ПРИХОДИ - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ПЛАН Реализација % 

  733 Текући трансфери од других нивоа власти 0.00 94,303.98 0.00 

  УКУПНО : 0.00 94,303.98 0.00 

           
           Поз. РАСХОДИ - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ПЛАН Реализација % 

  411 Плате, додаци и накнаде запослених 0.00 94,303.98 0.00 

  УКУПНО : 0.00 94,303.98 0.00 
 
             Установа за Физичку културу Спортски Центар Чаир  - Ниш је у пословању у периоду 01.01.2019. 
до 31.12.2019. године обављала поверену делатност у складу са утврђеним планом рада. Финансијски 
резултат за 2019. годину је исказан на основу Правилника о стандардном класификационом оквиру и 
Контном плану за буџетски систем. Евидентирање пословних промена је вршено по готовинском 
принципу.  Установа је у наведеном периоду имала приходе и расходе из сопствених средстава, односно 
из буџета, како је аналитички приказано у табели Приходи – пренето из буџета, Расходи - код 
корисника буџетских средстава као и табели Планирани и извршени сопствени приходи и Планирани и 
извршени расходи на терет сопствених прихода које су дате у прилогу.  
         Планирани приходи из буџета у обрачунском периоду су износили 194.998.000,00 динара. 
Остварени приходи из буџета у обрачунском периоду су износили 164.773.533,26 динара или 84,50%. 
        Планирани расходи  по основу остварених прихода из буџета су износили 194.998.000,00 динара. 
Остварени расходи по основу остварених прихода из буџета  су износили 164.773.533,26 динара или 
84,50%. 
        Планирани приходи из текућег пословања – сопствени приходи су износили 91.231.000,00 динара. 
Остварени приходи из текућег пословања – сопствени приходи су износили 49.259.156,00 динара или 
53,99%. 
       Планирани расходи по основу сопствених прихода су износили 91.231.000,00 динара. Остварени 
расходи по основу сопствених прихода су износили 50.360.884,55 динара или 55,20%. 
         
      
III  СЕКТОР МАРКЕТИНГА  И КОМЕРЦИЈАЛЕ 
 
 У протеклом периоду комерцијални сектор је обављао све послове из делокруга својих 
делатности. 
 
а) НАБАВНА СЛУЖБА:  вршене све набавке за потребе Установе по Закону о јавним набавкама уз 
формирање све потребне документације. Све је протекло углавном без застоја. 
 
б) МАГАЦИНСКО ПОСЛОВАЊЕ: пријем и издавање робе, пријем и издавање улазница за базен, као и 
трака за штампање улазница, издавање робе за одржавање хигијене у објектима Установе. 
 
в) ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА:  редовне активности, готово свакодневне на базенима (слободна рекреација 
грађана, обуке непливача) као и продаја улазница за теретану и фитнес,  продаја улазница за 
клизалиште у периоду када је радило, повремена продаја улазница за програме у Хали где је 
организатор С.Ц. „Чаир“ Ниш (Сајам лова и риболова). 
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г) ФАКТУРИСАЊЕ:  редовно месечно фактурисање корисницима пословног  простора, као и остала 
фактурисања за извршене услуге, продају улазница и слично као и комплетно фактурисање за Сајам 
лова и риболова.  
 
д)  припрема свих врста уговора за потребе установе с.ц. „Чаир“, програме и манифестације у објектима 
центра и остало по налогу директора, припрема документације и спровођење лицитација, уговарање 
реклама и остали комерцијални послови. 
 
ђ) учествовање у изради плана јавних набавки у оквиру комерцијалног сектора. 
 
ВАЖНИЈЕ СПОРТСКЕ  МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОБЈЕКТИМА С.Ц. „ЧАИР“ НИШ У ОВОМ ПЕРИОДУ: 
а)  КУП „Радивоја Кораћа“..................................................................................................14.02.-17.02.2019. …….720.000,оо  

б)  Међународна итакмица ЖРК „Наиса“ – ЖРК „Пелистер“.......................... 09.02.2019. 

в)  Међународна утакмица РК „Железничар“ – РК „Металург“..................... 27.02.2019. 

г) Међународна утакмица РК „Железничар“ – РК „Загреб“..............................06.03.2019. 

д)  Међународни турнир у теквондоу........................................................................ 11.05.-12.05.2019……..120.000,oo 

ђ)  Европско првенство у кошарци за жене група Б 24......................................30.06.2019. 

е)  Међународна утакмица РК „Железничар“ – РК „Карвина“ (Чешка)......16.11.2019. 

ж) Златна кик рукавица..................................................................................................... 14.12.2019.покровитељство Града 

з)  Пријатељска утакмица у футсалу „Србија – Бразил“.................................... 09.04.2019 

и) Међународна пријатељска утакмица у рукомету „Србија–Египат“......29.12.2019.покровитељство Града 

 

 ВАЖНИЈЕ КУЛТУРНО ЗАБАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У објектина СЦ„ЧАИР“  

а)  Солистички концерт – Здравко Чолић...................................................................12. 04. и 13.04.2019.  

б)  Солистички концерт „Mano Chao“............................................................................19.10.2019...........................66.000,оо 

в) Новогодишњи концерт 4 тенора и Омладинска филхармонија  

     под управом диригента Зорана Андрића............................................................. 12.01.2019. 

г) Солистички концерт Маје Беровић...........................................................................10.01.2019.  

г)  Балет – циркус на леду...................................................................................................13.12.2019. 

д) Сајам лова и риболова.....................................................................................................03.04.-07.04.2019. 

ђ) Сајам туризма ......................................................................................................................17.04.-21.04.2019..........720.000,оо 

е) Сајам вода...............................................................................................................................06.05.-10.05.2019. 

ж) Сајам аутомобила............................................................................................................. 02.10.-06.10.2019..........480.000,оо 

з) Сајам књига........................................................................................................................... 02.12.-08.12.2019..........720.000,оо 

и) Снимање филмске серије „Жигосани у рекету“ ................................................26.09.2019. 

ј) „Наисус фест“ – журка...................................................................................................... 13.12.2019.........................120.000,оо 

к) „Наисус фест“ – журка..................................................................................................... 26.10.2019. 
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                                                                 Преглед продатих улазница 2019.-те 
године   

 
 

месец Јан Феб Март Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт Нов Дец УКУПНО 

  Базен 
дневна 

1256 1878 1759 1470 1545 473 84 12 1211 1281 1331 1042 13342 

  Базен 
дечија 

41 143 111 99 99 3195 3994 4567 284 68 84 49 12734 

  Таебо 10 10 15 12   10 12 9 10 10 10 11 119 

ре
ни

 

Аква  
аеробик 

4 10 10 12   10 12 9 8 10 11 11 107 

За
тв

о 

Базен 
месечна 

8 16 12           12 12 9 6 75 

  Базен 
сениорска 

13 47 19 19 11 169 294 421 94 4 10 10 1111 

  Базен 
дневна 

          20545 21220 21046 1110       63921 

ре
ни

 

Базен са 
попустом 

254 493 556 422 235 24   60 122 604 286 1363 4419 

О
тв

о 

Базен  
после 17 ч 

          1402 1896 2562 148       6008 

 

Обука  
непливача 

          24 95 19 14       
152 

 

Школа  
пливања 

            14 17 4 1 6 2 
44 

 
Сауна 494 474 429 379 270       43 283 376 207 2955 

 

Теретана 
дневна 

20 27 18 36 15 31 26 23 66 43 34 53 392 

 

Теретана 
месечна 

7 7 4 2 4 5 1 1 5 6 9 8 59 

 

Куглана  
1. стаза 

  3 11           3   3 4 24 

 

Куглана  
1. стаза 

                        0 

 
Клизалиште 6280 3308 192                 150 9930 

 

Клизалиште 
попуст 

882 336 80                 100 1398 

 

Школа 
клизања 

60 74                     134 

 
Стони тенис 4 6 2 8 8   4     8 8 9 57 

 

Сајам лова 
и риболова 

      3941                 
3941 

 

Сајам лова 
и риболова 
попуст 

      288                 
288 
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Остала фактурисања у комерцијалном делу услуга по месецима 
 
 
 
 
 

Јануар  1,536,540.36 

Фебруар 2,789,917.62 

Март 1,530,961.52 

Април 2,478,796.34 

Мај 1,345,274.83 

Јун 916,702.06 

Јул 696,009.50 

Август 1,189,706.23 

Септембар 1,128,459.99 

Октобар 1,200,053.88 

Новембар 1,157,154.68 

Децембар 2,124,052.66 

УКУПНО 18,093,629.67 
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Објекат преноћишта 
 
 Корисници услуга Преноћишта су били различите старосне доби и структуре, пословни људи, 
гости на пропутовању, групе страних држављања, учесници међународних манифестација 
организованих у Нишу, деца школског узраста, спортисти као и учесници многих организованих 
манифестација у Хали и на базенима. 
 Преноћиште има 33 собе са 75 лежајева . Све послове обавља укупно 5 радника, од хигијене па 
до послова резервације, пријема гостију, пријаве страних гостију надлежној служби МУП-а, 
одјављивања гостију, издавања рачуна, итд. 
   

Пратећи учинак Преноћишта од 2017. године, уочава се пад  посећености. 
 

2019 

месец Број гостију Број ноћења Плаћено 
вирмански 

Плаћено 
готовински укупно 

ЈАНУАР 65 383 24.700,00 121.630,00 146.330,00 

ФЕБРУАР 48 276 220.300,00 24.800,00 245.100,00 

МАРТ 94 335 262.640,00 43.325,00 304.965,00 

АПРИЛ 92 283 189.900,00 79.265,00 269.169,00 

МАЈ 119 279 239.495,00 22.200,00 261.695,00 

ЈУН 77 285 356.850,00 20.740,00 377.590,00 

ЈУЛ 67 808 268.300,00 9.100,00 277.400,00 

АВГУСТ 66 495 519.400,00 44.140,00 563.540,00 

СЕПТЕМБАР 65 263 243.090,00 226.500,00 269.590,00 

ОКТОБАР 35 210 195.300,00 28.500,00 223.800,00 

НОВЕМБАР 121 356 207.700,00 134.245,00 341.945,00 

ДЕЦЕМБАР 63 116 218.590,00 98.300,00 316.890,00 

УКУПНО 
2019 914 4089 2.946.265,00 651.745,00 3.598.010,00 

УКУПНО 2018 1285 4586 3.683.995,00 893.465,00 4.577.460,00 

УКУПНО 2017 1679 5438 4.831.950,00 1.240.610,00 6.072.560,00 

 
 
Служба угоститељства 

Служба угоститељства је радила у Ноћном клубу и то је био вид редовних активности. У исто време  
служба је покривала све догађаје у објектима СЦ“Чаир“ како спортским, тако и културно забавним.  
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IV  СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 
       У оквиру Техничког сектора су систематизована радна места и распоређени радници разних 
занимања ( бравари – 5 радника, електричари – 4+2 радника, 2 столара и по један, зидар, механичар 
и водоинсталатер – укупно 16 радника, 1 електро техничар и  3 радника са ВСС техничке струке ). 
Рад радника у сектору је организован у две, а лети у три смене.  Послови које обављају могу се 
сврстати у неколико група: 
 -   послови текућег одржавања објеката и опреме, 
 -   послови руковања електронским уређајима ( семафори, озвучења, компјутери ), 
 -   послови на контроли и одржавању квалитета базенске воде, 
 -   послови сервисирања опреме мањег обима, 
 -   послови контроле инвестиционих радова и реконструкције и санације, 
 -   послови дежурства на свим манифестацијама, 
 -   послови услуга страним лицима, 
 -   послови монтаже и демонтаже спортске и остале опреме у Установи и ван ње, 
 -   воде поступке око пријаве и наплате штета преко осигуравајуће куће, 
 -   припремају техничке спецификације за јавне набавке, 
 -   раде и остале послове који нису систематизовани за њихова радна места. 
      Све послове, осим сервисирања технике већег обима ( при чему део демонтаже и монтаже 
такође раде радници техничког сектора ), радници техничког сектора обављају самостално. Поред 
ових послова радници СЦ „Чаир“ односно техничког сектора учествују и у реализацији плана 
инвестиционе и капиталне градње где послове изводе екстерни извођачи радова из Ниша и других 
градова.  
       Због побољшања осветљења у хали „Чаир“ и хали  „Д. Радовић“ монтиране су нове сијалице на 
рефлекторима. 
      Током марта месеца почело се са припремама за летњу сезону на отвореним базенима. 
      По завршетку рада клизалишта, почетком aприла месеца радници сектора демонтирали ограду 
клизалишта и  поставили паркет (ламинат) у балон сали, како би омогућили несметано одвијање 
тренинга спортских екипа. 
      Од радова на објектима, радници техничког сектора су радили следеће: на свим објектима 
сервисирано је 16 пумпи са електромоторима, 2 електромоторна вентила итд . Сваку демонтажу и 
монтажу пумпе, мотора и остале опреме обавили су радници СЦ „Чаир“.  
       Радници техничког сектора су у току 2019 год. уложили доста напора на побољшању услова 
експлоатације објеката, а посебно на комплексу отворених базена. Поправљене и офарбане су 
кабине за пресвлачење, где је стављен нови лексан.   Проверени су тушеви и wc-и отворених базена 
и сви недостаци отклоњени. Постављене су и две нове чесме, стављено је ново црево и повезане су 
прскалице за траву. Извршена је замена оштећене цеви ДН 250 на напојном воду олимпијског 
отвореног базена. 
       Због радова око будуће стрељане све надстрешнице које су демонтиране, од који је доста било 
поломљено,  поново су дорађене и монтиране.   Зеленом противградном мрежом покривено око 
1770м²  терасе отвореног базена, која је по завршетку сезоне скинута.  
      Промењене су оштећене и поломљене плочице на преливном делу свих базена, као и плочице и 
бехатон плоче  на тераси базена.  
      На једном делу ограде заварена је арматурна мрежа, како би се спречило прескакање ограде и 
улаз паса луталица. 
      Паралелно са радовима на базену, за  потребе европског првенства у кошарци радници 
техничког сектора су били ангажовани на сређивању спорске хале. Окречени су ходници и 
свлачионице. Телескопске трибине су откачене, а по завршеку постављања паркета враћене на своје 
место. У свим свлачионицама је постављено ново осветљење. За потребе новинара скинули смо 
одређени број столица, које су  после првенства враћена на своје место. Због потребе првенства 
извршено је прилагођавање свих семафора новим прописима.  На свим утакмицама били су 
присутни електричари и један бравар. 
 
      Док је трајала летња сезона на отвореним базенима, радници сектора су заменили песак и 
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антрацит у два филтера и извршили санацију рупа на шкољки затвореног олимпијског базена.   
      Током сезоне радници сектора који су везани за рад на базену радили су у три смене, како би се 
задовољио квалитет воде. Пријављени кварови и недостаци уклањани су у ходу.  
      У хали „Мирослав Антић“  извршено је хобловање и лакирање паркета. 
      У хали „Душна Радовић“радници су скинули металну заштиту са прозора и исту поново 
монтирали по завршетку постављеног новог стакла. Офарбане су линије на паркету, као и рекет 
испод оба коша. 
      У 2019.год. извршено је сервисирање чилера у хали и на клизалишту. Почетком децембра 
месеца скинут паркет у балон сали и почело прављење  леда на клизалишту.  
      Поред побројаних радова, радници техничког сектора учествовали су и у реализацији сајмова 
(сајам књига, аутомобила, воде, туризма, сајам лова и риболова).  
      Радници сектора имају свакодневно, обзиром на број објеката, најмање десет интервенција 
различитих врста, облика и обима, као што су: интервенције на електро инсталацијама, 
интервенције на електро опреми и арматури за осветљење, интервенције на водоводним и 
канализационим инсталацијама и арматури, интервенције на мрежи за грејање, интервенције на 
административној и спортској опреми (столарски и браварски радови на столовима, ормарима, 
регалима, вратима, паркету, спортским реквизитима итд).    
        Преко 80% документације за јавне набавке ( било које врсте ) се формира у техничком сектору, 
од дефинисања захтева за јавну набавку па до њене коначне реализације. 
   
             V   СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 

У односу на прошлу годину, служба има два радника мање због распоређивања на друге 
послове. Тако да службу обезбеђења чине: шеф службе, помоћник шефа и 9 радника обезбеђења. 
По закону о приватном обезбеђењу, сви поседују лиценце за рад у тој служби. Служба обезбеђења, 
24 сата, свакодневно обезбеђује објекте С.Ц.“Чаир“. У току године, служба је додатно ангажована 
око сајмова (лова и риболова, туризма, књига, аутомобила,...),око концерата, журки, смотри 
фолклора, утакмица у домаћем и међународном такмичењу. 

 У летњој сезони, на базенима, због повећаног броја купача и недостатка људства у самој 
служби обезбеђења, путем јавног тендера за контролу уласка и одржавања реда на тераси базена, на 
портирници базена у дневној смени, у току зимске сезоне за рад на клизалишту и за потребе 
одржавања сајма лова и риболова, ангажована је агенција „ДОБЕРГАРД“, која поседује лиценцу за 
обављање те делатности.  

Служба блиско сарађује са Полицијском управом Ниш, приликом провалних крађа и делује 
у садејству са њима на свим важнијим манифестацијама које се одржавају у нашим објектима.  
              Поред физичког обезбеђења, објекти Спортског центра покривени су видео надзором, 
противпожарним и противпровалним системом. Видео надзор у хали „ЧАИР“ је и даље ван 
функције. У хали ради само једна камера.  Ове године је замењено 16  камера и  ДВР, који покрива 
отворене базене. Старе камере са базена и ДВР су постављене у преноћишту „ЧАИР“.  Остаје да се 
са видео надзором реши још и хала „ЧАИР“ и да покривеност објеката буде на задовољавајућем 
нивоу. 
         . 
VI СЛУЖБА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА 
 
     Служба општих и правних послова  обављала је послове из описа радних места садржаних у 
Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова.  
 
     У току извештајног периода одржано је укупно једанаест седница Управног одбора  за које је 
припремљен материјал, сачињени записници и одлуке (урађене су 32 одлуке). Обављена је 
преписка са судовима и другим органима, праћени су законски прописи, проучавана је стручна 
литература, извршавана су решења надлежних органа, сачињене су разне врсте уговора, обављени 
су  административно-дактилографски послови, извршен је пријем, евидентирање, архивирање и 
отпремање поште, вршено је евидентирање уписивањем у књигу-деловодни протокол свих писаних 
аката (дописи, уговори, потврде, понуде и друго), вршена је  израда и евиденција путних налога, 
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умножавање документације, пријем странака, усмена и писана комуникација са корисницима 
услуга, правним и физичким лицима, пружена су потребна обавештења и обављени су сви други 
послови из домена рада службе.  
     У току 2019. год. са свим запосленима закључен је нови уговор о раду којим су обухваћени 
анекси уговора о раду и извршено је усаглашавање са новим Правилником о раду.  
     Предузимане су радње у   судским поступцима  и поступцима преко јавног извршитеља ради 
наплате  потраживања од дужника за извршене услуге. Вођени су поступци за накнаду штете по 
тужбама корисника услуга.  
      У области рада и радних односа, у зависности од потреба, вршено је распоређивање запослених 
на друга радна места, урађена су решења о коришћењу годишњег одмора, плаћеног одсуства и сл. 
     У централном регистру обавезног социјалног осигурања извршана је промена података о 
занимању стеченом школавањем и података о занимању према радном месту и степену стручне 
спреме према радном месту, према новом шифарнику занимања.   
     Због недостатка радника за обављање послова појединих радних места извршен је пријем у 
радни однос  на одређено пет запослених и ангажована су лица за привремено обављање послова са 
којима су закључени уговори, извршено је пријављивање на обавезно социјално осигурање односно 
одјављивање по завршеном послу. Број ангажованих лица по основу радног односа на одређено 
време и привременог ангажовања кретао се увек у законски дозвољеном проценту. Највећи број 
ових лица био је ангажован у току летње сезоне на безенима. Један део послова око одржавања 
објеката и послова службе обезбеђења био је реализован преко специјализованих агенције  
закључењем уговора у поступку јавне набавке. 
     Остварена је сарадња са службама и институцијама ван Установе ради испуњења њихових 
захтева односно ради достављања потребних података и документације, као и сарадња са службама 
и секторима у оквиру Установе, у погледу израде одређених аката, достављања потребних 
података, информација и сл.   
     На почетку извештаје године у сталном радном односу било је 120 запослених.  На крају 2019. 
год. у Установи је било 122 запослених од ког броја је 117 у сталном радном односу и 5 у радном 
односу наодређено време ( три дипломирана професора визичког васпитања и спорта, један дипл. 
правник и један електричар). Мањи број запослених на крају извештајне године је последица 
одласка у пензију и престанка радног односа на лични захтев. Дозвољени број запослених у радном 
односу на неодређено време према Градској одлуци о максималном броју запоследних на 
неодређено време је 125. 
     Квалификациона структура  запослених у радном односу на неодређено време на дан 31.12.2019. 
год.: 

• 1. степен-основна школа:.....................13 
• 2. степен стручне спреме-ПК.................1 
• 3. степен стручне спреме-КВ...............25 
• 4. степен стручне спреме-ССС............40 
• 5. степен стручне спреме-ВКВ...............3 
• 6.1. степен стручне спреме-ВШС...........4 
• 7.1. степен стручне спреме-ВСС..........27 
• 7.2 степен са титулом магистра.............2 
• 8. степен са титулом доктора наука.......2 

                     Укупно:..................................................117 
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VII СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Укупно спроведено набавки у 2019.г: 
 

Набавке на које се закон не примењује  : 

1. чл.39.ст.2 ................................... 79 
2. чл.7.ст.1.тач.1...............................1 
3. чл.7.ст.1тач.6................................3 
 
 УКУПНО НАРУЏБЕНИЦЕ  83 
 
4. ЈНМВ -  чл.39.ст.1. ЗЈН………………………………… 5 
5. ЈНВВ – чл.32.ЗЈН отворени поступак ………. ............. 1 
6. ОКВИРНИ СПОРАЗУМ……………………………….  1 
                                                                                       УКУПНО 90 

               Напомена:   
                Преостале набавке које су биле  планиране  Планом  јавних набавки за 2019.год.  нису 
реализоване јер није исказана потреба за покретање поступака, или нисмо добили сагласност 
градске управе. 
 
VIII  ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 
 
У складу са обавезама из безбедности, здравља на раду и заштите од пожара и у циљу добијања 
стручних налаза уз поштовање рокова за обављање истих, у протеклом периоду обављени су 
периодични прегледи: 
- Преглед и испитивање услова радне околине.Столарска и браварска рад. (летњи)      08.10.2019. 
- Преглед ел. инсталације паник осветљења - клизалиште                                                 26.07 2019. 
 - Преглед ел. инсталације паник осветљења - базен                                                           26.07.2019. 
- Преглед и испитивање громобранске инсталације  – хала                                               01.10.2019. 
 -Преглед и испитивање громобранске инсталације  – клизалиште                                  01.10.2019. 
- Преглед и испитивање електроизолационе опреме                                                          01.10.2019. 
 -Преглед и испитивање вентилације са ПП клапнама - хала                                            12.12.2019. 
- Преглед и испитивање електричне инсталације  - хала                                                   12.12.2019. 
- Преглед и испитивање опреме за рад -  дизел виљушкар, абрихтер, комбинована  
    столарска  машина                                                                                                             12.12.2019.                                                                                                                                                                                      
 -Преглед и испитивање услова радне околине.столарска и браварска рад.(зимски)     10.12.2019.                                                                  
 -Преглед противпожарних апарата као и хидрантске инсталације у свим објектима спортског 
центра. 
- Преглед система за дојаву пожара у хали “ЧАИР“, ош. „Душан Радовић“ и ош.“Мирослав Антић“. 
Извршени периодични здравствени прегледи радника који раде на радним местима са повећаним 
ризиком у циљу оцене здравствене способности истих.  
Урађена дератизација и дезинсекција у објектима спортског центра.  
Извршена је набавка опреме и средстава за личну заштиту радника у складу са опредељеним 
средствима. 
      
                                                                                           Установа Спортски центар '' Чаир '' 

                                                                                                             Директор 
                                                                                                       др Драган Перић    
 
 
                            

       ______________________________ 
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