
 
 
 
 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 Града Ниша", број 125/2008), 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од  17.03.2017. 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.- 31.12.2016. године. 
 
 II   Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Установе за физичку 
културу Спортски центар „Чаир“ за период 01.01.- 31.12.2016. године доставља се 
председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице 
Скупштине Града.  
 

III    За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређују се Горан Ђорђевић, Градскa управа града Ниша – 
Секретаријат за омладину и спорт и Бобан Стојановић, руководилац  Службе за 
финансије и рачуноводство у Установи за физичку културу Спортски центар „Чаир“. 
  

 
 

 
 
Број: 363-4/2017-03 
У Нишу, 17.03. 2017. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 



На основу члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/08 и 143/16), 
 Скупштина Града Ниша на седници одржаној _____ 2017. године 
доноси 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Установе за физичку културу 
Спортски центар „Чаир“ за период: 01.01–31.12.2016. године, број 01-278/1 од 
09.02.2017. године,  који је  Одлуком број 01-292/1 од 10.02.2017.године 
усвојио Управни одбор ове Установе. 
 
 II Решење доставити Установи за физичку културу Спортски центар 
„Чаир“ и Секретаријату за омладину и спорт.  
 
 
Број: _______________ 
У Нишу, ____________ 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

 
                                Председник 

 
            Мр Раде Рајковић 

 
      
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
     О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
 Статутом Града Ниша је у члану 37. став 1. тачка 24. прописано да 
Скупштина Града Ниша разматра и усваја годишње извештаје о раду  
установа и других јавних служби чији је оснивач  Град. 
  На основу  члана 27. Статута Установе  Управни одбор Установе је,  на 
седници одржаној 10.02.2017.године,  усвојио  Извештај о пословању  
Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за период: 01.01.–
31.12.2016. године број 01-278/1 од 09.02.2017.  године.   
 Пословање је пратило програм рада Установе за 2016. годину у свим 
службама, кроз реализацију послова у свим секторима и службама и то: 
сектору за спорт, сектору за финансије,  сектору  маркетинга, комерцијале и 
угоститељства, сектору за техничке послове, служби обезбеђења,  служби 
општих и правних послова и служби за јавне набавке. 
 Осим  реализације програмских активности у Извештају је дат и 
преглед финансијског пословања Установе који је у складу са Одлуком о 
буџету Града Ниша за 2016. годину и Финансијским планом Установе за 
физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2016. годину. 
 Имајући у виду да је Извештај о пословању Установе за физичку 
културу Спортски центар „Чаир“  за период  01.01-31.12.2016. године 
сачињен у складу са законом и прописима Града, као и циљевима садржаним 
у оснивачком акту Установе, предлаже се доношење решења као у 
диспозитиву. 
                           
 

                                                   Овлашћено лице-по овлашћењу в.д. 
    Начелника Градске управе Града Ниша 

 
                                                                      
                                                                        _____________________        
                                                                                Горан Ђорђевић   
   
 
 





 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ  
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ  

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР''  
ЗА ПЕРИОД: 01.01. - 31.12.2016. ГОДИНЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    09.02.2017. 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. - 31.12.2016. 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 
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-  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. 

 
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 – 31.12.2016. године, програмске активности Установе су се одвијале 
преко сектора и служби и то: 

 
1. СЕКТОР ЗА СПОРТ 

 
     2. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ 
         А. Финансијско - књиговодствена служба 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 хотела 
Г. Служба угоститељства 

 
     4.  СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
         A. Служба грађевинског одржавања  

    Б. Служба електро и машинског одржавања 
    В. Рачунско-информациони центар 
 

     6. СЛУЖБА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
     7. СЛУЖБА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА 
 
     8. СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
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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 одржана је утакмица 
репрезентације Србије у рукомету-мушка селакција, Балкански шампионат у кик боксу,  
Карате куп, Куп Радивоја Кораћа, Кошаркашка утакмица женске репрезентације Србија-
Украјина, утакмице државног првенства у свим дворанским спортовима , Мјузикл „Пепељуга“ 
итд. 

На затвореном базену је одржана ревијална утакмица репрезентације Србије у 
ватерполу, Светосавски бал на води, као други пливачки митинзи,  

У хали Мирослав Антић су одржавани   турнири  у каратеу, џудоу и теквонду. 
         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 2016. години је на свим објектима искоришћено укупно 42.377 сати.  

У табелама се види и број неискоришћених сати у објектима центра, по клубовима. 
Требало би у наредном периоду боље организовати распоред термина , јер очигледно 

да постоји део термина који клубови нису користили,а који би се могли искористити на бољи 
начин. 
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Искоришћеност капацитета по објектима  
Подаци су дати у часовима коришћења 
 

р.б
р. ОБЈЕКАТ ТРЕНИНЗИ 

УТАКМИЦЕ,
ТУРНИРИ 

НЕИСКОРИШ
ЋЕНИ 

ТЕРМИНИ УКУПНО(3+4) 
1 2 3 4 5 6 

1 Хала "Чаир" 2848 466 465(12,3%) 3314 

2 Остали простори 
Хале „Чаир“ 1086     1086 

3 Мала сала хале Чаир 3128 308 888(20,5%) 3436 

4 Базен 17477 158   17635 

5 Фитнес 2577     2577 

6 Куглана 1499 227   1726 

7 Сала за бор.спорт.1 648     648 

8 Сала за бор.спорт.2 292     292 

9 Отворени базен 605     605 

10 Балон сала  1421   122(8,58%) 1421 

11 Клизалиште 453     453 

12 Терен са вештачком 
травом 140     140 

13 Сала за борилачке 
спортове '"Софка" 3081     3081 

14 Сала "Душко 
Радовић" 1361 593   1954 

15 Сала "Мирослав 
Антић" 1525 768 295(11,4%) 2293 

16 Остали простори 
Сале „Мика Антић“ 354     354 

17 Стонотениски дом 1206 156   1362 

  УКУПНО 39701 2676 1770 42377 
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ПРЕГЛЕД ИСКОРИШЋЕНОСТИ ТЕРМИНА ПО ОБЈЕКТИМА 
 
 
 

 
КУГЛАНА 

   
 САЛА  ЗА БОРИЛАЧКЕ СПОРТОВЕ БАЗЕН 1 

Р.БР. КЛУБ ТРЕНИНГ УТАКМ. 
 

Р.БР. КЛУБ ТРЕНИНГ 
1 ЧАИР (М.Ж) 678 67 

 
1 ТК АСТЕРИКС 522 

2 НИШ-ПУТ 235 136 
 

2 ЛАЗ.ВР.НОВИ САД 126 

3 МЕРАКЛИЈЕ 299 24 
 

  УКУПНО 648 
4 НИШ-ПУТ(Ж) 69   

    5 КОМЕРЦИЈАЛА 188   
    6 ТУРНИРИ 30   
    

  УКУПНО 1499 227 
 

 САЛА ЗА БОРИЛАЧКЕ СПОРТОВЕ БАЗЕН  
2.1 

     
Р.БР. КЛУБ ТРЕНИНГ 

     
1 ЏУДО КЛУБ ВУК 80 

 
БАЗЕН ЧАИР 

  
2 КК МОКУСО 106 

Р.БР. КЛУБ ТРЕНИНГ УТАКМ. 
 

3 АК ЖЕЛЕЗНИЧАР 102 
1 ПК СВ.НИКОЛА 3328 24 

 
4 АИКИДО КЛ.Б.Б. 4 

2 ПК НИШ 2005 3318 12 
 

  УКУПНО 292 
3 ВК НАИС 2274 96 

    4 КСП НИШ 2345 12 
  

ФИТНЕС САЛА БАЗЕН 
5 КСП СИРЕНЕ 2342   

 
Р.БР. КЛУБ ТРЕНИНГ 

6 
РК НАИСУБ 

ДИВ 793 14 
 

1 ВК НАИС 140 
7 РК ГУСАР 807   

 
2 ОК НИШ 96 

8 РК НАИСУБ  807   
 

3 КК КОНСТАНТИН 104 
9 РК ТРИТОН 807   

 
4 ЖРК НАИСА 74 

10 ДЕЛФИН 502   
 

5 АК ЖЕЛЕЗНИЧАР 106 
11 СПИН 154   

 
6 ФИТНЕС ЖЕНЕ 256 

  УКУПНО 17477 158 
 

7 КОМЕРЦИЈАЛА 1801 

     
  UKUPNO 2577 

 
СОФКА 

      Р.БР. КЛУБ ТРЕНИНГ 
     1 БК РАДНИЧКИ 742 
     2 КБК РАДНИЧКИ 879 
     3 ТАБОО 609 
     4 ЏК НИШ 749 
     5 ТЕКВОНДО СН 102 
       УКУПНО 3081 
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ХАЛА МИРОСЛАВ АНТИЋ                                        ХАЛА ДУШКО РАДОВИЋ 

Р.БР
. КЛУБ 

ТРЕНИН
Г 

УТАК
М. 

НЕИСКОРИШЋЕ
НИ ТЕРМИН 

 

Р.БР
. КЛУБ 

ТРЕНИН
Г 

УТАКМ
. 

1 
ШКОЛСКИ 
ТЕРМИН 121.5 12.0 21 

 
1 ОКК ЈУНИОР 266,5 114 

2 ОК ДЕСЕТКА 88.5 56.0 7.5 
 

2 ЖКК СТУДЕНТ 377 66 
3 ЖОК СТУДЕНТ 37.0 22,5 21 

 
3 КК НИШ 345,5 110 

4 МИЛЕНИЈУМ 162.0 55.5 46 
 

4 ОКК НИБАК 126,5 78,5 
5 КАРАТЕ   35.5   

 
5 НАИСУС 12 72 

6 ОК НИШ 52.0 10.0 37.5 
 

6 
ОКК 

КОНСТАНТИН 144,5 92 
7  КМФ КАЛЧА 86.5 14.5 22 

 
7 КОНТР.ТРЕНИНГ 79 6 

8 ЖРК НАИСА 116.0 63.0 24.5 
 

8 
ШКОЛСКИ 
ТЕРМИН 265 97,5 

9 УНИВЕРЗИТЕТ 33.0 35.0   
 

9 СТРЕЛИЧАРИ 407 100 
10 КОМЕРЦ.ТЕРМИН 85.0 58.0 22.5 

 
10 СТЕНА 221 33 

11 КМФ НИШ 92 66.5 16.0 11 
 

  УКУПНО 1361 593 
12 ВИНТЕР СПОРТ 64.0 31.5 21 

     13 ТЕКВОНДО   22.0   
     14 АКАДЕМАЦ 7.5 14.0 4.5 
     15 ЕКОНОМИСТ 6.0 19.5 2 
     

16 

КОШАРКАШКИ 
КЛУБ 

КОНСТАНТИН 14.5 116.5 11 
     17 СД НИШАВА   7.0   
     

18 
ОДБОЈК.СЕЛЕКЦИ
ЈА   34.5   

     
19 

ПУТ 
ИНЖИЊЕРИНГ 9.0 20.0   

  
СТОНИ ТЕНИС 

 
20 ОК СТАМПЕДО 18.0 19.5 4 

 

Р.БР
. КЛУБ 

ТРЕНИН
Г 

УТАКМ
. 

21 КМФ РАДНИЧКИ   6.0   
 

1 НАИС 119   
22 ЏУДО   47.0   

 
2 СТОНИ  158 31 

23 ГИМНАСТИКА   10.0   
 

3 ЖЕЛЕЗНИЧАР 290 14 
24 ПЛЕС   36.0   

 
4 Ј. КОЛУМБО 331 29 

25 ОК НИБАК   2.0   
 

5 МЕДИЈАНА 227 34 
26 РК МЛАДОСТ 37.5 5.0 3 

 
6 МЕДИЈАНА ИНК. 70 5 

27 РК ЖЕЛЕЗНИЧАР 104.5 12.0 36.5 
 

7 МОСТЕЛАРИЈА 11 25 

28 ДИЗИЧИ ТЕГОВА 416.0 10.0   
 

8 НАИССУС   18 

  УКУПНО 1525 768 295 
 

  УКУПНО 1206 156 
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ХАЛА ЧАИР МАЛА САЛА  ХАЛЕ ЧАИР

Р.БР КЛУБ ТРЕНИНГУТАКМ.

НЕИСКОР
ИШЋЕНИ 
ТЕРМИН Р.БР. КЛУБ ТРЕНИНГУТАКМ.

НЕИСКО
РИШЋЕ

НИ 
ТЕРМИН

1 НАИСА 531 41 77 1 КОНСТАНТИН 304 12 158
2 ЖЕЛЕЗНИЧАР 271 15 87 2 ОК НИШ 299 17 141
3 КОНСТАНТИН 813 96 101 3 ЖКК СТУДЕНТ 252 `23 103
4 ОК НИШ 498 66 93 4 ЖОК СТУДЕНТ 235 24 101
5 ЖКК СТУДЕНТ 17 3 2 5 ДЕСЕТКА 475 43 61
6 ФК КАЛЧА 137 23 16 6 МИЛЕНИЈУМ 237 32 56
7 КМФ НИШ 92 53 8 6 7 НИБАК 259 20 43
8 ОК МИЛЕНИЈУМ 10 2 8 ЈУНИОР 172 45 35
9 РК МЛАДОСТ 58 37 9 КК НАИСУС 63 23 9

10 ОККЈУНИОР 29 11 3 10 КК НИШ 147 22 38
11 КОПЕРНИКУС 56 8 11 11 УНИВЕРЗИТЕТ 120 9 19
12 ШКОЛСКО ПРВ. 81 79 6 12 РАДСКА УПРАВ 32
13 ФФК 82 8 13 ФФК 305 74
14 ЖОК СТУДЕНТ 36 20 14 ЧАИР 22 4
15 КОШ.СУДИЈЕ 12 15 КОШ.СУДИЈЕ 5
16 РК РАДНИЧКИ 4 16 СТАМПЕДО 92 50 22
17 МЕДИЦИНСКИ 28 11 17 НИС 2
18 СТРЕЛИЧАРИ 19 19 18 МЕДИЦИНСКИ 77 19
19 УНИВЕРЗИТЕТ 32 32 3 19 ТРИЈУМФ 12 11 5
20 НИБАК 29 6 3 20 СТОНИ ТЕНИС 18

21 НАИСУС 4 4 УКУПНО 3128 308 888
22 КК НИШ 7 6 1
23 СТАМПЕДО 1 1
24 ПОЛИЦИЈА 14
25 РК ВЛАСИНА 2 2
26 ВИНТЕР СПОРТ 1 1
27 ДЕСЕТКА 7 7
28 ЏК КИНЕЗИС 8 8
29 АКАДЕМАЦ 6 6
30 ЕКОНОМИСТ 2 2

УКУПНО 2848 466 465  
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II СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 

      
 
        а . Приходи од буџета 
         
       

ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И УТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ГРАДА НИША                                                                                                                                                                               
ЗА ПЕРИОД  01.01. - 31.12.216. ГОД. 

      
    

101531882 
 

      Пренето из буџета   

Поз. 
К-

то ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ПЛАН Реализација 
% 

  7911 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 278,581,000.00 161,882,674.24 58.11 
УКУПНО :   278,581,000.0 161,882,674.24 58.11 

      
      
        Књижење исплата код корисника буџетскх средстава   

Поз. К-
то ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ПЛАН Реализација % 

215 4111 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 46,579,000.00 46,578,999.00 100.00 
216 4120 Социјали доприноси на терет послодавца 8,368,000.00 8,232,413.00 98.38 
218 143 Отпремнине и помоћи 6,783,000.00 2,000,438.20 29.49 
221 4212 Енергетске услуге 178,372,000.00 80,985,550.37 45.40 
221 4213 Комуналне услуге 15,206,000.00 10,157,704.47 66.80 
221 4215 Трошкови осигурања 2,394,000.00 631,412.99 26.37 
224 4243 Медицинске усуге 1,061,000.00 652,900.00 61.54 
224 4249 Остале специјализоване услуге 5,742,000.00 4,312,359.35 75.10 
225 4250 Текуће поправке и одржавање 5,070,000.00 3,570,735.39 70.43 
226 4268 Матер. за одрж. хигијене и угоститељство 1,365,000.00 561,690.00 41.15 
226 4269 Матер. за посебне намен 1,377,000.00 353,868.00 25.70 
228 4651 Остале донације и трансфери 2,335,000.00 1,947,814.00 83.42 
230 4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 2,000,000.00 659,348.47 32.97 
232 5122 Административна опрема 937,000.00 508,000.00 54.22 
232 5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 429,000.00 428,400.00 99.86 
232 5129 Опр. за произв, мотор. непокр. и немот. опр. 563,000.00 301,032.00 53.47 
УКУПНО:   278,581,000.00 161,882,675.24 58.11 
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ИЗВЕШТАЈ                                                                                                                                                                                                                       
О  РЕАЛИЗАЦИЈИ  ПЛАНА  СОПСТВЕНИХ  ПРИХОДА  ИНДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА                                                                

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' - ПЕРИОД :  01.01. - 31.12.2016. 
    

          
Поз. К-

то ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ПЛАН Реализација % 

  7145 ПРИХОДИ ОД БОРАВИШНИХ ТАКСИ 400,000.00 252,670.00 63,17 
  7411 ПРИХОДИ ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА 50,000.00 26,859.29 53,72 
  7412 ДИВИДЕНДЕ БУЏЕТА ОПШТИНА 200,000.00 91,570.50 45,78 
  7421 ПРИХОДИ ОД УЛАЗНИЦА 36,593,000.00 21,319,480,88 58,26 
 7421 ПРИХОДИ ОД ШКОЛА И ОБУКА 2,800,000.00 1,723,500.00 61,55 
  7421 ПРИХОДИ ОД ЗАКУПНИНА 20,000,000.00 13,221,292.93 66,11 
  7421 ПРИХОДИ ОД ХОТЕЛА 4,600,000.00 2,524,593.06 54,88 
  7451 ОСТАЛИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 7,000,000.00 4,202,200.38 60,03 
  823 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 1,800,000.00 1,161,889.95 64,55 
  УКУПНО : 73,443,000.00 44,524,056.99 60,62 
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ИЗВЕШТАЈ       
                                                                                                                                                                                                               

О  РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА РАСХОДА НА ТЕРЕТ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА .                                                                      
СПОРТСКИ ЦЕНТАР''ЧАИР'' - ПЕРИОД :  01.01. - 31.12.2016. 

 
Поз. К-

то ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ПЛАН Реализација % 

215 4110 Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 26,400,000.00 21,099,377.15 79.92 

216 4120 Социјални доприноси на терет 
послодавца 5,200,000.00 3,858,026.00 74.19 

217 4131 Накнаде у натури 200,000.00 0.00 0.00 
218 4140 Социјална давања запосленима 670,000.00 720,781.23 107.58 
219 4151 Накнаде трошкова за запослене 6,300,000.00 3,382,113.04 53.68 
220 4160 Накнаде запосенима и ост. пос. расх. 16,000.00 0.00 0.00 
221 4210 Стални трошкови 5,124,000.00 2,995,913.51 58.47 
222 4220 Трошкови путовања 450,000.00 351,622.00 78.14 
 223 4231 Административне услуге 26,000.00 0.00 0.00 
223 4232 Компјутерске услуге 920,000.00 212,000.00 23.04 

223 4233 Услуге образовања и усавршавања 
запослених 630,000.00 297,324.00 47.19 

223 4234 Услуге информисања 655,000.00 351,534.04 53.67 
223 4235 Стручне услуге 427,000.00 300,455.52 70.36 
223 4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 415,000.00 61,700.00 14.87 
223 4237 Репрезентациј 801,000.00 692,483.92 86.45 
223 4239 Остале опште услуге 3,376,000.00 2,323,261.13 68.82 
224 4243 Медицинске услуге 488,000.00 193,406.00 39.63 
224 4249 Остале специјализовне услуге 760,000.00 32,100.00 4.22 

225 4251 Текуће поправке и одржавање зграда 
иобјеката 1,605,000.00 449,443.60 28.00 

225 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 4,624,000.00 1,241,792.68 26.86 
226 4260 Материјал 5,785,000.00 1,902,609.85 2.89 
227 4310 Амортизација некретнина и опреме 1,124,000.00 0.00 0.00 
227 4313 Остала основна средства 43,000.00 0.00 0.00 
228 4650 Остале дотације и трансфери 360,000.00 450,324.00 125.09 
229 4820 Порези, обавез.таксе, казне и пенали  1,200,000.00 695,486.27 57.96 

230 4830 Новчане казне и пенали по решењу 
судова 500.000.00 194,022.82 38.80 

232 5120 Машине и опрема 2,909,000.00 808,239.10 27.78 
233 5231 Залихе робе за даљу продају 2,435,000.00 648,177.77 26.62 

  УКУПНО : 73,443,000.00 43,262,193.63 58.91 
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Установа за физичку културу Спортски центар ''Чаир'' – Ниш је у пословању у периоду 
01.01.2016. до 31.12.2016. год. обављала поверену делатност у складу са утврђеним планом 
рада. 
Финансијски резултат за 2016. 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 1 и табели 2 које су дате у прилогу. 
Планирани приходи из буџета у обрачунском периоду су износили  278.581.000,00 
Остварени приходи из буџета у обрачунском периоду су износили  161.882.674,24 или  
58,11 % 
Планирани расходи по основу остварених прихода из буџета су износили  278.581.000,00 
Остварени расходи по основу остварених прихода из буџета су износили 
161.882.675.24  или  58,11 % 
 
 
Планирани приходи из текућег пословања – сопствени приходи, су износили   73.443.000,00 
Остварени приходи из текућег пословања – сопствени приходи, су износили 
44.524.056,99  или  60,62 % 
Планирани расходи по основу сопствених прихода су износили   73.443.000,00 
Остварени расходи по основу сопствених прихода су износили    43.262.193,63  или  
58,91 % 
 
 
Планирани УКУПНИ приходи  у обрачунском периоду су износили   352.024.000,00 
Остварени  УКУПНИ приходи  у обрачунском периоду су износили   206.406.731,23  или  
58,63 % 
Планирани УКУПНИ расходи  у обрачунском периоду су износили    352.024.000,00 
Остварени  УКУПНИ расходи у обрачунском периоду су износили    205.144.868,87  или  
58,27 % 
 
 
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 без застоја. 
 
б) МАГАЦИНСКО ПОСЛОВАЊЕ: пријем и издавање робе, пријем и издавање улазница за 
базен,  издавање робе за одржавање хигијене у Центру и другим 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. 
 
г) ФАКТУРИСАЊЕ:  редовно месечно фактурисање корисницима пословног  простора, као и 
остала фактурисања за извршене услуге, продају улазница и сл.  
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д)  ПРИПРЕМА СВИХ ВРСТА УГОВОРА ЗА ПОТРЕБЕ УСТАНОВЕ С.Ц. „ЧАИР“, 
ПРОГРАМИМА И МАНИФЕСТАЦИЈАМА 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. 
 
      1. СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
 
а)  КУП „Радивоја Кораћа“   18.02.-21.02.2016.     600.000,оо са ПДВ-ом 
б)  I Међународни турнир у теквондоу  21.05.2016.     160.000,оо са ПДВ-ом 

       
2. САЈМОВИ 
 
 

а)  САЈАМ ЛОВА И РИБОЛОВА „НИШ 2016“ 13. - 17.04.2016.год. 
    - закуп  1.335.360,00 дин. са ПДВ-ом 
    - улазнице     721.900,00 дин.  са ПДВ-ом 
            _______________________   
       2.057.260,00 дин.  са ПДВ-ом 

 
б)  САЈАМ ТУРИЗМА (ТОН)  26. - 28.04.2016.год. 
       720.000,00 дин. Са ПДВ-ом    
ц)   САЈАМ АУТОМОБИЛА (СИТИ ЦЕНТАР)....7-9.10.2016  480.000,оо са     ПДВ-ом   
(допис управе за Омладину и спорт 1081-2/2016-19 од 1.6.2016) 
д)  САЈАМ КЊИГА (НКЦ)..25.11.-3.12.2016..................604.800,оо са ПДВ-ом 
 
3. МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
   
а)  Игре на води...(КОМ 018)....8.08.2016..............................36.000,оо са ПДВ-ом 
б) MAGIC TRON...17.11.2016.  Од 17-22,оо........................180.000.оо са ПДВ-ом 
ц) НАИСУС ФЕСТ...9.12.2016...............................................360.000.оо са ПДВ-ом 
д) ПЕПЕЉУГА........18.12.2016..............................................360.000,оо са ПДВ-ом 
             
Мотивациони говор г-дина Ника Вујичића  19.04.2016.год. – без накнаде 
  (одлука Градоначелника бр. 449/2016-01од 22.02.2016.год.)     
ОСТАЛО 
 

1. Анекс Уговора „ФРИКОМ“ за период 01.06.2016.-31.08.2018.год.- 675.000,00 дин.  
са ПДВ 

2. Анекс Уговора „НЕСТЛЕ“ за период 01.06.2016.-31.08.2018.год.- 337.500,00 дин.  
са ПДВ 

3. Уговор за рекламу „НЕСТЛЕ“ за период 01.06.2016.-31.08.2018.год.- 91.800,00 дин.  
са ПДВ 

4. Конвенција СНС 1.4.2016 у Хали Чаир …............360.000,оо са ПДВ-ом 
 

 
УГОСТИТЕЉСТВО 
 
Укупан бруто приход у 2016.год.................................1.215.180,оо дин. 
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ПРЕГЛЕД ПРОДАТИХ УЛАЗНИЦА 2016 
 

2016 
улазница 

базен 
200,00 

улазн
ица 

базен 
попуст 

дечија 
базен сауна 

мес.
базе

н 

мес.б
аз.сау

на 

обука 
непли
вача 

школа 
пливања 

школа 
клизањ

а 

дневна 
боди 

билдинг 

мес.бо
ди 

билдин
г 

месечн
а 

фитнес 

јануар 1361 638 132 319 18 10   2 38 54 5 12 
фебруар 2298 730 280 411 31 16 15 10 23 38 11 19 
март 1529 1403 90 140 15 3 6 9   47 6 15 
април 1393 838 105   9   11 10   36 7 5 
мај 1294 336 94       11 2   26 11 12 
јун 947 86 1903       37 4   50 3 10 
јул     4123       107 16   1   5 
август 10   2102       39 14   9 3 4 
септембар 2644 348 405   4   10 2   35 1 6 
октобар 1118 1156 88   19         54 12 8 
новембар 1272 841 99   16         27 10 10 
децембар 981 181 55 123 12         39 10 5 

укупно 14847 6557 9476 993 124 29 236 69 61 416 79 111 
 

2016 

Уплат
е на 

рачун клиза
ње 

клизање 
попуст 

аква 
аеробик тае бо 

базен 
300 

карте 
од 

17,00 

јануар  5561 308 10 11       
фебруар  2110 156 10 17       
март  63 34 15 20       
април      10 17       
мај                
јун          12232 621   
јул      10 10 22126 1245   
август      6 7 9752 22   
септембар      8 10       
октобар                
новембар      10 12       
децембар  1578 191 2 15       
укупно 8966 9312 689 81 119 44110 1888  

 
 
 
 
 Служба хотела  
 
 
 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 били су наши гости у 
2016.години. 
 Преноћиште има 33 собе са 75 лежаја а све послове обавља укупно 6 радника, од 
хигијене па до послова резервације, пријема гостију, пријаве страних гостију надлежној 
служби МУП-а, одјављивања гостију, издавања рачуна, итд. 
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 Сарадња са секторима Установе је била на задовољавајућем нивоу.  

Наплативост услуга је била задовољавајућа.  
Пратећи учинак Преноћишта од почетка рада 2013. године, уочава се променљиви 

тренд посећености, тако да то изгледа овако:  
2013 год.       2022 госта   - 3.691 ноћење        приход   5.759.084,оо дин.  
2014 год        1325 госта  -  2224 ноћења         приход    3.153.355,00 дин. 
2015 год.        1796 госта – 5210 ноћења         приход    6.887.950,00 дин 
 

 
                                     ГОДИШЊИ ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ НОЋЕЊА 
                                               ПРЕНОЋИШТЕ "Чаир" 2016 
месец број гостију број ноћења ukupno 
ЈАНУАР 105 111 239.600,oo 
ФЕБРУАР 71 148 207.275,oo 
МАРТ 61 100 82.160,oo 
АПРИЛ 221 354 517.615,00 
МАЈ 291 355 574.250,oo 
ЈУН 115 186 316.805,oo 
ЈУЛ 62 174 114.950,oo 
АВГУСТ 120 344 267.005,oo 
СЕПТЕМБАР 163 443 380.835,oo 
ОКТОБАР 152 256 274.515,00 
НОВЕМБАР 160 367 318.530,00 
ДЕЦЕМБАР 238 366 1.073.105,00 
  1.759 3.204 4.366.645,00 
        

 
 

Због недостатака материјалних средстава многи од планова, разговора и договора  
остали су нереализовани.  

С обзиром да тренутно у граду постоји 12 хотела и преко 50 објеката типа хостела и 
преноћишта, који су новијег датума градње и много боље опремљени,  конкуренција за 
привлачење гостију је све већа.  

 
Служба угоститељства 
 

               У 2016.години служба је остварила укупан бруто приход у износу од 1.215.180,00 
дин.што је смањење у односу на 2015.годину а из разлога што служба није покривала летњу 
сезону на отвореним базенима док у исто време је рађено реновирање затворених базена па 
је и промет у „Ноћном клубу“ био изузетно слаб. Служба је радила на свим дешавањима у 
Хали као што су „Куп Радивоја Кораћа“, Сајам лова и риболова, Сајам туризма, Сајам 
аутомобила, Сајам књига и другим спортским и осталим дешавањима. 
Још један од разлога мањег промета је и изостанак већих концерата на којима је могуће 
остварити значаје приходе.Због непланираног смањења активности дошло је и до повећаног 
отписа робе којој је истекао рок употребе. 
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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 радника, 2 столара и по један  , 
зидар, механичар и водоинсталатер – укупно 14 радника, 1 електро техничар и  4 радника са 
ВСС техничке струке ). Рад радника у сектору је организован у две а лети у три смене а 
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, 
 -   поступци око пријаве и наплате штета преко осигуравајуће куће, 
 -   припрема техничке спецификације за јавне набавке, 
-    и остали послови 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.  

Од капиталних инвестиција рађена је и  2.фаза санације затворених базена  – а уз 
наше учешће у комисијама за спровођење набавке и непосредног учешћа у праћењу 
спровођења динамике радова и непрекидних сугестија и консултација са извођачем,  
подизвођачима и надзорним органима. 
 У 2.фази реконструкције затворених базена урађени су следећи радови: 

- Израда клима коморе изнад рекреационог и дечијег базена 
- Израда хидроизолације изнад гардероба 
- Замена целог косог портала на рекреационом базену 
- Пескарење и фарбање противпожарном бојом челичне конструкције изнад 

олимписког базена 
- Замена дела ал.портала 
- Замена дела шкољке базена 
- Мол.фарбарски радови 

   У 2016 год је урађен и пуштен у рад аква парк на отвореном базену који садржи 3 
тобогана,рекреациони базен са водопадом ,џакузи седиштима,ваздушним јастуцима,воденим 
топовима и другим атракцијама. 

Испраћена је и динамика радова на отворени дечијим базенима (аква парк), где смо 
били у сталном контакту са извођачем радова, пратили динамику извоћења радова и имали  
сталне консултације. 
 Од радова на објектима, радници техничког сектора су радили следеће: на свим објектима је 
сервисирано 12 пумпи, 4 мотора, 2 електромоторна вентила итд . Сваку демонтажу и 
монтажу пумпе, мотора и остале опреме обављају радници СЦ '' Чаир ''. На објектима је 
замењено због лома око 14 м2 једноструког стакла и око  38м2 изопан ( двоструког ) стакла.  
Од радних машина и моторних возила у току 2016 године, сервисирани су један трактор и 
виљушкар, сервисирана тракторска косилица, сервисирана два ручна виљушкара, 
сервисирано постројење за прављење леда на клизалишту ( чилер).  

Дат је допринос од стране радника техничког сектора и на постављању нове сауне, јер 
је стара изгорела у пожару 15.03.2016.год. 
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           Радници сектора су ангажовани и на сервисирању и мањим  поправкама свих возила и 
радних машина Установе. 

Радници техничког сектора су у току 2016 год. уложили доста напора на побољшању 
услова експлоатације објеката а посебно на комплексу отворених базена код тобогана: 
радници сектора направили су комплетну надстрешницу површине 369м2 (још 234м2 
направљено од стране закупца). Поправљене и офарбане  кабине за пресвлачење, 
поправљене постојеће  надстершнице и сунцобрани на тераси базена. Пре почетка летње 
сезоне озидана и три шанка од стране закупца, а радници  техничког сектора су поставили 
све инсталације у шанковима (електро, вода, канализација). Такође направљене су и две 
надстрешнице изнад нових шанкова.  На отвореном дечјем базену поново су постављени 
дечји тобогани, дечја кућица, тунел за провлачење деце, водоскоци (делфин, гуска), 
ваздушна турбина, тобоган змија, дечја локомотива са прскалицама. Већи део ове опреме је 
после завршетка летње сезоне инсталиран на дечјем затвореном базену.  

По завршетку рада клизалишта, крајем априла месеца радници сектора демонтирали 
ограду клизалишта и  поставили паркет (ламинат) у балон сали, како би омогућили несметано 
одвијање тренинга спортских екипа. Ламинат је поново демонтиран за  потрбе клизалишта 
крајем новебра 2016.год. 
 Поред побројаних радова, радници техничког сектора,  имају свакодневно, обзиром на 
број објеката, најмање десет до петнаест 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 ). Редовно се према потреби врши фарбање и кречење 
службених просторија, ходника и холова, поправка поплочаних зидова и подова, 
интервенције на крововима  итд. Обзиром на већ остарелу и амортизовану покретну и 
непокретну опрему, свакодневне су бројне интервенције бравара, електричара, 
аутоматичара, механичара на отклањању кварова. 
          Радници техничког сектора су били и носиоци монтаже и демонтаже четири сајма који 
су се одржавали у хали Чаир (сајам туризма, сајам лова и риболова, сајам аутомобила, сајам 
књига), учествовали су на монтажи и демонтажи сајма у Нишкој бањи, као и многобројних 
спотских догађања како у Спорском центру тако и у граду.  
 Радници сектора су били ангажовани и на реализацији разних  спортских догађаја, 
концерата, промоција, презентација и др. Излазило се у сусрет свим организаторима разних 
манифестација, и све њихове захтеве смо испунили како би та манифестација протекла без 
икаквих проблема. 
 
         Током 2016.год. купљена су 4 нова  рачунара, није купљен ни један штампач ни  било 
шта  од рачунарске опреме, а било је 8 кварова рачунара који су поправљени и појачани. 
Било је 12 инсталација оперативног система.     
           Пружана је  помоћ у раду са рачунарима крајњим корисницима, а највише их је било у 
рачуноводству.  
          Настављено одржавање и ажурурање  новог сајта Чаира и Преноћишта.  Попуну сајта и 
разрађивање појединих страна радио је Рачунско информациони центар.   У 2016.год. је 
инсталиран и стављен у функцију сервер. 
          Успешно реализована прва фаза телекомуникационих  инсталација и видео надора. У 
другој фази реконстукције дефинисано је проширење телекомуникационе мреже, која је у 
завршној фази реализације.  
         Сопственим средствима СЦ „Чаирˮ реализован је видео надзор на простору аква парка. 
         Током 2016.год. успешно развијен и реализован систем карата. Исти подразумева 
јефтине карте, које су са бар кодом, које се на улазу очитавају. На тај начин смањена је 
могућност фалсификовања карата и укинут годишњи трошак за штампање карата. У плану је 
имплеметација постојећег система карата на турникете које поседује СЦ Чаир. 
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           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 
 
 
   Службу обезбеђења чине: шеф службе, помоћник шефа службе и 15 портира који 
свакодневно обезбеђују следеће објекте С.Ц. „ЧАИР“ и то: 
 

- СПОРТСКУ ХАЛУ „ЧАИР“ - 24,00 сата 
- ОЛИМПИЈСКИ БАЗЕН „ЧАИР“ И БАЛОН САЛУ – КЛИЗАЛИШТЕ – 24,00 сата 
- СТАДИОН „ЧАИР“ - од 7,00 – 19,00 сати 
- СПОРТСКУ САЛУ ПРИ О.Ш. „МИКА АНТИЋ“ - од 15,00 – 01,00 сат 
- СПОРТСКУ САЛУ ПРИ О.Ш. „ДУШАН РАДОВИЋ“ - од 15,00 – 01,00 сат 

 
 Служба обезбеђења свакодневно обезбеђује наведене објекте, а у току године је 
ванредно ангажована око Сајмова: (лова и риболова, туризма, књига, аутомобила), око 
концерата, разних журки, око међународних утакмица (КУП „ Радивоја Кораћа“,...). 
 
 Служба блиско сарађује са Министарством унутрашњих послова – Полицијска управа 
у Нишу (приликом провалних крађа) и делује у садејству са припадницима МУП-а на свим 
важним манифестацијама у оквиру наших објеката. 
   
   Због законске обавезе о обезбеђењу,13 радника је завршило обуку за стицање лиценце за 
рад на пословима физичко техничког обезбеђења од стране агенције „Едукатор“ из 
Београда. 
  Изградњом аква парка и повећањем броја купача недостатак радника је надомештен 
ангажовањем агенције за физичко  техничко обезбеђење , путем јавног тендера, и они су 
радили на контроли улаза и одржавање реда на тераси базена, као и на осталим објектима 
центра по потреби. 
 
 Поред физичког обезбеђења, објекти Спортског центра су покривени и видео 
надзором, који је због потапања просторија (у којима се налазе сервери), услед 
елементарне непогоде и даље ван функције, тако да и данас ради смањеним капацитетом, 
јер су нам 45 камера ван строја. 
 
          . 
VI СЛУЖБА ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА 
 
  Служба општих и правних послова је у току 2016. год., обављала послове из своје 
надлежности: припрема седница Управног одбора, стручна обрада и формирање одлука 
Управног одбора (одржано је осам седница и донето двадесет одлука), преписка са судовима 
и другим органима, праћење законских прописа и стручне литературе, извршење судских 
одлука и решења надлежних органа, израда општих аката, израда  разних врста уговора, сви 
административно-технички послови за директора Установе, а по потреби и за друге 
организационе јединице,  пријем, евидентирање, отпремање и архивирање поште, 
евидентирање уписивањем у књигу-деловодни протокол свих писаних аката (дописи, уговори, 
потврде, понуде и друго), оверавање здравствених књижица радника Установе и подношење 
захтева за издавање здравствених легитимација, израда и евиденција путних налога, 
умножавање документације, пријем странака, усмена и писана комуникација са 
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корисницима услуга, правним и физичким лицима, пружање потребних обавештења и други 
послови.  
 
   Оно што карактерише 2016. је смањење броја запослених у поступку рационализације јавног 
сектора. У складу са одлуком Скупштине града Ниша, којом је за Установу Спортски центар 
„Чаир“ предвиђен максимални број од 129 запослених, приступило се изради Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака. Правилником је 
предвиђено 129 извршилаца, тако да је престала потреба за радом  три  запослена којима је 
радни однос престао уз споразум о исплати новчане накнаде односно по решењу уз исплату 
отпремнине. На основу Правилника потписани су Анекси уговора о распоређивању са свим 
запосленима. 
  
    Сваког месеца, сачињаван је извештај о кадровским променама у Установи у претходом 
месецу (промене минулог рада, заснивање радног односа, престанак радног односа, промене 
коефицијента, ангажовање лица ван радног односа-привремени и повремени послови и 
уговор о делу, бруто и нето накнада) и исти је електронском поштом прослеђиван Централном 
регистру запослених. 
 
    Предузимане су радње у   поступцима  преко суда и јавног извршитеља ради наплате  
потраживања од дужника за извршене услуге. Вођени су поступци за накнаду штете по тужби 
корисника услуга и по тужбама запослених у Установи.  
 
     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, одсуства ради неге детета и сл.    
      Ангажована су лица за привремено обављање послова, са којима су закључени уговори о 
привременом ангажовању уз накнаду, извршено је пријављивање надлежним фондовима 
социјалног осигурања односно одјављивање по завршеном послу. По наведеном основу, у 
2016. год. било је 11 лица, који су били ангажовани у различитим периодима на пословима 
електричара, спасиоца, инструктора пливања  и инструктора клизања. Последњи уговори са 
привремено ангажованим лицима истекли су 31.12.2016. год.. 
Број запослених, кретао се од укупно 134 (132 у радном односу на неодређено време и 2 у 
радном односу на одређено време) на почетку извештајне године, до укупно   126 (у радном 
односу на неодређено време), на дан 31.12.2016. год. Установу је напустило 6 запослених: 3 
запослена у поступку рационализације, 2 запослена због испуњености услова за старосну 
пензију и 1 запослени на лични захтев. 
     Квалификациона структура  запослених у радном односу на неодређено време на дан 
31.12.2016. год.:   

• 1. степен-основна школа:..................15 
• 2. степен-ПК.................... ................... 1 
• 3. степен-КВ........................................28 
• 4. степен-ССС.....................................40 
• 5. степен-ВКВ........................................4 
• 6. степен-ВШС......................................4 
• 7. степен-ВСС.....................................31 
• са титулом магистра:............................1 
• са титулом доктора наука.....................2 

                     Укупно:............................................... 126 
 
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.   
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VII СЛУЖБА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

  ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНИМ ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2016 
 
Укупно спроведено набавки: 
 
 Набавке на које се закон не примењује  :   
чл.39.ст.2 , чл.7.ст.1.тач.1  и чл.7.ст.1тач.6.............                          .74 набавке 
ЈНМВ -  чл.39.ст.1 ЗЈН……………………………………………                 5 набавки 
ЈН - отворени поступак –чл.32.  ЗЈН……………………………… …        1 набавка 
 
             укупно                                                                                          80 набавки 
 
 
 
 
Напомена:   
Преостале набавке које су биле  планиране  Планом  јавних набавки за 2016.год.  нису 
реализоване из следећих разлога: 
- није исказана потреба за покретање поступака; 
- недостатак средстава за покретање поступака. 
 
 
VIII  ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 
 
        У циљу добијања стручног налаза у протеклом периоду обављени су периодични 
прегледи: 
- противпожарних апарата као и хидрантске инсталације у свим објектима спортског центра,  
- система за дојаву пожара у хали, 
- електричне инсталације на стадиону запад, 
- громобранске инсталације на стадиону и у хали . 
Имали смо и два ванредна и три контролна инспекцијска прегледа и све мере донете 
решењима су извршене у роковима. 
Добијена је сагласност од Управе за ванредне ситуације на Програм основне обуке из 
противпожарне заштите. 
Обављено је оспособљавање радника службе обезбеђења и електричара за рад са системом 
за дојаву пожара. 
  
Безбедност и здравље на раду 
  
-          Извршени су периодични и здравствени прегледи радника који раде на радним 
местима са повећаним ризиком у циљу оцене здравствене способности истих, 
-          Урађен је санитарни преглед радника угоститељства ( једна мера забране рада до 
излечења), 
-          Урађена је дератизација и дезинсекција у објектима спортског центра, 
-          Урађен је комисијски преглед машина и уређаја са аспекта исправности и безбедности, 
-          Извршено је упознавање радника из техничког сектора са опасностима и мерама 
заштите при раду са хлором, 
-          Извршена је набавка опреме и средстава за личну зашиту радника у складу са 
опредељеним средствима, 
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-          Извршен је периодични преглед електроизолационе опреме и средстава а у циљу 
добијања стручног налаза. 
Број повреда на раду је 4 од тога једна тешка. 
Нема професионалних обољења. 
Имали смо и један преглед инспекцијских органа у циљу контроле извршења наложених 
мера.  

  
IX ЕКОЛОГИЈА 
  
Извршен је инспекцијски преглед са решењем за извршење мера, као и увиђај ради контроле 
извршења мера.  
У вези са наложеним мерама склопљен је уговор са ЈКП” Медиана” о сакупљању и 
транспорту неопасног отпада, као и уговор са” Југо-импеx Е.Е.Р” о одвозу и рециклажи 
електронског и електричног отпада који има карактер опасног отпада. 
  
  
X ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
  
Контролни преглед израде Плана заштите од удеса са аспекта терористичке активности 
извршен је 24.07.2015 ,који још увек важи. 
План заштите од удеса је достављен Управи за ванредне ситуације на сагласност 
12.08.2015. 
Управи за ванредне ситуације достављен образац за исказивање података о опасном 
материјама. 

  
                     
  
                                                                  
 

                    Установа Спортски центар '' Чаир '' 
                                                                                                                Директор 
                                                                                                          др Драган Перић                               

                         ______________________ 
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