
 
                                                                                                                                       

На основу члана  21. Закона о јавним службама (Службени гласник РС  
бр. 42/91, 71/94 и 79/05-др. закон), члана 13. став 1. тачка 1. Одлуке о 
оснивању Установе за физичку културу Спортски центар "ЧАИР" 
(Службени лист града Ниша бр. 2/20011- пречишћен текст) Управни 
одбор Установе на седници одржаној дана  14.02.2011. године, донео је  

 
 
 

С   Т   А   Т   У      Т 
Установе за физичку културу Спортски центар "ЧАИР" 

 
 
 
 
            I     ОПШТЕ   ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
 

    Овим статутом се уређују питања од значаја за функционисање и  
пословање Установе за физичку културу Спортски центар "ЧАИР" (у 
даљем тексту: Установа). 

    Установа за физичку културу Спортски центар “Чаир” основана је  
Одлуком Савета Општинског фонда физичке културе бр.145/1-90 од  
06.07.1990.године, која 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)  
 

 
II     НАЗИВ   И   СЕДИШТЕ  
 
                                                           Члан 2. 

 
        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. 
                   Одлука о промени седишта Установе доноси се уз сагласност 
оснивача. 

                                                              
Члан 3. 

       
   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. 
       



Члан 4. 
  

    Установа има свој печат и штамбиљ. 
    Печат Установе је округлог облика, пречника 3 цм са натписом у 

унутрашњем ободу круга који гласи: Установа Спортски центар "ЧАИР" 
Ниш. У средини се налази симбол Установе који се састоји из 
стилизоване тврђаве у подножју које се налазе три круга - међународна 
ознака за спорт. 

    Штамбиљ Установе је правоугаоног облика, димензија  5 цм.  x  2 
цм. са   натписом: Установа за физичку културу Спортски центар "ЧАИР" 
Ниш, симболом   Установе, простором за уписивање службеног броја и 
датума и седиштем Установе. 

    Установа има свој текући рачун код надлежне Управе за обављање 
платног промета.  

 
 

III      ДЕЛАТНОСТИ  УСТАНОВЕ  
 

      Члан 5. 
 
  Претежна делатност  Установе је: 

 
-  93.11  -  Делатност спортских објеката. 
 

  Допунске делатности Установе су: 
 
-  32.30  -  Производња спортске опреме 
-  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 
-  79.90  -  Остале услуге резервације и делатности повезане са њима 
-  81.30  -  Услуге уређења и одржавања околине 
-  82.30  -  Организовање састанака и сајмова 
-  85.51  -  Спортско и рекреативно образовање 
-  93.13  -  Делатност фитнес клубова        
-  93.19  -  Остале спортске делатности 
-  93.21  -  Делатност забавних и тематских паркова 
-  93.29  -  Остале забавне и рекреативне делатности 
-  96.01  -  Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа 
-  96.04  -  Делатност неге и одржавања тела                   

            
Делатност Установе  може се мењати уз сагласност оснивача. 
 

           
   

IV     ИМОВИНА    УСТАНОВЕ  
 
      Члан 6. 



 
    Земљиште, зграде и друга средства која су стечена, односно која 

стекне Установа, су у јавној својини и користе се за обављање утврђених 
делатности, у складу са законом. 

 
 

V     МЕЂУСОБНА  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
 
      Члан 7. 
 

    Међусобна права и обавезе  Установе и оснивача , која се тичу 
обављања  делатности Установе и решавања имовинских односа, 
уређују се уговором. 
VI      ПОСЛОВАЊЕ И СРЕДСТВА УСТАНОВЕ 

 
      Члан 8. 
 

 Пословање Установе остварује се на основу годишњег плана и 
програма рада. 

 Установа доноси  годишњи план и програм рада за једну календарску 
годину. 

  План и програм  садрже податке утврђене законом. 
  На основу годишњег плана  директор Установе доноси месечне 

оперативне планове и недељни распоред рада. Оперативним плановима 
ближе се разрађују задаци из програма рада, утврђују рокови за 
остваривање обима и квалитета задатака из годишњег  програма , начин 
обезбеђивања средстава, начин извршења и лица одговорна за њихово 
остваривање. 

  За извршавање програма рада и плана  одговоран је директор. 
 
Члан 9. 
 

 Установа стиче средства за обављање делатности: 
- из буџета Града; 
- из прихода од делатности; 
- из спонзорства, донација, сопствених прихода и осталих извора. 

        Оснивач прати рад и услове рада Установе и учествује у отклањању 
околности које би могле да утичу на делатност Установе. 
        Оснивач има права, обавезе и одговорности: 

- да директору и Управном одбору предлаже мере у циљу остваривања 
делатностиУстанове, 

- да тражи подношење редовног годишњег извештаја као и других 
извештаја о раду и пословању Установе, 

- разматра све иницијативе и предмете који се односе на обезбеђење 
услова за остваривање функције и задатака Установе и у оквиру своје 
надлежности предузима потребне мере за њихову реализацију. 

 
     Члан 10. 
 



   Годишњи план  и програм рада Установе као и предрачун трошкова 
потребних за  остваривање програма рада, достављају се оснивачу преко 
надлежног органа Градске управе, крајем године за наредну годину , 
ради обезбеђења средстава за рад Установе. 

 
 

                                                         Члан 11. 
 

   Установа подноси оснивачу, преко надлежног органа Градске 
управе,         Извештај о остваривању програма рада на крају 
календарске године, а извештаје о коришћењу средстава за остваривање 
програма рада на захтев оснивача.  

 
  

           VII    НАСТУП   У   ПРАВНОМ  ПРОМЕТУ  
  

Члан 12. 
 

   Установа наступа у правном промету самостално у своје име и за 
свој рачун    и за преузете обавезе одговара неограничено - потпуна 
одговорност. 

          Установа за своје обавезе  одговара целокупном својом имовином. 
         Установа не одговара за своје обавезе имовином оснивача, која јој 
је    поверена на управљање и коришћење. 

  
 

VIII    ЗАСТУПАЊЕ  И  ПРЕДСТАВЉАЊЕ  УСТАНОВЕ  
 

Члан 13. 
 

  Установу заступа и представља према трећим лицима Директор 
Установе без ограничења. 

  Директора замењује у његовој одсутности заменик директора или 
лице које из реда запослених овласти директор - писменим пуномоћјем. 

  На лице које замењује директора Установе, сходно се примењују 
одредбе овог Статута које се тичу директора Установе. 

 
 

IX     УНУТРАШЊА   ОРГАНИЗАЦИЈА   УСТАНОВЕ  
 

Члан 14. 
 

  Установа обавља делатности на начин којим се обезбеђује уредно и 
квалитетно и под једнаким условима, остваривање права грађана и 
организација и задовољавање  потреба корисника . 

 
Члан 15. 

 
  Унутрашња организација Установе утврђује се зависно од 

сложености, обима и природе послова и задатака које Установа врши. 



        Установа се може организовати у посебне организационе облике: 
радне заједнице, секторе, службе. 

 
                                                Члан 16. 

 
        Унутрашња  организација и систематизација послова у Установи 
ближе се уређује посебним актом - Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места на који даје сагласност  
Градоначелник. 
         
 
 
        Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији ближе 
се утврђује организација рада, делокруг рада организационих јединица, 
начин извршавања послова и задатака, начин руковођења, планирање и 
утврђивање обавеза, одговорности и овлашћења радника у извршавању 
послова, врсте и број организационих јединица. 
 

 
X      ОРГАНИ    УСТАНОВЕ  

 
      Члан 17. 
 

  Органи Установе су: Директор, Управни одбор и Надзорни одбор. 
  Органе Установе именује и разрешава  оснивач. 

 
                            1.  Директор 

 
Члан 18. 
 

                  Директор Установе: 
- представља и заступа Установу, 
- организује и руководи процесом рада и води пословање 

Установе, 
- одговара за законотост рада Установе, 
- предлаже програм рада и предузима мере за његово 

спровођење,  
- предлаже годишњи финасијски план, 
- подноси извештаје о пословању и годишњи обрачун,  
- извршава одлуке Управног одбора, 
- доноси акт о организацији и систематизацији послова уз 

сагласност Градоначелника, 
- закључује уговоре и врши друге правне послове, 
- формира одборе и комисије за поједине послове, утвђује њихов 

број, састав и надлежности (решењем) и 
- обавља и друге послове утврђене законом и статутом 

Установе. 
                  За извршавање послова из своје надлежности и за законитост 
рада,                                         директор је одговоран оснивачу. 

 



                                                                  Члан 19. 
 
    Директора Установе именује и разрешава  оснивач. 
    Директор Установе именује се на период од четири године. По 

истеку времена на које је именовано, исто лице може бити поново 
именовано за директора. 

 
Члан 20. 

 
    За директора Установе може бити именовано лице које испуњава 

опште услове предвиђене законом, као и посебне услове: 
    

1. VII  степен стручне спреме факултета физичке културе, 
економског, правног или техничког факултета; 

 2.  најмање три године радног искуства на руководећим радним 
местима. 
 

             Члан 21. 
 

    Директор Установе може бити разрешен дужности пре истека 
времена на које је именован, на лични захтев или одлуком оснивача.  

 
2.     Управни одбор 

Члан 22. 
 

        Управни одбор именује и разрешава оснивач. 
        Управни одбор има пет чланова, од којих су два члана из Установе, 

а три  
           члана су представници оснивача. 

          Председника управног одбора именује Скупштина Града из реда 
чланова    

  управног    одбора. 
          Чланови Управног одбора именују се на период од четири године. 
          За свој рад Управни одбор одговара оснивачу. 

 
                                                     Члан 23. 

 
   Запослени предлажу своје представнике у Управни одбор 

непосредним учествовањем    на скупу  којем присуствује најмање 3/4 
запослених. 

   Избор између предложених кандидата врши се акламацијом - 
изјашњавањем подизањем руку. 

   Окупљање запослених заказује  најмање 5 дана унапред  директор 
Установе. 

   Скупом на коме се предлажу чланови Управног одбора из реда 
запослених, руководи лице које одреди директор. 

   Оснивачу се  предлажу  кандидати који добију највећи број гласова. 
   О току и исходу избора из овог члана води се записник, који се 

одлаже и чува уз остале одлуке Установе. 
 



Члан 24. 
 

   Управни одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја 
чланова Управног одбора. О току седнице, начину и исходу гласања води 
се записник.  

 
Члан 25. 

 
  Седнице Управног одбора одржавају се по потреби. 
  Седнице сазива председник Управног одбора најмање 3 дана пре 

одржавања седнице, уз достављање предлога дневног реда с 
материјалом за дневни ред. 

   У случају хитности, седница се може сазвати телефонски или на 
други погодан начин. 

   Иницијативу за сазивање Управног одбора имају: председник, 
чланови  Управног одбора, директор Установе и Надзорни одбор.  

 
Члан 26. 

 
Прву седницу Управног одбора сазива директор Установе, а њоме 

председава најстарији члан Управног одбора. 
Управни одбор на првој седници бира Председника и његовог 

заменика, из својих редова. 
 

Члан 27. 
 

  Надлежност Управног одбора: 
1. доноси статут, 
2. доноси друге опште акте, 
3. утврђује пословну и развојну политику, 
4. одлучује о пословању Установе, 
5. доноси програм рада Установе на предлог директора, 
6. доноси годишњи финасијски план на предлог директора, 
7. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун, 
8. одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом, 
9. даје предлог о стаусним променама, у складу са законом, 
10. доноси одлуке о инвестицијама, 
11. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом. 

   На  одлуке из става 1 тачка 1, 5 и 6 овог члана сагласност даје 
Скупштина Града. 

   Управни одбор може образовати радна тела ради разматрања 
питања из своје надлежности и предлагања решења. 

Члан 28. 
 

    Чланови Управног одбора разрешавају се истеком мандата. 
           Члан Управног одбора може бити разрешен дужности и пре истека 
мандата; 
   - ако поднесе захтев за разрешење својом вољом; 
   - ако против своје воље буде разрешен функције члана Управног 
одбора; 



   - ако је објективно спречен да обавља своју функцију и  
   - у другим случајевима предвиђеним законом. 

    Разрешење члана Управног одбора врши се по поступку који је 
предвиђен  за његов избор. 

 
3.   Надзорни одбор  

       Члан 29. 
 

        Надзорни одбор Установе именује и разрешава оснивач. 
                   Надзорни одбор има три члана, од којих  је један из реда запослених 
у Установи, а два члана су представници оснивача. 

         Чланови надзорног одбора именују се на период од четири године. 
         Надзорни одбор на првој седници бира председника. 
                   Одлуке Надзорног одбора доносе се већином гласова чланова 

Надзорног одбора. 
 

                                                                 Члан 30. 
 

Члана  Надзорног одбора из реда запослених у Установи предлажу 
запослени у Установи. 

Избор члана Надзорног одбора из реда запослених врши се на исти 
начин као и избор чланова Управног одбора. 

Чланови Надзорног одбора одговарају за свој рад оснивачу. 
 

Члан 31. 
 
                Надзорни одбор у складу са законом: 

1. надзире пословање Установе, 
2. прегледа годишњи извештај и годишњи обрачун и 
3. врши и друге послове утврђене законом и статутом. 

       
      Члан 32. 
 

Послове из свог делокруга Надзорни одбор обавља на сопствену 
иницијативу и на захтев оснивача. 

Директор Установе је дужан да обезбеди да се чланови Надзорног 
одбора обавештавају о свим питањима из рада и пословања Установе. 

Управни одбор и директор су дужни да у року од 15 дана размотре 
свако обавештење, упозорење и налаз Надзорног одбора, и о свом  ставу 
обавесте Надзорни одбор. 

Чланови Надзорног одбора могу присуствовати седници Управног 
одбора и учествовати у расправи без права гласа. 

Надзорни одбор има право прегледа пословних књига и 
документације без посебне најаве прегледа. 

Извештај о извршеном надзору Надзорни одбор подноси 
Скупштини Града најмање једном годишње. 

Надзорни одбор извештај о извршеном надзору  истовремено 
доставља и Управном одбору. 

 
 



XI    ЗАПОСЛЕНИ  У  УСТАНОВИ  
 
         Члан 33. 
 

    Програм рада Установе и послове из делатности Установе 
извршавају запослени  у Установи. 

   Запослени у Установи имају право да буду упознати са пословањем 
Установе и околностима које су потребне за извршавање програма рада 
Установе. 

  Обавештавање запослених у Установи остварује се непосредно од 
стране директора Установе, објављивањем општих аката на огласној 
табли Установе.          
    -   

   Члан 34. 
 

   Права,  обавезе и одговорности запослених у Установи остварују се 
у складу са законом, колективним  уговором, општим актом Установе и 
уговором о раду. 

   Колективним уговором се уређују права и обавезе запосленог из 
области рада и радних односа и међусобни односи учесника (потписника) 
колективног уговора. 
 

 
XI   ЈАВНОСТ  РАДА  
 

                                                                    Члан 35. 
 

    Установа је дужна да свој рад учини доступним јавности и да 
обавештава заинтересоване установе, органе и кориснике о свом раду. 

    Јавност рада обезбеђује се: 
- информисањем јавности путем средстава јавног информисања 

о          културним, спортским и другим програмским 
активностима; 

- достављањем својих програма и извештаја надлежним 
органима и корисницима услуга; 

- разматрањем  мишљења, примедби и предлога грађана, 
корисника услуга, критика и оцена о остваривању делатности 
Установе. 

 
                                        

XII     ПОСЛОВНА  ТАЈНА  
 

Члан 36. 
 

         Пословну, односно службену тајну чине исправе и подаци које 
Управни одбор Установе прогласи службеном тајном у складу са 
законом. 
         Податке о раду и пословању могу давати директор или друго лице 
по овлашћењу директора. 

 



                                                          Члан 37. 
 
         Не сматра се повредом чувања пословне тајне саопштавање 
података или докумената који се сматрају пословном тајном, ако се 
саопштавају лицима овлашћеним по основу функције коју врше. 
 
                                                          Члан 38. 
 
         Документи и подаци који се у смислу одредаба овог Статута 
сматрају пословном тајном, не смеју се саопштавати, нити чинити 
доступним неовлашћеним лицима. 
         Пословну тајну дужни су да чувају сви запослени ако на било који 
начин сазнају за документа и податке који се сматрају пословном тајном. 
         Дужност чувања пословне тајне не престаје по престанку својства 
запосленог Установе. 

 
 

XIII    ОПШТИ  И  ПОЈЕДИНАЧНИ   АКТИ   УСТАНОВЕ  
 

Члан 39. 
 

   Општи акти Установе су: Статут, правилници, пословници и одлуке, 
којима се на општи начин уређују одређена питања.  
        Статут је основни општи акт Установе. Сви остали општи акти морају 
бити у сагласности са Статутом. 

   Појединачни акти које доносе органи и овлашћени појединци у 
Установи морају бити у складу са општим актом Установе. 
         Општи акти Установе ступају на снагу осмог дана од дана 
објављивања, односно, наредног дана од дана објављивања на огласној 
табли Установе. 

 
        Члан 40. 
 

   Поступак измене и допуне Статута покреће се на предлог оснивача, 
Управног одбора  и директора Установе. 

   Одлуку о измени и допуни Статута доноси Управни одбор уз 
сагласност оснивача. 

 
 
XIV   БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ      

 
      Члан 41. 

 
Права, обавезе и одговорности Установе и запослених, 

надлежности и мере, чијом се применом, односно спровођењем 
осигурава безбедност и здравље на раду остварују се у складу са 
законом и прописима донетим на основу закона. 

 
                                                                  Члан 42. 

 



Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем 
на раду  утврђене законом ближе се уређују општим актом. 

 
 

XV     САРАДЊА  СА  СИНДИКАТОМ  
 
                                                                    Члан 43. 
 

У Установи се у складу са законом и колективним уговором 
обезбеђују услови за рад синдиката и његових представника 

       
Члан 44. 

 
Организација синдиката у Установи је овлашћена да у складу са 

задацима синдиката подноси органима Установе предлоге, мишљења и 
примедбе у погледу остваривања права запослених и заштите тих права. 

Активности синдиката врше се тако да не иду на штету 
извршавања програма рада Установе и радне дисциплине запослених. 

 
Члан 45. 

 
Органи Установе дужни су да по поднетим предлозима, 

мишљењима и примедбама синдиката заузму став и о томе обавесте 
организацију синдиката у роковима утврђеним у општем  акту, који 
регулише област заштите права запослених и остваривање   тих   права.  

На седници органа Установе, када се решава по захтевима 
запослених, позива се овлашћени представник синдиката, који на тој 
седници има право да износи мишљење и предлаже одлуке, али без 
права одлучивања. 

 
 

XVI     ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ  
 
         Члан 46. 
 

Ступањем на снагу Статута престаје да важи Статут Установе број 
01-433/1 од 02.07.2001. године. 

 
         Члан 47. 
 
  Тумачење одредаба овог Статута врши Управни одбор Установе. 

 На питања која нису регулисана овим Статутом непосредно се 
примењују одредбе важећих прописа. 

 
        Члан 48. 
 

Овај Статут ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на 
огласној табли Установе, а по добијању сагласности оснивача. 

 
 



 
 
 

У Нишу 14.02.2011. год.                                        УПРАВНИ ОДБОР 
УСТАНОВЕ 
                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                    Др. Топлица Стојановић 
ред.проф. 
 
                                                                                        
______________________________    
 


