
 
 
 
 
 
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 

88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013) 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 05.02.2015. године, доноси 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада 
Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2015. годину. 
 
 II Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Установе Дечије 
одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2015. годину, 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 Јелица Велаја, начелница Управе за образовање и Деспот 
Деспотовић, директор Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш. 

 
 
 

Број: 209-7/2015-03 
У Нишу, 05.02.2015. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 
 



 
 На основу члана 37 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број  
88/08) и члана 12 Одлуке о оснивању Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш 
("Службени лист Града Ниша", број  84/2009, 94/2010 и 20/2011), 
 Скупштина  Града Ниша на седници одржаној __________  године, донела је 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 

   I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Установе Дечије одмаралиште 
„Дивљана“  Ниш за 2015. годину број 1-1/2015, који је донео Управни одбор Установе 
на седници одржаној  9.1.2015. године. 
 
  II  Програм рада Установе Дечије oдмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2015. годину 
реализоваће  се  у  складу  са  финансијским планом ове  Установе за 2015. годину.   
  
 III     Решење доставити Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“  Ниш, Управи 
за образовање и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке. 
 
 
 
Број:_____________________ 
У Нишу, __________ 2015. год. 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

                                                                                   Председник 
 

                                                                                     Проф. др Миле Илић 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



О б р а з л о ж е њ е 
 

            Управни одбор Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш, на седници 
одржаној данa 9.1.2015. године донео је Програм рада  Установе Дечије одмаралиште 
„Дивљана“  Ниш за 2015. годину број 1-1/2015.  

У програму су дате уводне напомене са општим подацима о оснивању, 
делатности и организацији Установе.  
 Установа остварује своју функцију кроз активности у оквиру регистроване 
делатности организовањем активног одмора, рекреације, наставе у природи и 
климатског опоравка за децу основношколског узраста од  I до IV разреда. Делатност 
подразумева и организовање васпитно-образовног рада, здравствене заштите, 
исхране, смештаја, спортско-рекреативних и других активности за ову категорију 
корисника услуга, као и организовање боравка и наставе у природи за талентовану 
децу узраста  од V до VIII разреда, организовање боравка за децу са сметњама у 
развоју, организовање других облика окупљања деце и омладине, организовање 
спортских кампова,  излета и др. 
 У складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији 
Града Ниша, у буџету Града се обезбеђују средства за регресирање цена услуга у 
износу од 25%, а за поједине категорије деце цена услуга је регресирана 100%. 
 Установа Дечије одмаралиште „Дивљана“  Ниш није индиректни корисник 
буџета Града. 

У Програму  је дат преглед стања и проблемa у пословању Установе у 2013. и 
2014. години. Као узрок проблема у пословању је наведена примена Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама и Закона о јавним 
набавкама. (Мишљење Управе за јавне набавке да се за спровођење екскурзија и 
наставе у природи спроводи поступак јавне набавке, због чега у првом полугођу 
школске 2014/2015 године није била организована настава у природи). 
 Из наведених разлога, Установа се налази у тешкој финансијској ситуацији и 
планира да део дуговања репрограмира, с тим да дуговања сукцесивно измири када 
буду попуњени капацитети. У решавању насталих проблема Установа очекује и помоћ 
Града. 
 У 2015.години, уколико се превазиђу проблеми везани за примену Закона о 
јавним набавкама, Установа планира следећу  попуну расположивих капацитета на 
бази 7 пансион дана: 

-у периоду  другог  полугођа, школске 2014/2015 године, планирано је 
организовање наставе у природи за око 1700 корисника,  

-у периоду летњег распуста планирано је организовање спортских кампова и 
кампова за талентоване ученике, као и остале кориснике са оптималном попуном од 
500 до 600 корисника, 

-у периоду I полугођа, школске 2015/2016 године, планирано је организовање 
наставе у природи за  око 1.300 корисника. 
 Установа ће Програм рада реализовати у складу са финансијским планом. 
 Због насталих проблема у пословању, реализацију Програма рада Установе за 
2015. годину би требало пратити кроз шестомесечне извештаје, а по потреби и 
кварталне. 
 Имајући у виду да је  Програм  сачињен у складу са законом, прописима Града и 
циљевима оснивања Установе,  предлаже се доношење Решења о давању 
сагласности на Програм рада  Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“  Ниш   за 
2015. годину. 
   
                        Начелник 
                Управе за образовање 
 
 
                   Јелица Велаја 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ РАДА 

УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ''ДИВЉАНА'' НИШ 

ЗА  2015. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниш, 

 

Јануар, 2015. године  

 



На основу члана 12. Одлуке о оснивању  Установе Дечије одмаралиште ''Дивљана''  

(„Службени лист  Града Ниша“  број 84/09, 94/10, 20/11  и 26/14) и члана 32. став 1. 

алинеја 4. Статута Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш  на предлог директора 

Установе, Управни одбор  Установе на седници одржаној дана ______________ године  

доноси: 

 

ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ 

ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ''ДИВЉАНА'' НИШ  ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

I УВОД 

1.Оснивање Установе 

Установа  је основана  Одлуком о оснивању  Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“  

(„Службени лист Града Ниша“ бр 84/09, 94/10, 20/11 и 26/14).  

Седиште Установе је у улици Војводе Мишића број 46/б – 4/7. 

2.Делатност Установе 

Одлуком о оснивању Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“  утврђена је основна-

претежна, као и допунска делатност Установе. 

Претежна  делатност  Установе је: 

-55 20  Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак  

Допунске делатности Установе су: 

-55 30 -  Делатност кампова, ауто кампова и кампова за туристичке приколице 

-85 51 – Спортско и рекреативно образовање,  

-85 59 – Остало образовање 

Установа остварује своју функцију кроз активности у оквиру регистроване делатности и 

то: 

-организовањем активног одмора, рекреације, наставе у природи и климатског 

опоравка за децу основношколског узраста од  I до IV разреда из нишких основних 

школа, што подразумева и организовање васпитно-образовног рада, здравствене 

заштите, исхране, смештаја, спотско-рекреативних и других активности за ову 

категорију корисника услуга; 

-организовањем боравка и наставе у природи за талентовану децу узраста  од      V до 

VIII разреда; 

-организовањем боравка за децу са сметњама у развоју; 



-организовањем других облика окупљања деце и омладине; 

-организовањем спортских кампова     

-организовањем излета 

 -пружање услуга тзв осталим корисницима                                                                                                                             

3.Организација рада Установе 

Установом руководи Директор Установе именован решењем Скупштине Града Ниша бр. 

06-332/2014-29-3-02 од 15.07.2014.године., а на основу  расписаног  конкурса. 

Рад у Установи се одвија у: 

1. Дечијем одмаралишту у  Дивљани у коме се пружа комплетна услуга корисницима; 

2. У управи, чије је седиште у Нишу, а у којој је организован рад службе правних и 

општих послова, финансијско-књиговодствене оперативе и комерцијално - 

маркетиншких послова. 

II ДЕФИНИСАЊЕ СТАЊА 

Настава у природи  се организује у одмаралишту у Дивљани, у сарадњи са основним 

школама, кроз организовање боравка на бази 7 пансион дана, чиме ова најбројнија 

категорија наших корисника остварује, под условима и на начин утврђеним Законом, 

право на одмор, рекреацију, здравствену заштиту, васпитно образовни рад, спортско 

рекреативне активности и климатски опоравак. 

Установа Дечије одмаралиште „Дивљана“, за разлику од неких других дечијих 

одмаралишта (на пример Дечије одмаралиште „Гоч“ чији је оснивач Град Краљево), није 

индиректни корисник буџета Града Ниша и у потпуности се финансира из сопствених 

прихода.  

У буџету Града, на позицијама Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену 

заштиту планирана су средства у складу са Одлуком о финансијској подршци породици 

са децом за  регресирање цена услуга у дечијем одмаралишту у износу од 25% од 

економске цене за сву децу, док је за одређене категорије деце (око 30% деце са 

територије Града), боравак у Установи бесплатан, тако да директну корист од 

регресирања цена услуга имају деца, односно њихови родитељи. 

Пословање Установе је у великој мери условљено економском ситуацијом и  законском 

регулативом којом се уређује пословање дечијих одмаралишта.  

Током 2013. и 2014. године, Установа се суочавала са проблемом немогућности 

уговарања са плаћањем цена услуга на више месечних рата због примене Закона о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гл.РС“ 

бр.119/2012). 

Како је Управа за јавне набавке дала Мишљење да се закључивање уговора о 

организовању наставе у природи може вршити само по спроведеном поступку јавне 



набавке, у првом полугођу 2014/2015 године, ни једна школа са територије Града није 

организовала наставу у природи, а према нашим сазнањима само две школе су  

покренуле поступак јавне набавке. 

Из наведених, објективних разлога, Установа није била у могућности да попуни 

капацитете дечијег одмаралишта, због чега је доведена у тешку финансијску ситуацију.  

Комплекс одмаралишта у Диљани, иначе наменски изграђен за пружање услуга 

првенствено деци Града Ниша, чини : 

1.Хотелско ресторански део, који у свом саставу има: 

-кухињу у којој је могуће спремити до 1.000 оброка дневно; 

-ресторан са 400 расположивих места; 

-8 соба са по три лежаја; 

-ординацију за здравствено збрињавање корисника; 

-продавницу и клуб; 

- вешерницу 

2.Два павиљона ,са смештајним капацитетом за  по 100 корисника; 

3.Котларница са мазутаром и радионицом.  

Решењем Градског већа Града Ниша бр.13332-12/2013-03 од 19.09.2013. године дата је 

сагласност на цену услуга за децу основношколског узраста од I до IV разреда, за коју се 

организује настава у природи, као и за талентовану децу од V до VIII  разреда у износу 

од 1.794,00 динара по кориснику за пансион дан. 

Проблеми са којима смо се суочавали у претходном периоду пратиће рад Установе и у 

наредној години, тако да је потребан другачији приступ у организацији рада Установе. 

III ПЛАН РАДА У 2015. ГОДИНИ 

Да би Установа позитивно пословала неопходно је да у нашој Установи борави, то јест,  

да наставу у природи похађа око 2800 деце.  

Према Упутству за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, коначну одлуку о организовању 

наставе у природи доноси савет родитеља школе, а програмом рада школе се планира 

дестинација за одржавање наставе у природи. За планирану дестинацију спроводи се 

поступак јавне набавке. 

Према нашим сазнањима, један број школа је својим програмом планирао као 

дестинацију Дивљану, тако да сматрамо да би те школе требало од Управе за јавне 

набавке да затраже сагласност за вођење преговарачког поступка са Установом Дечије 

одмаралиште „Дивљана“ која једино може да пружи услугу на овој дестинацији уз 

погодности регресирања цена услуга. 

Претпоставка за учествовање у поступцима јавних набавки и за реализацију  овог 

предлога је да Установа има измирене све доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике.  



С обзиром на нагомилана дуговања и неисплаћене порезе и доприносе, Установа 

планира да у 2015. години репрограмира део дуговања, која ће моћи сукцесивно да 

измири када буде имала попуњене капацитете. 

Имајући у виду да није могуће репрограмирање свих дугова и плаћање заосталих обавеза 

за порезе и доприносе, за решење финансијских проблема потребна је помоћ Града, као 

оснивача Установе. 

Уколико Установа  превазиђе наведене проблеме, у 2015. години, планира се  следећа  

попуна расположивих капацитета: 

- у периоду  првог  полугођа, школске 2014/2015 године,  планира се организовање 

наставе у природи за око 1700 корисника на бази 7 пансион дана, и то почев од средине 

марта  па до краја школске године. Разлог повећаног броја деце  у овом периоду је у томе 

што у јесењем делу 2014. године није било корисника  због примене Закона о јавним 

набавкама, и ниједна школа  није извела наставу у природи. Ово је оптимални број 

корисника тј оптимална попуњеност. 

- у периоду летњег распуста планира се организовање спортских кампова и кампова за 

талентоване ученике, као и остале кориснике са оптималном попуном од 250 до 300 

корисника, који би боравили на бази 7 пансион дана. 

-у периоду I полугођа, школске 2015/2016 године, планира се организовање наставе у 

природи за  око 1.300 корисника на бази 7 пансион дана. 

Током 2015. године планира се да у одмаралишту, у расположивим празним терминима 

бораве и тзв. остали корисници-пролазни гости, с тим што се у овом сегменту рачуна на 

остваривање 1.000 пансион дана, по економској цени. 

У делу пружања услуга посебна пажња биће посвећена правилној и здравој исхрани 

корисника, према утврђеним нормативима и стандардима. 

Попуњеност капацитета би омогућила и остваривање прихода како за редовно 

функционисање Установе, тако и делимично  инвестирање у капитално и текуће 

одржавање објекта.  

У тешким условима привређивања, Установи би била потребна помоћ Града у делу 

измиривања трошкова за текуће расходе и одржавање, имајући у виду потребе Установе 

у циљу испуњавања прописаних услова за обављање делатности. Предлажемо да са 

помоћ Града Установи реализује у виду субвенција јавним нефинансијским предузећима 

и организацијама. 

У циљу поштовања законом предвиђене обавезе увођења HACCP  стандарда установа је 

спремна да аплицира  код предприступних фондова  с Агенцијом за регионални развој 

код које постоји оквирни пројекат и предмер и предрачун радова, и  затражи помоћ 

оснивача како би до краја спровела поступак.  

Потребна је и набавка  инвентара и ситне опреме за потребе кухиње, ресторана и клуба, 

опреме за спаваонице и постављање мобилијара. Такође је потребно и текуће одржавање 



санитарних чворова у циљу испуњавања хигијенско санитарних услова за редовну 

употребу. 

По утрђеној процедури Установа има обавезу да, по налогу Здравствене инспекције, 

изврши опремање  амбуланте како би били створени услови да се у одмаралишту, у 

постојећим опремљеним амбулантским просторијама пружа  здравствена услуга 

корисницима-деци основношколског узраста, 24 часа у континуитету, што је и законска 

обавеза. Установа не може да буде носилац пружања здравствених услуга али мора да 

своје објекте прилагоди стандардима  да би установа из области здравствене заштите 

могла да обавља своју делатност.  

Током 2015. године морамо  извршити категоризацију објекта, како би могли да 

учествујемо на тендерима и услуге пружамо и деци основношколског узраста из других 

градова, у терминима када у одмаралишту не бораве ученици нишких основних школа. 

Такође је потребно извршити парцелизацију катастарске парцеле 7805/1,уписне у листу 

непокретности бр.497 КО Мокра, а на основу делимичног решења Агенције за 

реституцију, јединице за конфесионалну реституцију бр.46-00-00273/2009 од 10.06.2013 

године. Град Ниш има јавну својину на површини 4,2 хектара. 

 У току 2015. године биће решени и спорови око спортских терена, у току је поступак 

пред државним органима и очекујемо да буду враћени установи. 

 Установа у 2015. години планира и смањење броја запослених  путем природног одлива, 

као и доношење новог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места и ојачавање службе попуне капацитета. 

У циљу осавремењавања едукативних садржаја у оквиру извођења наставе у природи 

планира се следеће: 

1.Отварање интернет клуба у сарадњи са Телекомом; 

2.Набавка савремених наставних учила из донација; 

3.Формирање истуреног одељења дечије библиотетке у сарадњи са градском 

библиотеком; 

4.Набавка спортских реквизита 

Планира се и едукација запослених, посебно оних који су ангажовани на пословима 

маркетинга и попуне расположивих капацитета, ради ''агресивнијег'' наступа на 

тржишту, а ради обезбеђивања већег броја корисника услуга, 

Сагледавајући програм рада, сматрамо да ћемо уз адекватну попуну капацитета у 2015. 

години, као и уз помоћ оснивача,  моћи позитивно да послујемо. 

                                                                                                                  Председник   

                                                                                                                  Управног одбора 

   Ивана Здравковић 


