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ГРАД НИШ
Управа за образовање,
културу, омладину и спорт
Број: 2596/2009-12
Датум: 1.4.2009. год.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДМЕТ: Достава Извештаја о пословању Установе за
физичку културу Спортски центар "Чаир"
У прилогу дописа достављамо вам нацрт решења о усвајању извештаја и
Извештај о пословању Установе Спортски центар "Чаир" у периоду 1.131.12.2008. године број 01-313/1 од 12.3.2009. године, који је усвојио Управни
одбор Установе одлуком број 01-316/1 од 13.3.2009. године.

НАЧЕЛНИК
Ненад Гашевић

На основу члана 24. Закона о јавним службама ("Сл.гласник РС" број
42/91 и 71/94) и члана 37. Статута града Ниша, ("Службени лист града Ниша",
број 88/08)
Скупштина Града Ниша на седници одржаној __________ 2009. године
донела је
РЕШЕЊЕ

I
УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Установе СЦ "Чаир" у периоду
1.1-31.12.2008. године број 01-313/1 од 12.3.2009. године који
је усвојио
Управни одбор Установе Одлуком брoj 01- 316/1 на седници одржаној дана
13.3.2009. године.
II
Решење доставити Установи за физичку културу Спортски центар
"Чаир" Ниш, Управи за образовање, културу, омладину и спорт и Управи за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.
Број:
У Нишу,
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Проф. др Миле Илић

Образложење
Управни одбор Установе за физичку културу Спортски центар "Чаир"
Ниш на седници одржаној дана 12.3.2009. године одлуком број 01-316/1 усвојио
је Извештај о пословању Установе за физичку културу Спортски центар "Чаир"
Ниш у периоду 1.1-31.12.2008. године број 01-313/1 од 12.3.2009. године и
доставио Управи за образовање, културу, омладину и спорт.
Извештај садржи и показатеље о финансијском пословању, а у закључку
извештаја је констатовано да је "анализа пословања Спортског центра "Чаир"
сачињена на основу елемената остварења програма рада, финансијских
показатеља, резултата и исправности пословања за 2008. годину." Пословање
Установе у 2008. години одвијало се према програму рада за 2008. годину.
Имајући у виду да је Извештај о пословању Установе за физичку културу
Спортски центар "Чаир" Ниш за 2008. годину сачињен у складу са законом, и
прописима Града, Управа за образовање, културу, омладину и спорт предлаже
доношење Решења као у диспозитиву.

Управа за образовање, културу, омладину и спорт
НАЧЕЛНИК
Ненад Гашевић

На основу члана 29. став 1. алинеја 4. Статута Установе за физичку културу Спортски центар
“Чаир” Ниш, Управни одбор на 28. седници одржаној 13.03.2009. год. донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о пословању Установе Спортски центар “Чаир” Ниш у
периоду 01.01.-31.12.2008. год.

Председник Управног одбора
Др Топлица Стојановић ванр. професор

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' НИШ
9 бригаде бр 10
Ниш

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ СЦ '' ЧАИР '' У ПЕРИОДУ
01. 01. – 31. 12. 2008 ГОДИНЕ

(Ниш, март 2009. год.)

УВОД
Установа Спортски центар „Чаир“ Ниш је специјализована организација у
области физичке културе и спорта града Ниша. Стара се о текућем и капиталном
одржавању и експлоатацији свих градских спортских објеката, пружа услуге
тренажном и такмичарском спорту, организује и спроводи забаву и рекреацију
спортиста и грађана, организује јавне спортске, културне, забавне и остале
манифестације.
Поред средстава буџета града, Установа је, коришћењем расположивих
капацитета за комерцијалне термине и комерцијализовањем осталих садржаја на
објектима, остварила и додатне приходе из којих је подмиривала трошкове
одржавања објеката и опреме, трошкове текућег пословања, набавку дела опреме и
покривање осталих расхода који нису финансирани из буџета града.
Активности Установе у току 2008.године, су се одвијале на основу сачињених
годишњих планова рада. Планови рада дефинишу поједине области деловања:
капиталну градњу и набавку нове опреме (ингеренција Управе за образовање,
културу, омладину и спорт и Градоначелника), текуће одржавање, коришћеност
капацитета, комерцијалне планове ангажовања расположивих капацитета у
слободним терминима, рекреативне комерцијализоване садржаје, финансијски план
итд. Израда планова има за циљ, што боље искоришћавање расположивих
капацитета, пружање што виших нивоа квалитета услуга у свим сферама (спорту,
рекреацији, култури и забави) и остварење што већих сопствених прихода.
На бази аналитичких података сачињена је анализа пословних и финансијских
резултата за 2008 годину.
ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Установа Спортски центар „Чаир“ своје приходе остварује обављањем
следећих делатности:
-

пружање услуга тренажном и такмичарском спорту,
пружање рекреативних услуга грађанима и привредним субјектима,
организовање сајмова, изложби, берзи и вашара,
издавање пословног простора у закуп,
израда и постављање рекламних паноа у објектима,
техничка организација концерата и других забавних манифестација,
угоститељска делатност (продаја алкохолних и безалкохолних пића),
и друго.

Рад Установе је организован по секторима и службама (сектор за спорт,
сектор за финансије, сектор за маркетинг, угоститељство и комерцијалне послове,
технички сектор, служба општих послова и служба обезбеђења). Установа своје
пословање остварује као јединствена целина сектора и служби.
КАПАЦИТЕТИ
Установа газдује следећим објектима:
- Спортска хала „Чаир“,
- мала сала са хотелом,
- затворени базени са травнатом терасом и осталим пратећим садржајима,

-

градски стадион са помоћним, шљакастим и травнатим тереном,
сала за борилачке спортове,
стонотениска сала,

- спортска дворана ”Д. Радовић“,
- терен са вештачком травом,
- спортска дворана “М. Антић“,
- балон сала са клизалиштем.
У 2008. години, настављен је поступак за испражњење и предају хотела и
ресторана по правоснажној и извршној одлуци Општинског суда у Нишу у судском
спору са предузећем ''Центротурист''. У вези овог спора од стране предузећа
''Центротурист'' поднет је и предлог за понављање поступка што је од стране
Општинског суда одбијено као неосновано.
Установа располаже потребним, способним и квалитетним стручним
кадровима за несметано обављање свих делатности у области спорта, забаве и
културе и за квалитативно и квантитативно одржавање објекта и опреме.
У Установи је дан 31.12.2008 године у радном односу 134 радника, од тога у
сталном радном односу 124 радника и 10 радника су у радном односу на одређено
време.
Квалификациона структура радника је следећа:
- ВСС – 7 степен стручности
26 радника,
- ВШС – 6 степен стручности
9 радника,
- ВКВ - 5 степен стручности
5 радника,
- ССС – 4 степен стручности
36 радника,
- КВ – 3 степен стручности
37 радника,
- ПК – 2 степен стручности
2 радника,
- НКВ - 1 степен стручности
19 радника,
Укупно 134 радника.
АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРОГРАМСКИХ ЗАДАТАКА
У току 2008.године програмске активности Установе су се одвијале преко
сектора и служби. У материјалу ће посебно у кратким цртама бити анализиран рад
сваког сектора и службе.
а. Сектор пружања услуга спорту:
Сектор за пружање услуга спорту се састоји из две основне групе радника
(хигијеничара и професора физичке културе који раде на пружању услуга на
пословима рекреације – инструктаже - спашавања).
Анализом евиденције искоришћености капацитета дошло се до следећих
података: да су поједини објекти максимално искоришћени у две смене, а каткад се
користи и трећа.
По објектима то изгледа овако:
Р.бр.

Објекат

Бр.сати
тренинга

Број
утакмица

Турнири

Комерц.
бр.сати

Укупно

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Хала "Чаир"
Теретана - клубови
Мала сала хале
Куглана
Стонотениски дом
Сала за борилачке спортове
Базен
Терен са вештачком травом
Балон сала са клизалиштем
Атлетска стаза
Сала "Душко Радовић"
Градски стадион
Помоћни терен стадиона

2967 h
676 h
3060 h
1766 h
2335 h
2968 h
25562 h
200 h
200 h
1251 h
1247 h
150 h
1264 h

14

Сала "Мика Антић"

1382 h

305x2=610 h

122h

332x2=664 h
36х4=144 h
33 х 2 = 66 h

59 h
5x8=40 h
89 h

53х2=106 h

96 h

292x2=584 h
42х2=84 h
70х2=140 h
206x2=412 h

45 h
136 h

219 h
3.500 h
418 h
99h
15 h
1894 h
700 h
680 h
120 h
128 h
16 h

265 h

3.918 h
4.176 h
4.201 h
2.049 h
2.505 h
2.968 h
4.652 h
900 h
880 h
1.416 h
2095 h
234 h
1.420 h
2059 h
33.473 h

Из предњих података се види да је на објектима Спортског центра "Чаир" у
2008.год. искоришћено укупно 33.473 сати, што износи 106,78 % од планираног броја
сати у 2008.години ( 31.348 h ).
б. Сектор за финансијске послове
Установа за физичку културу Спортски центар “Чаир” Ниш је пословање у
2008.год. обављала у складу са унапред утврђеним плановима рада.
Финансијски резултат за 2008.год.исказан је на основу Правилника о
стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. који је у
примени од 2006.год са изменама у 2007 и 2008 години.
Законом о буџетском систему и подзаконским актима овог закона, а пре свега
Уредбом о буџетском рачуноводству, прописана је обавеза вођења пословних књига
за 2008.год. по буџетском књиговодству. То практично значи, да се за исказивање
резултата користи готовинска основа како код расхода тако и код прихода.
На плану опслуживања спорта Установа је остварила преко 100 % зацртаних
програмских задатака као и на плану физичког обима рада.

Установа је у 2008. години , остварила следеће показатеље пословања:
А. П Р И Х О Д И
ред.
бр

Конто

Опис прихода

План 2008.год.

Остварење
01.01.–31.12.
2008.

Индекс
%

45.149.000
4.966.390
2.776.710
338.900
26.424.000
6.384.000

42.185.695
4.682.203
2.617.779
319.240
25.167.864
4.417.825

93,43
94,27
94,27
94,19
95,24
69,20

а. ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА
1
2
3
4
5
6

поз.
поз.
поз.
поз.
поз.
поз.

71
72
72
72
77
77

Бруто зараде
Доприноси за ПИО
Допринос за здравство
Допринос за незапосленост
Енергетске услуге
Комуналне услуге

7
8
9
10
11
12
13

поз. 77
поз. 79
поз. 121
поз. 123
поз. 124
поз. 130
поз. 121

Осигурање
Услуге по уговору
Остале опште услуге
ТИО опреме и зграда
Материјал
Капитална улагања
Набавка опреме

Свега приходи од буџета
б. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

741251
742151
742151
742151
742152
742152
742152
742152
745152
742152
745151
745151
77111

Приход од добити предузећа
Приход од улазница
Приход од улазница сајмова
Приход од сајмова и монтаже
Приходи од наставе, трен и вежби
Приход од реклама
Приход од закупа
Приход од закупа сајма лова
Приход од закупа сајма књига
Приход од кул забав приредби
Остали приходи
Остали приходи рефунд.
Мемор.ставке за рефунд.расх.

Свега
Сопствени приходи
Укупни приходи а + б
Б. РАСХОДИ
Конто
Ред.
бр
1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

411110
412111
412211
412311
413000
414000
415112
416111
421111
421200
421300
421400

532.000
2.000.000
4.495.000
4.932.000
835.000
7.912.663
10.558.000

405.879
1.433.821
4.250.735
3.863.897
385.588
7.911.356
9.970.797

76,29
72,69
94,56
78,34
46,17
99,98
94,43

117.303.663

107.632.679

91,75

13.000.000
700.000
20.000
1.500.000
700.000
9.000.000
1.300.000
900.000
300.000
100.000
5.150.000
904.000

59.647
12.237.073
690.285
18.932
1.569.630
651.769
8.770.637
1.207.600
831.055
200.000
66.017
5.803.079
939.250

94,13
98,61
94,66
104,64
93,10
97,46
92,89
92,33
66,66
66,01
112,68
103,89

33.574.000
165.265.000

33.044.974
140.677.653

98,42
85,12

Остварење
01.01. – 31.12.
2008.
5

Индекс
%

54.771.512
6.315.840
3.380.241
412.224
83.463
1.621.637
2.977.001
550.185
629.609
25.167.865
4.740.907
807.259

92,36
96,83
92,67
92,66
208,65
176,25
119,08
275,09
96,86
95,25
70,92
67,27

Опис расхода

План
2008.год.

3

4

Плате и додаци запослених
Доприноси за ПИО на тер.пос.
Доприноси за здравст.-послоб.
Допринос за незапослене пос.
Накнаде у натури
Социјална давања запослени.
Накнада за превоз на рад
Јубиларне награде и накн запош
Трошкови платног промета
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникација

59.299.000
6.522.390
3.647.710
444.900
40.000
920.000
2.500.000
200.000
650.000
26.424.000
6.684.000
1.200.000

6

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Свега

421500
421600
422110
423200
423200
432300
423400
423500
423600
423700
423900
424300
424900
425100
425200
426000
431000
441300
463100
482100
482200
482300
484100

Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Трошкови путовања
Административне услуге
Компјутерске услуге
Услуге образовања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угост.
Репрезентација
Остале опште услуге
Медицинске услуге
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одрж.зграда
Текуће поправке и одрж.опреме
Материјал
Употреба пословних сред.(АМ)
Отплата камата јав институцијама
Текуће донације и трансфери
Порези
Таксе
Новчане казне и пенали
Накнада штете у случ елем непог

Текући расходи

532.000
119.000
1.100.000
35.000
300.000
400.000
200.000
1.000.000
2.508.000
300.000
4.765.000
3.800.000
1.506.000
3.915.000
1.556.000
20.000
150.000
300.000
100.000
100.000

131.238.000

507.526
24.000
1.254.991
1.500
92.700
140.209
764.180
182.830
13.000
1.168.810
1.668.024
341.411
5.139.102
3.678.321
1.168.755
3.641.210
107.028
86.452
35.400
382.232
65.286
3.500
48.607

95,39
20,17
114,09
264,85
46,73
191,04
91,41
116,88
66,50
113,80
107,85
96,80
77,60
93,01
6,87
432,31
23,60
127,41
65,28
3,5
-

121.972.817

92,94

Поред ових показатеља Установа је имала и примања по основу продаје робе
и издатке на име финансирања нефинансијске имовине и крекцију прихода, а то је
приказано у следећој табели.
Ц. ПРИМАЊА
1

823100 Примања од продаје робе
Корекција прихода
Свега Сопствена примања
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА А + Ц

1.850.000

1.808.902
464.305
2.273.207
142.950.860

122,87
93,59

7.912.663
10.558.000
1.158.000
11.000,00

7.751.421
12.126.214
850.160

97,96
114,85
73,42

19.639.663

20.727.795

105,54

1.850.000
152.727.663

97,77

Д. ИЗДАЦИ
38
39
40
41
Свега

511300
512000
523100
611500

Капитално одржавање зграда
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају
Отплата главнице

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВ.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Б + Д
Суфицит

150.877.663

142.700.612
250.248

Укупно остварени приходи и примања износе 142.950.860 динара, од чега је преко
буџета остварено 107.632.679 динара, што чини 75,29% укупно остварених
средстава.
Сопствени приходи и примања остварени су у износу од 35.318.181 динара,
што чини 24,71% укупних средстава и у односу на план показује остварење од 100%.
Што се тиче расхода и издатака они су исказани такође на готовинској основи
и износе 142.700.612 динара, а исти су покривени наменски добијеним средствима
од буџета у износу од 107.632.679 динара, а остатак од 35.318.181 динара покривен
је из сопствено остварених прихода и примања.
Наплата потраживања за 2008 годину.
Због своје актуелности и изузетног значаја на очувању текуће ликвидности као
основног принципа и мерила квалитета економије пословања Установе, наплата
потраживања постаје све приоритетнији задатак стручних служби Установе СЦ ''
Чаир ''.
Посебно, ово питање има свој значај у садашњем економском амбијенту
пословања привредних и других субјеката кога и даље нажалост препознатљиво
карактерише дисконтинуитет привредних токова а самим тим и општа беспарица и
све друге тешкоће као логична последица оваквих тенденција.У таквим условима
вршити наплату потраживања веома је сложен и одговоран посао.
Колико су урадиле стручне службе ове Установе на реализацији овог посла на
основу података из извештаја по годишњем рачуну за 2008 годину, може се
сагледати из прегледа општих и посебних показатеља о наплати потраживања.За
мерење степена успешности обављеног посла као критеријум узет је процентуални
однос фактурисане и наплаћене реализације посматраног периода.
Анализа општих података.
Потраживања од корисника услуга за период јануар – децембар 2008 године
садржани у прегледу, дати су према њиховој структури.
Ради објективног доношења закључка о степену успешности наплате,
истичемо да подаци садрже пренето стање дуга из претходне 2007 године и
фактурисану реализацију редовних услуга у 2008 години која доспева за наплату до
15 – ог јануара 2009 године. Укупна потраживања од корисника износе 15.279.117,43
динара а односи се на:
1. НИРОШИ ПОЛИКЛИНИКА, чије потраживање износи 67,94 % од укупног
дуга корисника а потраживање износи 10.381.538,14 динара.
2. АГЕНЦИЈА '' АУТО '', чије потраживање износи 7,85 % од укупног дуга
корисника а потраживање износи 1.199.933,58 динара.
3. МИТРОВДАН, чије потраживање износи 5,54 % од укупног дуга корисника а
потраживање износи 847.625,46 динара.
Ова три дужника дугују процентуално 81,34 % од укупне ненаплативости и са
њима се воде судски спорови.
4. ОСТАЛИ ДУЖНИЦИ, чије потраживање износи 13 % од укупног дуга
корисника а потраживање износи 2.850.520,25 динара.

94,58

Из поменутих разлога, због начина билансирања прихода и расхода што је у
складу са законским прописима, подаци коришћени за ову анализу идентични су
подацима у рачуноводственим исказима.
На основу показатеља степена наплате потраживања исказаних у табели
имамо да је проценат индекса наплате код корисника услуга од 83,57 %. Списак
потраживања од купаца је прилог број 5.
Обзиром на стање присутног проблема ликвидности Установе, тешко је надати
се већем максимизирању степена наплате од достигнутог ( наплаћено око 90 % .
Имајући у виду намере овог проблема и његов утицај на стабилност пословања
Установе, мора се адекватно и ангажовати.
Преглед потраживања корисника услуга са стањем на дан 31.12.2008 године
Ред
број
1
2
3
4
3

Назив купца
Купци Установе
Нироши поликлиника
Агенција '' Ауто ''
Митровдан
Остали купци

Број
корисн
279
1
1
1

Почетно стање
31.12.2007
11.230.953,22
7.841.414,97
1.199.433,58
847.625,46
1.342.479,21

Фактур од
1.1.2008 31.12.2008
24.649.420,15
3.371.880,72
21.277.539,43

Наплаћено до
31.12.2008

% наплат

20.601.255,94
831.757,55
19.769.498,39

83,57
7,41
87,00

Стање
потражи
31.12.2008
15.279.117,43
10.381.538,14
1.199.433,58
847.625,46
2.850.520,25

Остварење прихода из буџета је 89,76% ( из разлога, што нам је буџет
ускратио део одобрених средстава на позицијама – капитално одржавање зграда и
објеката, текуће одржавање, материјал и специјализоване услуге ), а остварење
сопствених прихода је са 99,14 % ( што потврђује исправност планирања сопствених
средстава ).
Стање неизмирених обавеза према добављачима на дан 31.12.2008 године
износи:
3.404.504,94 динара. Од тога послати а нереализовани захтеви према буџету града и
то:
-стални трошкови
1.479.656
- специјализоване услуге
225.307
-ТИО
181.976
-опрема
280.672
што износи 63,66 % од укупних обавеза и 36,34 % обавезе из сопствених прихода
што у динарима износи 1.236.894 динара. Списак обавеза према добављачима је
прилог број 6.
Накнаде у натури показују остварење од 208,65 % а садрже:
-поклон пакетићи за децу
-трошкови представе за децу
-остали поклони

67.500
12.512
3.451

Социјална давања запошљенима.
Остварење од 176,26 % показује да су трошкови већи од планираних из
разлога што боловања преко тридесет не могу да се тачно планирају.
Јубиларне награде
Остварење од 275,09 % садржи:
- јубиларна награда
- накнаде свим упошљеним по уредби
Трошкови путовања.

3.000
547.185

Остварење од 114,09 % садржи:
- дневнице у земљи
- превоз у земљи
- смештај радника за оржавање радничких спортских игара
- дневнице за службена путовања у иностранство
- смештај у иностранство
- превоз на службена путовања у иностранство

135.400
93.198
354.000
206.443
187.741
39.974

Компјутерске услуге
Остварење од 264,85 % је повећано због замене старе амортизоване опреме.
Услуге информисања
Остварење од 191,04 % је повећано због објављивања тендера и огласа и
појачаног рекламирања услуга.
Трошак репрезентације показује извршење од 116,88 % а састоји се од:.
- организација сајмова и изложби
161.500
- традиционална прослава дана Установе и део трошкова за одржавање
спортских игара радника спортских центара Србије
488.500
- прослава дана жена радница Спортског центра
89.000
- трошкови организовања светске лиге
50.000
- трошкови славе Установе
25.000
- трошкови организовања седнице Управног одбора
22.800
- репрезентација директора и заменика директо.......................................332.000.
Медицинске услуге показују извршење од 113,80 %.
Трошкови су увећани због плаћања непланираних медицинских услуга на
изради Акта о процени ризика на радним местима и у радној околини.
Специјализоване услуге показују извршење од 123,38 %.
Трошкови су увећани због непланираних трошкова око организовања светске
лиге у одбојци.
Отплата камата јавним институцијама показује извршење од 432,31 %.
Трошкови су повећани због неблаговременог преношења средстава за
комуналне трошкове од стране буџета.
Порези показују извршење од 127,41 %.
Цена услуге за регистрацију возила је повећана много више него што је
планирано.
ц. Сектор за маркетинг, угоститељство и комерцијалне послове
У протеклој 2008. год. комерцијални сектор је обављао све послове из
делокруга својих делатности.
А. НАБАВНА СЛУЖБА: вршене редовне набавке за потребе Установе по Закону о
јавним набавкама уз формирање све потребне документације. Набавка материјала
за хигијену, санирање и поправке штета, угоститељство, набавка горива итд., вршена
је без застоја.
Б. ПРОДАЈА УЛАЗНИЦА: редовне свакодневне активности на базенима ( слободна

рекреација грађана, обуке непливача ) као и продаја улазница за теретану и фитнес,
те продаја улазница за клизалиште у периоду када ради, повремена продаја
улазница за програме у Хали где је организатор С.Ц.``ЧАИР`` Ниш ( САЈМОВИ и сл.
).
В. ФАКТУРИСАЊЕ: редовно месечно фактурисање закупа закупцима пословног
простора у објектима С.Ц. ``ЧАИР``
као и свих пратећих трошкова и праћење
реализације наплате, слање опомена закупцима пословног простора који нередовно
плаћају закуп. У овом делу, највећи проблем је закупац пословног простора НИРОШИ
– редовно неплаћање закупа.
Г. ПРИПРЕМА СВИХ ВРСТА УГОВОРА О ЗАКУПУ, програмима у С.Ц. ``ЧАИР``, и
остале пратеће документације. Писање Уговора о коришћењу објеката С.Ц. ``ЧАИР``
за програме, промоције странака, концерте у Хали и на базенима , уговори о
реклами, припрема текста за објављивање конкурса за издавање простора, за
спровођење лицитације, склапање уговора, склапање Уговора и анексирање
постојећих Уговора о закупу.
Спроведен је поступак лицитације за издавање у закуп хотела и ресторана
након чега је сачињен предлог уговора са НИТОМ-ом као учесником лицитације. На
предлог уговора није дата сагласност од стране Републичке дирекције за имовину
тако да је Управни одбор Установе донео одлуку о повраћају средстава уплаћених
Установи на име учешћа на лицитацији.
Д. ВАЖНИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ у објектима С.Ц. ``ЧАИР`` - сајмови
1.

2.

3.

4.

5.

6.

II Сајам екологије, туризма и спорта '' Ниш 2008 '' – ТОН Ниш
Уговор бр 01 104/1 од 04.02.2008 године
- 26 и 27. 03. 2008 год.
закуп
150.000,00 са ПДВ-ом
+
20.000,00 за струју.
10 . Сајам сајам лова и риболова '' Ниш 2008 '' 02. - 06. 04. 2008 год .
Организатор СЦ '' Чаир ''
- закуп простора
1.647.044,00
668.500,00
- улазнице
- угоститељство
126.435,00
------------------------2.441.979,00
Изнајмљивање штандова за семинар лекара у Зајечару
Уговор бр 01 – 676/1 од 19.05.2008 год.
- од 22 – 24.05.2008 год.
EASY TRAVEL
40.120,00
V. Сајам грађевине
Уговор о закупу бр 01 – 592/1 од 14.05.2008 год.
- од 16. – 19.09.2008 год.
COLEX NIŠ
885.000,00 са ПДВ-ом.
I. Изложба ситних животиња
Уговор о закупу и израду штандова '' Мој љубимац – Пантелеј ''.
Уговор бр 01 – 1314/1 од 17.09.2008 год.
- од 03. -05. 10. 2008 год.
Клизалиште
80.000,00 са ПДВ-ом.
Варијете WALTER – Ненад Стојменовић

Уговор о закупу Хале бр 01 – 1542/1 од 28.10.2008 год.
- 06.11.2008 год.
130.000,00
Такмичење фризера – отворено првенство фризера града Ниша
Уговор бр 01 – 552/1 од 06.05. 2008 год.
- закуп
118.000,00 са ПДВ-ом.
Циркус ''CORONA ’’
Уговор о закупу простора бр 01 – 109/1 од 25.07.2008 год.
Приход:
закуп
45.000,00
струја и вода
5.000,00
-----------------50.000,00
45 Нишки сајам књига и графике – НКЦ Ниш
Уговор бр 01 – 1651/1 од 14.11.2008 год.
- 03. – 08. 12. 2008 год.
Организатор НКЦ, суорганизатор СЦ '' Чаир '', 74 излагача,
Фактурисано – излагачима
909.072,00
- НКЦ-у
187.295,50
--------------------1.096.367,50
22.066,00
Приход од закупа ван Хале
-------------------1.118.433,50
+приход од угоститељства ( исказан посебно ) – 40.450,00
Концерт Сергеја Ћетковића 11.12. 2008 год.
EKSKLUZIVE PRO PLUS
Уговор о закупу 01 – 1658/1 од 17.11.2008 год.

7.
8.

9.

10.

Приход:

236.000,00

Ђ. ПРОМОЦИЈЕ СТРАНАКА
1.
2.
3.

10.01.2008 год SRS – закуп Хале и изнајмљивање итисона
Уговор бр 01 – 658/1 од 24.12.2007 год.
192.000,00
12.01.2008 год. DS – закуп хале,
Уговор бр 01 – 1657/1 од 24.12.2007 год
177.000,00
14.04.2008 год G17+ - закуп хале,
Уговор бр 01 – 410/1 од 08.04.2008 год
200.000,00

Е. СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
1.

Рукомет СРБИЈА – ЧЕШКА

14.06.2008 год

Накнада за истицање рекламних паноа

100.000,00

2.

Утакмица жен рук репрезентације СРБИЈЕ – 27.08 и 03.9.2008 год.

3.

Накнада за истицање рекламних паноа
Утакмице светске одбојкашке лиге

106.000,00
13.07. и 18.07.2008 год.

Кик бокс клуб '' Ниш ''
Уговор бр 01 – 345/1 од 21.03.2008 год.

30.03.2008 год.
60.000,00

4.

5.

Рукометна утакмица СРБИЈА – РУСИЈА – 30.11.2008 год.
Уговор за истицање рекламних паноа
100.000,00
Уговор бр 01 – 1692/1 од 26.11.2008 год.

Ж. ЗАКУП ПРОСТОРА НА БАЗЕНИМА
1.
2.
3.
4.

'' NESTLE ’’
Уговор о закупу простора на базенима бр 01 – 722/2,
Приход:
53.400,00
'' FRIKOM ’’
Уговор о закупу простора на базенима бр 01 – 723/1
Приход:
53.400,00
Милошевић Радмила
Продаја америчких крофница – уговор бр 01 – 1037/1
Приход:
12.440,00
Гавриловић Горан
Продаја кокица на базенима – уговор бр 01 – 1036/1
Приход:
12.400,00

З. УГОСТИТЕЉСТВО
1.
2.

У бифеу ПРЕС ЦЕНТРА
2.078.708,00
( заједно са повременим шанковима у хали )
У бифеу куглане
116.377,00

И. РЕКЛАМЕ
1.
2.
3.
4.

'' TWINEL ’’ д.о.о
Уговор бр 01 – 1248/1 од 03.09.2008 год ( до децембра 2009 год )
- за истицање рекламног паноа
110.000,00
'' Ranđeli ’’ Ниш
Уговор бр 01 – 1249/1 од 03.09.2008 год ( до априла 2009 год )
- за истицање рекламног паноа
66.000,00
DDOR Нови Сад
Уговор бр 01 – 1672/1 од 19.11.2008 год ( до новембра 2009 год )
- пружање рекламних услуга у хали
207.147,34
AGROHIM Ниш
Уговор бр 01 – 1862/1 од 18.12.2008 год ( до јануара 2010 год )
- пружање ракламних услуга у хали Чаир
120.000,00
- исплата у четири рате.

Ј. АКТИВНОСТИ ЗА 2009 ГОДИНУ
Почетак обраде тржишта и припрема за организацију 11 сајма лова
и риболова '' НИШ 2009 ''.
K. ЗАКУПЦИ ПРОСТОРА
Бр. уговора
01-820/1 – 21.09.2004.
1.
’’МИЛО ШОП’’

анекс уговора
01-1288/2 - 01.10.2007.
- 01.10.2007.-01.10.2010.

01-1424/1 – 31.10.2007.
2.
’’ГРАДИТЕЉ’’ – Нови Сад- 01.11.2007.-01.11.2009.
01-2/2 – 05.01.2005.
3.
’’РТАЊ КОМЕРЦ’’

01-1284/2 - 01.10.2007.
- 10.10.2007.-10.10.2010.

01-1423/1 – 31.10.2007.
4.
’’СЕКУРИТИ 018’’

- 01.11.2007.-01.10.2011.

01-28/1 – 25.01.2000.
5.
’’МИЦКО – СЕРВИС’’

01-1115/2 - 01.08.2008.
- 01.10.2007.-01.10.2010.

01-589/1
6.
’’МИЦКО – СТАДИОН’’

01-1115/2 - 01.08.2008.
- 01.10.2007.-01.10.2010.

01-831/2 – 24.09.2004.
7.
’’СТЕФИ’’

01- 1286/2 - 01.10.2007.
- 01.11.2007.-01.11.2010.

01-440/1 – 04.07.2001.
8.
’’ЛИГА’’- перионица
Васиљевић Славиша

- 04.07.2001.-04.07.2011.

01-588/1 – 30.09.2004.
01-1423/2 - 31.10.2007.
9.
’’СТЕФФ ДЕСИГН’’ - 01.10.2007.-01.10.2010.
01-849/1 – 16.09.2005.
10.
’’ЛАЗА ПЕРИОНИЦА’’

01-1287/2 - 01.10.2007.
- 01.10.2007.-01.10.2010.

01-1368/1 – 28.12.2005.
01- 1688/2 - 26.12.2007.
11.
’’Пливачки клуб’’ НИШ 2005’’ - 01.10.2007.-01.10.2010.
01-954/2 – 01.07.2005.
12.
’’ТВИНЕЛ’’ КЦ:Н
01-573/1 – 05.07.2004.
13.
’’ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ’’
14.
’’НИРОШИ’’
15.
’’ВАТЕРПОЛО КЛУБ’’
д. Технички сектор

- 01.06.2006.-01.06.2009.
- 14.07.2004.-14.07.2009.
бр. 01-164/1 од 12.03.2001.год.
01-778/1од 13.06.2007.

У оквиру Техничког сектора су систематизована радна места и распоређени
радници разних занимања ( бравари, електричари, аутоматичар, грејач централног
грејања, столар, механичар, водоинсталатер и фарбар – укупно 15 радника, 2
електро техничара, 1 – хемијски инжењер, 2 радника са ВСС техничке струке и 1
помоћни радник ). Рад радника у сектору је организован по сменама 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 градње инвестиционих радова мањег обима на реконструкцији и
санацији објеката и опреме,
- 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,
- раде комплетну документацију око јавних набавки и спроводе комплетну
реализацију поступака,
- раде и остале послове који нису систематизовани за њихова радна места.
Све послове, осим сервисирања технике већег обима ( при чему демонтажу и
монтажу 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.
У току 2008 године покренути су поступци за 78 јавне набавке. За седам јавних
набавки поступке је водила Дирекција за изградњу града ( 5 је реализовано, једна
није реализована због судског спора - поступак се води преко Републичке управе за
јавне набавке и једна није реализована због недостатка средстава – нису обезбеђена
додатна средства ). За 71 јавну набавку поступке је водила Установа СЦ '' Чаир '' ( 11
јавних набавки су реализоване на годишњем нивоу - набавка материјала, од три се
одустало због недостатка средстава, 53 су реализоване a за 4 јавне набавке које су
реализоване обавеза плаћања је пренешена у 2009 годину ). Преко 90 %
документације за јавне набавке било које врсте се формира у техничком сектору, од
дефинисања захтева за јавну набавку па до њене коначне реализације са изузетком
финансијског дела обавеза које обавља служба финансијског сектора. Лимит до које
вредности је јавна набавка мале вредности за 2008 годину је износио 2.500.000,00
динара ( лимит прописала Влада Србије ). По интерном правилнику о Јавним
набавкама мале вредности, доњи лимит за покретање поступка јавне набавке је
20.000,00 динара. За све јавне набавке вредности преко лимитиране вредности
Директор Установе формира комисију од пет или више чланова која спроводи
поступак јавне набавке. Остале јавне набавке чија је вредност испод лимитиране
вредности по сагласности Директора може да обавља служба набавке или лице које
овласти Директор Установе. Од 82 покренута поступка јавних набавки све које су
преко 2.500.000,00 динара су оглашаване преко Службеног гласника РС а неке мало
'' важније '' оглашаване су преко локалних дневних новина.
За реализацију плана капиталне градње у 2008 години, од буџета града су
одобрена средства од 21.900.000,00 динара. Преко Дирекције за изградњу града су
поведени поступци за 7 јавних набавки – четири су реализоване ( санација термо
изолације испод крова базена, уземљење ограде око помоћних фудбалских терена,
санација два мокра чвора на западној трибини стадиона и санација хидро изолације
крова олимпијског базена ) За једну јавну набавку није ни поведен поступак јер није
било довољно средстава у буџету а додатна средства која су затражена за њену
реализацију нису обезбеђена - санација шкољке олимпијског базена . За једну је
поведен поступак али се три пута нико није јавио на оглас због недовољно
планираних средстава за реализацију па су накнадно обезбеђена додатна средства
и набавка је реализована ( замена паркета у сали Д. Радовић ) а за једну је
спроведен поступак јавне набавке али се на одлуку о избору понуђача жалио један
од учесника конкурса и још се чека решење Републичке Управе за јавне набавке –
иста није реализована ( санација хале Чаир – друга фаза ). Финснсијске обавезе за
све набавке које се односиле на базен су ишле преко СЦ '' Чаир '' а за све остале

јавне набавке на другим објектима финансијке обавезе су ишле преко Управе за
образовање културу, омладину и спорт и немамо финансијски увид у њихову
реализацију.
За реализацију плана набавке нове опреме и машина у 2008 години је
одобрено из буџетских средстава прво 11.108.000,00 динара а касније је извршена
исправка на 10.558.000,00 динара. Коначни план машина и опреме је потписао
градоначелник 5. 09. 2008 године ( надлежна управа је кориговала првобитни план
додавањем на десет постојећих још три нове ставке ) а допуна плана решењем
Градоначелника број 2857/2008 – 01 од 11.12.2008 године. Предвиђена средства за
реализацију овог плана су остала иста само је извршена прерасподела средстава
унутар плана. Од тих средстава је реализовано: набавка опреме за хлорисање,
доградња система за видео надзор хале Чаир, набавка компјутерске опреме за
мерење времена у пливању, набавка атлетских реквизита и спортске опреме,
електронске опреме и мрежа за све спортове за одржавање осмих олимпијских игара
ученика Србије, набавка одбојкашких реквизита за организовање утакмица светске
лиге у одбојци, набавка новог разгласног система хале Чаир, набавка вишенаменског
борилишта, набавка пумпи за поливање траве на Градском стадиону, набавка
лабораторијске опреме, набавка ручних и електричних радних машина, набавка
разних пумпи. Спроведени су поступци за: набавку додатне лабораторијске опреме,
опреме за ринг и компјутерске опреме и видео бима – опреме је складирана у
магацину СЦ '' Чаир '' али је обавеза плаћања пренешена у 2009 годину због
недостатка средстава у буџету на крају 2008 године. Од набавке алармног система
се одустало.
За реализацију плана текућег одржавање објеката и опреме у 2008 години су
одобрена буџетска средства од 5.180.000,00 динара. План је усвојен на Скупштини
града а реализован је преко техничког сектора уз помоћ радника службе набавке и
радника финансијског сектора. Висина реализације на овом конту се налази у
извештају финансијског сектора.
На свим објектима је сервисирано 25 пумпи, 10 мотора и 4 усисивача . Сваку
демонтажу и монтажу пумпе или мотора обављају радници СЦ '' Чаир ''. На
објектима је замењено због лома око 70 м2 једноструког стакла и око 50 м2 изопан (
двоструког ) стакла. Од радних машина и моторних возила у току 2008 године,
сервисирана су два трактора, сервисирана је ротацијска косилица, сервисирана
тракторска косилица, сервисиран компресор за компримовани ваздух у машинској
сали базена,сервисирано постројење за прављење леда на клизалишту ( чилер ),
сервисиран је агрегат у хали Чаир итд.
Поред побројаних радова, радници СЦ '' Чаир '', 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 административној и
спортској опреми ( столарски и браварски радови на столовима, ормарима,
регалима, вратима, паркету, спортским реквизитима итд ). Редовно се врши фарбање
и кречење службених просторија, ходника и холова. Обзиром на већ остарелу
покретну и непокретну опрему, свакодневне су интервенције на браварским и
пословима грејања, механичарски послови на одржавању путничких возила и радних
машина итд.
е. Служба општих и правних послова
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и
радних задатака у службе општих и правних послова систематизована су
шест радних места са по једним

извршиоцем: шеф правне службе, секретарица директора , секретарица
заменика директора, фактуриста - дактилограф, курир
и руковалац
телефонском централом. Током 2008 године служба је успешно реализовала све
послове из описа наведених радних места, почев од најједноставнијих до
најсложенијих:
- урађен је велики број појединачних правних аката: решење о остваривању
права радника ( плаћено и неплаћено одсуство, годишњи одмор ),
- одржано је седам седница Управног одбора за које су припремљени
материјали, формулисане и реализоване све донете одлуке.
- што се тиче нормативне делатности, осим донетог правилника о безбедности
и здрављу на раду у чијој изради је учествовао и шеф службе за безбедност и
здравље на раду у овој области није било других активности,
- у зависности од потребе извршен је пријем радника на одређено време, а
ангажована су лица за обављање привремених и повремених послова ( седам
уговора: Миљковић Марија – ледена дворана, Нешић Милета – ледена дворана,
Богуновић Марија – ледена дворана, Савић Стефан – базени – спасилац, Стојић
Милан – базен-спасилац, Динић Горан – хигијеничар, Станковић Дејан – хигијеничар
), што је захтевало израду адекватних уговора и пријаву надлежним фондовима
социјалног осигурања и тржишту рада,
- служба је пропратила одређене спорове пред надлежним судовима као и
поступак извршења око окончања спора са '' Центротуристом '',
- учествовало се у раду комисија у поступцима јавних набавки добара, услуга
и радова,
- обављени су дактилографски послови за све службе и секторе, послови на
евидентирању документације, коресподенцији поште и курирски послови,
- остварени су контакти са субјектима ван Установе у смислу достављања
извештаја, података и слично,
- судски поступци: поступак извршења против извршног дужника Агенције
„Ауто“, поступак извршења против извршног дужника УР „Митровдан“, настављен је
поступак извршења против Предузећа „Центротурист“ ради испражњења пословних
просторија, поднет је предлог за извршење против „ Дијагностички имаго центар “
(Нироши).
ф. Служба обезбеђења, ППЗ и безбедности и здравља на раду.
Служба у свом саставу има радна места:
- шеф обезбеђења ЗНР , ППЗ и 11 портира.
Задаци службе су:
- да обезбеђује објекте и опрему свакодневно и појачано у ванредним
ситуацијама (концерти, сајмови, вашари итд.),
- да блиско сарађује са Министарством унутрашњих послова – Секретаријат
у Нишу (приликом провала, крађа и да на свим јавним манифестацијама
делује у садејству са радницима МУП-а),
- да води бригу о исправности опреме и спровођењу прописа из заштите на
раду (извршен је преглед и испитивање електричне инсталације Градског
стадиона „Чаир“ те преглед и испитивање спољашње громобранске
инсталације истог објекта, а такође је урађен и комисијски преглед оруђа за
рад и уређаја па је о томе сачињен извештај, преглед и испитивање опреме
за рад – столарске машине, виљушкар – испитивање услова радне околине
за летњи период у столарској и браварској радионици, испитивање
заштитне електроизолационе опреме, итд ),

да води бригу о противпожарној заштити и периодично на сваких 6 месеци,
да тестира све ПП апарате (у току 2008.године су рађене две провере и
једном испитани сви хидранти и проток воде у мрежи)
У току 2008.године је три пута извршена дезинфекција и дезинсекција, а два
пута дератизација на свим нашим објектима.
У протеклој години извршена је набавка заштитне одеће и обуће ито: 19 пилот
радних одела, 46 пари кломпи, 46 пари тренерица, 7 пари патика, 11 комплета
униформи за портире и 27 пари ципела за службу одржавања и обезбеђења.
Набављено је и 4 пара топлих чизама, осам пари обичних чизама за раднике
стадиона и санитетски материјал за допуну ормарића прве помоћи.
Урађен је АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА НА РАДНИМ МЕСТИМА И У РАДНОЈ
ОКОЛИНИ, на основу којег су утврђена радна места са повећаним ризиком. Учешће
у изради АКТА је узела и Медицина рада, кроз ангажовање Завода за здравствену
заштиту радника Ниш. Иза тога на претходне – периодичне прегледе смо упутили 20
радника.
-

ЗАКЉУЧАК:
Анализа пословања Спортског центра ”Чаир“ Ниш је сачињена на основу
елемената остварења програма рада, финансијских показатеља, резултата и
исправности пословања за 2008.годину.
Реализацију програма пословања и остварени финансијски резултат, пратили
су и сложени услови привређивања.
Основне смернице активности биле су:
- стална усмерења на улагањима на подизању организационо техничко –
технолошке опремљености рада,
- ефикасно у границама објективног, пружање услуга корисницима на што је
могуће садржајнијем и квалитетнијем нивоу,
- одржавање текуће ликвидности Установе на нивоу који омогућава редовно
сервисирање преузетих обавеза из дужничко – поверилачких односа,
исплата зарада и других обавеза,
Програмима, мерама и циљевима за 2008.годину, покушали смо да
елиминишемо уочене пропусте, недостатке и негативности у 2007.години.
У Установи је извршена промена у руководећој структури, именован је нови
директор Установе - Игњатовић Братислав, који је преузео дужност 05. 11. 2008
године.
Прилози:
- прилог 1 – Преглед утрошених средстава на поз 89 – зграде и грађ објекти
- прилог 2 – Преглед зтрошених средстава на поз 90 – машине и опрема
- прилог 3 – Преглед путничких возила
- прилог 4 – Евиденција јавних набавки
- прилог 5 – Спецификација потраживања
- прилог 6 – Спецификација обавеза.

Ниш, март 2009.год

Установа Спортски центар ''
Чаир ''
Директор
Братислав Игњатовић
______________________
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Преглед потраживања по корисницима услуга
на дан 31.12.2008.год.
Прилог 5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

“Твинел” Д.О.О. Ниш
“Дијагностички имагинг центар”
“Екселенд” ресторан Жикић
“Митровдан”
“Ртањ комерц” ДОО Ниш
Нишки културни центар
Специјална школа “Бубањ” Ниш
Фудбалски савез “Регион ист.Србије”
Агенција “Ауто” Јањић Војкан
Телеком Србија Дирекција
“Нестле ице крем” АД Србија
МОК “Ниш” Рачуновод. СОФК
РКС “Источна Србија” Ниш
Милошевић Радмила Ниш
Ауто прање “Лига” Ниш
“Градска Топлана”
“Миле шоп” Ниш
Окружни рукометни савез Ниша
КМФ “Коперникус – видре” Ниш
УР “Коколо” Ниш
КМФ “Коска” Ниш
“Секјурити 018” Д.О.О. Ниш
ОК “АС” Ниш
Асоцијација спортских центара
“Стефи” ауто школа Пуковац
Ресторан “Стадион” Лазић Ниш
“Стеф десингн” Ниш
“К:ЦХ” Д.О.О. Ниш
“Градитељ” Д.О.О. Ниш
Пливачки клуб “Ниш 2005”
Славица Тајсић Ниш
Ватерполо клуб “Ниш – класик”
“Слога” Д.О.О.
Пливачки клуб “Св. Никола”
КК “Ергоном спорт” Ниш
УР “Ђачки одмор”
“Микро сервис” Нош
ТК “Костић” Ниш
“Колекс” Д.О.О. Ниш
ГМ “Промет” Ниш
КБК “Цар Константин” Ниш
РК “ДИН – Наиса” Ниш

97.511,25
10.381.538,14
42.479,28
847.625,46
248,786,15
129.918,00
6.000,00
2.560,00
1.199.433,58
197.549,12
5.490,00
4.300,00
12.300,00
500,00
39.871,49
414.144,81
85.446,42
6.190,00
1.820,00
275,80
10.495,00
128.618,39
1.100,00
48.000,00
18.888,35
213.207,60
37.452,77
374.161,84
418.784,57
3.597,50
442,37
98.031,96
4.580,00
4.670,16
43.375,01
346,94
114.412,19
10.863,28
10.000,00
1.910,00
1.000,00
11.440,00
____________________
УКУПНО: 15.279.117,43

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА
НА ДАН 31.12.2008. год.
Прилог 6
1. Ресторан ''Екселент''- Жикић
2. ЕД''ЈУГОИСТОК''.д .о.о. Ниш
3. ЈКП ''МЕДИАНА''
4. ЈКП ''НАИССУС'' Ниш
5. Асоцијација Спортских центара Србије
6. 'Коперникус кабловска мрежа''
7. ''БРОКЕР''д.о.о.Ниш
8. ''Месер- Техногас''а.д.Ниш
9. ''Бриџ трејд'' д.о.о. Ниш
10. ''Техно Ниш'', Ниш
11. ''Колор микс''д.о.о. Ниш
12. ''Заплањка комерц'', Ниш
13. ''Секјурити 018'' Ниш
14. ''Префесионал'' доњи Душник
15. Унихемком'', Нови Сад
16. ''Дунав осигурање'' Ниш
17. ''Делта М'' д.о.о. Макси Ниш
18. ''Еуродил'', Ниш
19. ''Новица промет''
20. ''Митровдан''кафанан Ниш
21. ''Ауто – Мими'' ТКР Ниш
22. ''Параграф'' Ко.д.о.о. Београд
23. ''Импекс промет''
24. Ћевабџиница ''Златковић'' УР
25. ''Технозавод''д.о.о. Ниш
26. ''ПЦ Трејд'' Ниш
27. ''Универ''- Ниш
28. ''Сигурност'' Ниш
29. ''Профит'' д.о.о.
30. Дом здравља Ниш
31. ''Бир комерц''Ниш
32. Н.П.КО преедузеће за производњу
33. ''Патентинг''д.о.о. Београд
34. ''ДМВ'' индустријски конт. Систем
35. Дирекција за изградњу града Ниша
36. ''Рајк комерц''- Ниш
37. ''Елмакс'' д.о.о.
38. ''Тими'' Горњи Барбеш
39. ''Мис – глас''
40. А.С.Н.С. д.о.о. фешн Ниш
41. Институт ''1.мај'' а.д. – НИш
42. ''Супер лаб'' Нови Београд

29.790,оо
- 1.331.888,44
- 119.952,39
27.815,48
24.000,оо
27.472,5о
23.570,21
613,6о
- 32.222,26
2..048,96
14.176,08
40.703,55
- 106.746,76
2.200,оо
1.688,97
68.690,оо
27.639,оо
5.166,53
61.799,6о
17.540,оо
1.155,оо
52.812,оо
36.172,51
4.870,оо
6.726,оо
- 149.855,4о
69.016,95
26.555,9о
9.179,02
5.900,оо
9.008,53
3.469,2о
38.940,оо
- 467.520,96
33.850,оо
6.416,75
- 103.279,1о
11.748,9о
- 118.560,оо
48.427,2о
650,оо
- 226.837,21

43. ''Геним''д.о.о. Крушевац
44. ПБ ''НИТОМ'' повраћај кауције
УКУПНО:

-

7.829,98
820.000,оо

- 4.224.504,94

