
 
 

 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) 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 29.03.2011. године, доноси 
                         
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Установе Дечије 
одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2010. годину. 
 

II Предлог решења о усвајању Извештаја о раду Установе Дечије 
одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2010. годину доставља се председнику Скупштине 
Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 III За представникa предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређујe се Деспот Деспотовић, директор Установе Дечије одмаралиште 
„Дивљана“ Ниш. 
 
 
Број: 346-16/2011-03 
Датум: 29.03.2011. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 На основу члана 37. Статута Града Ниша, („Службени лист Града 
Ниша", број 88/08), 
 Скупштина Града Ниша, на седници одржаној _______ 2011. године, 
донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  

 
 
 I УСВАЈА СЕ Извештај о раду Установе Дечије одмаралиште 
„Дивљана" Ниш за 2010. годину, број 13/2011 од 14.03.2011. године, који је 
усвојио привремени Управни одбор Установе, Одлуком брoj 18/2011 на 
седници одржаној 15.03.2011. године. 
 
  II Решење доставити: Установи Дечије одмаралиште „Дивљана" 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
  
  Привремени Управни одбор  Одлуком број 18/2011 усвојио је Извештај 
о раду Установе Дечије одмаралиште "Дивљана" Ниш за 2010. годину број 
13/2011 од 14.3.2011. године и доставио га оснивачу ради усвајања. 
  Извештај садржи податке о оснивању Установе, делатности и 
организациуји рада, са подацима о квалификационој структури и броју 
запослених, податке о пословном простору у коме се обавља делатност.У 
Извештају  су изнети и проблеми са којима се Установа суочавала у 2010. 
години. 
          Извештај садржи и показатеље о финансијском пословању са 
прегледом попуњености капацитета у одмаралишту "Дивљана" у 2010. години. 
  Имајући у виду да је Извештај о раду Установе Дечије одмаралиште 
"Дивљана" Ниш за 2010. годину сачињен у складу са законом, прописима 
Града и циљевима оснивања Установе, предлаже се  доношење Решења као 
у диспозитиву. 
 
 
 
         Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
                               
 
                    НАЧЕЛНИК 
                                                           
          Ненад  Гашевић 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ '' ДИВЉАНА '' НИШ 

ЗА 2010. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ниш, март  2011. године 
 
 
 
 
 
I    УВОД 
 
 
 
1. Оснивање Установе 
Одлуком о оснивању Установе Дечије одмаралиште ''Дивљана'' ( ''Службени лист Града 
Ниша'' бр.84/2009)основана је Установа Дечије одмаралиште ''Дивљана'' Ниш, са 
седиштем у Нишу,Булевар Немањића 85. 
По оснивању,Установа је уписана у судски регистар Привредног суда у Нишу 
25.03.2010.године. 
2.Делатност Установе 
Одлуком о оснивању Установе,односно Одлуком о измени одлуке о оснивању Установе 
Дечије одмаралиште '' Дивљана'' (''Службени лист Града Ниша'' бр.94/2010) утврђена је 
претежна делатност, као и допунска делатност Установе. 
Претежна делатност коју обавља Установа разврстана је под шифром 55.20-Одмаралишта и 
слични објекти за краћи боравак. 



Установа  је оправдала своје постојање 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,спортско-рекреативних и других активности за ову категорију 
корисника услуга; 
-организовањем боравка и настава 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; 
-пружањем услуга тзв.осталим корисницима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Организација рада Установе 
 
На основу члана 18. Одлуке о оснивању Установе,Скупштина Града Ниша је решењем бр.06-
150/2010 од 10.03.2010 именовала привремени Управни одбор Установе,кога чине 
представници испред оснивача,са мандатом до именовања органа Установе. 
У моменту доношења ИЗВЕШТАЈА О РАДУ још увек није извршено именовање Управног и 
Надзорног одбора Установе. Одбору за именовање  је иначе достављен допис бр.07 од 
18.01.2011.године са подацима о представницима испред запослених у Управни и  Надзорни 
одбор,који су изабрани по процедури која је прдвиђена Статутом Установе.Инсистирали смо 
на именовању,јер смо у више наврата ,имали проблем у смислу реализације донетих одлука 
од стране привременог Управног одбора , обзиром да смо од градских служби добијали 
информације да је исти ненадлежан за доношење ових одлука. 
Установом на основу одредби из Статута,руководи директор Установе,именован решењем 
Скупштине Града Ниша бр.06-368/2010-31-02 од 01.06.2010.године. 
На  основу Правилника о организацији и систематизацији радних места,рад у Установи се 
одвија у : 
1.одмаралишту у Дивљани,у коме се пружа комплетна услуга корисницима који бораве у 
нашим објектима; 
2.у Управи,чије је седиште у Нишу,а у којој је организован рад: 
-службе правних и општих послова; 
-службе финансијско-књиговодствене оперативе,као и 
-службе комерцијално-маркетиншких послова. 
 
4.Квалификациона структура и број запослених 
 
Иако је Установа основана Одлуком Скупштине Града 15.12.2009.године,уписана у судски 
регистар Привредног суда у Нишу 25.03.2010. године,преузимање запослених из Установе 
Дечији културно образовни и рекреативни центар Ниш извршено је са 30.06.2010. године на 
основу Уговора  о преносу и преузимању запослених,дела имовине,средстава,опреме и 
регулисању међусобних права и обавеза бр.194 од 09.07.2010. године. 



На основу назначеног Уговора преузето је 19 запослених чије је место рада у одмаралишту у 
Дивљани  и 8 запослених чије је место рада у Нишу,а који су обављали заједничке послове у 
установи Дечији културно образовни и рекреативни центар Ниш. 
Укупан број запослених,укључујући и директора Установе је 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стварна квалификациона структура запослених је следећа: 
VII/1  1 
VI  5 
V  0 
IV             11 
III  7 
II  3 
I   1 
 
 
5.Пословни простор  у коме се одвија рад Установе 
 
 
Одлуком о оснивању Установе,одређено је седиште исте у Нишу,на адреси Булевар 
Немањића бр.85,на којој је лоциран рад управе у Нишу, с тим што се основна делатност 
Установе одвија у објектима одмаралишта у Дивљани,у којима се организује: 
- извођење наставе у природи за децу ,ученике Основних школа из Ниша,узраста од I до IV 
разреда,као и за талентоване ученике,узраста од V до VIII разреда; 
- боравак деце са сметњама у развоју; 
- окупљање деце и омладине ; 
- припрема спортиста кроз спортске кампове; 
- извођење једнодневних излета; 
- пружање услуга  тзв.осталим корисницима. 
Како је пословни простор на адреси Булевар Немањића бр.85 био неуслован за рад,обзиром 
да се ради о лолалу који ни по својој квадратури,а ни по намени не одговара основним 
потребама, привремени Управни одбор Установе је донео одлуку о промени седишта 
Установе,у смислу промене адресе, и иста је по утврћеној процедури достављена  оснивачу 
на даље одлучивање. 
 
 
 
 
 
 
6.Проблеми у раду током 2010 године 
 
 
Од момента оснивања,односно регистрације Установе,јављали су се бројни проблеми које 
смо заједно са оснивачем  решавали у ходу. 



Основни проблем је био тај што смо као новооснована Установа почели да радимо 
примењујући цену услуга која датира из 2003. Године.Разлог за то је пролонгирање 
доношења решења којим се од стране оснивача усваја предложена економска цена услуга. 
Други проблем је чињеница да за  новоосновану Установу нису била предвиђена средства у 
буџету Града  по основу рефундације на име трошкова боравка деце за коју се организује 
настава у природи,одмах по оснивању исте.Готово комплетну календарску годину затварали 
смо средствима из споствених прихода,уз назнаку да су средства за зараде запослених 
обезбеђена из буџета закључно са 30.06.2010. године и исплаћена преко установе Дечији 
културно образовни и рекреативни центар Ниш,обзиром да су се запослени до овог датума и 
водили као радници ове Установе, а на основу Уговора о преносу и преузимању 
запослених,дела имовине,средстава опреме и регулисању међусобних  права и обавеза бр.194 
од 09.07.2010. године,који је портписан између две Установе по извршеном именовању 
директора наше Установе. 
Везано за исплаћене зараде преко установе Дечији културно образовни и рекреативни центар 
Ниш,напомињемо да  запосленима није исплаћена зарада за ЈУН/2010.године,из нама 
непознатих разлога,иако су ова средства пренета и имала су третман наменских средстава.  
Установа је у буџету града сагледана тек по ребалансу и то са 4.400.000,00 динара што 
покрива само полугодишње потраживање,али је закључно са 31.12.2010. године,на основу 
испостављених фактура пренето 2.400,000,00,чиме смо остали ускраћени за 2.000.000,00 
динара, а реално гледано ,обзиром на комплетно пружене услуге током  2010. године 
Установа је ускраћена оквирно за још 4.000.000,00 динара. 
Уз то Установа нема третман ни директног ,ни индиректног корисника буџетских 
средстава.Сходно томе,примера ради,локал који нам је одрећен као седиште Установе,који је 
у власништву града, били смо у обавези да плаћамо по пуној цени, као сва остала лица која 
градске локале користе после спроведене лицитације. 
 
7.Сарадња са Основним школама 
 
Током 2010.године са нишким Основним школама успостављена је коректна сарадња.Као 
новооснована Установа, иако је одмаралиште практично радило у континуитету од 
1974.године,наишли смо на пуно разумевање и готово све школе су се одазвале у смислу 
упућивања својих већа. 
 
 
 
 
 
    II ПРЕГЛЕД ПОПУЊЕНОСТИ КАПАЦИТЕТА У ОДМАРАЛИШТУ У 
“ДИВЉАНИ“У 2010-ОЈ ГОДИНИ СА ФИНАНСИЈСКИМ 
ПОКАЗАТЕЉИМА  
Р.
бр. 

НАЗИВ 
КОРИСНИКА 

Период 
боравака 

Бр. 
кори
сник 

Бр. 
панс
ион 
дана 

Износ  
фактуре  
потражива
ње од 
школа 

Износ фактуре 
потраживање 
из буџета 

Бр.кор

исника 

које 

финан

сира 

буџет 

Бр. 
Панс- 
ион  
дана 

Наплаћен

средства 

из буџета

 

 

 
1. 

О.Ш.“Милан 
Ракић“ 

12.04.‐
19.04.2010. 

13 91   70.000,00 483.000,00  63 441

 
2. 

О.Ш.“Краљ Петар 
први“ 

12.04.‐
19.04.2010. 

86 602 454.000,00 299.250,00  20 140

  “ О.Ш.“Вожд  19.04.‐ 56 392 269.600,00 126.250,00  4 28 



3.  Карађорђе“  26.04.2010. 
 
4. 

О.Ш.“Стеван 
Немања“   
 

19.04.‐
26.04.2010. 

88 616 464.800,00 210.000,00 
 
 

18 56 

 
5. 

О.Ш.“Стева 
Немања“ 

26.04.‐
03.05.2010. 

81 567 420.800,00 224.250,00  12 84 

 
6. 

О.Ш.“Краљ Петар 
први“ 

26.04.‐ 
03.05.2010 

77 539 408.800,00 301.000,00  23 161 

 
7. 

О.Ш.“Стеван 
Немња“ 

03.05.‐
10.05.2010 

96 672 494.200,00 292.250,00  17 119 

 
8. 

О.Ш.“Бранко 
Миљковић“ 

03.05.‐
10.05.2010. 

46 322 243.600,00 206.500,00  16 112   

 
9. 

О.Ш.“Чегар“  10.05.‐
17.05.2010 

54 378 286.000,00 146.250,00  7 49   

 
10. 

О.Ш.“Краљ Петар 
први“ 

10.05.‐
17.05.2010. 

51 357 265.200,00 229.250,00  19 133 

 
11. 

О.Ш.“Ратко 
Вукичевић“ 

07.06.‐
14.06.2010 

135 945 703.600,00 376.250,00  18 126 

 
12. 

O.Ш.“Учитељ 
Таса“ 

24.05.‐
31.05.2010 

114 798 597.200,00 245.000,00  6 42 

 
13. 

О.Ш.“Краљ Петар 
први“ 

24.05.‐
31.05.2010 

49 343 260.400,00 295.750,00  3 21 

 
14. 

О.Ш.“Доситеј 
Обрадовић“ 

20.09.‐
27.09.2010 

133 897 848.000,00 368.750,00  18 126 

 
15. 

О.Ш.“Ћеле Кула“  27.09.‐
04.10.2010. 

103 706 667.500,00 306.250,00  15 105 

 
16. 

О.Ш.“Бубањски 
Хероји“ 

27.09.‐
04.10.2010. 

59 397 376.000,00 201.250,00  14 98 

 
17. 

О.Ш.“Мика 
Антић“ 

11.10.‐
18.10.2010. 

105 735 686.000,00 /  / /

 
18. 

О.Ш.“Ђура 
Јакшић“ 

11.10.‐
18.10.2010. 

33 229 194.000,00 101.000,00  6 42   

 
19. 

О.Ш.“Бранко 
Миљковић“ 

18.10.‐
25.10.2010. 

65 449 424.500,00 /  / /

 
20. 

О.Ш.“Радоје 
Домановић“ 

18.10.‐
25.10.2010. 

41 283 262.000,00 189.000,00  12 84 

 
21. 

О.Ш.“Ђура 
Јакшић“ 

25.10.‐
01.11.2010. 

7 49 49.000,00 17.500,00  1 7 

 
22. 

О.Ш.“Војислав 
Илић Млађи“ 

25.10.‐
01.11.2010. 

65 455 434.000,00 200.750,00  13 91 

 
23. 

 
O.Ш.“Карађорђе 
Г.Матејевац“ 

 
25.10.‐
01.11.2010.
.. 

42 294 280.000,00
 

241.500,00  24 
   
168 

 

 
 
24. 

 О.Ш.''Коле 
Рашић“ 

08.11.‐
15.11.2010. 

100 700 632.000,00 /  / /   
 

 
25. 

О.Ш.“Иво 
Андрић“ 

15.11.‐
22.11.2010 

53 371 346.500,00 /  / /   

 
26. 

O.Ш.“Ратко 
Вукићевић“ 

17.05.‐
24.05.2010 

71 497 366.800,00 168.000,00       6  42   



 
27. 

 
О.Ш.“Вожд  
Карађорђе“ 

 
31.05.‐

07.06.2010 
105 735 510.800,00

 
325.500,00  19 

 
133 

 

 
28. 

 
О.Ш.“Мирослав 
Антић“ 

31.05.‐
07.06.2010.  74 518 375.200,00

 
161.000,00  4

 
28 

 

  Укупно:    2002 13937 11.390.500,00 5.715.500,00  358 2.436
 

 

2.393.500
 

  
 
 
У току 2010-те године у објектима одмаралишта „Дивљана“боравило је укупно  2.594 
детета,од тога плативе деце је било:2002 детета,док је  592 детета било у целини 
„ненаплативо“. 
 
Поред школске деце у „Дивљани „је боравило и 104 спортистa и 17 детета из 
хранитељских породица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА ИСКАЗАНИХ ПО ГОДИШЊЕМ 
РАЧУНУ ЗА 2010. ГОДИНУ 

 
 
ПРИХОДИ: 
Р.бр. конто                    о   п   и   с појединачно У к у п н о
1. 602 Приходи од продаје робе у 

продавници 641.862,95
2. 612 Приходи од услуга смештаја у 

објектима 13.963.458,68
  смештај школске деце   13.085.670,68
  смештај спортских група  595.300,00
  деца из хранитељских породица 126.000,00
  организација прослава .... 156.488,00
3. 640 Приходи од субвенција буџета 2.393.500,00



4. 674 Остали приходи – примљене 
сировине (месо, месне прерађев.) 
на име компензације  32.060,00

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ:      17.030.881,63
 
РАСХОДИ: 
Р.бр. конто                    о   п   и   с појединачно У к у п н о
1. 501 Набавна вредност продате робе у 

продавници 511.457,00
2. 51 Трошкови материјала 3.521.965,35
 511 материјал за израду - храна  2.516.833,12
 512 режијски материјал – хигијена, 

канцеларијски мат. 407.820,44
 513 Гориво и енергија 
  деривати нафте 173.550,00
  струја 400.205,40
  грејање 23.556,39
3. 52 Зараде и накнаде зарада 8.378.721,08
 520 Зараде запослених бруто 5.350.792,08
 521 Доприноси на зараде на терет 

послодавца 957.793,00
 525 Накнаде физичким лицима 

бруто – медицинско особље из 
Дома здравља и хитне помоћи 
као и радници на одређено време 
уговорци на одржав.хигијене 1.670.471,00

 529 Остале накнаде запосленима 
  Дневнице за сл.пут 4.500,00
  Трошкови превоза на сл.путу 4.246,00
 
 

 Трошкови превоза на рад и са 
рада – месечне картице, 
организовани превоз за Дивљану 390.919,00

4. 530 Услуге смештаја деце – „Црвени 
крст“ Дивљана 586.757,01

5. 531 Транспортне и птт услуге 1.184.115,06
  Превоз деце у Дивљану – Ниш 

експрес 1.096.596,63
  Птт услуге – телефон,поштарина 87.518,43
6. 532 Одржавање постројења и опреме 200.160,28
7. 533 Закуп пословног простора 144.783,96
8. 539 Остале услуге 573.452,03
  Комуналне услуге 280.064,42
  Регистрација возила, 

фотокопирање, интернет ... 293.387,61
9. 540 амортизација 1.296.346,97
10. 55 Нематеријални трошкови 428.665,69
 550 Нематеријални трошкови 
  Књиговодство и закуп програма 197.920,00
  Санитарни прегледи радника 40.300,00
 551 Трошкови репрезентације 



-угоститељски објекти 
-послужење странака у управи 
као и учитеља у одмаралишту 

46.040,00

64.823,72
 552 Трошкови осигурања 18.712,00
 553 Трошкови платног промета 45.716,81
 556 Трошкови пореза 1.895,16
 559 Остали нематеријални трошк. 13.258,00
11. 562 Трошкови камата 61.552,53
12. 579 Новчане казне 5.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ:         16.892.976,96
 
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА: 
ОПИС Износ
Приходи 17.030.881,63
Расходи 16.892.976,96
Добит 137.904,67
 
         Директор Установе 
      ____________________ 
       / Деспот   Деспотовић / 
 


