
 
 
 
 
 
 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, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 10.01.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Програм рада 
Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2012. годину. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе за 
физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2012. годину доставља се председнику 
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Братислав Игњатовић, директор Установе за физичку културу 
Спортски центар „Чаир“. 
 
 
 
Број: 18-36/2012-03 
 
У Нишу, 10.01.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 



 
 
 На основу члана 37. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 
88/08) и члана 13. Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар 
„Чаир“ ("Службени лист Града Ниша", број 2/11-пречишћен текст),  
  Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана ________________, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада  Установе за физичку културу 
Спортски центар „Чаир“ за 2012. годину,  број 01/1152/1, који је донео Управни одбор 
Установе, на седници одржаној 16.12.2011. године. 
 II Програм рада Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 
2012. годину реализоваће  се  у  складу  са  финансијским планом ове  установе за 
2012. годину,  донетим у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2012.годину.   
 III Решење доставити: Установи за физичку културу Спортски центар 
„Чаир“, 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 
 

 Управни одбор Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“, на 
основу члана 13  Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар 
„Чаир“ („Службени лист Града Ниша“, број 2/11-пречишћен текст), на седници 
одржаној дана 16.12.2011.године донео је  Програм рада  Установе за физичку 
културу Спортски центар „Чаир“ за 2012. годину, број 01/1152/1. 
 Програм рада Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“за 2012. 
годину поред основних података о Установи, делатности и организационој структури, 
садржи програмске активности које се одвијају кроз: одржавање постојеће и улагање 
у нову спортску инфраструктуру; омогућавање услова за тренажни процес 
такмичарског, школског и рекреативног спорта по плановима које сачињава 
надлежна управа; омогућавање услова за одржавање и унапређење рекреативног 
спорта, што подразумева да грађани Ниша могу у комерцијалним терминима да 
користе спортске објекте; организацију комерцијалних садржаја као што су 
традиционални сајмови и изложбе, суорганизовање концерата, пружање 
угоститељских услуга, пружање услуга смештаја учесника спортских манифестација, 



гостију, учесника спортских кампова и припрема спортиста и сарадњу са друштвеном 
заједницом, невладиним организацијама и хуманитарним удружењима. 
 У складу са оснивачким актом и циљевима оснивања Установе, одржавање и 
управљање повереним спортским објектима представља основни задатак  Установе, 
која се стара о следећим објектима. 

- спортска хала Чаир, 
- мала сала спортске хале, 
- затворени базени са пратећим садржајима (куглана, фитнес), 
- отворени базени са пратећим садржајима, 
- градски стадион са помоћним травнатим теренима, 
- сала за борилачке спортове, 
- стонотениска сала, 
- спортска дворана при ОШ „Д. Радовић“, 
-    спортска дворана при ОШ „М. Антић“, 
-     мини терен са вештачком травом, 
- балон сала са клизалиштем, 
- зграда  преноћишта. 

 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 за физичку културу Спортски центар 
„Чаир“за 2012. годину. 

    
Управа за образовање, културу, омладину и спорт 

 
                                                                                                           НАЧЕЛНИК 
                 Ненад Гашевић 
                           
 



 

 
 

                                                                    УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 
                                                                      СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''ЧАИР'' НИШ 

                                                                 IX бригаде бр. 10 
                                                                   Ниш 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПРОГРАМ РАДА  
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ  

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЧАИР“  
ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ниш, ДЕЦЕМБАР  2011. год.) 
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На основу члана  13. став 1. тачка 5. Одлуке о оснивању Установе за физичку културу 
Спортски центар “Чаир”-пречишћен текст (Службени лист Града Ниша бр.2/2011), 
Управни одбор на 20. седници одржаној 16.12.2011. год., на предлог директора, донео је 
 
 
 

П Р О Г Р А М   Р А Д А 
Установе за физичку културу Спортски центар “Чаир” 

за 2012. год. 
 
 

 
1. У  В  О  Д 

 
       Мисија, задаци и циљеви 

 
Установа Спортски центар  „Чаир“ Ниш је специјализована организација у области 

физичке културе и спорта чији је оснивач Скупштина града Ниша. Стара се о 
одржавању и коришћењу капиталних спортских објеката и опреме у граду Нишу.  

 
Поред средстава буџета града Установа, користећи расположиве слободне 

капацитете, остварује и сопствене приходе из којих подмирује трошкове текућег 
пословања, трошкове одржавања објеката и опреме, набавку нове опреме и 
средстава за рад, подмирује део трошкова комуналија и покрива остале расходе 
који се не финансирају из буџета града.  

 
Активности Установе у току године се одвијају по програму рада и пословања на 

који сагласност даје Скупштина града. Програм пословања Установе (индиректни 
корисник буџетских средстава) се формира на бази прогрaма  за претходну годину, 
лимитиран увећањем за дозвољену стопу раста коју дефинише оснивач – Град Ниш.  

 
Програм садржи основне податке о Установи, делатност, унутрашњу организацију 

и расположиве капацитете. 
 
    

2.  ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
Установа Спортски центар „Чаир“ Ниш, своје приходе остварује обављањем 

следећих делатности:  
 

- пружањем услуга тренажном и такмичарском спорту, 
- пружањем рекреативних услуга грађанима и привредним субјектима, 
- организовањем сајмова, изложби, берзи и вашара, 
- издавањем пословног простора у закуп, 
- израдом и постављањем рекламних паноа у објектима, 
- техничком организацијом концерата и других забавних манифестација, 
- заједничким организовањем разних манифестација са Установама из града и 

шире, 
- давањем логистичке подршке при организовању и одржавању свих спортских и 

осталих манифестација у граду и у њима активно учествује,  
- угоститељском делатношћу (продаја алкохолних и безалкохолних пића),  
- и осталим делатностима за које је регистрована. 
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3. КАПАЦИТЕТИ 
 
Од стране града Ниша Установи СЦ „Чаир“ су дати на управљање и коришћење 

следећи објекти: 
 

- спортска хала Чаир, 
- мала сала спортске хале, 
- затворени базени са пратећим садржајима (куглана, фитнес), 
- отворени базени са пратећим садржајима, 
- градски стадион са помоћним травнатим теренима, 
- сала за борилачке спортове, 
- стонотениска сала, 
- спортска дворана при ОШ „Д. Радовић“, 
-    спортска дворана при ОШ „М. Антић“, 
- мини терен са вештачком травом, 
- балон сала са клизалиштем, 
- зграда  преноћишта 
 
 
 

 
4. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ 
 

Установа за физичку културу СЦ ''Чаир'' по свом програму и надлежностима 
пренешеним од стране оснивача - Скупштине Града Ниша као основне задатке има: 

 
      
 
     4.1.  Одржавање постојеће и улагање у нову спортску инфраструктуру 

 
Постојећа спортска инфраструктура поверена Установи СЦ ''Чаир'' од стране 

Скупштине Града, а која подразумева напред наведене објекте, је у експлоатацији 
преко целе године и сасвим је природно да је њено одржавање приоритетни задатак. 
Добар део стучног потенцијала Установе је ангажован на тим пословима (инжињери 
и квалификовани мајстори свих профила). С обзиром на комплетну реконструкцију 
хале, стадиона, базена, као и очекивана изградња нових капацитета у којима је 
уграђена најсавременија опрема за аутоматски надзор, контролу и управљање 
системима различитих намена, потребно је систематизовати и прилагодити радна 
места новим захтевима.  

Финансијским планом за 2012. године за ове активности су предвиђају средства 
на позицијама текуће поправке и одржавања, материјал и машине и опрема. 

Под текућим поправкама и одржавању подразумевају се поправке и одржавање 
зграда и објеката као и опреме. За ове трошкове су предвиђена буџетска и сопствена 
средства. На позицији материјал предвиђена су буџетска и сопствена средства за 
набавку неопходног материјала за поправку и замену на објектима. На позицији 
машина и опрема се налази планирана опрема неопходна за функционисање 
Установе у текућој години. 
 

Што се тиче осталих улагања, за 2012. годину је предвиђен наставак 
реконструкције стадиона Чаир и изградња летњег рекреационог базена. С обзиром 
да се ове позиције неће реализовати преко Установе СЦ Чаир, у нашем 
финансијском плану се та средства не појављују. Реконструкција хале изведена је 
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према Главном пројекту за реконструкцију и обухватила је комплетно реновирање 
хале и прилазног платоа. Планира се  повезивање хале са хотелом и набавка 
остатка административне и спортске опреме. Реконструкција стадиона је почела у 
марту као реконструкција помоћних терена, а окончање радова је планирано за крај 
априла 2012. 

У 2012. години планирана је изградња летњег рекреационог базена са аква 
парком и она неће утицати на програмске активности купалишног комплекса Чаир. 
 

Без обзира што ће се реконструкција стадиона реализовати преко Управе (Града), 
у организацијском смислу предузели смо одговарајуће мере, па ће се активности које 
се иначе организују на стадиону организовати по плану тренинга и такмичења без 
већих проблема. 

 
 

 
4.2. Омогућавање услова за тренажни процес такмичарског, школског и 

рекреативног спорта по плановима које сачињава надлежна Управа 
 
 

Управа за образовање, културу, омладину и спорт сачињава распоред 
коришћења спортских објеката који реализује Установа СЦ Чаир у објектима који су 
јој поверени на управљање. Активности се спроводе према календарима и 
распоредима такмичења одговарајућих спортских савеза, па ми реализујемо њихове 
годишње такмичарске и тренажне програме. По распореду коришћења објеката који 
нам доставља Одсек за спорт, објекти су ангажовани свакодневно у времену од 730 
до 2300 осим 1., 2. и 7. јануара као и на дан Ускрса. У јануару се одржава Европско 
првенство у рукомету, у фебруару Дејвис куп,а воде се преговори око организације 
Купа Радивоја Кораћа у марту. Како је потписан вишегодишњи уговор са одбојкашким 
савезом Србије и компанијом Vip mobile и овог лета ће се одигравати Vip Beach 
Masters 12 Првенство Србије у одбојци на песку. 
    
 
  
4.3. Омогућавање услова за одржавање и унапређење рекреативног спорта 

што подразумева да грађани Ниша могу у комерцијалним терминима да 
користе спортске објекте 

 
 

За овакве активности неопходно је ангажовање стручне радне снаге из области 
физичке културе. 

Ови програми реализују се на базенима, у куглани, у фитнес кабинетима са 
саунама, у сали за стони тенис, на терену са вештачком травом, у 
мултифункционалној балон сали (клизалиште), у теретани, као и у халама Мика 
Антић и Душко Радовић.   

У току летњих месеци, када се сва збивања дешавају на базенима, планира се 
велики број забава различитог типа (спортска такмичења у одбојци на песку и на 
трави, у баскету, фудбалу на мале голове), забаве културног карактера, игре на 
води, музички програми, итд. У оквиру редовног програма уводи се и ноћно купање, а 
настављају се програми обуке непливача и школе пливања.  

За особе са инвалидитетом предвидели смо посебне програмске активности што 
подразумева и набавку опреме за фитнес и базене као и едукације из ове области у 
смислу оспособљавања персоналних асистената и организације појединих 
рекреативних и рехабилитационих програма. 
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4.4.  Организација комерцијалних садржаја као што су: традиционални сајмови 
и изложбе, суорганизовање концерата, пружање угоститељских услуга, 
пружање услуга смештаја учесника спортских манифестација, гостију, учесника 
спортских кампова и припрема спортиста 

  
Организација комерцијалних садржаја нам је неопходна због реализације 

планираних средстава из осталих извора – сопствени приходи установе. 
У току 2012. године од традиционалних сајмова се планира Сајам лова и риболова, 
Сајам туризма, Сајам аутомобила, Сајам екологије, Сајам грађевине, Сајам књига и 
новогодишњи дечији сајам. Организација ових манифестација се неће одразити на 
реализацију програмских спортских активности.  

У току године планира се одржавање око 6 концерата различитог жанра. 
Очекује се да ће Преноћиште Чаир, пратећи спортске и остале манифестације, 

остварити већи број ноћења него у претходној години.   
Посебне маркетишке активности усмерене су на организацију пакет аранжмана за 

припреме свих спортских екипа што подразумева смештај у хотелу и тренинге на 
нашим објектима. 
 

 
4.5. Сарадња са друштвеном заједницом, невладиним организацијама и 
хуманитарним удружењима 
 

Установа Спортски центар Чаир, поред већ наведених активности, планира 
наставак сарадње са Градским општинама, полицијом, војском, са универзитетом, 
школама и вртићима, са Установом Мара, са удружењем самохраних мајки, са 
удружењима за децу са посебним потребама, са удружењима инвалида, са 
студентским организацијама и другим.  

Ово су непрофитабилне активности које представљају наш допринос друштвеној 
заједници. 
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