
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  27.01.2014. 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 2014. годину.

II Предлог Решења о давању сагласности на Програм рада Установе Дечије
одмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2014.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, по овлашћењу начелник Управе за образовање и
Деспот Деспотовић, директор Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш.

Број: 128-10/2014-03
У Нишу, 27.01.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 
                                                                                                                                                                



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 __________ 2014. године,
донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

  I   ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Програм  рада Установе  Дечије
одмаралиште „Дивљана“   Ниш за 2014. годину број 60,  који је донео  Управни
одбор Установе на седници одржаној 04.11.2013. године.

 II  Програм рада Установе Дечије oдмаралиште „Дивљана“ Ниш за 2014.
годину реализоваће  се  у  складу  са  финансијским планом ове  Установе за
2014. 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, __________ 2014. 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  дана  04.11.2013. године  донео је  Програм  рада   Установе  Дечије
одмаралиште „Дивљана“  Ниш за 2014. годину број 60.

У програму су дати општи подаци о делатности Установе и организацији
рада са акцентом на план попуне расположивих капацитета. Програм садржи и
план активности на побољшању услова за боравак корисника услуга Установе.

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, спотрско-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 и др.
У 2014.години планира се   следећа  попуна расположивих капацитета:
-у  периоду  II   полугођа,  школске  2013/2014 године,   планирано   је

организовање наставе у природи за 1.500 корисника на бази 7 пансион дана;
-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,  који  би  боравили на  бази  7
пансион дана.

-у  периоду  I полугођа,  школске  2014/2015 године,  планирано  је
организовање наставе у  природи за  око  1.300 корисника на бази 7  пансион
дана.

Установа  очекује  да  ће  и у  2014.  години  бити  настављена  успешна
сарадња  са  нишким  основним  школама,  а  очекује  се  и  већа  попуњеност
капацитета децом предшколског узраста.

У  складу  са  Одлуком  о  финансијској  подршци  породици  са  децом  на
територији Града Ниша, у буџету Града се обезбеђују средства за регресирање
цена услуга, а за поједине категорије деце услуге су бесплатне.

Установа Дечије одмаралиште „Дивљана“  Ниш није индиректни корисник
буџета Града.

У прилогу Програма је и Финансијски план Установе за 2014. годину.
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 2014. годину.

 
   По овлашћењу – Начелник
      Управе за образовање

________________
   Јелица Велаја



                   

   

                 ПРОГРАМ РАДА

  УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ ''ДИВЉАНА'' 
НИШ

     ЗА  2014. ГОДИНУ

       Ниш, децембар 2013. године



На  основу  члана  32.  став  1.  алинеја  4.   Статута   Установе  Дечије
одмаралиште  ''Дивљана''  Ниш,а  на  предлог  директора  Установе,Управни
одбор  Установе на седници одржаној дана 04.11.2013. године  доноси:

ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ 

ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ''ДИВЉАНА'' НИШ  ЗА 2014. 
ГОДИНУ

         

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.

Одлуком  о  измени  Одлуке  о  оснивању  Установе  Дечије  одмаралиште
''Дивљана'' ,која је донета на седници Скупштине Града Ниша 06.04.2011.
године промењено је седиште Установе и исто је на адреси  у Нишу,Јована
Скерлића бр.3 локал 7.

Обзиром да је дошло до раскида уговора о закупу пословног простора на
наведеној адреси,Установа се налази на aдреси ул. Војводе Мишића бр.46/б
–IV-7, с тим што смо ушли у процедуру промене седишта-адресе Установе. 

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 основна-претежна,као и допунска делатност
Установе.

Претежна  делатност коју обавља Установа разврстана је под шифром 
55.20-Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак.

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,спотрско-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 окупања деце и омладине;

-организовањем спортских кампова;

-организовањем излета;

-пружањем услуга тзв. осталим корисницима.

Пракса  је  показала  да  поред  постојећих  шифри  делатности,у  оквиру
допунске делатности,треба извршити допуну како би  Установа могла да
пружа услуге ,које су јој наметнуте најпре од законодавца, а потом и да би
употпунила своју понуду.

Потребно је извршити допуну делатности следећим шифрама:

-85.51  –спортско  и  рекреативно  образовање  –  обухвата  обучавање  у
спортским активностима које је намењено групама или појединцима а које
се  обавља  у  камповима  или  школама.Спортски  кампови  са  обавезном
наставом  и преноћиштем и дневни кампови овде су такође обухваћени.

Обука се може одвијати у различитим објектима,као што су сале за тренинг
чији су власници клијенти,затим у образовним установама и другде.Обука
сврстана у ову групу формално је организована;

-85.59 –остало образовање – између осталог обухвата образовање које није
дефинисано према степенима образовања,обуку за рад на рачунару,верску
поуку,обуку за преживљавање у природном окружењу;

-86.21 –  општа медицинска пракса –  обухвата медицинско саветовање и
лечење у области опште медицине које обављају доктори опште медицине
и  заштиту  на  пољу  опште  медицине  које  обављају  доктори  опште
медицине.

Евидентирање  шифе  86.21   условљено  је  упутством  здравствене
инспекције ,која је извршила контролу објекта и дала налог да се
применом  члана  54.  став  2.  Закона  о  здравственој
заштити(„Сл.гл.РС“
бр.107/05,72/09,88/2010,99/2010,57/2011,119/2012  и  45/2013)  у
одмаралишту  код  Министарства  здравља  региструје
ординација,обзиром  да  се  у  одмаралишту  корисници  здравствено
збрињавају.

                                                                                                                                 



3.Организација рада Установе

Установом  ,на  основу  одредби  из  Статута,руковиди  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 и Дивљани у коме се пружа комплетна услуга корисницима
који  бораве;

2. и 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 ПЛАН РАДА ЗА 2014. ГОДИНУ

Приликом  доношења  Плана  рада  Установе  јавља  се  проблем  који
произилази  из  чињенице  да  је  Установа  обављајући  послове  из  своје
основне-претежне  делатности  директно  упућена  на  Основне  школе,а  у
циљу  организовања  наставе  у  природи,  чији  се  рад  везује  за  школску
годину,  а  с  друге  стране   Установа  пратећи  Оснивача,  и  везујући  се  за
предвиђена  средства за рад ,у буџету,има обавезу да прати календарску
годину.

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 климатсаки опоравак.      

Предпостављамо  да  ћемо  се  и  том  2014.  године  сусрести  са  истим
проблемом  , који смо имали током 2013. године,  а због примене Закона о
роковима  измирења  новчаних  обавеза  у  комерцијалним  трансакцијама
(„Сл.гл.РС“  бр.119/2012),  у  смислу  отежане  наплате  потраживања  од
родитеља са којима се закључује уговор о организовању наставе у природи,
као и због нелојалне конкуренције агенција.

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;

-ресторана 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 80 корисника;

3.Котларница са мазутаром и радионицом. 

У 2014.години планира се   следећа  попуна расположивих капацитета:

-у  периоду  II   полугођа,  школске  2013/2014 године,   планирамо
организовање наставе  у  природи за  1.500 корисника  на бази  7  пансион
дана;

-у периоду летњег распуста планирамо организовање спортских кампова и
кампова  за  талентоване  ученике,као  и  остале  кориснике  са  оптималном
попуном од 500 до 600 корисника,који би боравили на бази 7 пансион дана.

-у периоду I полугођа, школске 2014/2015 године, планирамо организовање
наставе у природи

за  око 1.300 корисника на бази 7 пансион дана.

Надамо  се  да  ћемо   ове  године  уз  помоћ  оснивача,а  у   сарадњи  са
директорима Основних  школа,школским одборима  и  саветима  родитеља,
постићи договор да се из сваке школе у одмаралиште у Дивљани упуте бар
два  већа ,од 1. до 4. разреда, а ценећи напоре Града да преко Управе за
дечију,социјалну  и  примарну  здравствену  заштиту  сходно  Одлуци  о
финансијској подршци породици са децом на територији града Ниша, деци
омогући боравак по цени која је прихватљива за родитеље ,обзиром да Град
обезбеђује  део  средстава,а  да  уз  то  одређене  категорије  корисника
остварују право на бесплатан боравак.

Током 2014. године планирамо да у одмаралишту, у расположивим празним
терминима бораве и  тзв.  остали корисници-пролазни гости,  с  тим што у
овом сегменту рачунамо на остваривање 1.000 пансион дана.



Морамо да нагласимо следеће:

1.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.

2.Сходно  наведеном,закључен   је  АНЕКС  УГОВОРА  између  Града
Ниша и  Установе  и  нова  цена  се  примењује  почев  од 20.09.2013.
године. Обзиром да је поступак усвајања предложене цене услуга
потрајао, дискутабилно је да ли ће иста бити економски исплатива у
2014. години,

3. Установа  није  ни  директни,ни  индиректни  корисник  буџетских
средстава.  Управни  одбор  Установе  једонео  одлуку  30.10.2012.
године  којом  је  покренута  иницијатива  ради  преиспитивања
могућности да оснивач сагледа Установу,као индиректног корисника
буџетских средста.

Установа није добила никакав званични одговор, нити информацију
да ли је иницијатива узета у разматрање.

Просто је нелогично да Установа оваквог типа,основана да би деца
Града Ниша могла да бораве у објектима који су на потезу нетакнуте
природе,није  у  самом  старту,моментом  оснивања, сагледана   на
овакав  начин.Напомињемо  да  су  Установе,које  су  основали  други
градови(Пример:дечије  одмаралиште  Гоч-оснивач  Град  Краљево)
индиректни буџетски корисници.

Да се о значају извођења наставе у природи води рачуна,пример је и
изградња дечијег одмаралишта у Тршићу у коју град Лозница улаже
200 милиона динара.

4.У циљу поштовања Законом предвиђене обавезе тзв.уласка HACCP
систем оснивачу  је  достављен предмер и  предрачун средстава  за
реконструкцију објекта и набавку основних средстава и инвентара
бр.570  од  30.10.2012.  године.У  2013.   години,  за  ове  намене,  у
буџету   Града су  опредељена средства,  али  није  извршен пренос
истих.

5.По утрђеној процедури Установа има обавезу да изврши измену и
допуну  Статута  у  делу  делатности  коју  обавља,по  налогу
Здравствене  инспекције,као  би  били  створени  услови  да  се  у
одмаралишту, у постојећим опремљеним амбулантским просторијама



пружа   здравствена  услуга  корисницима-деци  основношколског
узраста, 24 часа у континуитету,на шта нас обавезује и законодавац. 

6.Током 2014. године потребно је 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.

7.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  циљу  побољшања услова боравка наших корисника планира се следеће:

1.Увођење HАCCP-а  уколико се средства обезбеде у буџету града Ниша.  

 2.Набавка опреме за потребе кухиње,ресторана и клуба;

3.Набавка опреме за спаваонице;

4.Санација мокрих чворова;

6.Постављање мобилијара;

5.Изградња фискултурне сале (пројекат за исту је урађен);

6.Хитна санација котларнице,ремонт топловода,обзиром да исти датирају
из периода 1974. године,када је одмаралиште и изграђено,а да се никада
није озбиљно приступило решавању овог проблема ,обзиром да Установа
није имала средстава,а да су некада опредељена средства за ове намене,
док  је  Установа  била  у  саставу  Дечијег  центра,  преусмерена  на
прикључивање зграде  Дечијег центра,у Чаиру,на градски топловод.

7.Постављање  система  за  соларну  енергију  у  одмаралишту,за  грејање
санитарне  воде,  чиме  би  се  остварила  велика  уштеда  у  потрошњи
електричне енергије  и  мазута(  пројекат  за  исти  је  урађен у  сарадњи са
Машинским факултетом, без икакве накнаде).

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 срадњи са градском
библиотеком;



4.Набавка спортских реквизита

У делу пружања услуга посебна пажња биће посвећена правилној и здравој
исхрани корисника,према утврђеним нормативима и стандардима.

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 2014 години,као и уз  помоћ оснивача,   моћи позитивно да
послујемо. 

           Председник  

                                     Управног одбора

        Ивана Здравковић

                                

 

 



 УСТАНОВА „ ДИВЉАНА“

Ул. Јована  Скерлића  3/7 Ниш

Тел. 018 230-022 директор

         018 244-114 рачуноводство

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

УСТАНОВЕ ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ „ДИВЉАНА“ НИШ

ЗА 2014. ГОДИНУ

Н И Ш, ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ



                 Финансијски план за 2014. годину базира се на сопственим приходима као и 
на средствима која су опредељена из буџета града Ниша а на бази сагласности 
оснивача.

                 1  ПРИХОДИ: 

1.  Сопствени приходи:

                 Сопствени приходи се остварују од школе у природи која се организује за 
децу из основних школа са територије града Ниша, од организованог боравка спортских
група, од прихода од малопродајног објекта у склопу одмаралишта као и од осталих 
прихода (појединачни гости, прославе...).

                 Ова средства су планирана у износу од  37.686.000,00

      Сопствени приходи ученици I-IV разред 28.326.000,00

       Спортисти 3.500.000,00

       Пролазници 3.000.000,00

       Приходи из продавнице 2.860.000,00

    Приходи од субвенција из буџета 17.000.000,00 дин.

                2.  Средства из буџета Града:

                Из буџета града су опредељена средства за „Дивљану“ за субвенције на име 
боравка деце у износу од ............................................. 17.000.000,00  дин.

Укупно планирани приходи за 2014. год. ..........  54.686.000,00  дин.

2.  РАСХОДИ:

                Укупни расходи за 2014.год. планирани су у износу од 
_____________________________  дин и по структури трошкова односе се на:

Р.б Врста трошкова по месту настајања      Износ у динарима

1. Плате и додаци запослених 21.560.000,00

2. Накнаде запосленима - превоз 450.000,00

3. Трошкови сировина за исхрану корисника 12.000.000,00

4. Услуге по уговору – здравствене, сезонски рад                           1.500.000,00

5. Енергетске услуге – струја,гориво, мазут 4.200.000,00

6. Комуналне услуге - вода 500.000,00



7. ПТТ услуге 200.000,00

8. Трошкови осигурања имовине и лица - корисника 300.000,00

9. Текуће поправке и одржавање 400.000,00

11.   Канцеларијски материјал 150.000,00

12. Трошкови платног промета 150.000,00

13. Набавна вредност продате робе у продавници 2.200.000,00

14. Oстали 
мат.трошкови/пререгистрација,парцелизација и 
порези за исте

500.000,00

15. Организовани превоз деце - корисника 1.500.000,00

16. Трошкови амортизације објеката и опреме 1.800.000,00

17. Трошкови рекламе и пропаганде 300.000,00

18. Трошкови средстава за хигијену у објектима                              600.000,00

19. Закуп пословног простора 500.000,00

20. Трошкови репрезентације 300.000,00

21.    Трошкови камате

22.    Судски трошкови

23.     Трошкови ПДВ-а

 24.   Трошкови осигурања имовине

25.     Санитарни преглед радника

26.     Књиговодствене услуге    

27.     Остале услуге

28.     Услуге смештаја Црвени крст Дивљана    

29.     Отпремнина за  одлазак у пензију

30.      Дневнице за службени пут запослених

31.      Остале накнаде запосленима/8.март, пакетици деци.../

32.      Редовни преглед радника са повећаним ризиком

33.      Боравишна такса

1.200.000,00

300.000,00

1.000.000,00

300.000,00

100.000,00

200.000,00

400.000,00

300.000,00

450.000,00

400.000,00

50.000,00

100.000,00

200.000,00



34.      Трошкови тендера

35.  Редовна контрола инсталација /громобрани, ПП, 
хидранти.../

     

     

300.000,00

                             200.000,00

                 УКУПНИ ТРОШКОВИ: 54.610.000,00

       Из односа планираних прихода и расхода уочава се да Установа за 2014.год. 
планира добит од  76.000,00 дин. која ће се расподелити на основу одлуке Управног 
одбора. 

У случају да из буџета града буде одобрен мањи износ субвенција од предвиђеног 
урадиће се ребаланс финансијског плана у складу са буџетом града Ниша.

                                                                   ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

   Ивана Здравковић

                                                                    


