На основу члана 56. тачка 1. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/08 и 143/2016) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016 124/2016 и 144/2016) 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 13.02.2018. 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 2018.годину.
II Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Установе за физичку
културу Спортски центар „Чаир“ за 2018.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, одређују се Саша Шагрић, секретар Секретаријата за омладину и спорт Градске
управе града Ниша и Драган Перић, директор Установе за физичку културу Спортски
центар „Чаир“.

Број: 167-16/2018-03
У Нишу, 13.02.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

На основу члана 37. Статута града Ниша (''Службени лист Града Ниша'',
број 88/08 и 143/16) и члана 13. Одлуке о оснивању Установе за физичку
културу Спортски центар „Чаир“ (''Службени лист Града Ниша'', број 2/11пречишћен текст),
Скупштина Града Ниша на седници од __________ године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Установе за
физичку културу Спортски центар „Чаир“ за 2018.годину, број 01-78/1, који
је донео Управни одбор Установе на седници одржаној 15.01.2018. године.
II Програм рада Установе за физичку културу Спортски центар
„Чаир“ за 2018. годину реализоваће се у складу са финансијским планом
ове Установе за 2018. годину.
III Решење доставити Установи за физичку културу Спортски
центар „Чаир, Градској управи Града Ниша- Секретаријату за омладину и
спорт и Секретаријату за финансије.

Број:_____________________
У Нишу, __________ 2018. год.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник
Мр Раде Рајковић

Образложење
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 15.01.2018. године донео је Програм рада Установе за физичку
културу Спортски центар „Чаир“ за 2018. годину, број 01-78/1.
У Програму рада Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“ за
2018. годину дати су основни подаци о Установи, основна и претежне делатности
Установе, капацитети Установе, као и организациона структура.
Програм рада Спортског центра „Чаир“ одвијаће се кроз следеће активности:
- Одржавање постојеће и улагање у нову спортску инфраструктуру – у 2018.
години биће урађена хидроизолација и лимарски радови на малој сали хале „Чаир“,
планирана је набавка још једног пара кошева за халу „Чаир“, поправка
видеонадзора и набавка нових камера за све објекте. Уколико буду обезбеђена
средства из ИПА фонда, биће монтирана балон сала изнад отвореног олимпијског
базена.
- Обезбеђивање услова за извођење тренажних активности професионалних екипа
и спортиста и одигравање утакмица – запослени у Установи ће се трудити да
обезбеде најбоље могуће услове (хигијена, осветљеност простора, адекватна
температура простора и базенске воде, исправни спортски реквизити и техника) за
несметано одвијање спортских активности.
- Обезбеђивање услова за одржавање и унапређење рекреативног спорта уз
комерцијализовање слободних термина у служби рекреативне спортске популације
– установа располаже потребним стручним кадром (спортским стручњацима и
лекарима) под чијим надзором се одвијају рекреативне активности. Проблем
недостатка расположивих капацитета за ове активности покушаће да реше
адекватнијом расподелом термина, чиме би популација рекреативаца добила знатно
већи простор за задовољење својих потреба.
- 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 – у току 2018. године планирају се сајмови лова и
риболова, туризма, аутомобила, књига, предузетништва као и сајам вода. Планира
се одржавање 2-4 концерата различитог жанра а посебне активности биће усмерене
на организовање аранжмана за припреме спортских екипа.
- Сарадња са друштвеном заједницом, невладиним организацијама и хуманитарним
удружењима – Установа ће и у 2018. години наставити сарадњу са невладиним
организацијама и хуманитарним удружењима а посебан акценат биће стављен на
особе са посебним потребама за које планирају посебне програмске активности и
већи број едукативних садржаја.

Програм рада Установе биће реализован у складу са Финансијским планом
Установе који је донео Управни одбор Установе на седници одржаној 08.01.2018.
године и који је саставни део Решења о финансијском плану Градске управе Града
Ниша за 2018.годину, број 64/2018-24 од 08.01.2018.године.. Фунансијски план
Установе дат је у прилогу Програма рада.
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 2018. годину.

Секретар
Секретаријата за Омладину и спорт
Саша Шагрић

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

ПРОГРАМ РАДА
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЧАИР“
ЗА 2018. ГОДИНУ

(Ниш, ЈАНУАР 2018. год.)

На основу члана 13. став 1. тачка 5. Одлуке о оснивању Установе за физичку културу
Спортски центар “Чаир” („Службени лист Града Ниша“ бр.2/2011-прeчишћен текст) и члана
27. став 1. тачка 5 Статута Установе, Управни одбор Установе на седници одржаној
15.1.2018. год., на предлог директора, донео је
ПРОГРАМ РАДА
Установе за физичку културу Спортски центар “Чаир”
за 2018. год.
1. У В О Д
Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“ Ниш је специјализована
организација у области физичке културе и спорта, чији је оснивач Скупштина града Ниша.
Установа је правно лице које обавља делатности на начин којим се обезбеђује уредно
квалитетно и под једнаким условима, остваривање права грађана, односно задовољавање
потреба грађана и организација као и остваривање другог законом утврђеног интереса у
области физичке културе.
Земљиште, зграде и друга средства која су стечена, односно која стекне Установа, су у
јавној својини и користе се за обављање утврђених делатности, у складу са законом.
Установа наступа у правном промету самостално у своје име и за свој рачун и за
преузете обавезе одговара неограничено – потпуна одговорност.
Установа за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Установа не одговара за своје обавезе имовином оснивача, која јој је поверена на
управљање и коришћење.
Пословање Установе остварује се на основу годишњег програма рада.
Установа доноси годишњи програм рада за једну календарску годину.
План и програм рада садрже податке утврђене законом.
На основу годишњег плана директор доноси месечне оперативне планове.
Оперативним плановима ближе се разрађују задаци из програма рада, утврђују рокови за
остваривање обима и квалитета задатака из годишњег програма, начин обезбеђивања
средстава, начин извршења и лица одговорна за њихово остваривање.
Оснивач прати рад и услове рада Установе преко надлежног органа (Секретаријат за
омладину и спорт) и учествује у отклањању околности које би могле да утичу на делатност
Установе.
Годишњи програм рада Установе као и предрачун трошкова потребних за остваривање
програма рада, достављају се оснивачу преко надлежног органа (Секретаријат за омладину
и спорт) крајем године за наредну годину, ради обезбеђења средстава за рад Установе.
Установа подноси оснивачу, преко надлежног органа (Секретаријат за омладину и
спорт), Извештај о остваривању програма рада на крају календарске године.
2. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ,
ОРГАНИЗАЦИЈА

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

СРЕДСТАВА

И

УНУТРАШЊА

Претежна делатност Установе је:
- делатност спортских објеката – 93.11.
Допунске делатности Установе су:
- производња спортске опреме – 32.30,
- хотели и сличан смештај – 55.10,
- делатност ресторана и покретних угоститељских објеката – 56.10,
- услуге припремања и послуживања пића – 56.30,
- делатност рекламних агенција – 73.11,
- медијско представљање – 73.12,
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-

остале услуге резервације и делатности повезане са њима – 79.90,
услуге уређења и одржавања околине – 81.30,
организовање састанака и сајмова – 82.30,
спортско рекреативно образовање – 85.51,
делатност фитнес клубова – 93.13,
остале спортске делатности – 93.19,
делатност забавних и тематских паркова – 93.21,
остале забавне и рекреативне делатности – 93.29,
прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа – 96.01,
делатност неге и одржавања тела – 96.04.
Делатност Установе може се мењати уз сагласност оснивача.

Установа стиче средства за обављање делатности на следећи начин:
- из буџета града,
- из прихода од делатности,
- из спонзорства, донација,
- сопствених прихода и
- осталих извора.
Установа своје приходе остварује следећим активностима:
- пружањем услуга тренажном и такмичарском спорту,
- пружањем рекреативних услуга грађанима и привредним субјектима,
- организовањем сајмова, изложби, берзи и вашара,
- давањем простора објеката на коришћење,
- 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 и учешћем код организовања и одржавања свих
спортских и осталих манифестација у граду,
- угоститељском делатношћу (продаја алкохолних и безалкохолних пића),
и осталим делатностима за које је регистрована.
Унутрашња организација Установе утврђена је у зависности од сложености, обима и
природе послова и задатака.
Унутрашња организација и систематизација послова у Установи ближе се уређује
посебним актом – Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места. Овим Правилником се ближе утврђује организација рада, делокруг рада
организационих јединица, начин извршавања послова и задатака, начин руковођења,
планирање и утврђивање обавеза, одговорности и овлашћења радника у извршавању
послова, врсте и број организационих јединица.
Установа је организована по секторима и службама (сектор за спорт, сектор за
финансије, сектор маркетинга, комерцијале и угоститељства, сектор за техничке послове,
служба обезбеђења, служба општих и правних послова и служба за јавне набавке).
3. КАПАЦИТЕТИ
Међусобна права и обавезе Установе и оснивача, која се тичу обављања делатности
Установе и решавања имовинских односа, уређују се уговором.
Оснивач је Установи СЦ „Чаир“ поверио на управљање и коришћење следеће објекте:
- спортска хала Чаир,
- мала сала спортске хале,
- затворени базени са пратећим садржајима (куглана, фитнес),
- отворени базени са пратећим садржајима,
- аква парк у склопу отворених базена,
- сала за борилачке спортове,
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- 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
Програм рада Установе и послове из делатности Установе извршавају запослени у
Установи. Запослени у Установи имају право да буду упознати са пословањем Установе и
околностима које су потребне за извршавање програма рада Установе. Права, обавезе и
одговорности запослених у Установи остварују се у складу са законом, колективним
уговором, општим актом Установе и уговором о раду.
Установа за физичку културу СЦ ''Чаир'' по свом програму и надлежностима пренетим
од стране оснивача - Скупштине Града Ниша, као основне задатке има:
- одржавање постојеће и улагање у нову спортску инфраструктуру,
- обезбеђивање услова за извођење тренажних активности професионалних спортиста
и екипа и одигравање утакмица,
- обезбеђивање услова за одржавање и унапређење рекреативног спорта и
комерцијализовање слободних термина у служби заинтересоване рекреативне спортске
популације,
- организација комерцијалних садржаја као што су: традиционални сајмови и изложбе,
суорганизовање концерата, пружање угоститељских услуга, пружање услуга смештаја
учесника спортских манифестација, учесника спортских кампова, припрема спортиста и
осталих гостију,
- сарадња са друштвеном заједницом, невладиним организацијама, организацијама за
лица са посебним потребама, хуманитарним организацијама и др,
- побољшање услова рада и пословања упошљених у Установи.
За 2018 годину је планирано:
4.1. Одржавање постојеће и улагање у нову спортску инфраструктуру.
Постојећа спортска инфраструктура поверена на управљање и коришћење Установи
СЦ ''Чаир'', је у експлоатацији преко целе године и сасвим је природно да је њено
одржавање приоритетни задатак. Највећи део стручно - техничког потенцијала Установе
(инжeњери, оператери, набављачи и квалификовани мајстори свих профила) је ангажован
на пословима одржавања објеката и опреме.
Од нових инвестиција се предвиђа:
-

изградња стрељане за ваздушно оружја и америчка куглана
монтажа балон сале изнад отвореног олимпијског базена

У 2018 години за инвестиционо одржавање је предвиђено :
Израда хидроизолације и лимарских радова на малој сали хале „Чаир“
На објектима, којима управља СЦ ''Чаир'', у 2018. години, осим отклањања текућих
кварова су планирана улагања у проширење електронског опремања контроле уласка у
фитнес и сауну, као и куповина још једног пара кошева за халу „Чаир“
У оквиру финансиjског плана планирана је поправка видео надзора у хали „Чаир“, као и
набавка нових камера за све објекте, јер по закону о безбедности систем видео надзора
мора у сваком тренутку да буде у функцији.
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Планирана је набавка нове опреме за летње базене(лежаљке,нови покривени простор
за сунчање и др.)
Планирана је и делимична замена опреме за дезинфекцију воде, као и допуна
постојећег система.
Планирана је набавка новог семафора за пливање, као и промена свих заштитних
мрежа у свим објектима .
У оквиру побољшања услова одржавања објеката планирана је набавка робота за
чишћење дна базена, као и машина за чишћење подова.
Планом је предвиђено и побољшање услова у преноћишту, набавком нових клима
уређаја(само за собе у којима не постоји или је у квару), као и набавка нових завеса и
остале неопходне опреме.
Средства за ове намене планирана су финансијским планом за 2018. годину на
позицијама: текуће поправке и одржавања, материјал и машине и опрема.
Под текућим поправкама и одржавањем планиране су и набавке радова мањих обима,
сервисирање опреме као и набавке потрошног материјала за једнократне интервенције на
објектима, инсталацијама и опреми а све у циљу отклањања тренутних недостатака,
кварова и изненадних хаварија. За ове намене су предвиђена буџетска и сопствена
средства. На позицији материјали, предвиђена су буџетска и сопствена средства за набавку
материјала за посебне намене (потрошни материјал, резервни делови, алат итд). На
позицији машине и опрема су планирана средства за набавку нове опреме и уређаја који ће
унапредити и осавременити функционисање постојећих постројења и инсталација на
објектима Установе у текућој години.
У 2018. години се планира набавка и монтажа термоизоловане монтажне балон сале
са грејањем. Овом балон салом би се покрио отворени олимпијски базен и тиме знатно
увећали капацитети купалишта у зимском периоду (за ове намене средства се очекују од
ИПА програма међуграничне сарадње). Балон сала би тунелом била повезана са халом
затворених базена.
Акционим планом центра предвићена је знатна уштеда енергената , која ће се
реализовати рационалнијом расподелом рада објеката и домаћинским понашањем свих
запослених.
Планом је предвиђено и израда студије о проценио ризика.

4.2 Обезбеђивање услова за извођење тренажних активности професионалних
екипа и спортиста и одигравање утакмица.
Секретаријат за омладину и спорт, располаже свим терминима и прави распореде
коришћења спортских објеката. Установа СЦ ''Чаир'', у објектима који су јој поверени на
газдовање, обезбеђује неопходне услове за реализацију тренажних активности и
одигравање утакмица. Радници Спортског центра ''Чаир'' имају обавезу да одржавају
хигијену свлачионица и сала које користе спортисти, да обезбеде питку и топлу санитарну
воду, да обезбеде исправну санитарну опрему и точећа места, да обезбеде адекватну и
довољну осветљеност простора, да обезбеде грејање и адекватну температуру простора
где се крећу и тренирају спортисти, да обезбеде исправне спортске реквизите и припреме
терене за вежбање, да обезбеде исправну технику (семафори, озвучења, итд), да дежурају
за време утакмица, као и низ других радњи неопходних за несметано одвијање спортских
активности. Квалитет услуга које Установа нуди у задњих неколико година је издигнут на
знатно виши ниво. У објектима Установе су организована светска и европска првенстава у
рукомету, утакмице светских лига у одбојци и ватерполу, међународни тениски мечеви,
међународне и домаће куп утакмице разних спортова и свака манифестација је добијала
врло високе оцене. Све ове манифестације не би могле да се реализују без активног
учешћа и ангажовања искусних, стручних и организаторских способности људи запослених у
овој Установи.
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Тежња радника ове Установе је, да се у наредној и наилазећим годинама, квалитет и
обим услуга подигну, уз мању финансијску подршку, на знатно виши ниво а спортистима
обезбеде максимални услови да се припреме за остваривање врхунских резултата.
4.3
Обезбеђивање услова за одржавање и унапређење рекреативног спорта
уз комерцијализовање слободних термина у служби рекреативне спортске
популације.

Поред активности професионалних спортиста, који раде под стручним надзором
професионалних спортских стручњака и лекара у објектима се спорадично одвијају и
рекреативне спортске активности којима се нуде разни програми рекреације и забаве. Као и
код професионалног бављења спортом и овде су нарочито потребна упустства, препоруке и
стручни надзор у погледу припреме, избора, правилног извођења вежби, правилног
распореда оптерећења мускулатуре током тренинга, паузе у току вежбања, итд. Установа
располаже потребним стручним кадром за задовољење и ових потреба. Нажалост, за ову
намену постоји јако мало расположивих термина, јер се расподела термина ради тако да се
прво подмирују потребе активних спортиста. Чињеница је да клубова има премного а
расположивих капацитета недовољно.
Адекватном расподелом термина , која би се одвијала у сарадњи са Секретаријатом за
омладину и спорт добили би се термимини који би били у функцији рекреативног спорта.
На овај начин би ова популација – рекреативаца, добила знатно већи простор за
задовољење својих потреба а Установа би комерцијализовањем ових термина увећала
сопствене приходе.
Адекватном расподелом термина омогућила би се боља посећеност на базенима,
куглани, фитнес кабинетима, саунама, сали за стони тенис, теренима са вештачком травом,
мултифункционалној балон сали клизалишта, теретани, као и салама „Мирослав Антић“ и
„Душан Радовић“. За 2018 годину се планира пренамена слободних простора у хали Чаир.
Комерцијализацијом коришћења новинарских сала, холова, ВИП салона са кухињом у хали
Чаир, Установа би могла стећи додатни приход, као и већим коришћењем расположивих
капацитета преноћишта Чаир. 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 наставља се акција ноћног
купања, а настављају се и програми обуке непливача и школе пливања.
Посебан акценат за зимску сезону биће усмерен на анимацију предшколске деце из
вртића, као и анимацију деце и омладине целог Нишког региона, који смо у 2017 год веома
успешно спроводили (корисници базена су били ученици, Прокупља), а за 2018. год
планирамо проширење за општине Алексинац, Сврљиг, Дољевац и Мерошина.
Наиме, неке од водених атракција које су биле инсталиране на отвореном дечјем
базену пренете су поред затвореног дечјег базена. Читав простор око базена ће бити
оплемењен тобоганима, дечјим играчкама, цртежима у води, и другим садржајима који су
примерени предшколском узрасту.
Посебан програм се предвиђа на клизалишту, где се планира учешће ученика из
околних места, како у виду рекреације, тако и у организованој обуци клизања.
Планирамо да сарадњу са основцима и студентским организацијама још више
омасовимо преко популарних регресираних улазница а посебно се планира анимирање
средњошколске омладине са којом готово да не постоји сарадња.
Поред ових активности предвиђа се организација акције игре на води за средње школе
која би се одвијала у првој половини године на затвореним базенима.
Велика пажња биће посвећена грађанима старијим од 65 год. за које Спортски центар
прави програм ангажовања истих у објектима центра.
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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 остваривања планираних
средстава из осталих извора – сопствени приходи Установе.
У току 2018. године од традиционалних сајмова се планирају: Сајам лова и риболова,
Сајам туризма, Сајам аутомобила, Сајам књига, Сајам предузетништва, као и Сајам вода.
Организација ових манифестација се неће одразити на реализацију програма и активности
спортских популација.
У току године планира се одржавање око 2 – 4 концерата различитог жанра.
Очекује се да ће и Преноћиште Чаир, пратећи спортске и остале манифестације,
остварити већи број ноћења него у претходној години.
Посебне маркетишке активности биће усмерене на организовање пакет аранжмана за
припреме спортских екипа, што подразумева смештај у нашем преноћишту а тренинге и
слободне активности на нашим објектима.
У плану сектора маркетинга посебан део биће посвећен уговарању реклама на нашим
објектима.
4.5. Сарадња са друштвеном
хуманитарним удружењима

заједницом,

невладиним

организацијама

и

Установа Спортски центар ''Чаир'', је и до сада подржавала готово сваку хуманитарну
акцију, пружала помоћ и подршку и активно учествовала у њиховим реализацијама. Доста је
учињено за особе са посебним потребама. Створени су услови за несметан прилаз и
коришћење свих капацитета а посебно на базенима и у хали. За ову популацију корисника
планирали смо и неке посебне програмске активности као и већи број едукативних садржаја
из ове области у смислу оспособљавања персоналних асистената за организовање
појединих рекреативних и рехабилитационих програма.
Поред већ наведених активности, планира се наставак сарадње са градским
општинама, полицијом, војском, универзитетом, школама и вртићима, са Установом Мара,
са удружењем самохраних мајки, удружењима за децу са посебним потребама, удружење
инвалида, студентским организацијама и другим.
Ово су непрофитабилне активности које представљају наш допринос општем развоју
друштвене заједнице.
4.6 Побољшање услова рада и пословања
Установа СЦ ''Чаир'' је под оваквим условима пословања оптерећена бројним
проблемима за које покушава да изнађе најбоља и најприкладнија решења. За то је поред
унутрашњих резерви понекад потребна и додатна помоћ ресорног секретаријата, града,
министарстава спорта и финансија.
Један од највећих проблема који установа има је веома низак ниво зарада. Наиме 84
радника има минималну зараду од укупно 123 запослена, а и плате осталих радника су
далеко испод просека града и републике (плата радника са средњим образовањем износи
22.050 дин, а високо образованих у установи се креће око 27.000 дин)
У 2018. год. посебну пажњу треба посветити овом проблему како не би дошло до још
већег пада стандарда запослених у Установи, а самим тим и до већег незадовољства
радника. Зато треба у сарадњи са Синдикатом озбиљно приступити овом проблему и у
оквиру законских могућности подићи зараде на прихватљив ниво.
Као што је познато, Установа СЦ ''Чаир'', средства за обављање делатности
углавном обезбеђује из два извора: буџета града и сопствених прихода, у односу 70 : 30.
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Остваривање сопствених прихода је све теже обзиром да су услови пословања знатно
отежани.Трошкови одржавања стално расту, нарочито задњих година јер се број спортских
објеката установе стално повећавао.
Установи је уступљен на управљање велики број објеката (девет) са огромним
површинама за одржавање. Због напред апострофираних проблема, Установи недостаје
велики број радника наменских занимања (за одржавање хигијене, радника обезбеђења,
квалификованих електричара, бравара, вариоца). Додатним школовањем вршимо
преквалификацију неких радника за стручна занимања и службу обезбеђења.
Старосна структура запослених радника у Установи је врло висока (просек 50 година).
Због тога је степен искоришћености радне снаге врло низак. Доста велики број радника, због
болести, одлази на боловање, па смо принуђени да за њихове радне задатке (нарочито у
летњем периоду) ангажујемо раднике за привремене и повремене послове из организација
услужних делатности. Плаћање тих радника обезбеђујемо из сопствених прихода.

Председник
Управног одбора
Александар Стаменковић

___________________
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На основу члана 41.Одлуке о буџету Града Ниша за 2018 год. (Службени лист града Ниша, број
130/2017), члана 13, став 1, тачка 6, и Решења број 23-1/2018-24 од 05.01.2018.године Одлуке о
оснивању Установе за физичку културу Спортски центар „Чаир“( Службени лист града Ниша, број
2/2011-пречишћен текст) и члана 27. Став 1. тачка 6. Статута Установе, Управни одбор Установе на
седници одржаној дана 27.12.2017. године, на предлог директора, донео је

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЧАИР“
ЗА 2018. ГОДИНУ
1. Средства из Буџета у износу од 197.739.000,00 динара и средства из осталих извора
(сопствени приходи) у износу од 87.462.000,00 динара, планирају се према економској
класификацији на четвртом нивоу и то:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЧАИР“

Функ Програм Број Екон
ција ска
пози
о
класиције мска
фикац.
класи
фи
1

2

3

4

Опис

5

Средста из
Буџета

Средства из
осталих
извора

Укупно

6

7

8

1301

Програм 14-Развој спорта и омладине

13010004
254 411

Функционисање локалних
спортских установа
Услуге спорта и рекреације
Плате, додаци и накнаде запослених

48.908.000

27.720.000

76.628.000

4111
255 412
4121
4122
4123
256 413

Плате, додаци о накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Допринос за ПИО
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
Накнаде у натури

48.908.000
8.787.000
5.885.000
2.533.000
369.000
0

27.720.000
9.000.000
7.365.000
1.427.000
208.000
200.000

76.628.000
17.787.000
13.250.000
3.960.000
577.000
200.000

0
1.300.000
1.300.000

200.000
3.800.000
0

200.000
5.100.000
1.300.000

810

4131 Накнаде у натури
257 414 Социјална давања запосленима
4143 Отпремнине и помоћи

4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом
258 415 Накнаде трошкова за запослене
4151 Накнаде трошкова за запослене
259 416 Награде запосленима и остали посебни расходи
4161 Награде запосленима и остали посебни расходи
260 421 Стални трошкови
4211 Услуге платног промета и банкарске услуге
4212
4213
4214
4215
4216
261 422
4221
4222
4229
262 423
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4239

Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникација
Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Трошкови путовања
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у иностранству
Остали трошкови транспорта
Услуге по уговору
Административне услуге
Компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге

0

3.800.000

3.800.000

0
0
0
0
100.971.000

4.000.000
4.000.000
16.000
16.000
4.710.000

4.000.000
4.000.000
16.000
16.000
105.681.000

0

750.000

750.000

84.971.000
13.500.000
0
2.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100.000
600.000
1.300.000
1.110.000
850.000
810.000
650.000
150.000
10.000
9.876.000
26.000
1.200.000
700.000
650.000
400.000
500.000
900.000
5.500.000

85.071.000
14.100.000
1.300.000
3.610.000
850.000
810.000
650.000
150.000
10.000
9.876.000
26.000
1.200.000
700.000
650.000
400.000
500.000
900.000
5.500.000

263 424
4243
4249
264 425
4251
4252
265 426
4261
4262
4263
4264
4266
4267
4268
4269
266 465
4651
267 482
4821
4822
4823
268 483
4831
269 511

Специјализоване услуге
Медицинске услуге
Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање опреме
Материјал
Административни материјал
Материјали за пољопривреду
Материјали за образовање и усавршавање запосл.
Материјали за саобраћај
Материјали за образовање, културу и спорт
Медицински и лабораторијски материјали
Материјали за одржавање хигијене и угоститељ.
Материјали за посебне намене
Остале дотације и трансфери
Остале текуће дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Остали порези
Обавезне таксе
Новчане казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти

5113 Капитално одржавање зграда и објеката
5114 Пројектно планирање

10.200.000
800.000
9.400.000
7.400.000
4.200.000
3.200.000
3.670.000
0
0
0
0
0
0
700.000
2.970.000
2.563.000
2.563.000
0
0
0
0
400.000
400.000
2.440.000

990.000
490.000
500.000
6.800.000
3.800.000
3.000.000
6.790.000
860.000
170.000
500.000
1.400.000
400.000
50.000
1.100.000
2.310.000
360.000
360.000
1.300.000
450.000
750.000
100.000
1.000.000
1.000.000
0

11.190.000
1.290.000
9.900.000
14.200.000
8.000.000
6.200.000
10.460.000
860.000
170.000
500.000
1.400.000
400.000
50.000
1.800.000
5.280.000
2.923.000
2.923.000
1.300.000
450.000
750.000
100.000
1.400.000
1.400.000
2.440.000

2.440.000

0

2.440.000

0

0

0

270 512

Машине и опрема

9.900.000

7.450.000

17.350.000

0

3.000.000

3.000.000

3.850.000

3.550.000

7.400.000

200.000

0

200.000

5.850.000

250.000

6.100.000

5128 Опрема за јавну безбедност

0

150.000

150.000

5129 Опр.за произ.моторна,непокр.и немот.опрема

0

500.000

500.000

1.200.000

200.000

1.400.000

1.200.000

200.000

1.400.000

0

2.440.000

2.440.000

0

2.440.000

2.440.000

87.462.000
87.462.000

197.739.000
87.462.000
285.201.000

87.462.000
87.462.000

197.739.000
87.462.000
285.201.000

5121 Опрема за саобраћај
5122 Административна опрема
5125 Медицинска и лабораторијска опрема
5126 Опрема за образовање,науку,културу и спорт

271 515

Нематеријална имовина

5151 Нематеријална имовина
272 523

Залихе робе за даљу продају

5231 Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 810:
01 приходи из буџета
04 сопствени приходи
Функција 810:
Извори финансирања за
Програмску активност
1301-0004
01 приходи из буџета
04 сопствени приходи
Свега за програмску
активност 1301-0004

197.739.000
197.739.000

197.739.000
197.739.000

Образложење Финансијског плана за 2018. годину
1.

На економској класификацији 411 – плате, додаци и накнаде
запослених за 2018. годину планирана средства су 48.908.000,00 динара
из буџетских средстава, док је на ек.класификација 412 – социјални
доприноси на терет послодавца, планирано 8.787.000,00 динара. Mаса
средстава за 115 радника је у 2017. години износила 46.579.000,00 на
ек.класификацији 411 док је маса на ек.класификацији 412, износила
8.368.000,00 динара. На ову основицу је примењено дозвољено повећање
масе од 5% и тако се дошло до 48.908.000,00 динара на ек.класификацији
411, односно 8.787.000,00 динара на ек.класификацији 412. Узимајући у
обзир период јануар-децембар 2018. а пратећи налаз ДРИ по коме
планирана средства за једну годину морају да покрију и зараде које ће бити
укалкулисане на крају једне а исплаћене из средстава буџета за следећу
годину, на овај износ смо у предлогу додали и пренете обавезе за плату за
месец децембар 2017. године које износе 3.900.000,00 на ек.класификацији
411, односно за исти период 800.000,00 динара на ек.класификацији 412. У
Одлуци о буџету за 2018. годину ово није уважено, тако да је остало
коначно планираних 48.908.000,00 на ек.класификацији 411, односно
8.787.000,00 динара на ек.класификацији 412. Планирана средства на
економској класификацији 465 – остале дотације и трансфери за 2018.
годину износе 2.563.000,00 динара.
2. На ек.класификацији 414 – социјална давања запосленима –
отпремнине и помоћи – за раднике који одлазе у пензију планирано је
1.300.000,00 динара за 2018. годину. У следећој години неколико
запослених могу остварити право на превремену старосну пензију јер
испуњавају или ће испунити услове у складу са законом и то : 1. Антић
Душан, 2. Ђорђевић Драгана, 3. Лалић Снежана, 4. Јовановић Зорица, 5.
Ранчић Тома, 6. Крстић Славица и 7. Ранђеловић Драгослав. Запослени
Станојевић Братислав испуњава услов по сили закона ( пуни 65. година)
3. На ек.класификацији 421 – стални трошкови
укупна средства из
буџета за 2018. годину износе 100.971.000,00 динара.
Износ од
100.971.000,00 динара за 2018.(у шта улазе и пренете обавезе из претходне
године) садржи потребна средства за покриће трошкова за ел. енергију,
утрошену воду, грејање, одвоз смећа и осигурање објеката и опреме као и
колективно осигурање радника. По упутству ДРИ цео период године(јануардецембар) се мора покрити планираним средствима да не би дошло до
прекорачења апропријације. Пренете обавезе на овој позицији износе
10.971.000,00 динара и оне садрже обавезе за осигурање објеката, опреме
и запослених као и претпостављена потребна средства за обавезе за
сталне трошкове ( струја-3.170.000,00; вода-600.000,00;грејање-5.360.000,00
и одвоз смећа-191.000,00 динара као и осигурање имовине и лица1.650.000,00 динара). Укратко у овај износ улазе све обавезе за сталне
трошкове за које се предпоставља да неће бити плаћени до краја 2017.
године. Средства у износу од 90.000.000,00 динара представљају пројекцију
потребних средстава за 2018. годину за утрошену струју, воду, грејање и

одвоз смећа као и за трошкове осигурања. Пројекција је урађена на основу
рачуна за те намене у протеклих годину дана.
4. На ек.класификације 424 - специјализоване услуге у 2018. години
планирано је 10.200.000,00 динара. Од овог износа на пренете обавезе се
односи 400.000,00 а на планиране за 2018. годину 9.800.000,00 динара.
Поред трошкова за ангажовање правног лица за одржавање хигијене у
објектима, неопходно је с обзиром на повећани број објеката који се налази
у нашој надлежности да ангажујемо и правно лице за
физичко
обезбеђивање истих. Поред тога планирано је и ангажовање правног лица
за услуге спасилаца на комплексу базена Чаир. Део ових средстава ће
бити усмерена и за хемијску и бактериолошку анализу базенске воде која
ће сада бити рађена у већој мери због новог базена.
5. На ек.класификацији 425– текуће поправке и одржавање планирана
средства из буџета износе 7.400.000,00 динара. Од овог износа на пренете
обавезе се односи 600.000,00 а на планирана средства за 2018. годину
6.800.000,00 динара. Под текућим поправкама и одржавањем зграда и
објеката се подразумева: текуће поправке и одржавање електричних,
водоводних,
канализационих,
машинских,
телекомуникационих,
компјутерских, интернет и
кабловских инсталација... Део планираних
средстава ће бити утрошен и на зидарске, столарске, молерске, браварске
радове,радове на крову,радове на водоводу и канализацији,радове на
централном грејању и електричним инсталацијама те радове на
комуникационим инсталацијама.Такође ту спадају и остале услуге и
материјали за текуће поправке и одржавање зграда и за текуће поправке и
одржавање осталих објеката.
Под текућим поправкама и одржавањем опреме се подразумева
редовно сервисирање пумпи, мотора , усисивача, компресора, радних
машина и моторних возила ... Део планираних средстава ће бити утрошен и
на набавку резервних делова, сијалица и остале електро опреме, санитарне
опреме, рачунарске опреме, опреме за комуникацију, електронске и
фотографске опреме, административне опреме, за набавку грађевинског
материјала. Ове услуге за 2018. ће вршити правна лица која то право буду
добила на тендерима у поменутој години.

6. На економској класификацији 426–материјал планирана средства из
буџета за 2018. годину износе 3.670.000,00 динара. Од овог износа на
пренете обавезе се односи 170.000,00 а на планирана средства за 2018.
годину 3.500.000,00 динара. На овој позицији се налазе набавке средстава
за одржавање хигијене на објектима које због великог броја и површине
објеката којима Установа газдује представљају значајне финансијске
издатке. Третирањем ових трошкова на буџетској позицији оставиће
простора да се средства из сопствених прихода користе за остале трошкове
који се не покривају из буџета. С обзиром на велики број објеката који су
поверени Установи ова ставка је изузетно важна јер се преко ње обезбеђују
материјали неопходни за замену и уградњу.

7. На економској класификације 483 - новчане казне и пенали по решењу
судова за 2018. годину планирали смо средства у износу од 400.000,00
динара. Установе на овој позицији мора да има планирана средства јер се
суочава и са тужбеним захтевима по основу радног спора као и са тужбама
за нематеријалне штете.
8. На економској класификацији 511- зграде и грађевински објекти за
2018. годину је планирано 2.440.000,00 динара. Ова средства се односе на
хидроизолацију мале сале у оквиру хале С.Ц. Чаир.
9. На економској класификацији 512 – машине и опрема за 2018. годину је
планирано 9.900.000,00 динара. Ова средства се односе на следеће
набавке : семафор за пливање у износу од 1.300.000,00 динара, машине за
чишћење плочица и подова у износу од 250.000,00 динара, инструменти за
контролу воде у износу од 200.000,00 динара, подводни усисивач у износу
од 950.000,00 динара, аутоматика – електроника ( баријере) за сауну и
фитнес у износу од 400.000,00 динара, камере за видео надзор за све
објекте С.Ц.Чаир у износу од 3.200.000,00 динара и набавка кошева за халу
Чаир у износу од 3.600.000,00 динара .
10. На економској класификацији 515 – нематеријална имовина за 2018.
годину планирано је 1.200.000,00 динара и то: за набавку софтвера за
рачунаре ( 25-30 рачунара ), оперативни систем Microsoft Windows 7 и 10
као и програм за администрацију Microsoft office 2010 у износу од 700.000,00
динара те израда акта : “ Процена ризика у заштити лица, имовине и
пословања” у износу од 500.000,00 динара.

Установа за Физичку Културу
Спортски Центар “Чаир”
Председник Управног одбора
Александар Стаменковић
____________________

