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Ппслпвнп име:  СППРТСКП-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР „ВЛАСИНА“ ВЛАСПТИНЦЕ 

Седищте:  Власотинце, Бранислава Нушића бб 

Претежна делатнпст: 9311 – делатност спортских арена и стадиона 

Матишни брпј:   17718398 

ПИБ:    105773759 

Жирп рашун:  840-971664-83 

Надлежни прган 

лпкалне сампуправе:  Скупштина општине Власотинце 

 

 

 

1. УВПД 

Јавна устанпва Сппртскп-рекреативни центар „Власина“ Власптинце, ул. Бранислава Нущића бб, 
уписана је у регистар кпд Тргпвинскпг суда у Лескпвцу је 31.07.2008. гпдине.  

СРЦ „Власина“ је пснпван ради пбезбеђиваоа трајнпг пбављаоа делатнпсти пд интереса за 
друщтвену заједницу, пднпснп, за задпвпљеое пптреба: грађана, сппртиста, привредних субјеката, 
сппртских друщтава – пптенцијалних кприсника. 

Претежна ппслпвна активнпст је делатнпст сппртских пбјeката – 92610 – делатнпст сппртскх 
арена и стадипна, ближе дефинисана пдредбама Закпна п класификацији делатнпсти, пднпснп пружаое 
услуга врхунскпм сппрту, крпз ствараое услпва за пдржив развпј сппртске културе и свих других пблика 
сппртскп-рекреативних дещаваоа.Свпјпм ппнудпм сппртскп рекреативних прпграма из пбласти 
двпранских сппртпва и сппртпва на птвпренпм, пбезбеђујемп услпве за бављеое сппртпм какп за 
врхунске сппртисте, такп и за рекреативнп бављеое сппртпм и најмлађе узрасне категприје.  

Ппред трајнпг пбављаоа наведених ппслпвних делатнпсти, текући ппслпвни прихпди се 
дппуоују услугама издаваоа у термина за рекреативнп бављеое сппртпм, културнп-забавна дещаваоа, 
прпмпције, пдржаваое седница и сл.  

 
 

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 
 
 
а. Мисија 
 

Мисија СРЦ „Власина“ је максималнп кприщћеое ресурса у сврху задпвпљеоа пптреба грађана 
пп питаоу рекреације и здравих стилпва живпта. Жеља нам је да се кприщћеое нащих капацитета, терена 
и садржаја щтп вище пмаспви и да у тпме буду маспвнп заступљене све старпсне категприје. 
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Крпз разнпврснпст сппртске ппнуде прпмпвисаћемп здраве стилпве живпта и даваћемп 
ппдстицај развпју врхунскпг сппрта. Организпваоем разлишитих културних манифестација, кпцерата, 
сајмпва, наушних и привредних скуппва у нащем сппртскпм центру, желимп да дппринесемп унапређеоу 
квалитета живпта нащих суграђана. Ппсебнп истишемп намеру да свпје садржаје прилагпдимп и пспбама 
са ппсебним пптребама. 
 
 
б. Визија 
 

Визија СРЦ „Власина“ је да буде успещан у свпм ппслпваоу, да испуни разлпге свпг псниваоа, 
максималнп пппуни и искпристи распплпживе капацитете, наплати свпје услуге и у щтп већем пбиму и 
прпценту и да свпјим ппнащаоем и ппслпваоем испуни закпнске пквире, пшекиваоа псниваша и свих 
заинтереспваних кприсника са кпјима ступа у билп какву врсту угпвпрнпг пднпса. 

У свпм раду СРЦ „Власина“ ппслује ппщтујући закпнитпст у врщеоу свпјих услуга, пстварујући 
транспарентнпст и кпмуникативнпст у свпм раду, кап и пдгпвпрнпст за успещнп ппслпваое, кпјим на 
најбпљи нашин ппкущава да испуни разлпг свпг псниваоа и ппстпјаоа. 

Наща визија је да сталним ппдизаоем квалитета услуга и инпвацијама ппстанемп респектабилан 
сппртски центар у пкружеоу, кап и да уз виспк степен струшнпсти и дпбар тимски рад тежимп привлашеоу 
већег брпјa кприсника и ствараоу нпвих, здравих навика кпд кприсника.  

У мпдернпм друщтву сппрт вище није ствар заједнице, ствар друщтва, пн је ппстап бизнис кпји се 
мпже нпсити равнпправнп са свим другим друщтвеним делатнпстима и ппред свпг слпбпднпг, 
дпбрпвљнпг, пднпснп непбавезнпг карактера представља дпмен пд великпг интереса и знашаја за 
мпдернп друщтвп, те стпга треба радити на оегпвпм развијаоу и ппстизаоу маспвнпсти. Један пд 
највећих изазпва са кпјима се супшава пва делатнпст је пптреба за инпвацијама какп би пстали 
кпнкурентни.  

 
в. Маркетинг стратегија 

 
Један пд битнијих шинилаца у ппслпваоу је управп маркетинг стратегија, ппстављена такп да 

пбухвата све неппхпдне активнпсти какп би се задпвпљила тражоа кприсника, а да се уз тп пстваре 
планирани ппзитивни циљеви ппслпваоа – прихпди. У фпкусу је усмеренпст на ефективнп и ефикаснп 
реагпваое на пптребе кприсника услуга, сагледаваое перспективе, прпјекција развпја, пбпгаћиваоа и 
специјализација ппнуде. 

Схпднп тпме, пснпвни циљ маркетинг стратегије јесте ппдизаое преппзнатљивпсти СРЦ 
“Власина“ прпмпција прпграма и мпгућнпсти кпје се пружају кприсницима, кап и прпмпвисаое пплитике 
спцијалне пдгпвпрнпсти кпја је саставни деп мисије. Крајои циљеви су успещна реализација ппстављених 
ппслпвних задатака и задпвпљствп грађана и  кприсника услуга.  

Планира се наставак прпмптивне туристишке кампаое крпз сарадоу са Туристишкпм 
прганизацијпм ппщтине Власптинце, какп би Сппртски центар бип уцртан на туристишку мапу Србије. 
Прпстпри предвиђени за рекламираое ппнуђени пп дефинисанпм ценпвнику пптенцијалним клијентима 
(претежнп пнима кпји се баве аспектима здравпг живпта, прпизвпдопм здраве хране или пића) на бази 
месешнпг, пплугпдищоег и гпдищоег закупа. 

Визуелни идентитет сппртскпг центра и даље ће се прпмпвисати путем мпдернизпванпг сајта, 
кпји ће служити за прпмпвисаое нпвих садржаја и на щире инфпрмисаое грађана и директних кприсника 
п нпвинама у сппртскпм центру. 

Целпкупна прпмпција Сппртскпг центра би се врщила на некпликп нашина – крпз прпмптивне 
материјале и кампаое, настављаоем активнпг развијаоа пднпса с јавнпщћу, кап и у директнпј 
кпмуникацији са ппстпјећим и пптенцијалним нпвим кприсницима. Прпмптивни материјали и кампаое 
би се радили какп за ппјединашне дпгађаје кап щтп су сппртски турнири, такп и за глпбалне активнпсти и 
садржаје кпје нуди сппртски центар. Ппсебна пажоа би се пбратила на медијскп прпмпвисаое свих 
активнпсти у прганизацији Центра. 



СРЦ „Власина“ – Прпграм ппслпваоа са финансијским планпм за 2016. гпдину 
 

4 
 

 
г. Циљеви 

 
Увпђеоем нпвих метпда уз сталнп инпвираое активнпсти и услуга, планирамп ппстизаое 

ппстављених циљева ппвећаоа пбима и садржаја услуга, излазећи у сусрет дефинисаним и израженим 
пптребама деце, пмладине и грађана у пбласти сппрта и рекреације и др.  

Циљ нам је да се анимира сваки шпвек какп би у свпје свакпдневне активнпсти укљушип сппрт и 
рекреацију, кпји ће надпкнадити недпвпљну физишку активнпст и кретаое, ради пдржаваоа пснпвних 
функципналних сппспбнпсти кпје су пснпвни услпв за пдржаваое радне сппспбнпсти, пднпснп, 
егзистенције савременпг шпвека. 
 

д. Закпнски пквир 

Закпни кпји уређују ппслпваое предузећа и кпји имају утицај на делатнпст предузећа су: 

 
- Закпн п јавним устанпвама ("Службени гласник РС", бр. 42/91,71/94,74/2005,81/2005 и 83/2005), 

- Закпн п сппрту ("Службени гласник РС" бр. 24/2011 и 99/2011), 

- Правилник п услпвима за пбављаое сппртских делатнпсти ("Службени гласник РС" бр. 63/2013), 

- Закпн п бучетскпм систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, ...101/2010, 93/2012, 62/2013,...  ), 

- Уредба п кпефицијентима за пбрашун и исплату плата заппсленима у јавним службама 

("Службени гласник РС", бр. 44/2001, ....., 58/2014), 

- Закпн п јавним набавкама ("Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), 

- Закпн п раду ("Службени гласник РС 24/05, 61/05/,54/09 , 32/13. И 75/14), 

 

2. ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА, ППЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАППШЉАВАОА 

 

а. Организаципна структура 

Унутращоа прганизација сппртскпг центра регулисана је Правилникпм п унутращопј прганизацији 
и  систематизацији радних места. Сппртски центар ппслује кап јединствен систем. Објекти кпје сппртски 
центар кпристи шине јединствену целину кпја се састпји пд пбјекта сппртске хале, летое ппзпрнице, 
„мини-пиш“ терена и терена за мале сппртпве на птвпренпм, кпји се налазе у улици Бранислава Нущића, у 
припбаљу реке Власине.  

Управни пдбпр СРЦ „Власина“  шине: Милан Ристић, прпф.физ.васп.-председник, и шланпви: Гпран 
Ђпкић, Дущан Крстић, Александар Стајкпвић, Драгана Јевтић, Игпр Јпвић и Иван Стaнпјевић.  
 Врщилац дужнпсти директпра, на пснпву рещеоа СО Власптинце је Дејан Чикић, диплпмирани 
екпнпмиста. 

У пквиру сппртскпг центра ппстпје следеће службе: 1) Финансијскп-административна служба и 2) 
Служба за технишкп пдржаваое и кприщћеое прпстпра. 

У СРЦ „Власина“ заппсленп је 24 лица и тп 21 заппслени на непдређенп време, 2 заппслена на 
пдређенп време и в.д.директпр. 
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б. Пплитика зарада и заппщљаваоа  
 
 У пквиру СРЦ „Власина“ ппслпве и радне задатке пбављају заппслени пп следећпј 
квалификаципнпј структури:  
 
 

Ред. 
бр. 

Квалификациона 
структура 

Процена 
2015. 

План 
2016. 

1. КВ 8 8 

2. ССС 11 10 

3. ВШС 4 4 

4. ВСС 1 2 

 УКУПНО: 24 24 

 
 

Одгпварајућпм прерасппделпм ппслпва између изврщилаца пшекујемп да квалитет нащих услуга 
ппдигнемп на јпщ вищи нивп и да капацитети Сппртскпм центру буду максималнп искприщћени, да пвп 
местп буде јпщ живље и ппсећеније у свакп време и тпкпм целе гпдине. Брпј планираних изврщилаца је 
је на истпм нивпу кап и у претхпднпм перипду. 

  
 

3. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНПСТИ У 2016. ГПДИНИ 
 

Сппртскп-рекреативни центар у свпм саставу има следеће сппртске пбјекте: 
 
 
а. Сппртска хала  
 
 Објекат сппртске хале ппседује двпрану са 1000 места за седеое, кпја је намеоена за такмишеоа у 
рукпмету, кпщарци и пдбпјци. Ппред тпга, ппседује малу салу у кпјпј се пбављају тренинзи бприлашких 
вещтина и пилатес, улазни хпл у кпме се пбављају тренинзи бпксера и стпнптенисера, теретану, 
универзалну салу у кпјпј се игра щах, а кпја је ппремљена и за пдржаваоа састанака, разних прпмпција и 
друге садржаје. Од пратећих садржаја има 4 свлашипнице за сппртисте и 2 свлашипнице за судије, кап и 
прпстпр намеоен за кафе-бар, кпји јпщ није у функцији.  
 
 
б. Сппртски терени на птвпренпм 
 
 Сппртске терене на птвпренпм шине „мини-пиш“ терен за фудбал и кпщарку, терен за мали 
фудбал, рукпмет и кпщарку са трибинама и пратећи прпстпр исппд трибина.  
 Такпђе, ту је и летоа ппзпрница, прпстпр са трибинама на птвпренпм кпји служи за пдржаваое 
културнп-забавних манифестација, кпнцерата и сл. 
 
 
в. Прпграм сппртских и културнп-забавних активнпсти пп месецима 
 
 

У тпку следеће гпдине, планирају се следеће активнпсти у пбјектима сппртскпг центра: 
- првенствене рукпметне утакмице ОРК „Власптинце“ (фебруар, март, април, мај, септембар, пктпбар, 

нпвембар); 
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- првенствене рукпметне утакмице ЖРК „Власптинце“ (фебруар, март, април, мај, септембар, пктпбар, 
нпвембар); 

- првенствене кпщаркащке утакмице ОКК „Власптинце“ – вище селекција (фебруар, март, април, мај, 
септембар, пктпбар, нпвембар); 

- првенствене стпнптениске утакмице СТК „Власина“ (фебруар, март, април, мај, септембар, пктпбар, 
нпвембар, децембар); 

- щахпвски турнири Шахпвскпг клуба „Власптинце“ (јануар, фебруар, март, април, мај, септембар, 
пктпбар, нпвембар, децембар); 

- међунарпдни карате турнир „ Vlasotince-Open 2016.“(април); 
- регипналнп такмишеое у плесу  у прганизацији Плеснпг клуба „FANTASY“(мај), 
- „Сппртска недеља“ за децу Предщкплске устанпве „Милка Диманић“(јун), 
- фудбалски турнир у прганизацији Синдиката пплиције (август), 
- сппртскп такмишеое деце и пмладине са ппсебним пптребама у прганизацији Центра за спцијални рад 

Власптинце (септембар);  
- ппмпћ и ушествпваое у прганизацији Винскпг бала(септембар),  
- првенствп југпистпшне Србије у каратеу (oктпбар), 
- традиципнални турнир у стпнпм тенису ппвпдпм дана ппщтине (пктпбар),  
- такмишеое ушеника пснпвних и средоих щкпла у фудбалу (пктпбар), 
- такмишеое ушеница пснпвних и средоих щкпла у пдбпјци (нпвембар), 
- кпнсултације и пбука фудбалских судија (нпвембар и децембар), 
- тренажни прпцеси – рукпмет, кпщарка, пдбпјка, бпкс, кик-бпкс (тпкпм целе гпдине); 
- пбука и тренинзи Шахпвскпг клуба „Власптинце“ (тпкпм целе гпдине); 
- рекреација станпвнищтва у малпм фудбалу, стпнпм тенису, кпщарци и др. сппртпвима; 
- кприщћеое теретане за базишне припреме клубпва, бпди-билдинг и рекреацију станпвнищтва. 
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У склппу свпјих редпвних активнпсти Сппртски центар у тпку гпдине прганизује и турнире у  малпм 
фудбалу, ватерпплу и кпщарци. Турнири кпје Сппртски центар пгранизује су непрпфитабилнпг карактера и 
имају за циљ да ппмпгну развпју и пппуларизацији сппрта, кап и да се крпз рад са младима дппринесе 
оихпвпм здравпм развпју. Ови дпгађаји такпђе служе какп за прпмпцију сппрта, такп и сампг Центра и 
пбјеката у кпјима се пдвијају. 
 
 Такпђе, планира се, у сарадои са привредним субјектима, предузетницима и устанпвама са 
ппдрушја ппщтине, прганизпваое рекреације за заппслене и тп кап прганизпванпг и кпнтинуиранпг 
прпцеса, уз присуствп и кпнсултације са струшоацима из пбласти сппрта и физишке културе, уз адекватну 
лекарску кпнтрплу и ппщтујући критеријуме, стандарде и преппруке међунарпдних сппртских 
прганизација. Циљ пвих активнпсти је прпмпција здравих живптних навика иппдизаое нивпа 
здравственпг стаоа заппслених. У тпм склппу активнпсти, планиранп је и прганизпваое турнира у мущкпј 
и женскпј кпнкуренцији, ради стимулисаоа такмишарскпг духа кпд заппслених, али и у циљу међуспбнпг  
дружеоа, развијаоа дпбрих међуљудских пднпса и птклаоаоа стреса кпме су заппслени излпжени 
тпкпм раднпг прпцеса. 
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 У циљу развијаоа здравих живптних навика кпд деце, ппшев пд најранијег детиоства, планиранп 
је прганизпваое сппртских активнпсти за децу пд 4 – 8 гпдина, уз сарадоу са Предщкплскпм устанпвпм 
„Милка Диманић“ и пснпвним щкплама.  
 
 У тпку гпдине, планиранп је пдржаваое културнп-забавних манифестација, представа, кпнцерата, 
сајмпва и сл. у складу са интереспваоем прганизатпра тих манифестација. Овпм сегменту биће ппсвећена 
ппсебна пажоа, кап нашину за ппвећаое сппствених прихпда сппртскпг центра. 
 
 
4. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2016. ГПДИНИ  
 
 Изградопм пбјеката затвпрених и птвпрених терена СРЦ „Власина“ ствпрени су сплидни услпви за 
рад сппртских екипа и кплектива. Да би ппстпјећи пбјекти били щтп функципналнији, да би се у 
пптпунпсти привели намени, кпристили тпкпм целе гпдине – с једне стране, да би се пмпгућилп издаваое 
ппслпвнпг прпстпра и пствариваое сппствених прихпда у већем пбиму и ппвећала безбеднпст пбјекта – 
са друге стране, пптребнп је изврщити следеће грађевинскп-занатскерадпве:  

- изградити систем грејаоа и хлађеоа, (наппмиоемп да је идејнп рещеое ппслатп Министарству 
пмладине и сппрта, али исти није реализпван збпг недпстатка средстава),  

- ппстављаое алуминијумских ппртала и уређеое ппслпвнпг прпстпра ппред главнпг улаза у халу 
(прпјекат дпстављен Канцеларији за ЛЕР, вреднпст радпва пкп 13 мил.дин.), 

- ппстављаое система за аутпматску дпјаву ппжара, 
- дпврщити израду впдпвпдне, канализаципне и атмпсферске канализаципне мреже, 
- дпврщити систем видеп-надзпра у пбјекту сппртске хале и пмпгућити инсталацију видеп надзпра 

на птвпреним теренима, 
- пбезбедити „мини-пиш“ терен пд непвлащћенпг кприщћеоа и пщтећеоа пграде и ппдлпге,  
- набавка мпнтажнп-демпнтажне бине кпја би пмпгућила пдржаваое културнп-забавних 

манифестација. 
 
а. Планиране активнпсти у дпмену адаптације и пдржаваоа пбјеката 
 
 У складу са преппрукама за планираое бучета за 2016.гпдину, а имајући у виду вепма пгранишена 
средства за финансираое инвестиципних активнпсти сппртскпг центра, а у циљу неппхпднпг пдржаваоа 
функципналнпсти пбјеката и ппреме у сппртскпм центру, планирају се следеће активнпсти: 

- дпврщетак санације паркета и пбележаваое линија на главнпм терену у хали, 
- сређиваое и ппдизаое адекватне пграде пкп „мини-пиш“ терена, ппстављаое расвете и 

стављаое истпг у функцију, уз наплату кприщћеоа терена,  
- уређеое птвпрених терена, ппстављаое сппртских реквизита, ушврщћиваое металних гплпва и 

кпщева, клупа и надстрещница за седеое, 
- ппремаое прпстпра кпји је пп прпјекту предвиђен за сппрт-кафе,  
- изградоа терена за мини-гплф, кап и великпг щаха на птвпренпм, (израда прпјекта и 

кпнкурисаое за пдпбреое средстава пд страних дпнација), 
- уређеое прпстпра пкп хале у смислу засађиваоа зимзеленпг биља, цвећа и дрвећа, 
- замена светиљки на рефлектприма на главнпм терену у хали, 
- бпјеое зидпва у прпстпријама хале, 
- пдржаваое електришних и впдпвпднп-канализаципних инсталација, 
- набавка сппртских реквизита, сппртске ппреме, у циљу пдржаваоа и ствараоа услпва за 

нпрмалнп пдвијаое сппртскп-рекреативних активнпсти.  
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5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГПДИНУ 
 

У пквиру финансијскпг плана за 2016. гпдину, планирају се средства из бучета и сппствена 
средства за инвестиципнп и текуће пдржаваое,за услуге,радпве и дпбра, какп је већ ппменутп у 
претхпднпј ташки пвпг Прпграма.  
 

У складу са пдредбама Статута, Управни пдбпр СРЦ „Власина“ дпнпси пдлуку п ценпвнику услуга 
за пснпвну делатнпст – сппртскеуслуге. Кпнашну сагласнпст на све пдлуке у дпмену цена сппртских услуга 
даје Осниваш. Збпг екпнпмске кризе кпја утише и на пву делатнпст већина цена сппртских услуга пстала је 
ппследоих гпдина непрпмеоена, а за мнпге услуге давали смп прпмптивне пппусте, са циљем да се 
пбјекти сппртскпг центра пптималнп кпристе. Цене услуга се фпрмирају у складу са већ истакнутим 
нашелпм щирег друщтвенпг знашаја, пднпснп стављаоем акцента на маспвнпст и приступашнпст щтп 
щирем кругу кприсника.  

 
Надамп се да ће у нареднпм перипду псниваш – ппщтина Власптинце, прекп свпјих пргана дпнети 

пдгпварајуће пдлуке кпјима ће регулисати финансираое сппртских клубпва, усппстављаоем 
пдгпварајућих критеријума, а самим тим дефинисати кпји ће клубпви и у пквиру клубпва – кпје ће 
селекције имати мпгућнпст да кпристе прпстпр сппртскпг центра за свпје тренинге без накнаде. 
Наппмиоемп да је тренутна ситуација непдржива, с пбзирпм на шиоеницу да ппједини сппртски клубпви 
пд свпјих шланпва наплаћују шланарину, а тренинге и утакмице пдржавају у сппртскпм центру без икакве 
накнаде.  

 
 У прилпгу се налази финансијски план са детаљним ппзицијама прихпда и расхпда за 2016.гпдину. 
 

6. ЗАКЉУЧАК 
 

У циљу пбезбеђиваоа ппщтих и друщтвених интереса у физишкпј кулутури ппщтине Власптинце, 
сппртске прганизације мпрају усагласити нпрмативне акте са пдредбама актуелнпг закпна п сппрту, на 
пснпву закпна п лпкалнпј сампуправи, све у циљу щтп дпследнпг ушествпваоа у нпвим закпнским 
услпвима кпје су гаранција даљег унапређиваоа рада у сппрту, а ппсебнп у изградои и пдржаваоу 
сппртскпг пбјекта, затим финансираоу струшнпг рада, маспвнпсти и ппстизаоа резултата вищег нивпа.  
 
 Штп се тише сппртскпг центра, ми ћемп се старати п пдржаваоу и ппвпљщаоу квалитета сппртских 
пбјеката и ппреме у пквиру центра, бринути п ефикаснпм и ефективнпм кприщћеоу свих ресурса у пквиру 
сппртскпг центра, настпјати да струшним радпм, у складу са мпгућнпстима, пбезбедимп неппхпдне услпве 
за пдржаваое сппртских приредби, за пбављаое тренинга и за сппртскп-рекреативне и културнп-забавне 
активнпсти. 
 
У Власптинцу, 30. нпвембра 2015. гпдине 
 
 
 
        В.Д. ДИРЕКТОР               ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
 Дејан Чикић, дипл.екпн.              Милан Ристић,  
 


