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1. УВПД 

Јавна устанпва Сппртскп-рекреативни центар „Власина“ Власптинце, ул. Бранислава Нущића 
бб, уписана је у регистар кпд Тргпвинскпг суда у Лескпвцу, а пснпвана 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 – 9311 – 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. 

Крпз разнпврснпст сппртске ппнуде прпмпвищемп здраве стилпве живпта и дајемп ппдстицај 
развпју врхунскпг сппрта. Организпваоем разлишитих културних манифестација, кпнцерата, 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. 
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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 важан 

ппсап, кпји се мпже нпсити равнпправнп са свим другим друщтвеним делатнпстима и ппред свпг 
слпбпднпг, дпбрпвпљнпг, 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.  

 
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. 
 

в. Закпнски пквир 

 

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

- Закпн п јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005,81/2005, 83/2005 

и 83/2014);  

- 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, ..., 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), 
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2. ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА, ППЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАППШЉАВАОА 

а. Организаципна структура 

Унутращоа прганизација сппртскпг центра у извещтајнпм перипду 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 пд 30.09.2015. гпд. 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“ на дан 31.12.2015. гпдине заппсленп је 24 лица и тп 21 заппслени на 

непдређенп време, 2 заппслена на пдређенп време и в.д.директпр. 
 
 У складу са Закпнпм п нашину пдређиваоа максималнпг брпја заппслених у јавнпм сектпру, 
ппшеткпм 2016. гпдине измеоена је прганизаципна структура устанпве дпнпщеоем нпвпг Правилника 
п прганизацији и систематизацији ппслпва и брпј заппслених на непдређенп време умаоен за два 
заппслена.  
 
б. Пплитика зарада и заппщљаваоа  
 
 У 2015. гпдини, у пквиру СРЦ „Власина“ ппслпве и радне задатке пбављали су заппслени пп 
следећпј квалификаципнпј структури:  
 

Ред. 
бр. 

Квалификациона 
структура 

Број 
запослених 

1. КВ 8 

2. ССС 11 

3. ВШС 4 

4. ВСС 1 

 УКУПНО: 24 

 
У тпку 2015. гпдине, накпн избпра садащоег в.д. директпра, изврщен је ребаланс бучета 

ппщтине и у тпку нпвембра исплаћена је једна плата, такп да је смаоенп кащоеое у исплати плата и 
сада изнпси два месеца. 
 

3. ППСЛПВНЕ АКТИВНПСТИ У 2015. 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, семинара, прпмптивних скуппва 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.  
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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. Сппртске и културнп-забавне активнпсти пп месецима 
  

У тпку 2015. гпдине, у складу са планпм, изврщене су следеће активнпсти у пбјектима 
сппртскпг центра:   

 
- првенствене рукпметне утакмице ОРК „Власптинце“ (фебруар, март, април, мај, септембар, пктпбар, 

нпвембар); 
- 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 2015.“(април);  
- ушещће екипе СРЦ „Власина“ на раднишким сппртским играма на Златибпру (мај),  
- 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), 
- ппмпћ и ушествпваое у прганизацији Винскпг бала (август), 
- сппртскп такмишеое деце и пмладине са ппсебним пптребама у прганизацији Центра за спцијални 

рад Власптинце (септембар);   
- Излпжба дешијих кпстима, манифестација – Предщкплска устанпва „Милка Диманић“ (пктпбар),  
- такмишеое ушеника пснпвних и средоих щкпла у фудбалу (пктпбар), 
- регипналнп такмишеое ушеница пснпвних и средоих щкпла у пдбпјци (нпвембар),  
- пдржана циркуска представа, присутнп пкп 500 гледалаца уз наплату улазница, 
- пдржан Турнир у малпм фудбалу „Раднишке сппртске игре 2015“ уз ушещће 12 екипа из Власптинца, 
- пбележаваое Дана СРЦ „Власина“ 1. децембра уз пдржаваое финалне утакмице Турнира у малпм 

фудбалу и кпктел кпме су присуствпвали представници ппщтине, директпри јавних предузећа и 
устанпва и представници клубпва,  

- кпнсултације и пбука фудбалских судија (нпвембар и децембар), 
- пдржанп Првенствп Србије у кик-бпксу уз ушещће пкп 200 такмишара (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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4. АКТИВНПСТИ У ДПМЕНУ УРЕЂЕОА И ПДРЖАВАОА ПБЈЕКТА И ППРЕМЕ  У 2015. 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, у тпку 2015. гпдине изврщени су следећи грађевински и занатски 
радпви:  
 

- санација впдпвпдне мреже у свлашипницама, 
- уградоа плука на делу крпва пбјекта, 
- ппправка мпбилијара и справа на дешјем игралищту ппред пбјекта хале, 
- изградоа крпвне кпнструкције и ппкриваое пластифицираним лимпм изнад дела пбјекта са 

равним крпвпм, збпг сталнпг прпкищоаваоа, 
- набавка намещтаја и ппремаое прпстприје за архиву,   
- санација врата и впдпвпдне инсталације на трибини на птвпренпм терену за фудбал  
- защтита и фарбаое пграде пд дрвета „мини-пиш“ терена, 
- лепљеое непрпвидних фплија на сппљним прпзприма свлашипница, 
- замена славина и впдпкптлића у свлашипницама,   
- фарбаое врата свлашипница и унутращое стпларије, 
- кпнтинуиранп праћеое функципнисаоа свих уређаја и инсталација у пбјекту и пп пптреби 

ппправка кварпва и замена пщтећенпг инвентара. 
 
 

5. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015. ГПДИНУ 
 

У складу са пдредбама Статута, Управни пдбпр СРЦ „Власина“ дпнпси пдлуку п ценпвнику 
услуга за пснпвну делатнпст – сппртске услуге. 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.  

 
У пквиру финансијскпг плана за 2015. гпдину, планирана су 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 прилпгу се налази финансијски извещтај за 2015. гпдину  у кпме су приказане најважније 
ппзиције, на пснпву кпјих се мпгу сагледати прихпди и трпщкпви  устанпве у тпку извещтајнпг 
перипда.  
 
 Кап щтп се из Финансијскпг извещтаја мпже кпнстатпвати, прихпди из устанпве кпји су 
планирани из средстава бучета пд 16.056.106 динара пстварени су у изнпсу пд 14.349.195 динара, тј. 
89%, а сппствени прихпди кпји су планирани у изнпсу пд 835.000 динара, пстварени су у изнпсу пд 
816.000 динара, пднпснп 98%. Штп се тише расхпда, ту су приликпм трпщеоа средстава из бучета 
направљене знашајне ущтеде, пд 16.056.106 динара, утрпщенп је 14.349.195 динара, щтп указује да су 
се средства из бучета вепма раципналнп трпщила. 
  

Вреднпст пснпвних средстава пп заврщнпм рашуну изнпси 6,2 милипна динара, а ситнпг 
инвентара 928 хиљада динара. 

На пснпву заврщнпг рашуна, пстварен је суфицит, тј. вищак прихпда у пднпсу на расхпде у 
изнпсу пд 3.000 динара.   
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6. ЗАКЉУЧАК 
 

У циљу пбезбеђиваоа ппщтих и друщтвених интереса у физишкпј кулутури у ппщтини 
Власптинце, у сарадои  са сппртским клубпвима, удружеоима, прпсветним устанпвама и 
ппјединцима кпји се баве сппртпм и рекреацијпм, у тпку прптекле гпдине заппслени у устанпви су се 
старали п пдржаваоу и ппвпљщаоу квалитета сппртских пбјеката и ппреме у пквиру центра, бринули 
п ефикаснпм и ефективнпм кприщћеоу свих ресурса у пквиру сппртскпг центра, настпјали да, у складу 
са мпгућнпстима, свпјим радпм, пбезбеде неппхпдне услпве за пдржаваое сппртских приредби, за 
пбављаое тренинга и за сппртскп-рекреативне и културнп-забавне активнпсти.  

 
Сви најважнији циљеви и планиране активнпсти су изврщене пнакп какп је планиранп, мада уз 

пбјективне тещкпће, кпје се пгледају у шестим сменама директпра устанпве у тпку 2015. гпдине – 
прпмеоена су шетири директпра, щтп је дпвелп дп дискпнтинуитета у рукпвпђеоу устанпвпм и дп 
пдлагаоа пдређених активнпсти, пднпснп, дп немпгућнпсти да се заппшну неки знашајније 
инвестиције кпје би требалп урадити.   
 

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 Власптинцу, 26. маја 2016. гпдине 
 
 
 
        В.Д. ДИРЕКТОР               ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 
 Дејан Чикић, дипл.ек.                    Милан Ристић, прпф.физ.васп.  
 
 


