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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, ЗАКПНСКИ ПКВИР 
 
 
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. 

 
в. Закпнски пквир 

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

 - Закпн п јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 42/91,71/94,74/2005,81/2005 и 83/2005),  
 - Закпн п сппрту ("Службени гласник РС" бр. 10/2016), 
 - Правилник п ближим услпвима за пбављаое сппртских активнпсти и сппртских делатнпсти 

("Службени гласник РС" бр. 17/2013), 
 - Закпн п бучетскпм систему ("Сл. 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 устанпве регулисана је Правилникпм п унутращопј прганизацији и  
систематизацији радних места. Устанпва ппслује кап јединствен систем, у пквиру кпјег ппстпје три 
службе:  

1) Служба за сппрт и рекреацију,  
2) Служба за финансијске, кпмерцијалне и ппщте ппслпве и  
3) Служба технишкпг пдржаваоа.  
 
Објекти кпје устанпва 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: Небпјща Милшић – председник и шланпви - Милан 

Ристић,  Милпщ Тришкпвић, Драган Стпјанпвић, Иван Гплубпвић, Игпр Јпвић и Иван Стaнпјевић.  
 Директпр СРЦ „Власина“ је Дејан Чикић, диплпмирани екпнпмиста. 
 
б. Пплитика зарада и заппщљаваоа  
 

У СРЦ „Власина“, на дан 31.12.2016. гпдине, заппсленп је 24 лица и тп 19 заппслених на 
непдређенп време, 4 заппслена на пдређенп време и директпр. 

 
 У складу са Закпнпм п нашину пдређиваоа максималнпг брпја заппслених у јавнпм сектпру, у 
фебруару 2016. гпдине измеоена је прганизаципна структура устанпве дпнпщеоем нпвпг Правилника 
п прганизацији и систематизацији ппслпва, на кпји је сагласнпст далп Опщтинскп веће ппщтине 
Власпитнце, такп да је крајем марта брпј заппслених на непдређенп време умаоен за два заппслена, 
даваоем рещеоа п птказу угпвпра п раду збпг прганизаципних прпмена у устанпви.  
 

У 2016. гпдини, у пквиру СРЦ „Власина“ ппслпве и радне задатке пбављали су заппслени пп 
следећпј квалификаципнпј структури:  
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Ред. 
бр. 

Квалификациона 
структура 

Број 
запослених 

1. КВ 7 

2. ССС 11 

3. ВШС 4 

4. ВСС 2 

 УКУПНО: 24 

 
Крајем 2016. гпдине, имајући у виду да су се стекли услпви, изврщен је ребаланс бучета 

ппщтине и исплаћене су две запстале плате заппсленима, јер је у претхпдним гпдинама дпщлп дп 
закащоеоа у исплати, такп да се плате заппсленима исплаћују редпвнп. 
 

3. ППСЛПВНЕ АКТИВНПСТИ У 2016. ГПДИНИ 
 

Сппртскп-рекреативни центар у свпм саставу има следеће сппртске пбјекте: 
 
а. Сппртска двпрана  
 
 Објекат сппртскпг центра 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 пдржаваое 
састанака, семинара, прпмптивних скуппва и друге садржаје. Од пратећих садржаја има 4 
свлашипнице за сппртисте и 2 свлашипнице за судије. 
 
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 пбјекту СРЦ „Власина“ свпје првенствене утакмице и тренинге пдржава 14 сппртских 
клубпва.  У тпку 2016. гпдине у пбјектима СРЦ „Власина“ пдигране су укупнп 64 званишне првенствене 
и куп утакмице, а укупан брпј услпвних кприсника (сппртиста у свим категпријама и рекреативаца) 
кпји су у тпку гпдине кпристили услуге сппртскпг центра је 28.630 кприсника, щтп је у прпсеку 2.830 
кприсника месешнп, пднпснп пкп 80 кприсника дневнп (узимајући у пбзир и субпте и недеље).    

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

- међунарпдни карате турнир „ Vlasotince-Open 2016.“(април);  
- првенствп Централне Србије у кик-бпксу (април),  
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- регипналнп такмишеое у плесу  у прганизацији Плеснпг клуба „FANTASY“(мај), 
- „Сппртска недеља“ за децу Предщкплске устанпве „Милка Диманић“(јун),  
- Традиципнални летои турнир у малпм фудбалу у прганизацији Сппртскпг савеза и СРЦ „Власина“ 

(јул),  
- Одбпјкащки турнир „Куп Винскпг бала“ (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);   
- фудбалски турнир у прганизацији Синдиката пплиције (септембар), 
- Традиципнални турнир у футсалу „Раднишке сппртске игре 2016“ уз ушещће 15 екипа из Власптинца 

(септембар-пктпбар),  
- 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, 
- 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, фитнес, бпди-билдинг и рекреацију 

станпвнищтва. 
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4. АКТИВНПСТИ У ДПМЕНУ УРЕЂЕОА И ПДРЖАВАОА ПБЈЕКТА И ППРЕМЕ  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, у тпку 2016. гпдине изврщени су следећи грађевински и занатски 
радпви:  
 

- Репарација паркета у двпрани, хпблпваое пщтећених ппврщина, ппнпвнп лакираое, уз 
ппщтпваое свих стандарда за сппртске пбјекте, пбележаваое нпвих линија за терене за 
рукпмет, кпщарку и пдбпјку,  

- фарбаое гплпва и замену мреже на гплпвима, 
- санација впдпвпдне мреже у свлашипницама, уз уградоу нпвих тущ-гарнитура,   
- ппправка мпбилијара и справа на дешјем игралищту ппред пбјекта хале, 
- набавка два мпнтажна кпща за млађе категприје кпщаркаща,  
- набавка канцеларијскпг намещтаја – радних стплпва и стплица, набавка канцеларијских 

прмана и ппремаое прпстприје за архиву,  
- ппремљена прпстприја – пстава за алат и средства за пдржаваое хигијене прпстприја, 
- набавка специјализпванпг усисиваша за шищћеое трибина, 
- набавка прмана за складираое алата за пдржаваое електришних инсталација, 
- санација врата и впдпвпдне инсталације на трибини на птвпренпм терену за фудбал,   
- защтита и фарбаое пграде пд дрвета „мини-пиш“ терена, 
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- санација керамишких плпшица у делу улаза за публику, 
- замена славина и впдпкптлића у свлашипницама,  
- бетпнираое и уређеое стазе за пещаке ппред пбјекта,   
- фарбаое врата свлашипница и унутращое стпларије, 
- кпнтинуиранп праћеое функципнисаоа свих уређаја и инсталација у пбјекту и пп пптреби 

ппправка кварпва и замена пщтећенпг инвентара. 
 

Сматрамп да је пптребнп нагласити да је устанпва ппслала пријаву пп кпнкурсу Министарства 
пмладине и сппрта за финансираое радпва на уградои система грејаоа и расхлађиваоа прпстприја, 
са свпм пптребнпм пратећпм дпкументацијпм, али збпг недпстатка главнпг прпјекта за извпђеое пвих 
радпва, пријава није прихваћена пд стране Министарства. Имајући тп у виду, у тпку 2017. гпдине 
изврщиће се израда главнпг прпјекта, те ће се на тај нашин ствприти мпгућнпст да се деп средстава 
пптребан за финансираое тих радпва прибави пд стране дпнација.  
 
 

5. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016. 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 2016. 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 Извещтаја.  

 
 У прилпгу се налази финансијски извещтај за 2016. 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 устанпве кпји су планирани 
из средстава бучета пд 17.992.552 динара пстварени су у изнпсу пд 17.077.391 динара, тј. 95%. 
Сппствени прихпди кпји су планирани у изнпсу пд 975.000 динара, пстварени су у изнпсу пд 713.000 
динара, пднпснп 73%. Тп је у највећпј мери ппследица тпга щтп је у тпку марта и априла, збпг 
репарације паркета, двпрана била ван функције месец дана, такп да није билп тренинга, утакмица, 
нити су мпгле да се пбављају рекреативне активнпсти кпје се наплаћују. Такпђе, збпг хладнпг времена 
у тпку децембра, сезпна је раније заврщена, такп да рекреативци нису мпгли да врще свпје сппртске 
активнпсти.  

 
Штп се тише расхпда, ту су приликпм трпщеоа средстава из бучета направљене знашајне 

ущтеде, пднпснп средства из бучета су се вепма раципналнп трпщила. 
  

Вреднпст пснпвних средстава пп заврщнпм рашуну изнпси 4,8 милипна динара, а ситнпг 
инвентара 979 хиљада динара, пптраживаоа пд кприсника су 69 хиљада динара, а пбавезе према 
дпбављашима нема.  

 
На пснпву заврщнпг рашуна, пстварен је суфицит, тј. вищак прихпда у пднпсу на расхпде у 

изнпсу пд 3.000 динара.   
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