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На основу члана 18. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС". бр. 25/00, 25/02 и 107/05 и
119/12), члана 38 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара"
и чланом 21. Статута Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара"(Сл.лист Града 13/13) и
фискалној стратегији за 2014 годину, са пројекцијама за 2015. и 2016.годину, („Сл.гласник РС" број :
54/09,73/10,101/10,101/11,93/12, 62/13 и 63/13), Надзорни одбор Предузећа, на својој 29 .седници,
дана:24.02.2014.године, разматрао је и усвoјио:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР
„ОЛИМП - ЗВЕЗДАРА” ЗА 2014. ГОДИНУ
1.

ЗАКОНСКИ ОКВИР

Закони који уређују пословање предузећа и који имају утицај на делатност предузећа су:
- Закон о јавним предузећима /"Службени гласник РС", бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 119/12)
- Закон о спорту /"Службени гласник РС" бр. 24/2011.
- Правилник о ближим условима за обављање делатности у области физичке културе /"Службени
гласник РС" бр. 2/84 и 28/89./
- Закон о буџетском систему /"Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013).
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима /"Службени гласник РС",
бр. 5/2006/.
- Фискална стратегија за 2014. год., са пројекцијама за 2015. и 2016.год. /"Сл.гласник РС" број:54/09,
73/10,101/10,101/11, 93/12, 62/13 и 63/13./
- Закон о рачуноводству /"Службени гласник РС бр. 46/2006,62/2013./
- Закон о ревизији /“Службени гласник РС бр. 62/2013./
- Закон о јавним набавкама /"Службени гласник РС 116/08,124/12./
- Закон о раду /"Службени гласник РС 24/05, 61/05/,54/09 , 32/13. и 75/14/
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава /“Службени гласник РС бр.116/14/.

2.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Јавним предузећем спортски центар „Олимп-Звездара“ управља Надзорни одбор који броји три члана
а које бира Скупштина Градске општине Звездара. Чланови Надзорног одбора су : Сања Југовић –
Мијатов – председник, Синиша Перић и Бошко Поповић – чланови.
Руководећу функцију у Јавном предузећу обавља директор Јавног предузећа, Бранко Поповић, кога је
поставила Скупштина Градске општине Звездара.
Организациона структура је усклађена са Законом о јавним предузећима и Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији послова у ЈП СЦ „ Олимп – Звездара“.
Надзорни одбор

Директор

Сектор заједничких
послова

Сектор физичке
културе

Технички сектор
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КАДРОВИ

Програм рада и пословања у 2014. години, спроведен је са укупно 17 запослених извршилаца, иако
је Програмом пословања планирано повећање броја стално запослених радника на 21 извршиоца.Петнаест
запослених остварује права из радног односа на неодређено време, а један запослени и директор, као
постављено лице, остварује права из радног односа на одређено време. Сви запослени раде пуно радно
време и послове обављају у просторијама послодавца тј.Јавном предузећу Спортски центар „ОлимпЗвездара“.
Максимално смо се трудили да одређени број послова за које смо у ранијим годинама ангажовали
трећа лица, реализујемо у сопственој режији.-прерасподелом радног времена или самих извршилаца на
друге послове и радне задатке као што су: послови на припреми и уређење терена и спортских
реквизита,рад на организацији рада и благајни пливалишта и клизалишта и других послова.
Оваква организациона структура,прерасподела радног времена,правилно распоређивање извршилаца
и прецизно дефинисање надлежности омогућили су добро и несметано функционисање Центра уз
значајну финансијску уштеду.
Одговарајућом прерасподелом послова између извршилаца настојали смо да квалитет наших услуга
подигнемо на још виши ниво и да капацитети СЦ буду максимално искоришћени, да ово место буде још
живље и посећеније у свако време и током целе године.

4. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА
Јавно предузеће Спортски центар „Олимп-Звездара“ своје редовно пословање финансира продајом
услуга на домаћем тржишту. Предузеће самостално наступа на домаћем тржишту, уважавајући све
принципе слободне конкуренције пружајући услуге у границама регистроване делатности сагласано
одредбама Акта о оснивању овог Јавног предузећа. На тај начин се обезбеђују потребна новчана средства
за набавку роба, материјала, услуга, енергената, новчаних средства за исплату бруто зарада и накнада,
односно за финансирање других издатака у пословном процесу.
Јавно предузеће Спортски центар „Олимп-Звездара“ се финансира из сопствених извора пословања,
међу којима су најзначајнији приход од закупа пословног простора - 26,6%, издавања велике спортске
дворане и трим сале - 20,34%, пливалишта -20%, програма рекреације - 3,11 %, клизалишта - 2,64 % , и
донација - 1,51 %.
Квалитетна организација летњих и зимских програма и кампова, школе спорта, такмичења и
манифестација је утицала да Град и Општина финансирају велики број садржаја на „Олимпу“ током целе
године. У 2014. години, Спортски центар „Олимп-Звездара “ је у сарадњи са Градским секретаријатом за
спорт и омладину и Градском општином Звездара успешно реализовао програме зимске и летње
рекреације школске деце.
У току зимског распуста 2014.године, организовани су програми у сарадњи са Градским
секретаријатом за спорт и омладину и Градском општином Звездара који су обухватали:
Назив програма
Школа клизања „Олимп 2014“
Рекреативно клизање за школску децу „Олимп 2014“
Зимски камп на „Олимпу 2014“у фискултурној сали и
обилазак Астрономске опсерваторије
Зимски камп на „Олимпу 2014“у Трим сали и на
клизалишту

Временско трајање
03.01.-17.01.2014. свим радним данима
изузев Божића, 07.01.2014.
03.01.-17.01.2014. свим радним данима
изузев Божића, 07.01.2014.
06.01.,08.01.,09.01.2014.
10.01.,13.01.,14.01.2014.
15.01.,16.01.,17.01.2014.
06.01.,08.01.,09.01.2014.
10.01.,13.01.,14.01.2014.
15.01.,16.01.,17.01.2014.

08:00-10:00ч.
10:00-16:00ч.
09:45-16:00ч.

11:45-16:00ч.

Укупан број корисника програма Зимске рекреације ученика је преко 500 основаца и средњошколаца
првенствено из 12 Звездарских основних и 9 средњих школа.
Програм је финансирао Градски Секретаријат за спорт и омладину у износу од 700.000,оо динара.
Летња сезона на отвореним базенима Спортског центра “Олимп-Звездара”, званично је отворена 14
јуна 2014 године, а ради неповољних временских услова почела је 22.06.2014. године, издавањем Решења
од стране Секретаријата за комуналне и стамбене послове града Београда, број: III-02-352-597/14 од
13.06.2014.године.
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У току летње сезоне ( која је имала укупно 68 радних дана), зависно од временских услова спроведени
су следећи:
-Комерцијални програми: програм за грађанство од 07-10 часова (јутарње-бизнис купање-продато
914 улазница) и од 10 до 19 часова (комерцијално купање-продато 30 352 улазнице и 222 пропуснице ),
док ткз.ноћног купања од 21 до 24 часа ове године није било ради изузетно лоших временских услова.
Поред регистрованих купача на базенима био је велики број деце до 7 година која не плаћају карту.
-Бесплатни програми: током целог летњег распуста, од 16. јуна до 1. септембра, у сарадњи са
Градским Секретаријатом за спорт и омладину Скупштине града Београда и Градском општином
Звездара, организовани су бесплатни програми и кампови за основце и средњошколце и то:
Назив програма

Временско трајање

Хидробик Олимп 2014

16.06. – 31.08.2014.

(понедељак – субота)

19:00 – 21:00ч

Пилатес са пливањем Олимп 2014

16.06. – 31.08.2014.

(понедељак – петак)

Школа пливања Олимп 2014

16.06. – 31.08.2014.

(понедељак – субота)

19:00 – 21:00ч
08:00–09:00ч, 09:0010:00ч, 19:00-20:00ч.
08:00–09:00ч, 09:0010:00ч, 19:00-20:00ч.

Корекција технике пливања и школа ватерпола
Олимп 2014
Летњи камп на „Олимпу 2014“ у Амфитеатру и
на отвореном Базену
Летњи камп на „Олимпу 2014“ у фискултурној
сали, отвореним теренима и на Базену
Летњи камп на „Олимпу 2014“ у Трим сали и на
отвореном Базену
Програм подршке интегралној рехабилитацији
особа са инвалидитетом кроз рекреативне
спортске активности

16.06. – 31.08.2014.
(уторак,четвртак,недеља)
01.07. – 31.08.2014.

(понедељак – петак)

08:00 – 16:00

01.07. – 31.08.2014.

(понедељак – петак)

08:00 – 16:00

23.06. – 31.08.2014.

(понедељак – петак)

19:00 – 23:00

16.06. – 31.08.2014. (понедељак – петак)

09:00-10:30 17:30-19:00

Ове програме и кампове похађало је укупно 1000 деце - корисника предшколског и школског
узраста. Програм је финансирао Градски Секретаријат за спорт и омладину у износу од 1.000.000,оо
динара.
По препоруци Секретаријата за спорт и омладину града Београда, бесплатан дан је била среда од 10
до 19 часова ( већ традиционални дан- бесплатан улаз уз ђачку књижицу за ученике основних и средњих
школа). Рад и припрему базена за време трајања летњег распуста суфинансирао је Градски Секретаријат
за спорт и омладину у износу од 400.000,оо динара.
Од бесплатних програма, средом је од 16 до 19 часова у ватерполо базену била организована и
бесплатна школа роњења коју је водио ронилачки Клуб „Жандармерија“.

5. РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ
Према подацима из пословних књига, структурно су дати извори финансирања - приходи Јавног
предузећа. Исти су реализовани у делатностима: спортских услуга, спровођења јавних- културних
манифестација, односно издавања у закуп слободног пословног простора.
Ради прецизнијег упознавања са радом и пословањем Центра, у овом извештају смо покушали да
дамо детаљну структуру прихода и трошкова, са упоредном анализом за 2013.годину, као и образложење
за најбитније ставке.

П Р И Х О Д И за период 01.01.-31.12.2014.године
Ред.
Конто
број
1
2
3
4
5
6
7
8

61400
61410
61422
61423
61223
61425
61426
61430

ВРСТА
Спортска дворана
Трим сала
Одбојка на песку
Приход трамболина
Израда пројектне документације
Терен одбојка
Терен кошарка
Терен рукомет (по основу закупа)

Планирано
у 2014. год.
8.300.000,00
950.000,00
20.000,00
0,00
0,00
45.000,00
18.000,00
601,155,00

Остварено
у 2014. год.
7.875.928,00
860.406,00
18.000,00
110.135,00
0,00
14.583,00
36.600,00
0,00

Остварено у Оств./План.
2013. год.
2014. у %
7.506.021,00
0,9489
837.446,00
0,9057
15.433,00
0,9000
0,00
0
462.926,00
0
47.666,00
0,3241
10.216,00
2,0333
270.167,00
0
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9
10
11
12
13

61440
61441
61445
61460
61465

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

61485
61487
61488
61489
61490
61495
64030
65000
65100
65901
65910
65915
65920
65940
65950
65955
66200
67900
67940
67991

Тенис терени (по основу закупа)
Стони тенис
Приход рекреација за жене
Пливалиште- појед.карте
Пливалиште пропуснице

Приход-таи-чи
Приход-јога
Приход-зумба
Програми и школе у режији СЦ
Приход свлачионица
Приход клизалиште
Приход од донација
Закуп пословног простора
Закуп фрижидера за сладолед
Град.секрет. за спорт и омладину
Приход телефон
Приход смеће
Приход електрична енергија
Приход вода
Приход грејање
Приход реклама
Приход од камате
Приход остало
Приход -наплаћена штета
Приход од Аикидо савеза Србије
Укупно сопствено пословање:
Трансфер од оснивача-манифестације
Израда пеш. рампе и санација степ.
Бетонир. терена са справама на отвор.
Зидани тоалет на отвореном
Транс. од оснивача-накн. штете,таксе
Транс. од оснивача-оснивачки улог
Трансф. од Града-порез на имовину, такса
за грађ. земљиште и фирмарина
Укупно трансфери :
Свега укупно:
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1,970,000,00
60.000,00
70.000,00
18.000.000,00
1.500.000,00

2.429.848,00
1.917,00
74.833,00
7.636.323,00
953.026,00

1.991.566,00
59.583,00
132.999,00
15.773.831,00
1.411.700,00

1,2334
0,0320
1,0690
0,4242
0,6354

270.000,00

326.775,00

263.125,00

1,2103

370.000,00
0,00
500.000,00
30.000,00
2.100.000,00
350.000,00
9.979.080,33
840.000,00
2.000,000,00
70.000,00
450.000,00
1.500.000,00
400.000,00
800.000,00
300.000,00
0,00
50.000,00
30.000,00
0.00
51.573.235,33
5.419.000,00
2.900.000,00
2.900.000,00
1.500.000,00
4.900.000,00
0,00

347.292,00
4.500,00
581.412,00
24.250,00
1.134.529,00
645.000,00
10.370.200,00
866.335,00
2.130.030,00
32.064,00
476.443,00
1.621.798,00
351.319,00
741.987,00
250.300,00
35.945,00
163.391,00
158.000,00
0,00
40.273.169,00
2.688.661,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

352,499,00
6.667,00
82.417,00
21.791,00
1.965.791,00
665.000,00
9.283.293,00
837.678,00
3.102.464,00
68.325,00
433.068,00
1.519.117,00
284.392,00
691.090,00
528.897,00
0
120.578,00
10.000,00
4.828.435,00
53.584.181,00
2.418.900,00
0,00
0,00
0,00
150.200,00
100,00

0,9386
0
1,1628
0,8083
0,5403
1,8429
1,0392
1,0314
1,0650
0,4581
1,0588
1,0812
0,8783
0,9275
0,8343
0
3,2678
5,26670
0
0,7809
0,4961
0
0
0
0
0

5.312.128,76

0,00

0,00

22.931.128,76
74.504.364,09

2.688.661,00
42.961.830,00

2.569.200,00
56.153.381,00

5

0
0,1172
0,5766

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА
У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ЗА 2014.ГОДИНУ
Из прегледа планираних и очекиваних прихода се одмах може приметити да је умањење
остварених прихода у односу на план директна последица непотпуне искоришћености - рада базена због
лоших временских услова, као и кишовитог времена у летњем периоду. За време купалишне сезоне
пливалиште је остварило само 40 % планираног прихода. У току целе сезоне купања скоро да нисмо
уопште имали везана три лепа дана-када је базен радио, а сам податак да ниједно вече нисмо били у
могућности да отворимо базен за рад ноћног купања, довољно говори сам за себе. Планиран приход од
закупа рукометног терена није остварен у 2014.години, из разлога што је закупац „Прима Дуо“ д.о.о.,на
наше инсистирање - ради тешке финансијске ситуације авансно уплатио закуп за годину дана унапред у
износу од 1.110.990,24 динара ,на крају 2013.године (што нам је тад омогућило куповину и враћање
позајмљеног мазута од ЈКП „Београдске електране“-за грејну сезону и као приход допринело по први
пут после дуже година и позитивном годишњем билансу).
Због недостатка планираних буџетских средстава Града, одлуке о привременом финансирању и
промене Градске владе, ниједан од планираних трансфера (за плаћање пореза на имовину и накнаду
штете по изгубљеном судском спору –вансудском поравнању) није остварен. Наведена средства
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превазилазе финансијске могућности Центра и плаћање из наших сопствених прихода је и даље
неизводљиво, тако да у том правцу очекујемо не само подршку нашег оснивача већ и Града.
Градска општина Звездара, је издвојила за потребе програмских и спортских манифестација
2.688.661,оо динара у 2014. Години.

Р А С Х О Д И за период 01.01.-31.12.2014.године
Ред
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Конто
51200
51201
51202
51230
51275
51280
51300
51320
51330
51340
51390
52000
52200
52400
52610
52900
52901
53100
53105
53130
53150
53151
53201
53215
53216
53220
53225
53226
53229
53265
53292
53293
53300
53500
53900
53902
53904
53910
53912
53919
53920
53925
53929
53931

ВРСТА
Трошкови одржавања- хигијена
Утрошени материјал
Ремонт котлова
Одржавање средстава рада
Систем громобранске заштите
Канцеларијски материјал
Трошкови мазута
Материјал за амбуланту
Трошкови електричне енергије
Трошкови горива
Комуналне услуге- вода
Бруто зараде
Трошкови уговора о делу
Трошкови омладинске задруге
Трошкови накнаде УО и НО
Превоз запослених
Трошкови отпремнине
Трошкови транспорта
Одржавање лифтова
Контрола.прој.техн.документ.
Трошкови ПТТ услуга
Телекомов именик
Трошкови одржавања
Услуге хидробикa
Карте за базен
Услуге чишћења
Услуге спасиоца
Рекреација на отвор. теренима
Школа пливања
Радови на инсталацијама
Грађевинско-занатски радови
Поправка водоводне мреже
Трошкови закупа- тои-тои
Информатичке услуге
Трошкови осталих услуга
Регистр. и одржавање возила
Спортско-културне манифест.
Остале услуге
Уговор о ПТС-усл. тренера
Комуналне услуге-смеће
Уређење зеленила
Услуге физ. техн. обезбеђења
Пројектна документација - СА
Услуге редарске службе

53932

Заштита на раду

Планирано
у 2014. год.
290.000,00
400.000,00
280.000,00
390.000,00
0,00
150.000,00
1.362.562,61
50.000,00
5.500.000,00
250.000,00
1.500.000,00
18.748.101,00
260.000,00
2.000.000,00
1.020.000,00
742.896,00
0,00
20.000,00
60.000,00
0,00
400.000,00
180.000,00
390.000,00
390.000,00
120.000,00
1.800.000,00
1.390.000,00
40.000,00
0,00
220.000,00
250.000,00
150.000,00
0,00
60.000,00
250.000,00
150.000,00
100.000,00
150.000,00
250.000,00
700.000,00
0,00
2.500.000,00
0,00
2.510.000,00
250.000,00

Остварено у
2014. год.
239.999,00
285.170,00
223.942,00
211.064,00
137.300,00
92.592,00
667.678,00
23.314,00
5.035.071,00
188.168,00
763.354,00
16.143.280,00
0,00
1.186.698,00
985.786,00
519.381,00
0,00
16.000,00
46.000,00
0,00
295.748,00
179.850,00
167.506,00
311.460,00
0,00
1.726.229,00
1.311.400,00
0,00
0,00
175.456,00
159.600,00
55.000,00
0,00
36.178,00
127.034,00
34.530,00
36.445,00
108.833,00
244.000,00
807.905,00
12.500,00
1.587.425,00
0,00
579.760,00
209.976,00

Остварено у Оств./План.
2013. год.
2014. у %
316,262.00
0,8276
450,356.00
0,7129
157,250.00
0,7998
455,502.00
0,5412
0,00
0
148,995.00
0,6173
12,655.00
0,4900
37,563.00
0,4663
5,173,885.00
0,9155
244,300.00
0,7527
1,227,549.00
0,5089
14,456,240.00
0,8611
220,602.00
0
6,213,807.00
0,5933
968,278.00
0,9665
570,347.00
0,6991
167,709.00
0
23,376.00
0,8000
10,000.00
0,7667
48,000.00
0
319,069.00
0,7394
221,165.00
0,9992
453,760.00
0,4295
327,868.00
0,7986
55,000.00
0
1,870,672.00
0,9590
432,910.00
0,9435
0.00
0
250,000.00
0
146,484.00
0,7975
315,000.00
0,6384
0.00
0,3667
259,988.00
0
51.420,00
0,6030
284,934.00
0,5081
24,237.00
0,2302
1,028,841.00
0,3645
283,670.00
0,7256
0,00
0,9760
633,675.00
1,1542
0,00
0
2,502,280.00
0,6350
462,926.00
0
0,2310
0.00
209,356.00
0,8399
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

53966
53967
53978
53981
53982
53983
53984
53985
53988
53989
53990
53991
53992
53993
54000
55000
55011
55050
55051

Организ. школских такмичења
Услуге лекара
Фитнес центар
Школа шаха
Школа зумбе
Школа клизања
Тренинг јоге
Услуге тренера - таи чи
Трошкови за клизалиште
Тренинг рукомета
Трошкови претплате РТС
Израда и уградња тобогана
Тренинг кошарке
Тренинг фитнеса
Расход амортизације
Стручни надзор
Трошк. умањења плата од 10 %
Претпл. на стручну литературу
Струч. усавршавање запослених

200.000,00
395.000,00
250.000,00
0,00
0,00
30.000,00
150.000,00
160.000,00
250.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000.000,00
200.000,00
0,00
12.000,00
80.000,00

143.300,00
139.000,00
206.000,00
0,00
0,00
54.000,00
186.400,00
186.000,00
103.120,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
2.548.962,00
57.000,00
99.838,00
9.150,00
0,00

0,00
0,00
22,000.00
12,000.00
13,200.00
85,100.00
151,800.00
156,000.00
227,100.00
6,400.00
6,000.00
58,713.00
6,600.00
31,000.00
4.113.098,00
0.00
0,00
8,796.00
57,833.00

0,7165
0,3519
0,8240
0
0
1,800
1,2427
1,1625
0,4125
0
0,6667
0
0
0
0,6372
0,2850
0
0,7625
0

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

55090
55095
55096
55100
55130
55200
55300
55400
55501
55550
55570
55600
55900
55910
55990
56200
57900

Књиговодствене услуге
Консалтинг
Ревизија
Трошкови репрезентацијe.
Трош. рекламног и проп. матер.
Премије осигурања
Трошкови платног промета
Чланарине
Порез на имовину
Коришћ. грађ. земљишта
Испуштена вода
Пензијски допринос
Трошкови огласа у штампи
Таксе и накнаде
Остали нематеријал.трошкови
Камата и отпис потраживања

240.000,00
0,00
50.000,00
180.000,00
100.000,00
290.000,00
130.000,00
18.000,00
2.649.636,00
70.000,00
0,00
504.000,00
120.000,00
100.000,00
20.000,00
470.000,00
0,00
55.948.195,61
5,419,000.00
2.900.000,00
2.900.000,00
1.500.000,00

240.000,00
15.000,00
40.514,00
142.604,00
30.552,00
355.913,00
78.840,00
9.000,00
95.209,00
22.661,00
14.171,00
68.000,00
107.679,00
118.994,00
0,00
204.296,00
0,00
40.211.835,00
2.688.661,00
0,00
0,00
0,00

300,000.00
172,000.00
0,00
153,811.00
0,00
313,755.00
134,036.00
13,500.00
0,00
229,826.00
0,00
0,00
0,00
287,695.00
0,00
69,161.00
5,818,365.00
53,483,720.00
2.418,900.00
0,00
0,00
0,00

1,0000
0
0,8105
0,7922
0,3055
1,2273
0,6065
0,5000
0,0359
0,3237
0
0,1349
0,8973
1,1899
0
0,4347
0
0,7187
0,4961
0
0
0

4.900.000,00

0,00

150.300,00

0

5.312.128,76

0,00

0,00

0

22.931.128,76
78.879.324,37

2,688,661.00
42.900.496,00

2,569,200.00
56,052,920.00

Накнада штете по судском спору

Укупно са амортизацијом:
Трансфер од оснивача манифестације
Израда пешачке рампе и санација степеница
Бетонирање терена са справама на отвореном

Зидани тоалет на отвореном
Трансф. од оснивача-ГО Звездара-извршитељ,
накнада штете/таксе/оснивачки улог
Трансф. од Града-порез на имовину, такса за
грађевинско земљиште и фирмарина

Укупно трансфери :
Свега укупно:

7

0,1172
0,5439

На дан 31.12.2014. године
Потраживања од купаца – 4.865.511,32 динара
Потраживања од купаца за камату за кашњење – 35.945,26 динара
Обавезе према добављачима – 6.051.083,59 динара
Послата опомена пред утужење - Теквондо клуб Партизан (157.056,15 динара), Марко Радуловић
ПР Доца (121.413,42 динара), Иглоо д.о.о. (99.841,46 динара), Декс промет (186.992,54 динара).
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Стање на жиро рачунима:

Банка Интеса, рачун број 160 – 259925 – 84, стање 349.947,42 динара
Наменски буџетски рачун број 840 – 226743 – 63, стање 3.471,18 динара
Рачун боловања број 160-309607-30, стање 25,99 динара

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А:
ПРИХОД
ТРОШАК
ДОБИТ

2014.године
2014.године
2014.године

42.961.830,00 динара
42.900.496,00 динара
61.334,00 динара

Остварена минимална добит у износу од 61.334,оо динара, биће искоришћена за покривање губитка из
претходних година.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА
У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
Већина остварених трошкова се креће у оквирима планираних средстава. Улагали смо велике
напоре да максимално рационално послујемо и улажемо само тамо где се мора и у оно што је битно за
нормалан рад и пословање.
Трошкови које нисмо планирали, а остварени су у 2014. години су:
1) По основу принудне наплате у поступку пред Првим основним судом у Београду, број 2 ИИ 7367/14,
по предлогу извршних повериоца Наташе Недић и Душана Петровића, а против извршног дужника ЈП
СЦ „0лимп-3вездара”, приватни извршитељ Иван Младеновић је са рачуна ЈП СЦ „0лимп-3вездара”
наплатио износ од 788.596,64 динара.
2) Систем громобранске заштите – инсталација које су дотрајале и биле ван функције-замењене су са
новим громобраном са раним стартовањем. На замену нам је указао надлежни инспектор и без уградње
нових инсталација нам не би било одобрено отварање купалишне сезоне.
3) Трошкови изношења смећа су повећани у 2014. години због поскупљења ових услуга и повећања
цене по одлуци Града из априла 2014. године.
4) Уређење зеленила се односи на минимални износ од 12.500,оо динара, који смо уложили у набавку
сезонског цвећа.
5) Трошкови умањења плата од 10 % су настали због тога што је Влада донела Закон о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава ,са применом од зараде за месец новембар 2014. године.
6) Трошкове консалтинга смо остварили због спровођења јавне набавке за електричну енергију. За
наведени посао смо ангажовали Агенцију, због тога што је у питању био отворени поступак.
7) Испуштена вода је такса која се плаћа на основу Уредбе из 2014.године и није постојала у 2013.
години.
Категорије расхода код којих је премашен план су:
1) Трошкови школе клизања, јоге и таи чија су изнад планираних због све већег интересовања
корисника, а самим тим је и остварени фонд часова знатно већи од планираних.
2) Премије осигурања су веће од планираних због измирења заосталих обавеза из 2013. године.
3) Таксе и накнаде су нешто веће у односу на план због плаћања накнада за продужење дозвољеног
прекорачења, контролу пројекта громобранских инсталација и изводе из катастра.

6. РАСПОЛОЖИВИ РЕСУРСИ ПРЕДУЗЕЋА
Спортски центар ,,Олимп-Звездара“ је основан решењем СО Звездара број:11668 од 31.5.1968.
године. Започео је са радом 1970. године.Током деведесетих година двадесетог века, улагања су била
минимална, јер за то није било средстава. Практично, улагано је само у текуће одржавање, па је до
2006.године, објекат у приличној мери руиниран. Оснивач - ГО Звездара у последњих 8 година улаже
значајна финансијсака средства како би се намена објекта задржала на потребном нивоу и проширила и
унапредила понуда према корисницима.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП - ЗВЕЗДАРА“-БЕОГРАД,Улица Вјекослава Ковача број 11

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ

ЈП СЦ „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“ ЗА 2014.ГОДИНУ

9

Тренутно Центар располаже отвореним и затвореним спортским садржајима:

Отворени:
-

рукометни терен (постављен балон за мали фудбал од стране Закупца)
одбојкашки терен
кошаркашки терен (клизалиште у зимском периоду)
250 метарска атлетска стаза
9 тениских терена (дати у закуп)
летња позорница са 1.000 места
комплекс отворених базена
зелене парковске површине
терен за одбојку на песку
терен за вежбање особа са инвалидитетом

Затворени:
-

спортска дворана
трим сала
сала за борилачке спортове (Џудо клуб)
канцеларијски, свлачионички и пословни простор
кафић
амбуланта

Центар се налази на површини од 5 хектара, од чега је 6.000 м2 затвореног простора.

7. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2014. ГОДИНИ
Полазећи од чињенице да је рекреативни спорт најздравији вид бављења спортом, служба спортског
менаџмента ЈП СЦ "Олимп-Звездара" у сарадњи са Општином и Градом велики значај придаје промоцији
рекреативног спорта и здравих стилова живљења. У том смислу креирани су разноврсни програми
рекреације са тежњом да се покрије широк спектар потреба корисника различитих категорија: деца и
млади, одрасли, старији, мушкарци и жене. Осим спортских такмичења и манифестација током целе
године одржава се и велики број промотивних, забавних и културних манифестација.
У периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014 године Спортски центар је наставио са организацијом
спортских и културних манифестација које су се одржавале и у претходне три године, али је своју понуду
попунио и низом нових активности:
- Зимска рекреација – у сарадњи са Градским секретаријатом за спорт и омладину, која је обухватала
школицу клизања, „Зимски камп на Олимпу 2014“ у фискултурној сали и обилазак Астрономске
опсерваторије, „Зимски камп на Олимпу 2014“ у трим сали и на клизалишту, „Рекреативно клизање за
школску децу Олимп 2014“ у периоду од 3. до 17. јануара 2014. године.Укупан број корисника програма
Зимског кампа је 500 основаца и средњошколаца.
- Зимске играрије на леду – у сарадњи са Градском општином Звездара, која је обухватала
представљање школа у уметничком клизању, брзом клизању као и такмичење младих у ове две категорије
поводом обележавања Српске нове године. Одржана је 13. јануара 2014. године на клизалишту СЦ
„Олимп – Звездара“.
Укупан број учесника - 40 чланова клубова и пријављених такмичара за поменуте две категорије.
- Осмомартовкско такмичење особа са инвалидитетом – у сарадњи са Удружењем за спорт и
рекреацију особа са инвалидитетом Звездаре, Савез за спорт и рекреацију ОСИ Београда, Градском
општином Звездара. Програм је обухватао такмичење ОСИ у боћању, стоном тенису, бацању плочица,
обарању кугли везаном лоптом. Такмичење је одржано 6. марта 2014. године у спортској сали СЦ „Олимп
– Звездара“. Укупан број учесника 120 ОСИ као и присутних који су се прикључили такмичењу.
- Радионица ,,Плаве шкољке“ - ,,Моја пијаца“ – креативна радионица у којој су деца правила радове
на тему воћа и поврћа. Одржана у сарадњи са ГО Звездара и ЈКП ,,Градске пијаце“ 09.марта 2014.године..
Укупан број учесника око 50 малишана са родитељима.
- Предавање Весне Даниловац (,,Плава шкољка“) – предавање на тему квантне методе која подстиче
самоисцељење. Одржано 17.марта 2014.године са око 30 учесника.
- Радионица ОШ ,,Марија Бурсаћ“ - Светски дан воде - креативне радионице на којима су деца
научила да праве магнете од гипса, акваријум од картонских тањира и колаж папира, украсне соли
фарбане кредом, морске животиње од пластелина и уживали у сунчаном дану. У сарадњи са ГО Звездара
и Удружењем,,Плава шкоља“, одржана 22.марта 2014.године. Укупан број учесника: 50 деце са
наставницима и родитељима.
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- Светски дан здравља – Као и сваке године обележен је Дан здравља са лекарима из Дома здравља
Звездара, Клиничко болничког центра Звездара, Градског завода за плућне болести и туберкулозу, Завода
за трансфузију крви Србије, као и ученицима и професори из звездарских школа.Сви посетиоци могли су
да провере своје здраствено стање уз бесплатне прегледе, мерење крвног притиска, мерење шећера у крви
и друге биохемијске анализе, ЕКГ, спи рометрију. Такође, организована је и акција добровољног давања
крви. У сарадњи са ГО Звездара.. Светски дан здравља је обележен 6. априла 2014.године.
Укупан број учесника 150 здравствених радника, ученика Зуботехничке , Медицинске и Фармацеусткофизиотерапеутске школе. Број посетилаца који су извршили прегледе је 500.
- Ускршње осликавање јаја на Олимпу – Манифестацију је организовао СЦ ,,Олимп" у сарадњи са
Градском општином Звездара, Канцеларијом за младе Градске општине Звездара, ОШ ,,Марија Бурсаћ",
удружењем ,,Плава шкољка" и ЈКП ,,Градске пијаце". Сви малишани који су посетили ,,Олимп" имали су
прилику да уживају у богатом уметничко-забавном програму који су за њих припремили тренер зумбе,
песници за децу, мали и велики рецитатори, пријатељи из часописа ,,Жабац радозналац", актив жена
Звездара, удружење ,,Чувари заната" и учитељи и наставници ОШ ,,Марија Бурсаћ".Манифестација је
одржана 12. априла 2014. године.
- Библиотека под отвореним небом – Акција ОШ ,,Марија Бурсаћ“ поводом обележавања месеца
књиге.ОШ ,,Марија Бурсаћ" је заједно са СЦ ,,Олимп-Звездара", ГО Звездара и Удружењем писаца
,,Поета" улепшала дан свим малишанима који су посетили ,,Олимп" читањем стихова посвећениј деци
али су и деца обрадовала маме, тате и своје учитеље и наставнике песмама које су сами написали и
изрецитовали. Одржана 26.априла 2014.године са око 50 малишана и родитеља.
- Шекспир на ,,Олимпу“ – приредба ОШ ,,Марија Бурсаћ“ поводом 450 година од Шекспировог
рођења.Овом приредбом пружена је шанса свима који су желели да покажу своје таленте у глуми,
рецитовању, плесу, спорту и певању. Укупанн број учесника и публике око 300.
- Минут до 12 - Акција прикупљања помоћи за настрадале у поплавама у сарадњи са Градском
општином Звездара, УК ,,Вук Караџић“ и Пан Театром. Три суботе заредом испред УК ,,Вук Караџић“
организоване су позоришне представе за децу, презентације спортова а посетиоци су доносили оно што је
у том моменту било најнеопходније према саветима Црвеног крста.
- Отварање купалишне сезоне на базенима СЦ „Олимп – Звездара“ 2014. – Манифестација је
обухватила турнире у шаху, малом фудбалу, кошарци, боћању, атлетици, као и показне вежбе Црвеног
крста Звездаре, Добровољног ватрогасног друштва Звездаре. Поред тога сви заинтересовани су могли да
се опробају у стрељаштву и стреличарству, као и да добровољно дају крв. Манифестација је одржана 14.
јуна 2014. године.
Укупан број учесника 700 чланова удружења, спортских клубова и школа, КУД-ова, чланова бенда,
чланова Црвеног крста, Добровољног ватрогасног друштва, Завода за трансфузију крви и ученика
основних и средњих школа са Звездаре и предшколских установа.Укупан број посетилаца више од 500.
- Летња рекреација ученика - у сарадњи са Градским секретаријатом за спорт и омладину и Градском
општином Звездара бесплатна летња рекреација ученика основних и средњих школа је обухватила
разноврсне Програме као никада до сада а то су: школа пливања, школа ватерпола, хидробик, пилатес са
пливањем, Летњи камп у Фискултурној сали и на Базену, Летњи камп у Амфитеатру и на Базену, Летњи
камп у Трим сали, борилачки спортови на на Базену у периоду од 16 јуна. до 01. септембра 2014.
године.Укупан број корисника програма Летње рекреације ученика је 1000 основаца и средњошколаца.
- Београдско лето културе – Манифестација која се другу годину заредом одржава у амфитеатру на
отвореном и обухвата низ културно-забавних манифестација од јна до септембра. Током лета
2014.одржани су следећи програми:
- Велики хуманитарни салса маратон – Концерт на коме су наступали ,,Салса и Пунто“, Кнез и салса
школе из Београда. Организован у сарадњи са Друштвом српско кубанског пријатљства и подршку
амбасаде Кубе у Београду. Сва средства од карата била су намењена угроженима од поплава.
Хуманитарна представа за децу ,,Капетан Џон Пиплфокс“ – Представа у организацији ученика ОШ
,,Марија Бурсаћ“ ради прикупљања добровољних прилога за угрожене од поплава.
Представа за децу ,,Ја сам се заљубишка“, Представа за децу ,,Мудро прасе“, Представа ,,Свлачење“,
Промоција књиге ,,Метаболички фитнес“, Представа за децу ,,Пут око света“, Представа ,,Само да
знаш колико те волим“, Концерт групе „Викторија“, Представа ,,Луда журка“, Промоција књиге
,,Српско срце Јоханово“, Хип хоп такмичење ,,Баци се на теме 2“, Представа за децу ,,Чудесна звезда“,
Представа за децу ,,Весели Индијанци“, Представа за децу ,,Школа за кловнове“, Представа за децу
,,Икаров лет“, Представа за децу ,,Пут око света“, Представа за децу ,,Мала љубавна бајка“, Вече
„женске сетнд ап комедије“, Концерт „Азра трибјут бенд“, Представа за децу ,,Лав и миш“, Представа
за децу ,,Чаролија на крају представе“, Представа за децу ,,Велика морска авантура“, Представа ,,Чај
од јасмина“, Представа за децу ,,Каубојци“, Представа ,,Наши дани“, Балет за децу ,,4 годишња доба“.
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- Игре без границе за особе са инвалидитетом – у сарадњи са Удружењем за спорт и рекреацију особа
са инвалидитетом Звездаре, Савез за спорт и рекреацију ОСИ Београда, Градском општином Звездара.
Програм је обухватао такмичење ОСИ у боћању, стоном тенису, бацању плочица, обарању кугли везаном
лоптом и такмичењу у пливању. Одржано је 11. септембра 2014. године а догађај је посетио и шеф
делегације Европске уније у Србији, Мајкл Девенпорт. Укупан број учесника 150 ОСИ.
- Избор за Мис лета на Олимпу – у сарадњи са Мис ју. Избор на коме су учествовале девојке из
Србије. Одржано 14. септембра 2014. године у амфитеатру СЦ „Олимп – Звездара“. Укупан број учесника
50 такмичарки и чланова жирија.Укупан број посетилаца 200.
- Дечја недеља - обележавање Дечје недеље програмом под називом ,,Плешимо заједно“ – циклус
плесних радионица за децу и родитеље, баке, деке. У сарадњи са ГО Звездара и плесном школом ,,Салса
Примера“. Укупан број учесника 20 чланова плесних клубова. Укупан број посетилаца 200 основаца и
родитеља са малом децом.
- 5. Звездарски сајам спорта и здравља – у сарадњи са Градским секретаријатом за спорт и омладину
града Београда. Манифестација где су спортски клубови са Звездаре имали прилику да се представе
посетиоцима кроз презентације спорта. Сајам је одржан 20. октобра 2014. године. Укупан број учесника
200 чланова спортских клубова и школа са Звездаре. Укупан број посетилаца 500.
- Дечја недеља - обележавање Дечје недеље програмом под називом ,,Плешимо заједно“ – циклус
плесних радионица за децу и родитеље, баке, деке. У сарадњи са ГО Звездара и плесном школом ,,Салса
Примера“.
- Дан општине Звездара и 60 година рада Дома здравља Звездара – Зa грaђaнe Звeздaрe и Бeoгрaдa
oд 10 дo 13 сaти у СЦ “Oлимп“ су oдржaни бeсплaтни здрaвствeни прeглeди кoje je oргaнизoвao Дoм
здрaвљa Звeздaрa гдe су зaинтeрeсoвaни грaђaни мoгли дa прoвeрe свoje здрaвљe (висину, тeжини, крвни
притисaк, нивo шeћeрa у крви, итд) и дoбиjу сaвeтe стручњaкa o здрaвљу и исхрaни. Одржано у сарадњи
са ГО Звездара 16.октобра 2014.године.
- Првенство града Београда у боћању за ОСИ – 29 октобра 2014 године у организацији Спортског
савеза особа са инвалидитетом града Београда и нас одржало се у великој сали ЈПСЦ“Олимп-Звездара
првенство града у боћању за ОСИ. Манифестацији присуствовали званичници из ГО Зведара из
Секретаријата за спорт и из Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику.
- Вече песника на ,,Олимпу“ - У суботу, 13.децембра, са почетком у 20 ч. у Управној згради СЦ
,,Олимп-Звездара", одржана је манифестација под називом ,,Вече песника".
Посетиоци који су присусувовали овој дивној вечери имали су прилике да уживају у стиховима Недељка
Попадића, Радислава Јовића, Јадранке Ћулум, Владана Зеца, Драгољууба Станковића, Милана и Радице
Милошевић, Веселинке Јурић и многих других.
- Током године одржавана су и општинска такмичења у кошарци, малом фудбалу и атлетици за средње
школе са територије општине Звездара.

8. ЗАДУЖЕНОСТ
Јавно предузеће Спортски центар „ Олимп – Звездара“ у овом тренутку није класично кредитно
задужено, али у веома значајном временском периоду за одржавање текуће ликвидности и редовног
измиривања наших обавеза када су већа дуговања од потраживања, користимо одобрену позајмицу
банке „овердрафт кредит“ у износу до 5.000.000,оо динара. По основу коришћења наведене позајмице у
току 2014. године смо платили камату према Банци Интеса у висини од 204.296,оо динара (евидентирана
је укупно на 183 од 251 извода ТР у висини од минималних 3.309,4о до максималног износа од
3.900.253,93 динара).
Као кључни проблем истичемо као и претходне године чињеницу да посебан проблем преставља
неплаћени пореза на имовину за 2009., 2010., 2011., 2012.,2013., и 2014. годину, као и накнаде за
коришћење грађевинског земљишта и комуналне таксе за истицање фирме, који закључно са 2014.
годином, износи 10.430.304,36 динара.
Због привременог финансирања и значајно умањених буџета Града и Општине у 2014. години,
иако смо то очекивали,нисмо успели да решимо плаћање заосталих обавеза по овом основу.
Предузеће из средстава остварених сопственим пословањем није у могућности да обезбеди плаћање
ових законских обавеза.
Поред ових финансијских обавезе, ту је и обавеза плаћање надокнаде по вансудском поравнању
након изгубљеног судског спора са Наташом Недић, који је покренут још 2008.године, у укупном износу
од 5.818.364,79 динара (без судских трошкова и трошкова затезне-законске камате). Обзиром да
наведено дуговање, због изузетно лоше купалишне сезоне и лошег рада базена нисмо били у могућности
да у целости платимо у уговореном року, Наташа Недић је не чекајући крајњи рок по вансудском
поравнању и занемарујући чињеницу да је своје потраживање уступила Уговором о цесији Петровић
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Душану, покушала да се по основу правоснажне пресуде наплати преко приватног извршитеља,
Ивана Младеновића који нам је у два наврата блокирао све пословне рачуне (први пут
09.септембра без уручења судског Решења о извршењу на један дан, а други пут 23.10 на двадесет
дана-упркос поднетом приговор Јавног правобраниоца ГО Звездара, на Решење о извршењу ) и са
истих скинуо износ од 788.596,64 динара ,што не само да нас је потпуно пореметило у раду и
пословању већ је довело и до лошег имиџа самог предузећа. Како је у међувремену надлежни
Судија прихватила приговор-принудна наплата је обустављена 12.11.2014.године, тако да смо поново
колико толико успоставили нормално пословање.
Очекујемо да се у међувремену постигне договор са извршним повериоцем Петровић Душаном
о репрограму преосталог дуга у износу од 4.405.160,51 динара ,са обрачунатом законском затезном
каматом за време кашњења који износи 36.333,767 ЕУР-а по средњем курсу НБС на дан
20.02.2015.године, и да се он у овој години уз помоћ оснивача –ГО Звездара - плати и тиме измири
цела надокнада по овом судском спору.
Измирењем ових дуговања, Предузеће би постигло финансијску стабилност, па у решавању
наведених обавеза поред нашег оснивача ГО Звездара,очекујемо активну и значајну финансијску
помоћ Градске управе у 2015. години.
У парничном поступку П-22359/11, усвојен је првостепеном одлуком захтев тужиоца
Трбојевић Милошевић Иване и др. да суд утврди да су тужиоци сукорисници на кп. 4556/10 КО
Звездара у површини од 488,50 м2, на основу уговора о купопродаји од 29.07.1941. а овереног
28.12.1946. године а што су тужени Републике Србија, ГО Звездара, ЈП СЦ „ОлимпЗвездара“ као тужени дужни да признају и трпе. На првостепену одлуку Општинско
правобранилаштво ГО Звездара је изјавило жалбу, о којој Апелациони суд није одлучио. Велики су
изгледи да Апелациони суд одбије жалбу и потврди првостепену пресуду, јер предметна парцела
која је сада у комплексу спортског центра, никада није експроприсана.Ова пресуда може додатно да
оптерети рад и пословање Спортског центра.
Јавно предузеће Спортски центар „ Олимп – Звездара“ не планира задуживање у 2015. години.
Уколико се због несметаног функционисања Јавног предузећа у току 2015. године појави потреба за
задуживањем, Јавно предузеће ће о томе донети Одлуку уз сагласног Градске општине Звездара, као
оснивача.

9. ЗАКЉУЧЦИ
Протекла 2014. година била је у знаку велике медијске промоције Центра. Користили смо сваку
прилику да организујемо велики број бесплатних школа, турнира и манифестација. Настављен је тренд
информисања,обавештавања и пропагирања - истицања стварног значаја рекреације за очување психичког
и физичког здравља, где максимално користимо и сајт Спортског центра, као и профил на Фејсбуку, који
је све популарнији код младих.
Настављене су активности на популаризацији и враћању у Спортски центар ,сопствених школа:
кошарке, рукомета, и кик бокса, које су били усмерене на задовољавање потреба углавном млађе
генерације корисника, као и сопствених програма: фитнеса и рекреација, јоге и тиј чиа ,који су били
усмерени на задовољавање потреба свих корисника, при чему се тежило да се ови програми, уколико је
то могуће, темеље на колико толико и комерцијалној основи.
Рекреативно бављење спортом и активности професионалних спортских клубова - као и претходних
година, корисници (школе, клубови, рекреативци) су и током целе 2014. године, одржавали своје
турнире, такмичења и утакмице у затвореним и отвореним објектима Центра. На располагању су им
током целе године били сви расположиви капацитети Спортског центра.
У оквиру Спортског центра од стране разних Удружења и организација а уз сарадњу са Спортским
центром и ГО Звездара, у циљу едукације и анимације грађана за здравији начин живота и значај бављења
рекреацијом и спортом, организовани су разни бесплатни програми , за све кориснике и посетиоце. Ови
програми су се финансирала углавном путем донација и били су врло запажени и добро посећени.
Управа Спортског центра се трудила да традиционалне манифестације, такмичења, програме и школе
спорта одржи и у 2014. години, па је одређене трошкове као што су плаћање тренера, пропагандног
материјала и друге, рефундирала из сопствених средстава. Основни циљ оваквог рада је жеља да се у
Центру одвија што више садржаја за све категорије становништва.
И поред тога претходних година традиционалне манифестације као што су:„Дан срца” и „Летњи
позоришни дани” су отказане због немогућности организатора да финасијски испрати ове обавезе а
били су нашим програмом пословања планирани.
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Спровођењем основне делатности , ма колико програми били обимни и капацитети максимално
искоришћени, Предузеће није било у могућности да обезбеди успешно пословање без споредне
делатности.Споредна делатност условљена је просторним садржајима објеката, тако да у оквиру
Спортског центра доминира издавање пословног простора и закуп тениских и рукометног терена.
Приход од закупа пословног простора и закупљених тениских терена је нешто већи од
планираног, док планиран приход од закупа рукометног терена није остварен у 2014.години, из
разлога што је закупац „Прима Дуо“ д.о.о.,на наше инсистирање - ради тешке финансијске ситуације
авансно уплатио закуп за годину дана унапред у износу од 1.110.990,24 динара ,на крају 2013.године
(што нам је тад омогућило куповину и враћање позајмљеног мазута од ЈКП „Београдске
електране“-за грејну сезону и као приход допринело по први пут после дуже година и позитивном
годишњем билансу).
Неки закупци су због немогућности да редовно измирују закуп тражили смањење закупа или
репрограм дуга по основу закупа, да не бих отказали даље коришћење пословног простора ,Надзорни
одбор је углавном излазио у сусрет захтевима закупаце одобравајући им репрограм дуга или
привремено смањење висине закупа за одређени временски период.
Као и претходне године и ове године и поред послатих опомена пре утужења, неповољни
услови пословања и економска криза условили су да се потраживања од дужника веома тешко
реализују. Систем наплате је крајње неизвестан.
Посебно треба истаћи да је Управа Предузећа била суочена са проблемом око трошкова текућег
одржавања објеката и одржавање истих у функционалном стању из разлога њихове дотрајалости.
Поред текућег одржавања знатни издаци се односе и на комуналне трошкове. Објекти имају
укупно око 6.000 м2, тако да су велики издаци за струју, воду и грејање што се види из табеларног
приказа.
Ове године одобрена нам је бенефицирана цена воде у току летње сезоне (у укупном износу од
774.772,33 динара) због редовног плаћања рачуна током године.
Запосленима су редовно извршене исплате зарада, превоза, пореза и доприноса на лична
примања.У оквиру средстава исплаћених према јавном сектору, истичемо да су редовно вршене
исплате по основу пореза и доприноса на лична примања, комуналне таксе и пореза на додату
вредност сем накнаде за грађевинско земљиште,истицање фирме и пореза на имовину.
У домену рада са свим корисницима Центра, током 2014.године, посебан акценат је стављен на
побољшање комуникације и повећање нивоа услуге који центар пружа
Остварени резултати у погледу квалитета услуге су веома добри имајући у виду околности под
којима се пословање одвија.Ту првенствено треба истаћи да специфичност наше делатности
подразумева пре свега високу одговорност запослених у процесу рада: отворени базени и
клизалиште, јавне манифестације у оквиру Центра и амфитеатру / такође и флексибилност што се
тиче радног времена. Обзиром да наведене обавезе/рад недељом, суботом, празницима / нису
праћене адекватним нивоом зарада - већ се то надокнађује са прерасподелом радног времена
запослених- због законом ограничених зарада у јавном сектору и јавним предузећима, квалитет рада
још више у тим условима долази до изражаја, посебно узимајући у обзир да се од новембарског ЛД
исти додатно смањује за 10 %.
На квалитет услуге знатно су утицала веома значајна финансијска улагања до 2012.године у
објекте Спортског центра од стране нашег оснивача ГО Звездара,очекујемо да се тај тренд настави
ако не ове онда следеће 2016.године .
Током 2014. године, у жељи да наше услуге користи што већи број корисника, као и дужи низ
година уназад, са наше стране није вршено никакво повећање цена за коришћење базена и
клизалиште, за одређене категорије су одобрени и попусти на цене.
Обзиром да Јавно предузеће Спортски центар „Олимп-Звездара”, пружа услуге популацији од
општег друштвеног значаја, профитабилност се не поставља као ултимативни циљ, већ се као
пословни циљ истиче рентабилност пословања, која се остварује и остварена је ефикасном
употребом ресурса.
Предузеће је, и поред свега напред изнетог, одговорило свим захтевима корисника на крајње
професионалан начин.
Анализом укупних програмских,спортских и културних дешавања у 2014. години, може се
видети значајан помак у погледу нових сопствених садржаја, како бесплатних тако и комерцијалних.
СЦ „Олимп“ је постао место интересантно за многе нове манифестације и спортске догађаје.
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Категорије грађана као што су школска деца, женска популација, пензионери и особе са
инвалидитетом у све већем броју активно користе терене и садржаје Спортског центра.
Оно што је неоспорна и веома похвална чињеница је, да је Спортски центар веома жив, пун деце
и људи различитих генерација, који долазе из свих делова града да би се рекреирали или једноставно
на чистом ваздуху у миру и тишини само прошетали.
На крају ове пословне године, и поред неповољних економских услова, можемо закључити да
је Јавно предузеће Спортски центар „Олимп-Звездара" спровођењем регистроване делатности
обезбедило приход за трошкове редовног пословања са оствареном минималном добити од
61.334,оо динара., и да је без дуговања и кредитних обавеза.
Трудићемо се да у сарадњи са Оснивачем, као и до сада наставимо тренд осмишљавања нових
садржаја и изналажење додатних финансијских средстава за проширивање и осавремењивање
постојећих капацитета а планирану инвестициону политику и развојну стратегију остваримо уз
изналажење заинтересованих нових закупаца и корисника у циљу суфинансирања пројеката или
остваривања приватно-јавног партнерства за стварање могућности за даље привођење намени
неискоришћеног дела пословног простора у оквиру комплекса Спортског цента.
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