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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР
„ОЛИМП - ЗВЕЗДАРА” ЗА 2015. 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. 119/12,116/13 и 44/14)
- Закон о спорту /"Службени гласник РС" бр. 10/16 )
- Закон о буџетском систему /"Службени гласник РС", бр. 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,
62/13,63/13,108/13,142/14,68/15 и 103/15)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима /"Службени гласник РС", бр.
27/14)
- Закон о рачуноводству /"Службени гласник РС“ бр. 62/13)
- Закон о ревизији /“Службени гласник РС“ бр. 62/13)
- Закон о јавним набавкама /"Службени гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15)
- Закон о раду /"Службени гласник РС“ бр. 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 2015. години, спроведен је са укупно 16 запослених извршилаца, иако је
планирано укупно 17 извршиоца. Петнаест запослених остварује права из радног односа на неодређено време, а
један запослени 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 „Олимп-Звездара“.
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 - 18%, издавања велике спортске дворане
и трим сале - 16%, пливалишта -27%, програма рекреације - 4 %, клизалишта - 2 % , и донација - 1%.
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 2015. 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 2015.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 2015“
Школа хокеја „Олимп 2015“
Рекреативно клизање за школску децу „Олимп
2015“
Зимски камп на „Олимпу 2015“у фискултурној
сали и обилазак Астрономске опсерваторије
Зимски камп на „Олимпу 2015“у Трим сали и на
клизалишту( борилачки спортови)

Временско трајање
01.01.-19.01.2015. свим радним
данима изузев Божића, 07.01.2015.
01.01.-19.01.2015. свим радним
данима изузев Божића, 07.01.2015.
01.01.-19.01.2015. свим радним
данима изузев Божића, 07.01.2015.
05.01.,06.01.,08.01.2015.
09.01.,12.01.,13.01.2015.
14.01.,15.01.,16.01.2015.
05.01.,06.01.,08.01.2015.
09.01.,12.01.,13.01.2015.
14.01.,15.01.,16.01.2015

08:00-10:00ч.
10:00-11:00ч.
10:00-16:00ч.
09:45-16:00ч.
08:00- 14:00ч.

Укупан број корисника програма Зимске рекреације ученика је преко 700 основаца и средњошколаца
првенствено из 12 Звездарских основних и 9 средњих школа и других општина.
- Програм је финансирао Градски Секретаријат за спорт и омладину у износу од 550.000,оо динара.
У сарадњи са Градским Секретаријатом за спорт и омладину Београда, Градском општином Звездара,
Спортски центaр „Олимп-Звездара“ од 22.12.2015 до 31.12.2015 године, свакодневно у временском периоду
од 10 до 16 часова ,по први пут ове године организовано је рекреативно клизање за све узрасне категорије од
5 до 77 година старости укључујући и особе са инвалидитетом,у коме је узело активно учешће око 1000
корисника.
- Програм је финансирао Градски Секретаријат за спорт и омладину у износу од 300.000,оо динара.
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Летња сезона на отвореним базенима Спортског центра “Олимп-Звездара”, званично је отворена 13 јуна
2015 године.
У току летње сезоне ( која је имала укупно 68 радних дана), зависно од временских услова спроведени су
следећи:
-Комерцијални програми: програм за грађанство од 06-10 часова (јутарње-бизнис купање-продато
4.471 улазница) од 10 до 19 часова (комерцијално купање-продато 46.062 улазнице и 271 пропусница ), и
ноћно купање од 21 до 24 часа ове године продато 5.717 улазница . Поред регистрованих купача на базенима
био је велики број деце до 7 година која не плаћају карту.
-Бесплатни програми: током целог летњег распуста, од 13. 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
Хидробик Олимп 2015
Пилатес са пливањем Олимп 2015
Школа пливања Олимп 2015
Школа ватерпола Олимп 2015
Летњи камп на „Олимпу 2015“ у
Амфитеатру и на отвореном Базену
Летњи камп на „Олимпу 2015“ у
фискултурној сали, отвореним теренима и
на Базену
Летњи камп на „Олимпу 2015“ у Трим сали
и на отвореном Базену
Школа роњења

Временско трајање
15.06. – 31.08.2015.
(понедељак – субота)
15.06. – 31.08.2015.
(понедељак – петак)
15.06. – 31.08.2015.
(понедељак – субота)
15.06.31.08.2015.
(уторак,четвртак,недеља)
01.07. – 31.08.2015.
(понедељак – петак)
01.07. – 31.08.2015.
(понедељак – петак)
01.07. – 31.08.2015.
(понедељак – петак)
15.06.-31.08.2015.
(уторак,четвртак)

19:00 – 21:00ч
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.
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
19:00 – 23:00
20:00-21:00

Ове програме и кампове похађало је укупно 1500 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 500.000,оо динара.

5. РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. 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 2014.годину, као и образложење за
најбитније ставке.
П Р И Х О Д И за период 01.01.-31.12.2015.године
Ред.
Конто
број

ВРСТА

1
2
3
4
5

61400

Спортска дворана

61410

Трим сала

61422
61423

Одбојка на песку
Приход од закупа отворен. простора

61425

Терен одбојка

6
7

61426

Терен кошарка

61440

Тениски терени -закуп

Планирано
у 2015. год.

Остварено
у 2015. год.

9.700.000,00
850.000,00
20.000,00
300.000,00
20.000,00

8.489.390,00
852.017,00
158.000,00
301.207,00
6.250,00

40.000,00
2.435.000,00

15.667,00
2.435.680,00

Остварено Оств./План.
у 2014. год. 2015. у %
7.875.928,00
0,8751
860.406,00
1,0023
18.000,00
7,9000
110.135,00
1,0040
14.583,00
0,3125
36.600,00
0,3916
2.429.848,00
1,0002
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8
9

61441

Стони тенис

61445

Приход- рекреација за жене

10

61460

Пливалиште

11

61465

Пливалиште пропуснице

12

61485

Приход – таи чи

13
14

61487
61488

Приход - јога
Приход - зумба

15

61489

Школа кошарке,рукомета и сл.

16

61490

Приход свлачионица

17
18

61495
64008

Приход клизалиште
Приход од субвенција – базен

19

64030

Приход од донација

20

65000

Закуп пословног простора

21

65100

Закуп фрижидера за сладолед

22

65901

Град. секр.за спорт и омладину

23

65910

Приход телефон

24

65915

Приход смеће

25

65920

Приход електрична енергија

26

65940

Приход вода

27

65950

Приход од грејања

28
29

65955
66200

Приход реклама
Приход од камата

30

67900

Остали приходи

31

67920

Приход - наплаћена штета

32

Укупно сопствено пословање:
Трансфер од осн.-програмске активности у области
спорта на територији ГО Звездара за 2015 – Спорт за
све „Олимп 2015“

33

Трансф.

1.917,00
0,00
0,00
74.833,00
70.000,00
161.650,00
15.000.000,00 14.612.341,00 7.636.323,00
953.026,00
1.200.000,00 1.270.830,00
326.775,00
350.000,00
455.500,00
347.292,00
320.000,00
271.600,00
0,00
0,00
4.500,00
581.412,00
750.000,00 1.383.075,00
24.250,00
30.000,00
27.750,00
1.500.000,00 1.116.483,00 1.134.529,00
0,00 15.058.433,00
0,00
645.000,00
700.000,00
691.443,00
11.000.000,00 9.860.924,00 10.370.200,00
866.335,00
900.000,00
900.170,00
2.130.030,00
2.000.000,00 2.375.000,00
32.064,00
30.000,00
52.329,00
476.443,00
500.000,00
554.607,00
1.600.000,00 2.066.247,00 1.621.798,00
351.319,00
350.000,00
445.346,00
741.987,00
1.100.000,00
659.554,00
250.300,00
300.000,00
56.167,00
0,00
121.118,00
35.945,00
163.391,00
100.000,00
335.467,00
158.000,00
100.000,00
0,00
51.265.000,00 64.734.245,00 40.273.169,00

0,00
0,00

1,0000
0.9860

13.079.940,00
0,00
0,00
за грађевинско земљиште и фирмарина
Укупно трансфери : 22.079.940,00 9.316.000,00 2.688.661,00
Свега укупно:
73.344.940,00 74.050.245,00 42.961.830,00

0,0000
0,4219
1,0096

-

ГО

1.000.000,00

1.330.000,00

0,7443
0,0000
0,9877
0,8964
1,0002
1,1875
1,7443
1,1092
1,2914
1,2724
0,5995
0,1872
0,0000
3,3546
0,0000
1,2627

1,3300

оснивача

5

0,0000
2,3092
0,9741
1,0590
1,3014
0,8487
0,0000
1,8441
0,9250

2.688.661,00

од

Звездара-одржавање

спортске инфраструктуре- поправка и замена
справа на дечјем игралишту- бетонирање подлоге
код справа за вежбање на отвореномхидроизолација
степеништа—бетони
рање
кошаркашког терена- израда пешачке рампе
34
35
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Тоалет на отвореном

7.000.000,00
1.000.000,00

7.000.000,00
986.000,00

Трансф. од Града-порез на имовину, такса

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА
У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ЗА 2015.ГОДИНУ
Из прегледа планираних и остварених прихода се може приметити да је оно настало код следећих
ставки:
- Приход од спортске дворане – умањен је због тога што је Фармацеутско – физиотерапеутска школа у
септембру и октобру користила салу Спортског центра „Шумице“ за наставу физичког васпитања након
спроведене јавне набавке. Након два месеца због опште познатих проблема у СЦ „ Шумице“ , Фармацеутско
– физиотерапеутска школа је раскинула уговор и накнадно потписала уговор са Спортским центром „Олимп –
Звездара“.
- Приход од одбојке на песку се вишеструко повећао јер је овај терен постао популаран и све више се
користи, а на повећање је утицала и корекција цене у вечерњим сатима са 400,оо на 1.200,оо динара, јер се
тада укључују рефлектори, па су и наши трошкови одржавања и сервисирања терена већи.
- Отворени терени за кошарку и одбојку нису донели очекивани приход, зато што је интересовање за
комерцијалним коришћењем ових терена после 18 часова било драстично смањено. Напомињемо да је
коришћење терена до 18 часова бесплатно,као и да су и у то време кад су бесплатни веома слабо посећени.
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- Сопствени програми: рекреација за жене и таи чи су донели знатно већи резултат од планираног због
великог интересовања корисника за ове услуге ,док је приход од јоге незнатно смањен јер се одржава у
преподневним сатима, па је упражњавају само корисници који не раде пре подне. Како је уговорено плаћање
тренера према наплати чланарине тако су и трошкови за плаћање тренера јоге мањи од планираних.
- Пливалиште је донело скоро дупло већи приход како у делу продаје карата, тако и по питању продатих
пропусница у односу на 2014. годину, због неупоредиво топлијег и стабилнијег времена иако је почетак саме
купалишне сезоне обележио кишни период, па је остварени приход незнатно мањи у односу на план за ову
годину.
- Разноврсност, квалитет рада и сама организације наших програма, као што су школе кошарке, рукомета,
фул контакта, теквондоа, летњих и зимских кампова су утицали на то да ови приходи буду неупоредиво већи
у односу на план.
- Приход од клизалишта се из године у годину смањује јер је у међувремену отворено више нових
клизалишта у граду а и слабљење саме куповне моћи грађана су такође знатно утицали на мање приходе у
односу на план. Само субвенција од стране Градског секретаријата за спорт и омладину бесплатних програма
за време школског зимског распуста омогућава његово даље функционисање у оквиру Спортског центра.
- Приход од субвенција – базен – затварање одложених прихода за 2015.на основу мишљења ревизора
и нашег Правилника о рачуноводству, члан 34., амортизација која се односи на пливалиште финансирано из
државних давања се књижи упоредо и као приход и као трошак (таб.ред.број 18.).
- Остварен је и мањи приход од закупа пословног простора од планираног иако упорно покушавамо да
комплетан слободан пословни простор издамо под закуп. Неки закупци су због немогућности да редовно
измирују закуп тражили смањење закупа, да не бих отказали даље коришћење пословног простора,
Надзорни одбор је углавном излазио у сусрет захтевима закупце одобравајући им привремено смањење
висине закупа за одређени временски период,но и поред тога поједини закупци су изашли из закупљених
просторија.
- Градски секретаријат за спорт и омладину је и у 2015. Години, значајно помогао бесплатне програме
зимског и летњег распуста, а ове године по први пут и бесплатни рекреативни програм клизања
- Приходи
наплаћени
по
основу
префактурисања
пратећих
и
комуналних
трошкова
(телефон,смеће,ел.енергија,вода,грејање) су непосредно повезани са потрошњом закупаца, па они варирају у
односу на план навише или наниже и на исте ми не можемо значајније да утичемо.
- Очекивани приход од грејања је мањи од планираног због знатно топлијег времена и каснијег почетка
саме грејне сезоне, јер се наплата закупцима врши само за време грејног периода.
- Приход од рекламе – смањено интересовање и мање могућности привреде и наших корисника за
рекламирањем су утицали да приход буде вишеструко мањи од планираног.
- Остварен је и одређени приход по основу обрачуна камата, иако он није био у плану,из разлога што један
број закупца касне са уплатама што је дефинисано и у уговорима о закупу, а Одлуком НО устројили смо
редовно испостављање каматних листова и обрачун законске затезне камате.
- Како у 2015. години није било већих кварова на основу којих бих могли да наплатимо штете по основу
осигурања,тако и планиран приход по овом основу није остварен.
- Градска општина Звездара је за потребе програмске активности у области спорта на територији ГО Звездара
за 2015 ,под називом– Спорт за све „Олимп 2015“, издвојила 1.000.000,оо динара, као и 330.000,оо динара,за
организацију бесплатних спортских школа: школа кошарке, рукомета као и рекреативне активности за
девојчице: плес, зумба,аеробик.
- Градска општина Звездара је као наш оснивач са 7.000.000,00 динара,подржала Предлог годишњег
програма ЈП СЦ „Олимп-Звездара“ којим се остварује општи интерес у области спорта кроз изградњу,
опремање и одржавање спортских објеката у 2015.години, у области капиталног одржавања кроз пројекте:
Хидроизолација степеништа и крова спортске сале., Бетонирање кошаркашког терена и подлоге за отворено
клизалиште., Реконструкцију подлоге код справа за вежбање на отвореном., Одржавање дотрајале спортске
инфраструктуре - сале, свлачионице и отворени терени, а у области изградње и прилагођавање спортских
објеката за лица са посебним потребама и инвалидитетом кроз пројекат – “Израда пешачке рампе”,чиме је
значајно допринела да се обнови дотрајала инфраструктура у оквиру Спортског центра.
- Поред тога са 986.000,00 динара је финансирана и набавка монтажног-контејнера тоалета,чија се испорука
и уградња очекује почетком 2016.године.
- Иако је током године било више састанака и покушаја решавања проблема плаћање пореза на имовину,
таксе за грађевинско земљиште и фирмарине са Градском управом није договорено решавања овог
проблема. Још једном истичемо да наведена средства превазилазе финансијске могућности Центра и да је
упућен допис Министарству финансија од стране Савеза спортских центара Србије да се спортски центри
ослободе плаћања пореза на имовину или бар да им се тарифе за исти смање на разумну меру.
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Р А С Х О Д И за период 01.01.-31.12.2015.године
Ред
број

Конто

1

51200

Трошкови одржав.хигијена

2

51201

Утрошени материјал - бс

3

51202

Ремонт котлова - бс

4

51230

Одржавање средстава рада - бс

5

51275

Уград.сис. громоб.заштите

6

51280

Канцеларијски материјал

7

51300

Трошкови мазута

8

51310

Хемикалије за трет. воде

9

51320

Материјал за амбуланту

10

51330

Трошкови ел. eнергије

11

51340

Трошкови горива

12
13
14

51390
52000
52400

Комуналне услуге- вода
Бруто зараде
Трош. Омладинске задруге

15

52610

Трошкови накнаде НО

16

52900

Превоз запослених

17

52922

Пакетићи за Нову годину

18

02337

Електрон.и фотографска опрема

19

53100

Трошкови транспорта

20

53105

Одржавање лифтова

21

53150

Трошкови ПТТ услуга

22

53151

Телекомов именик

23

53201

Трошкови одржавања - бс

24

53215

Хидробик

25

53216

Карте за базен

26

53220

Услуге чишћења

27

53225

Услуге спасилаца

28

53265

Радови на инсталацијама

ВРСТА

29

53292

Грађ.занатски радови - бс

30

53293

Поправка водоводне мреже

31

53500

Информатичке услуге

32

53900

Трошкови осталих услуга - бс

33

53902

Рег. и одржавање возила

34

53904

Спортске манифестације

35

53910

Остале услуге

36

53912

Уговор о ПТС усл. тренера

37

53919

Комуналне услуге-смеће

38

53920

Уређење зеленила

39

53925

Услуге ФТ обезбеђења

40

53931

Услуге редарске службе

41
42
43

53932

Заштита на раду

53936

Надзор и одрж. инфраструк. - бс

53966

Орг. школских такмичења

44

53967

Услуге лекара

45

Терен за мали фудбал

46

53976
53977

47

53978

Фитнес центар компензација

48

53983

Школа клизања

49

53984

Тренинг јоге

Сала - Фортиус

Планирано Остварено у
у 2015. год.
2015. год.
290.000,00
274.097,00
400.000,00
199.865,00
300.000,00
0,00
350.000,00
52.088,00
0,00
0,00
150.000,00
107.698,00
1.078.000,00 1.335.663,00
1.050.000,00
467.985,00
40.000,00
56.764,00
4.950.000,00 6.877.516,00
250.000,00
166.186,00
1.000.000,00 2.199.865,00
16.200.000,0 15.750.253,00
825.000,00
878.412,00
1.122.000,00 1.115.460,00
550.000,00
627.317,00
0,00
30.000,00
100.000,00
0,00
10.000,00
4.500,00
50.000,00
38.000,00
350.000,00
335.173,00
0,00
0,00
390.000,00
126.426,00
0,00
0,00
150.000,00
108.370,00
2.000.000,00 1.879.749,00
1.700.000,00 1.689.656,00
220.000,00
188.950,00
250.000,00
0,00
150.000,00
4.898,00
60.000,00
69.600,00
250.000,00
20.437,00
100.000,00
80.800,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
72.920,00
250.000,00
258.733,00
810.000,00
743.204,00
20.000,00
24.673,00
2.000.000,00 2.246.455,00
1.500.000,00 1.502.384,00
250.000,00
140.995,00
0,00
88.850,00
200.000,00
210.166,00
395.000,00
255.060,00
350.000,00
336.000,00
650.000,00
651.000,00
250.000,00
119.500,00
55.000,00
34.500,00
180.000,00
115.000,00

Остварено у Оств./План.
2014. год.
2015. у %
239.999,00
0,9451
285.170,00
0,4996
223.942,00
0,0000
211.064,00
0,1488
137.300,00
0,0000
92.592,00
0,7179
667.678,00
1,2390
0,00
0,4457
23.314,00
1,4191
5.035.071,00
1,3893
188.168,00
0,6647
763.354,00
2,1998
16.143.280,00
0,9722
1.186.698,00
1,0647
985.786,00
0,9941
519.381,00
1,1405
0,00
0,0000
0,00
0,0000
16.000,00
0,4500
46.000,00
0,7600
295.748,00
0,9576
179.850,00
0,0000
167.506,00
0,3241
311.460,00
0,0000
0.00
0,7224
1.726.229,00
0,9398
1.311.400,00
0,9939
175.456,00
0,8588
159.600,00
0,0000
55.000,00
0,0326
36.178,00
1,1600
127.034,00
0,0817
34.530,00
0,8080
36.445,00
1,0000
108.833,00
0,7292
244.000,00
1,0349
807.905,00
0,9175
12.500,00
1,2336
1.587.425,00
1,1232
579.760,00
1,0015
209.976,00
0,5639
0.00
0,0000
143.300,00
1,0508
139.000,00
0,6457
0,00
0,9600
0,00
1,0015
206.000,00
0,4780
54.000,00
0,6272
186.400,00
0,6388
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50

53985

Услуге тренера - таи чи

51

53988

Трошкови за клизалиште - бс

52

53990

Трошкови претплате РТС

53

54000

Амортизација

54
55

55000
55011

Стручни надзор - бс
Трош. прив..умањења зарада 10%

56

55050

Претп. на струч. литературу

57

55051

Трош.стр. образ. запослених

58
59

55090
55095

Књиговодствене услуге
Консалтинг – спров. Јав.набавки

60

55096

Ревизија

61

55100

Трошкови репрезентацијe

62
63
60
61

55130
55200
55300
55400

Трош.рекл. и проп. материј.
Премије осигурања
Трошкови платног промета
Чланарине

62

55501

Порез на имовину

63

55550

Кор. грађев.земљишта

64

55560

Eколошка такса

65

55570

Испуштена вода

66

55600

Доб.пензијски допринос

67

55900

Трошкови огласа у штампи

68

55910

Таксе и накнаде

69

55990

Остали нематеријални трошкови

69

56200

Камата

70

02312

Видео надзор

71

57610

Отпис потраживања

72

53910

Штамп. јубиларне монографије

73

55100

Орг. јубиларне прославе и Славе

74

57900

Накнада штете

75

59200

Отпис мазут

76

59201

Отпис хемикалије
У К У П Н О:

77

78

Трансфер од осн.-програмске активности у области
спорта на територији ГО Звездара за 2015 – Спорт
за све „Олимп 2015“
Трансф. од оснивача - ГО Звездара-одржавање

спортске инфраструктуре- поправка и замена
справа на дечјем игралишту- бетонирање
подлоге код справа за вежбање на отвореномхидроизолација степеништа—бетони рање
кошаркашког терена- израда пешачке рампе
79
80

Тоалет на отвореном
Трансф. од Града-порез на имовину, такса за
грађевинско земљиште и фирмарина

Укупно трансфери :
Свега укупно:
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200.000,00
224.400,00
135.684,00
300.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00 17.999.357,00
200.000,00
0,00
1.430.000,00
1.353.775,00
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На дан 31.12.2015. године
-

Потраживања од купаца – 3.475.300,38 динара
Обавезе према добављачима – 1.380.355,48 динара
Стање на жиро рачунима:

Банка Интеса, рачун број 160 – 259925 – 84, стање 138.590,56 динара
Наменски буџетски рачун број 840 – 226743 – 63, стање 619,03 динара
Рачун боловања број 160-309607-30, стање 25,99 динара
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А:
ПРИХОД
ТРОШАК
ДОБИТ

2015.године
2015.године
2015.године

74.050.245,00 динара
73.537.095,00 динара
513.149,94 динара

Остварена добит у износу од 513.149,94 динара, биће искоришћена за покривање губитка из претходних
година.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА
У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ЗА 2015. 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 2015. години су:
1) Пакетићи су додељени деци запослених, узраста до 15 година у висини од 5.000,00 динара. Нису
планирани због мера штедње, али обзиром да је прошле године „Олимп“ славио 45 година рада и да је у
питању износ који не подлеже плаћању пореза, одлучили смо се да наградимо најмлађе.
2) Одржавање инфраструктуре – Велики део улагања у инфраструктуру ( реконструкција и постављање
нове подлоге на терену код фитнес справа на отвореном, бетонирање дела платоа, хидроизолација
степеништа, набавка материјала и кречење спортске дворане и трим сале, санација прокишњавања крова и
др.) је реализован од стране Општине. Један мањи део, који се односи на одржавање столарије је платио
Центар из сопствених средстава.
3) Еколошка такса –такса је устројена од 01.јануара 2015.године и из тог разлога није планирана, а
остварена је у 2015.години, а односи се на плаћање таксе за заштиту и унапређење животне средине
(Месечни износ таксе је 1.748,23 динара).
4) Отпис потраживања – На основу одлуке Надзорног одбора су отписана потраживања која су или
застарела или настала на основу погрешно испостављених фактура.
5) Накнада штете - Накнада штете је трошак који се односи на плаћање по другом вансудском
поравнању са Душаном Петровићем, повериоцем на кога је пренето потраживање по изгубљеном
судском спору са Наташом Недић СУР“ПУЖ“. У овој години је плаћено укупно 4.279.866,51 динара
према Душану Петровићу, али је трошак прокњижен само делимично у износу од 453.739,00 динара,
зато што је по првом поравнању из 2013. године књижен износ од 5.818.364,79 динара. Део плаћања по
овом спору је реализовао и приватни судски извршитељ - Иван Младеновић и у 2014. години.
6) Отпис мазута и хемикалија – Према мишљењу ревизора, отписани су делимично мазут и хемикалије из
2013. године, који су се грешком налазили на основним средствима.
Категорије расхода код којих је премашен план су:
1) Трошкови везани за рад базена као што су: материјал за амбуланту, услуге Омладинске задруге, ФТО,
редарске службе, комунални трошкови – струја и вода, повећани су због неупоредиво топлијег лета и већег
броја сати рада пливалишта.
2) Премије осигурања су веће од планираних због измирења заосталих обавеза из 2014. године.
3) Амортизација, која се односи на пливалиште је према мишљењу ревизора приказана и као трошак и као
приход, обзиром да се ради о изградњи путем буџетских средстава – државних давања.
4) Улагање од стране Оснивача, Градске општине Звездара: Ради пружања боље услуге и коришћења садржаја
које нуди Спортски центар, средства добијена од Оснивача уз део сопствених средстава искоришћена су за:
4.1. Реконструкцију и постављање нове подлоге на терену код фитнес справа на отвореном (теретана на
отвореном);
4.2. Инвестиционо одржавање и доградњу спортске инфраструктуре – сале, свлачионице и кошаркашки терен:
- бетонирање дела платоа код Спортске академије и припрему за хидроизолацију и хидроизолација самог
степеништа;
- набавку грубих филтера и ремонт циркулационих пумпи на постројењима;
- набавку материјала за кречење и кречење спортске и трим сале;
- санацију прокишњавања и хидроизолација делова крова велике спортске сале;
- бетонирање додатног дела кошаркашког терена за постављање клизалишта;
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4.3. Монтажу тоалета на отвореном. Према потписаном уговору са добављачем након спроведене јавне набавке
авансно плаћање од 60% је извршено 05.јануара а остатак од 40% је по испоруци тј.коначној реализацији Уговора.

4.4. Стручни надзор над извођењем радова.
5) Поред тога из сопствених финансијских средстава смо у 2015. години набавили :
- Усисивач за усисавање зидова базена.......................................................................................478.800,00 динара
- Колица усисивача за усисавање зидова базена.... .........................................................................78.072,00 динара
- Дрвене лежаљке са наслоном за пливалиште (48ком.)..............................................................653.676,00 динара
- Подметаче-јастуке за дрвене лежаљке за пливалиште (100 ком).............................................145.000,00 динара
- Типске сунцобране са носачима за пливалиште (10 ком.).......................................................147.378,00 динара
- Палетар за ручни транспорт робе ...................................................................................................50.000,00 динара
Путем ових набавки, чија је вредност преко 1.500.000,00 динара, у доброј мери смо успели да заменимо
дотрајалу и поломљену опрему на самом пливалишту.
6) Уређење зеленила је увећано због садње сезонског цвећа, озелењавања травнатих површина и обнављања
знатног броја осушених садница у Спортском центру.

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 финансијска средства
како би се намена објекта задржала на потребном нивоу и проширила и унапредила понуда према
корисницима.
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 2015. ГОДИНИ
Извештај о раду за 2015 годину службе менаџмента у спорт ЈПСЦ „Олимп-Звездара“
Полазећи од чињенице да је рекреативни спорт најздравији вид бављења спортом, служба спортског
менаџмента Јавног предузећа Спортски центар ,,Олимп-Звездара" у сарадњи са ГО Звездара и градским
секретаријатом за спорт и омладину Београда, 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 године одржава се и велики број промотивних,
забавних и културних манифестација. Спортски центар „Олимп-Звездара“ је наставио са организовањем
спортских и културних манифестација које су се одржавале и у ранијим годинама, али је своју понуду
попунио и низом нових активности. Остварени план спортско-рекреативних и културно-забавних активности
од 01.01.2015 године до 31.12.2015 године. :
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- Зимска рекреација – у сарадњи са Градским секретаријатом за спорт и омладину, која је обухватала
школу клизања, школу хокеја, „Зимски камп на Олимпу 2015“ у фискултурној сали и обилазак Астрономске
опсерваторије, „Зимски камп на Олимпу 2015“ у трим сали и на клизалишту,Зимски камп на Олимпу у Трим
сали: плес, зумба, аеробик и пилатес, „Рекреативно клизање за школску децу Олимп 2015“ у периоду од 1.
до 20. јануара 2015. године. Укупан број корисника програма Зимског кампа је 1000 основаца и
средњошколаца а програма на клизалишту 700 корисника.
- Зимске играрије на леду – у сарадњи са Градском општином Звездара, обухвата представљање школа у
уметничком клизању, брзом клизању као и такмичење младих у ове две категорије поводом обележавања
Српске нове године. Одржана је 13. јануара 2015. године на клизалишту СЦ „Олимп – Звездара“.Укупан број
учесника - 60 чланова клубова и пријављених такмичара за поменуте две категорије.
- Осмомартовско 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 5. марта 2015. 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“ 08.марта 2015.године.
Укупан број учесника око 50 малишана са родитељима.
- У недељу, 15.марта 2015.године, на отвореним теренима СЦ ,,Олимп-Звездара“ од 11 до 18ч., одигран је
хуманитарни турнир за помоћ малој Петри Цветковић која болује од неуробластома. Турнир су организовали
Спортска гимназија, ЈКП ,,Градска Чистоћа“ – погон Звездара и ЈП СЦ ,,Олимп-Звездара“. Велику подршку
организацији турнира пружили су Градска општина Звездара као оснивач, ЈП СЦ ,,Олимп-Звездара“,
Фудбалски савез Србије који је обезбедио судије, „ОФК Београд“, чији су првотимци потписали и поклонили
дрес свог клуба, Завод за трансфузију крви Србије који је помогао позивом свим људима добре воље да
помогну како Петри тако и онима којима је потребна крв и компанија „Doncafe“, која је свим присутнима
делила топле напитке.
Многобројне екипе професионалних спортиста, рекреативаца и посетилаца, који су све време бодрили
екипе, заједно су допринели да се прикупе средства како би Петра могла да настави са лечењем.
- 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 20.марта 2015.године. Укупан број учесника: 50 деце са наставницима
и родитељима.
- Светски дан здравља – Као и сваке године обележен је Дан здравља под слоганом ЗДРАВА ХРАНА, 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 здравствено стање уз бесплатне прегледе, мерење крвног
притиска, мерење шећера у крви и друге биохемијске анализе, ЕКГ, спирометрију. Такође, организована је и
акција добровољног давања крви. У сарадњи са ГО Звездара.. Светски дан здравља је обележен 6. априла
2015.године.Укупан број учесника 150 здравствених радника, ученика Зуботехничке , Медицинске и
Фармацеутско-физиотерапеутске школе. Број посетилаца који су извршили прегледе је преко 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,Звездарски еколошки центар, удружење ,,Чувари заната" и учитељи и наставници ОШ ,,Марија
Бурсаћ".Манифестација је одржана 11. априла 2015. 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 посвећеним деци али су и деца
обрадовала маме, тате и своје учитеље и наставнике песмама које су сами написали и изрецитовали. Одржана
је у присуству око 50 малишана и родитеља.
- „Спорт за све Олимп 2015“ програм је почео 25 маја и трајао до 31.децембра 2015 године. Програм је
обухватао: Анимирање и активирање што већег броја грађана, деце, омладине, и старије популације са
територије ГО Звездара и града Београда за бављење рекреативним спортом у циљу општег побољшања
здравља становништва. Циљне групе: предшколска деца, основношколска, средњошколска и студентска
омладина, запослени и радно активни грађани и популација пензионера. Крајњи корисници сви горе
наведени. Резултати: побољшање општег стања здравља становништва ГО Звездаре. Основне активности су:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП - ЗВЕЗДАРА“-БЕОГРАД,Улица Вјекослава Ковача број 11

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ

ЈП СЦ „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“ ЗА 2015.ГОДИНУ

12

1. Школа атлетике Олимп 2015,
2. Школа клизања за предшколце Олимп 2015,
3. Школа пливања за предшколце Олимп 2015,
4. Вежбањем до здравља Таи-чи 2015,
5. Програм ОСИ рекреативно пливање Олимп 2015,
6. Рекреативне активности за девојчице основношколског узраста Олимп 2015
- Хуманитарни турнир за Нину - 30.05.2015.године - Турнир у малом фудбалу у организацији
Одбојкашког клуба ,,Лаки стар“ ради прикупљања помоћи за лечење девојчице Нине Спремовић.
- Представа за децу ,,Авантуре мачка Џоа“ - 03.06.2015.године - са почетком у 19 часова, у амфитеатру
СЦ ,,Олимп-Звездара", у организацији Пан Театра, Цицибана, и уз подршку Градске општине Звездара,
одиграна је бесплатна представа за децу ,,Авантуре мачка Џоа".
- Отварање купалишне сезоне 13.јуна на базенима СЦ „Олимп – Звездара“ 2015. -Манифестација је
обухватила турнире у 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..Међу учесницима су били:
Oдбojкaшки клуб ,,Lucky star", Фудбaлски клуб 011, Бoксeрски клуб ,,Рaднички", Шкoлицa спoртa
,,Аctivity“, Шкoлa кoшaркe ,,Oлимп”, Шкoлa рoњења, Синхрoнo пливање, Црвeни крст Звeздaрa,
Дoбрoвoљнo вaтрoгaснo друштвo Звeздaрa, Удружeњe зa спoрт и рeкрeaциjу инвaлидa Звeздaрe, Удружeњe
,,Плaвa шкoљкa“, Oдрeд извиђaчa НХ ,,Миoдрaг Милoвaнoвић Лунe", Стрeљaчкa дружинa ,,Видикoвaц",
Mузичкa групa ,,Зoнa Б", КУД ,,Свети Сава“, Плeснa шкoлa ,,Врaчaр", OМШ ,,Влaдимир Ђoрђeвић", стенд ап
кoмичaр Срђaн Јoвaнoвић. Улаз је за све посетиоце тог дана био бесплатан -Укупан број посетилаца више од
700.
- Међународни дан јоге - 21.06.2015.године - Међународни дан јоге, који су установиле Уједињене нације
од ове године, у Србији је обележен 21. јуна од 07 до 13 часова. Организатори догађаја на Звездари су
Удружење за ајурведу Србије и Амбасада Индије, уз подршку Клиничко-болничког центра Звездара Градске болнице и Градске општине Звездара.
- Београдско лето културе - од 01.07. до 31.08.2015.године - У амфитеатру на отвореном СЦ ,,ОлимЗвездара“ од 19 и 21ч. одржано је преко двадесет позоришних представа за децу (,,Тајна чаробног штапића“,
,,Пут око света“, ,,Весели Индијанци“, ,,Како је Никола добио брата“, ,,Школа за кловнове“, ,,Каубојци“, ,,То
је моја музика“, ,,Ловачке приче“, ,,Чаролија на крају представе“, ,,Несташни Ћира“, ,,Велика морска
авантура“, ,,Мачке из високог друштва“, ,,Обеликс и Пипи полазе у школу“, ,,Весела циркусијада“, ,,Дечји
кабаре“, ,,Капетан Џон Пиплфокс“, ,,Три куварске чаролије“), дружења са издавачким кућама, вечери стенд
ап комедије, концерти класике, евергрина и етно музике ( Концерт женског гудачког квартета ,,Дамас
Линдас“ и концерт групе ,,Етно фјуел“), предавања о здравој исхрани и вежбању.
- Заиграј се и диши слободно - 27.06.2015 године. и 04.10.2015.године од 16:00 до 19:00 часова. Простор:
зелена површина и бетонски део испред чесме. Програм је настао спајањем три најважније сфере које су
неопходне за правилан психо-физички развој сваког детета уз хуманитарни кутак ” ТРАМПА ”, који подиже
свест о хуманости код учесника.Деца су имала прилику да изложе своје старе играчке, које су могли да
трампе или продају једни другима, а за учешће је било потребно донирати једну играчку за децу из
прихватилиша. Организовао Јога центар ,,Прана“.
- Летња рекреација ученика основношколског и средњошколског узраста – у сарадњи са Градским
секретаријатом за спорт и омладину Града Београда. Програм је обухватио хидробик, пилатес са пливањем,
школу пливања, школу роњења, школу ватерпола, летњи камп у трим сали, летњи камп у амфитеатру, летњи
камп у великој сали, корекцију технике пливања и школу пливања.Трајање програма летње рекреације од 01.
јула до 31. августа 2015. године. Укупан број учесника - 2000 ученика основних и средњих школа са Звездаре
и других градских општина.
- Избор за Мис Београда 2015. - 31.08.2015.године - Званичан Избор за Мис Београда 2015.године као
полуфинално вече Избора за Мис Србије. Одржано од 21ч. на базенима СЦ ,,Олимп-Звездара“ уз присуство
многобројних гостију из света спорта и уметности.
- Дечји фестивал ,,Дар креативности“ - 05.09.2015.године - Фестивал "Дар креативности", манифестација
посвећена едукацији деце у области уметности и културе, одржан је у суботу, 5. септембра у Спортском
центру ,,Олимп-Звездара", у периоду од 11 до 19 часова. Фестивал је имао за циљ да деци свих узраста кроз
разноврстан програм приближи различите сегменте уметности и културе. Програм фестивала био је подељен
у три целине. У изложбеном делу посетиоци манифестације имали су прилику да погледају радове деце из
свратишта ,,Звездара", који су настајали у склопу пројекта ,,Дар креативности, мала школа уметности",
радове штићеника организације ,,Наша кућа", као и малишана из прихватилишта. У отвореном амфитеатру
СЦ ,,Олимп" изведен је програмски део фестивала, са преко 20 извођача у оквиру кога су се представила
дечја позоришта, школе глуме, плеса, певања, балета, културно-уметничка друштва, школе језика и многи
други. На фестивалу је био постављен и базарски део, који је посвећен промоцији младих уметника, али
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намењен и дечијој радиности, старим занатима, уникатним предметима, дечијим школицама спорта,
уметности и језика.
- Хуманитарна акција ,,Зарон“ - 05.09.2015.године - Хумaнитaрнa oргaнизaциja ,,Српскa Сoлидaрнoст
Хрaнoм" у сaрaдњи сa рoнилaчким клубoм ,,Српскa Жaндaрмeриja" oргaнизoвaли су хумaнитaрну aкциjу
,,Зaрoн” зa дeцу сa смeтњaмa у рaзвojу oд 13 до16 чaсoвa нa бaзeнимa СЦ ,,Oлимп-Звeздaрa“. Организован je
зaрoн дeцe сa смeтњaмa у рaзвojу, aли су свa дeцa била дoбрoдoшлa а за учешће је било потребно донети кeсу
слaткишa који су били пoдeљeни дeци бeз рoдитeљскoг стaрaњa.
- 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 8. септембра 2015. године. Укупан број учесника 350 ОСИ.
- 13.септембра 2015 године одржан Меморијални кик-бокс трофеј „Лука Баштинац“у амфитеатру
спортског центра „Олимп-Звездара“ са почетком у 12 часова у организацији КБС Београда , Фул контакт
клуба „Олимп“ и Спортског центра „Олимп-Звездара“. Присутан број посетилаца и гледалаца је 450.
- Летњи позоришни дани на ,,Олимпу“ - од 14. до 21.09.2015.године - под покровитељством и у
организацији Градске општине Звездара, сваке вечери током недељу дана од 18 часова у амфитеатру
Спортског центра „Олимп-Звездара“. Осми пут малишани су имали прилику да уживају у бесплатним
позоришним представама на отвореној сцени и то: ,,Авантура мачка Џоа“, ,,Обеликс и Пипи полазе у
школу“, ,,Басне и наравоученија“, ,,Да је Мића прао руке“, ,,Ја сам се заљубишка“ , ,,Балерина и Чарлекино“,
,,Зачарани принц Жабац“.
- Предавање Удружења за ајурведу и јогу ,АУРА“ - 18.09.2015.године - на горњем платоу СЦ ,,ОлимпЗвездара“ од 12 часова, Удружење за ајурведу и јогу ,,АУРА“, одржало је предавање на тему правилног
држања леђа.
Добровољно давање крви - организовано више пута током године у сарадњи са Институтом за
трансфузију крви Србије и Црвеним крстом Звездаре.
- Дан срца - Као и претходних година здравствене прегледе пружали су:
КБЦ Звездара, Дом здравља Звездара, Градски завод за плућне болести и туберкулозу Београд, Дом здравља
Medigroup, Зуботехничка школа, Медицинска школа и Фармацеутско-физиотерапеутска школа, а
учествовали су и Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут”, Галеника а.д. Београд,
Волонтерски сервис Звездаре, Канцеларија за ОСИ, Друштво за спорт и рекреацију ОСИ Звездаре, ССРОСИ
Београда, Комисија за родну равноправност, Асоцијација „Жена плус“....На једном месту грађани су могли
да добију савете од лекара интерниста и обаве бесплатне прегледе: • ЕКГ • БМИ (body mass index) • Мерење
притиска • Мерење шећера у крви • Спирометрија • Стоматолошки преглед • Анализa крви. Својим
активностима поводом Светског дана срца, ГО Звездара се сваке године укључује у глобалну кампању борбе
против болести срца, промовишући здраве стилове живота.Укупан број учесника и корисника бесплатних
услуга:534
- Постављање кућица за врапце - 04.10.2015.године - Удружeњe млaдих „Eкoлoшкa дисциплинa“ у
сaрaдњи сa СЦ ,,Oлимп – Звeздaрa“, у нeдeљу 04.октобра.2015.године у 11 чaсoвa oдржaло је вoлoнтeрску
aкциjу пoстaвљaњa кућицa зa врaпцe. Oвa aкциja, прeдстaвљa пoслeдњу aктивнoст у oквиру кaмпaњe
,,Врaтићe сe врaпци“, кoja сe рeaлизуje уз пoдршку ГO Звeздaрa.Свe кућицe изрaђeнe су oд стрaнe млaдих
вoлoнтeрa, прeмa сaвeтимa oрнитoлoгa, a прaвилa су их и укрaшaвaлa дeцa у двe oдвojeнe aкциje – у СЦ
,,Oлимп“ и OШ „Вeљкo Дугoшeвић“.Циљ oвe кaмпaњe je пoдизaњe свeсти грaђaнa Бeoгрaдa и дoнoсилaцa
oдлукa у нaшeм грaду o прoблeму нeстaнкa бeoгрaдскoг заштитног знака „врaпцa“.
Дан општине Звездара 16 октобар 2015 – Одржан је ревијални меч у одбојци познатих личности са
Звездаре и шире а поред тога је одржано шутирање тројки за основце и средњошколце „Тројка из блока“ у
организацији Спортског савеза Звездара , хуманитарне организације „Срби за Србе“ и ЈП Спортски центар
„Олимп-Звездара“ догађај је феноменално пропраћен са доста познатих личности и око 500 посетилаца.
- Првенство града Београда у боћању за ОСИ – 28 октобра 2015 године у организацији Спортског савеза
особа са инвалидитетом града Београда, Друштва за спорт особа са инвалидитетом Звездара и спортског
центра „Олимп-Звездара одржало се у великој сали ЈПСЦ“Олимп-Звездара“ првенство града у боћању за
ОСИ. Манифестацији су присуствовали званичници из ГО Зведара из Секретаријата за спорт и из
Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику, као и из Канцеларије за младе града Београда.
- Рекреативно клизање за све узрасне категорије од 5 до 77 година старости укључујући и особе са
инвалидитетом. У сарадњи са градским Секретаријатом за спорт и омладину Београда, Градске општине
Звездара и Спортског центра „Олимп-Звездара“ од 22.12.2015 до 31.12.2015 године у временском периоду од
10 до 16 часова свакодневно. Присутно 1000 корисника.
- Током године одржавана су и општинска такмичења у кошарци, рукомету, одбојци, малом фудбалу и
атлетици за средње школе са територије општине Звездара.
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Програми који су се спроводили у организацији Спортског центра током целе 2015 године су:
- Јога - Јога тренинг намењен је свим узрастима јер обухвата вежбе истезања, релаксације и дисања које
су важне младима, радно активним људима под свакодневним стресом, али и старијима код којих
побољшавају опште стање организма. Тренинзи су се одржавали два пута недељно.
- Таи чи – тренинзи су се одржавали током целе године. Намењени пензионерима а акценат се у овим
вежбама ставља на повезивање леве и десне стране тела као и прецизно извођење покрета уз правилно
дисање. Полако и тачно извођење покрета покреће микроциркулацију у мозгу, што је веома битно у старијој
доби. Програм су омогућили Градска општина Звездара и Секретаријат за спорт и омладину Града Београда.
Тренинзи су се одржавати два пута недељно.
- Школа кошарке - Намењена је деци узраста од првог до осмог разреда основне школе, обухватала учење
основних кошаркашких елемената као што су: вођење лопте-дриблинг, држање, хватање лопте, додавање
лопте, шутирање. Такође учење кретање играча без лопте, основни одбрамбени став и одбрамбени став у
кретању.Тренинзи су се одржавали три пута недељно.
- Школа рукомета - У школи рукомета учили смо основне техничке елементе као што су:одбрамбени
став, шутирање лопте, додавање лопте. Организовали смо утакмице са вршњацима како би развили
такмичарски дух. Тренинзи су се одржавали три пута недељно.
- Зумба за децу- У питању су аеробни тренинзи умереног интензитета на којима су се развијали
координација и аеробна издржљивост пре свега.Тренинзи су се одржавати три пута недељно.
- Школа кик бокса - Прoгрaм рaдa je зaснoвaн нa oбучaвaњу тeхникe бoксa и кик-бoксa штo пoдрaзумeвa
вeжбaњe стaвa, гaрдa ,удaрaцa и oдбрaнa рукaмa и нoгaмa , eлeмeнaтa дoгoвoрeнoг и слoбoднoг
спaрингa.Прoгрaм прaти и рaзвиjaњe oпштe и спeцифичнe физичкe припрeмe спoртиста, гдe нaпрeдни
вeжбaчи вeжбajу тaкмичaрски прoгрaм a пoчeтници уживajу у квaлитeтнoм трeнингу oснoвнe
oбукe.Тренинзи су се одржавали три пута недељно.
- Спортска рекреација и фитнес за жене - Спортска рекреација за жене је произашла из аеробика средњег
интензитета. Оптерећења су заснована на принципима рекреације и савремене науке спорта. Примењене
вежбе су искључиво у функцији здравља целокупног организма. Различите кореографије вежби су
примењене за вежбање свих мишићних група што тренинг чини занимљивим а одликује их значајна
потрошња калорија.Тренинзи су се одржавати три пута недељно.
- Рекреација за жене (вежбе прилагођене старијој узрасној доби) - Програм је био намењен средњој и
старијој узрасној доби и обухвата терапеутске вежбе лаганог интензитета. Вежбањем се постиже побољшање
кондиције, јачање и еластичност мишића , смањује се ризик за настанак остеопорозе и дегенеративних
болести кичменог стуба које су последице неактивности.Тренинзи су се одржавали једанпут недељно, а од
октобра је повећан број термина на два због великог интересовања.

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 2015. године смо платили камату према Банци Интеса у висини од 116.748,85 динара (евидентирана
је укупно на 56 од 253 извода ТР у висини од минималних 219.174,98 до максималног износа од
3.840.864,63 динара).
Као кључни проблем истичемо као и претходне године чињеницу да посебан проблем преставља
неплаћени пореза на имовину за 2009., 2010., 2011., 2012.,2013., 2014. и 2015. годину, као и накнаде за
коришћење грађевинског земљишта и комуналне таксе за истицање фирме, који закључно са 2015.
годином, износи 12.905.040,97 динара.
Предузеће из средстава остварених сопственим пословањем није у могућности да обезбеди плаћање
ових законских обавеза.
Захваљујући бољем приливу од рада базена успешно је окончано плаћање по вансудском
поравнању након изгубљеног судског спора са Наташом Недић, који је покренут још у августу
2008.године, у укупном износу од 5.818.364,79 динара (без судских трошкова и трошкова затезнезаконске камате).Иако је плаћен у 2015.години, овај износ је као трошак прокњижен у 2013. години.
Само у 2015. години је уплаћено укупно 4.279.866,51 динара према Душану Петровићу, адвокату на
кога је пренето потраживање и тиме је измирен комплетан дуг са обрачунатом каматом.
У парничном поступку П-22359/11, усвојен је првостепеном одлуком захтев тужиоца Трбојевић
Милошевић Иване и др. да суд утврди да су тужиоци су корисници на кп. 4556/10 КО Звездара у
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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 „Олимп-Звездара“ 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 2016. години.
Уколико се због несметаног функционисања Јавног предузећа у току 2016. године појави потреба за
задуживањем, Јавно предузеће ће о томе донети Одлуку уз сагласног Градске општине Звездара, као
оснивача.

9. ЗАКЉУЧЦИ
Протекла 2015. 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,теквондоа и кик бокса, које су били усмерене на задовољавање потреба углавном
млађе генерације корисника, као и сопствених програма: фитнеса и рекреација за особе старије доби и
жене, јоге и таи чија ,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 2015. године, одржавали своје
турнире, такмичења и утакмице у затвореним и отвореним објектима Центра. На располагању су им
током целе године били сви 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 2015. години, па је одређене трошкове као што су плаћање тренера, пропагандног
материјала и друге, рефундирала и из сопствених средстава. Основни циљ оваквог рада је жеља да се у
Центру одвија што више садржаја за све категорије становништва.
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 терена као и бившег
отвореног рукометног терена - где је сада од стране закупца постављен балон са савременом подлогом за
мали фудбал.
Приход од закупа пословног простора је знатно мањи од планираног прихода иако упорно
покушавамо да комплетан слободан пословни простор издамо под закуп.
Неки закупци су због немогућности да редовно измирују закуп тражили смањење закупа, да не бих
отказали даље коришћење пословног простора, Надзорни одбор је углавном излазио у сусрет захтевима
закупце одобравајући им привремено смањење висине закупа за одређени временски период,но и поред
тога поједини закупци су изашли из закупљених просторија.
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.
Одлуком Надзорног одбора устројили смо редовно испостављање каматних листова и обрачун законске
затезне камате из разлога што један број закупца касне са уплатама закупа и осталих пратећих
трошкова. 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
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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
1.856.124,29 динара) због редовног плаћања рачуна током целе 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 2015.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 новембра 2014. године ЛД додатно смањује за 10 %.
На квалитет услуге знатно су утицала веома значајна финансијска улагања (7.000.000,оо динара) у
инфраструктуру Спортског центра од стране нашег оснивача ГО Звездара,очекујемо да се тај тренд
настави и током следеће, 2016.године .
Током 2015. 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 2015. години, може се видети
значајан помак у погледу нових сопствених садржаја, како бесплатних тако и комерцијалних. Спортски
центар „Олимп“ је постао место интересантно за многе нове манифестације и спортске догађаје.
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 добити од 513.149,94 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.
Д И Р Е К Т О Р:
_______________
Бранко Поповић
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