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На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС". бр. 15/2016), члана 30. Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара" и члана 22. Статута
Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара" и фискалнe стратегијe за 2016 годину, са
пројекцијама за 2017. и 2018.годину („Сл.гласник РС" број 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13исправка, 108/13,142/14 и 68/15-др. закон), Надзорни одбор Предузећа, на својој 18.седници, дана
27.01.2017. године, разматрао је и усвoјио

ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР
„ОЛИМП - ЗВЕЗДАРА” ЗА 2016. ГОДИНУ
1.

ЗАКОНСКИ ОКВИР

Закони који уређују пословање предузећа и имају утицај на делатност предузећа су:
- Закон о јавним предузећима (,,Службени гласник РС", бр. 15/2016)
- Закон о спорту (,,Службени гласник РС" бр. 10/2016)
- Закон о буџетском систему (,,Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011, 93/2012,
62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015- др. закон,103/2015 и 99/2016).
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (,,Службени гласник РС",
бр. 27/2014)
- Фискална стратегија за 2016. год., са пројекцијама за 2017. и 2018.год. (,,Сл.гласник РС" број 54/2009,
73/2010,101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013 63/2013-исправка,108/2013,142/2014 и 68/2015-др. закон).
- Закон о рачуноводству (,,Службени гласник РС" бр. 62/2013)
- Закон о ревизији (,,Службени гласник РС“ бр. 62/2013)
- Закон о јавним набавкама (,,Службени гласник РС" 124/2012,14/2015 и 68/2015)
- Закон о раду (,,Службени гласник РС" 24/2005, 61/2005,54/2009 , 32/2013 и 75/2014)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава (,,Службени гласник РС" бр.116/2014)

2.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Јавним предузећем Спортски центар „Олимп-Звездара“ управља Надзорни одбор који броји три члана
а које бира Скупштина Градске општине Звездара. Надзорног одбор су : Драган Ликић –председник,
Славица Николић и Бошко Поповић – чланови.
Руководећу функцију у јавном предузећу Спортски центар „Олимп – Звездара“ обавља в.д. директор
Предузећа, г. Славиша Дамјановић, 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“.
Купалиште је издвојено као посебан сектор према новом Статуту ЈП Спортски центар „Олимп –
Звездара“ број 608-2 од 26.10.2016. године и 624-2 од 07.11.2016. године.
Надзорни одбор

Директор

Заједнички послови

Физичка култура

Технички сектор

Купалиште
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КАДРОВИ

Програм рада и пословања у 2016. години спроведен је са укупно 16 запослених извршилаца у првој
половини године, односно 17 извршилаца у периоду од 02. јуна 2016. године. Напомињемо да је током
целе године колегиница која обавља секретарске послове на трудничком и породиљском одсуству, па је од
августа месеца примљена друга колегиница на место пословног секретара. Петнаест запослених остварује
права из радног односа на неодређено време, а два запослена остварују права из радног односа на одређено
време. В.д. директор је именовано лице које поставља Скупштина Градске општине Звездара. Сви
запослени раде пуно радно време и послове обављају у просторијама послодавца, у 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 извршилаца на друге
послове и радне задатке као што су: послови на припреми и уређењу терена и спортских реквизита, рад на
организацији послова и благајни пливалишта и клизалишта и других.
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 Центра 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 сагласно
одредбама Акта о оснивању овог Предузећа. На тај начин се обезбеђују потребна новчана средства за
набавку роба, материјала, услуга, енергената, 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 пливалишта и пропусница за пливалиште – 20%, закупа
пословног простора, отвореног простора за луна парк, закупа тениских терена и фрижидера за сладолед 22%, издавања велике спортске дворане и трим сале - 14% , програма рекреације (рекреација за жене, таи
чи, јога, школа рукомета, кошарке, кампови) - 3 %, Градског секретаријата за спорт – 3%, донација – 2% и
клизалишта - 1 % .
Квалитетна организација летњих и зимских програма и кампова, школа спорта, такмичења и
манифестација, утицала је да Градски секретаријат за спорт суфинансира велики број садржаја на
„Олимпу“ током целе године. У 2016. години, Спортски центар „Олимп-Звездара
“ је успешно реализовао програме зимске и летње рекреације школске деце.
У току зимског распуста 2016.године, организовани су програми у сарадњи са Градским
секретаријатом за спорт и омладину који су обухватали:
Назив програма
Школа клизања „Олимп 2016“
Рекреативно клизање за школску децу
„Олимп 2016“
Зимски камп на „Олимпу 2016“у фискултурној
сали и обилазак Астрономске опсерваторије
Зимски камп на „Олимпу 2016“у трим сали и на
клизалишту( борилачки спортови)
Зимски камп на „Олимпу 2016“у трим сали и на
клизалишту( плес, зумба, аеробик)

Временско трајање
03.01.-10.01.2016. свим радним
данима изузев Божића, 07.01.2016.
и од 01.02. до 14.02.2016. године
03.01.-10.01.2016. свим радним
данима изузев Божића, 07.01.2016.
и од 01.02. до 14.02.2016. године
03.01.-10.01.2016. свим радним
данима изузев Божића, 07.01.2016.
и од 01.02. до 14.02.2016. године
03.01.-10.01.2016. свим радним
данима изузев Божића, 07.01.2016.
и од 01.02. до 14.02.2016. године
03.01.-10.01.2016. свим радним
данима изузев Божића, 07.01.2016.
и од 01.02. до 14.02.2016. године

08:00 - 10:00ч.
10:00 - 16:00ч.
09:45 - 16:00ч.
12:00 - 16:00ч.
08:00 - 14:00ч.
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Укупан број корисника програма зимске рекреације ученика је око 1000 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 600.000,оо динара.
Летња сезона на отвореним базенима Спортског центра ,,Олимп-Звездара”, званично је започела 17.
јуна 2016. године.
У току летње сезоне, која је имала укупно 80 радних дана, зависно од временских услова спроведени
су следећи:
- Комерцијални садржаји на базену: бизнис купање за грађанство од 06-10 часова (јутарње купањепродато 2652 улазница), од 10 до 19 часова (комерцијално дневно купање-продато 40021 улазницa и
322 пропусницe), и ноћно купање од 21 до 24 часа - ове године је продато 2304 улазницe . Поред
регистрованих купача на базенима био је велики број деце до 7 година која су плаћала дечју карту. Број
продатих дечјих улазница је 7046 комада.
- Бесплатни програми: током целог летњег распуста, од 17. јуна до 01. септембра, у сарадњи са
Градским секретаријатом за спорт и омладину града Београда, организовани су бесплатни програми и
кампови за основце и средњошколце и то:
Назив програма
Летњи камп на „Олимпу 2016“ у
амфитеатру и на отвореном базену
Летњи камп на „Олимпу 2016“ у
фискултурној сали, отвореним теренима и
на базену
Летњи камп на „Олимпу 2016“ у трим сали
и на отвореном базену

Временско трајање
01.07. – 31.08.2016.
(понедељак – петак)

08:00 – 16:00

01.07. – 31.08.2016.
(понедељак – петак)

08:00 – 16:00

01.07. – 31.08.2016.
(понедељак – петак)

19:00 – 23:00

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 580.000,оо
динара. Школу пливања су суфинансирали корисници симболичном чланарином од 2.000 динара за целу
летњу сезону обуке пливања.
По препоруци Секретаријата за спорт и омладину града Београда, бесплатан дан за купање је била
среда од 10 до 19 часова ( већ традиционални дан - бесплатан улаз уз ђачку књижицу за ученике
основних и средњих школа). Бесплатну среду за време трајања летњег распуста суфинансирао је
Градски секретаријат за спорт и омладину у износу од 550.000,оо динара.
Поред летњих и зимских програма за децу и одрасле, кампова за децу ЈПСЦ „Олимп-Звездара“, служба
за менаџмент у спорту је организовала програме рекреације за све узрасне категорије током целе године
и то: таи-чи, јогу, рекреацију за жене старије доби, фитнес и рекреацију за жене, школу кик бокса, школу
теквонда, школу кошарке, школу рукомета, школу одбојке и школицу спорта за најмлађе.

5. РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ
Према подацима из пословних књига, структурно су дати извори финансирања - приходи Јавног
предузећа. Реализовани су 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 2015.годину, као и образложење
за најбитније ставке.

П Р И Х О Д И за период 01.01.-31.12.2016.године
Ред.
Конто
број
1
2
3
4
5
6

ВРСТА

61400

Спортска дворана

61410

Трим сала

61422
61423

Одбојка на песку
Приход од закупа отворен. простора

61425

Терен одбојка

61426

Терен кошарка

Планирано
у 2016. год.
9.500.000,00
900.000,00
200.000,00
300.000,00
15.000,00
20.000,00

Остварено
у 2016. год.
8.535.416,00
880.962,00
84.000,00
305.217,00
5.208,00
5.625,00

Остварено у Оств./План.
2015. год.
2016.
0,90
8.489.390,00
0,98
852.017,00
0,42
158.000,00
301.207,00
1,02
6.250,00
0,35
15.667,00
0,28
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7
8
9

61440

Тениски терени -закуп

61445

Приход- рекреација за жене

61460

Пливалиште

10

61465

Пливалиште пропуснице

11

61485

Приход – таи чи

12

61487

Приход - јога

13

61489

Школа кошарке,рукомета,кампови

14

61490

Приход свлачионица

15
16

61495
64008

Приход клизалиште
Приход од субвенција – базен –
затварање одлож. прихода за 2016.

17

64010

Град. секр.за спорт и омладину

18

64030

Приход од донација

19

65000

Закуп пословног простора

20

65010

Закуп фрижидера за сладолед

21

65910

Приход телефон

22

65915

Приход смеће

23

65920

Приход електрична енергија

24

65940

Приход вода

25

65950

Приход од грејања

26
27

65955
66200

Приход реклама
Приход од камата

28
29

67900

Остали приходи

67920

Приход - наплаћена штета

30
31
32
33

Укупно сопствено пословање:
Трансфер од осн.-програмске активности у
области спорта на територији ГО Звездара

Трансф. од оснивача-ГО Звездараодржавање спортске инфраструктуре
Тоалет на отвореном
Трансф. од Града-порез на имовину,
такса за грађевинско земљиште и
фирмарина
Укупно трансфери :
Свега укупно:

ЈП СЦ „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“ ЗА 2016. ГОДИНУ

3.000.000,00
180.000,00
16.000.000,00
2.000.000,00
500.000,00
300.000,00
1.400.000,00
30.000,00
1.200.000,00

2.982.146,00
88.292,00
13.009.333,00
1.134.617,00
312.917,00
138.750,00
1.269.375,00
41.100,00
748.208,00

2.435.680,00
161.650,00
14.612.341,00
1.270.830,00
455.500,00
271.600,00
1.383.075,00
27.750,00
1.116.483,00

0,99
0,49
0,81
0,57
0,63
0,46
0,91
1,37
0,62

15.000.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
11.720.000,00
950.000,00
50.000,00
550.000,00
2.500.000,00
500.000,00
850.000,00
100.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
71.665.000,00

15.103.114,00
2.005.000,00
1.302.643,00
11.242.902,00
910.252,00
64.882,00
497.742,00
2.110.822,00
373.875,00
704.354,00
208.596,00
4.957,00
65.985,00
124.171,00
64.260.461,00

15.058.433,00
2.375.000,00
691.443,00
9.860.924,00
900.170,00
52.329,00
554.607,00
2.066.247,00
445.346,00
659.554,00
56.167,00
121.118,00
335.467,00
0,00
64.734.245,00

1,01
0,80
1,30
0,96
0,96
1,30
0,90
0,84
0,75
0,83
2,09
0,02
0,66
1,24
0,90

0,00

0,00

1.330.000,00

0,00

5.000.000,00
0,00

5.000.000,00
0,00

7.000.000,00
986.000,00

15.699.106,00
20.699.106,00
92.364.106,00

0,00
5.000.000,00
69.260.461,00

0,00
9.316.000,00
74.050.245,00

5

1,00
0,00

0,00
0,24
0,75

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА
У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
1) Из прегледа планираних и остварених прихода се може приметити да је умањење остварених у
односу на планиране приходе настало код следећих ставки:
- приход од спортске дворане и трим сале – је умањен због мањег интересовања корисника за
коришћењем термина у салама, нарочито у летњим месецима;
- приход од терена за одбојку, кошарку и одбојку на песку – приход од одбојкашког и кошаркашког
терена је умањен због тога што су наведени терени бесплатни до 18 часова, па је у вечерњим сатима
смањено интересовање за комерцијалним коришћењем.Терен за одбојку на песку, који се налази у склопу
пливалишта се мање користио због лошег времена у августу месецу;
- приход од програма рекреације – приход од рекреације за жене, јоге и таи чија је смањен због
смањеног интересовања корисника и опадања куповне моћи старије популације, која претежно долази на
наведене тренинге;
- приход од пливалишта и пропусница за базен је смањен највише због кишовитог времена у августу
месецу;
- приход од клизалишта је смањен због тога што је уз помоћ Градског секретаријата за спорт обезбеђен
велики број бесплатних термина. Отварање нових клизалишта и слабљење куповне моћи су такође
утицали на мање приходе у односу на план;
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- приход од Градског секретаријата за спорт је нешто мањи у односу на план због тога што се
финансирају само програми у време зимског и летњег распуста, а не и годишњи програми, као ранијих
година;
- приход од закупа – код прихода од закупа се примећује велики пораст у односу на 2015. годину.
Одређеним закупцима смо повећали цену закупа од јула месеца 2016. године, али смо са закупцима који
нису уредно плаћали рачуне раскинули уговор и због тога је приход нешто мањи у односу на план;
- приход од камата – у 2016. години нисмо имали већих проблема са наплатом потраживања, осим код
закупаца који су се иселили и које смо утужили. Незнатна кашњења у наплати потраживања смо
толерисали када су у питању били објективни разлози.
- остали приходи – садрже приходе од уплаћених депозита по огласима за закуп пословног простора,
продате старе хартије и друге, па је у 2016. години смањена вредност наведених ставки у односу на план;
- приходи наплаћени по основу префактурисања комуналних трошкова су непосредно повезани са
потрошњом закупаца, па они варирају у односу на план навише или наниже.
2) На основу прегледа се такође може приметити да је увећање остварених у односу на планиране
приходе настало код следећих ставки:
- приход од свлачионице је превазишао план због повећаног коришћења свлачионица од стране клубова
и за потребе манифестација;
- приход од донација је превазишао план, због тога што је све већи број пословних партнера показао
интересовање да уплатом средстава помогне уређење Центра, као места које окупља велики број
корисника, свих старосних категорија;
- приход од рекламе је повећан у односу на план због већег интересовања за рекламирањем на базену и
улазним капијама Центра.
- приход по основу наплате штете је повећан у односу на планирану вредност и односи се на наплату од
„Дунав осигурања“ на име квара у котларници и поломљеног стакла.
На основу мишљења ревизора и нашег Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
амортизација која се односи на пливалиште, финансирано из државних давања се књижи упоредо и као
приход и као трошак (тачка 16.).
Оснивач, Градска општина Звездара је значајним улагањем од 5 милиона динара допринела да се
обнови дотрајала инфраструктура, ураде приступни путеви и инсталације за тоалет на отвореном,
обезбеди пребацивање кућица са отвореног рукометног на отворени кошаркашки терен, као и замени и
изолује дотрајали кров на кућицама, обнови подлога и реновирају справе на дечјем игралишту, изврше
неопходни сервиси и замене резервни делови у филтерници на пливалишту, уради студија коришћења
геотермалних вода за загревање базена, ураде пројекти, предмер и предрачун због аплицирања према
Министарству спорта и омладине за добијање средстава за реновирање сала, свлачионица и тоалета,
уређење зеленила, ремонт котлова пред грејну сезону и набавку камера и видео опреме.
Нажалост, још увек није решено плаћање пореза на имовину, иако постоје најаве да ће проблем бити
системски решен за све спортске центре. Наведена средства превазилазе финансијске могућности Центра
и плаћање из сопствених прихода је и даље неизводљиво, тако да у том правцу очекујемо не само
подршку нашег Оснивача већ и Града.

Р А С Х О Д И за период 01.01.-31.12.2016.године
Ред
број

Конто

1

51200

Трошкови одржавања хигијене

2

51201

Утрошени материјал

3

51202

Ремонт котлова

4

51230

Одржавање средстава рада

5

51280

Канцеларијски материјал

6

51300

Трошкови мазута

7

51310

Хемикалије за третман воде

8

51320

Материјал за амбуланту

9

51330

Трошкови електричне eнергије

10

51340

Трошкови горива

11

51390

Комуналне услуге - вода

12

52000

Бруто зараде

13

52400

Трошкови oмладинске задруге

ВРСТА

Планирано у
2016. год.
350.000,00
400.000,00
300.000,00
850.000,00
150.000,00
1.500.000,00
500.000,00
80.000,00
6.500.000,00
250.000,00
2.200.000,00
18.263.200,00
900.000,00

Остварено у
2016. год.
254.529,00
380.029,00
0,00
0,00
133.363,00
1.282.050,00
460.172,00
61.892,00
7.751.305,00
129.563,00
1.488.617,00
16.888.219,00
1.013.241,00

Остварено у Оств./План.
2015. год.
2016.
0,73
274.097,00
0,95
199.865,00
0,00
0,00
0,00
52.088,00
0,89
107.698,00
0,85
1.335.663,00
0,92
467.985,00
0,77
56.764,00
1,19
6.877.516,00
0,52
166.186,00
0,68
2.199.865,00
0,92
15.750.253,00
1,13
878.412,00
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14

52610

Трошкови накнаде НО

15

52900

Превоз запослених

16

52920

Осми март

17

52922

Пакетићи за Нову годину

18

52940

Јубиларне награде

19

53100

Трошкови транспорта

20

53105

Одржавање лифтова

21

53150

Трошкови ПТТ услуга

22

53201

Трошкови одржавања

23

53216

Израда карата

24

53220

Услуге чишћења

25

53225

Услуге спасилаца

26

53265

Радови на инсталацијама

27

53292

Грађевинско занатски радови

28

53293

Поправка водоводне мреже

29

53500

Информатичке услуге

30

53900

Трошкови осталих услуга

31

53902

Регистрац. и одржавање возила

32
33

53904
53907

Спортске манифестације
Израда студије могућности
коришћења подземних вода и
других обнов. извора енергије

34

53910

Остале услуге

35

53912

Уговор о пословно-техничкој
сарадњи- услуге тренера

36

53919

Комуналне услуге-смеће

37

53920

Уређење зеленила

38

53925

39

53930

Услуге ФТ обезбеђења
Услуге за даљу продају –
упућивање и несметана
фреквенција корисника базена

40

53931

Услуге редарске службе

41

53932

42

53936

Заштита на раду
Услуге надзора над зеленом
инфраструктуром комплекса

43

53966

Организ. школских такмичења

44

53967

Услуге лекара

45

53976

46

53977

Терен за мали фудбал
Сала за одржавање наставе и
утакмица

47

53978

Фитнес центар - компензација

48

53983

Школа клизања

49

53984

Тренинг јоге

50

53985

Услуге тренера - таи чи

51

53988

Трошкови за клизалиште

52

53990

Трошкови претплате РТС

53

54000

Амортизација

54

55000

55

55011

56

55020

Израда пројектне документације
Трош. прив.умањења зарада 10%
Израда архитектонских и других
предмера и предрачуна

57
58

55050

Претплата на струч. литературу

55051

Трош.стручн. образ. запослених
Консалтинг – спров. јав.набавки,
друга правна пит. и конс. услуге

59

55095
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1.122.000,00
750.000,00
30.000,00
40.000,00
15.000,00
10.000,00
50.000,00
450.000,00
390.000,00
120.000,00
2.200.000,00
1.800.000,00
220.000,00
250.000,00
150.000,00
80.000,00
200.000,00
150.000,00
1.420.140,00

949.322,00
590.683,00
30.000,00
49.500,00
0,00
8.750,00
36.500,00
331.729,00
0,00
92.374,00
2.063.562,00
1.617.017,00
0,00
0,00
0,00
63.450,00
208.358,00
71.905,00
1.413.773,00

1.115.460,00
627.317,00
0,00
30.000,00
0,00
4.500,00
38.000,00
335.173,00
126.426,00
108.370,00
1.879.749,00
1.689.656,00
188.950,00
0,00
4.898,00
69.600,00
20.437,00
80.800,00
100.000,00

0,85
0,79
1,00
1,24
0,00
0,87
0,73
0,74
0,00
0,77
0,94
0,90
0,00
0,00
0,00
0,79
1,04
0,48
0,99

500.000,00
150.000,00

0,00
135.350,00

0,00
72.920,00

0,00
0,90

500.000,00
810.000,00
300.000,00
2.000.000,00

448.583,00
690.145,00
0,00
1.953.696,00

258.733,00
743.204,00
24.673,00
2.246.455,00

0,90
0,85
0,00
0,98

600.000,00
1.400.000,00
150.000,00

489.552,00
1.279.002,00
59.033,00

0,00
1.502.384,00
140.995,00

0,82
0,91
0,39

400.000,00
100.000,00
395.000,00
50.000,00

454.000,00
0,00
253.120,00
9.000,00

88.850,00
210.166,00
255.060,00
336.000,00

1,13
0,00
0,64
0,18

650.000,00
10.000,00
55.000,00
120.000,00
250.000,00
200.000,00
0,00
15.090.000,00
400.000,00
1.700.000,00

253.090,00
0,00
34.700,00
85.400,00
193.200,00
39.247,00

651.000,00
119.500,00
34.500,00
115.000,00
224.400,00
135.684,00

0,39

3.000,00
16.987.065,00
0,00
1.350.060,00

0,00
17.999.357,00
0,00
1.353.775,00

0,00
0,63
0,71
0,77
0,20
0,00
1,13
0,00
0,79

400.000,00

0,00

0,00

0,00

41.600,00
80.000,00

41.600,00
34.750,00

27.450,00
0,00

1,00
0,43

610.000,00

460.000,00

199.000,00

0,75
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60

55096

Ревизија

61

55100

Трошкови репрезентацијe

62

55130

Трошкови рекл. и проп. материј.

63
64
65

55200
55300
55400

Премије осигурања
Трошкови платног промета
Чланарине

66

55560

Eколошка такса

67

55570

Испуштена вода

68

55600

Добровољни пензијски допринос

69

55900

Трошкови огласа у штампи

70

55910

Таксе и накнаде

71

56200

Камата

72

57610

Отпис потраживања

73

53910

Штампа јубиларне монографије

74

55100

Орг. јубиларне прославе и Славе

75

57900

Накнада штете-судски трошкови

76

59200

Отпис мазута

77

59201

Отпис хемикалија
У К У П Н О:

78

79

Трансфер од Оснивача - програмске
активности у области спорта на територији
ГО Звездара
Трансф. од Оснивача - ГО Звездара одржавање спортске инфраструктуре

80

Тоалет на отвореном

81

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

Укупно трансфери :
Свега укупно:
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85.000,00
52.000,00
100.000,00

86.013,00
51.549,00
16.661,00

84.182,00
51.011,00
95.600,00

1,01
0,99
0,17

400.000,00
150.000,00
18.000,00
19.230,00
12.766,00
204.000,00
150.000,00
100.000,00
200.000,00
350.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.492.936,00

408.615,00
125.736,00
0,00
20.979,00
17.880,00
0,00
107.440,00
87.116,00
83.215,00
362.637,00
0,00
0,00
162.448,00
0,00
0,00
64.153.785,00

355.143,00
117.546,00
27.000,00
19.231,00
12.764,00
96.000,00
36.750,00
63.795,00
287.642,00
206.498,00
256.000,00
200.000,00
453.739,00
709.527,00
600.000,00
65.197.262,00

1,02
0,84
0,00
1,09
1,40
0,00
0,72
0,87
0,42
1,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,91

0,00

0,00

1.330.000,00

0,00

5.000.000,00

7.009.833,00
0,00

1,00
0,00

0,00
8.339.833,00
73.537.095,00

0,00
0,23
0,75

5.000.000,00
976.167,00
15.699.106,00
21.675.273,00
92.168.209,00

Oсновно средство

0,00
5.000.000,00
69.153.785,00
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На дан 31.12.2016. године
-

Потраживања од купаца – 2.836.144,79 динара

Напомена:
у оквиру наведених потраживања нису доспела на наплату потраживања за закуп, рекламу, коришћење
сале за децембар месец 2016. године у висини од 1.565.467,93 динара,утужена су потраживања од
стрељачког клуба „Звездара“ – 142.469,52 динара, Оливере Живковић, предузетника „Хортум“ –
267.124,39 динара и пуштена на наплату меница за потраживање од рукометног клуба „Раднички“ у
висини од 216.212,85 динара,доспела а неплаћена потраживања у висини од 644.870,10 динара.
-

Обавезе према добављачима – 1.623.820,20 динара

-

Стање на жиро рачунима:

Банка Интеса, рачун број 160 – 259925 – 84, стање 458.571,14 динара
Наменски буџетски рачун број 840 – 226743 – 63, стање 490,39 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

2016.године
2016.године
2016.године

69.260.460,59 динара
69.153.784,81 динара
106.675,78 динара

Остварена добит у износу од 106.675,78 динара ће бити искоришћена за покривање губитка из
претходних година.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА
У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Већина остварених трошкова се креће у оквирима планираних средстава.
Како у првом делу табеле расхода наводимо трошкове које смо финансирали из сопствених извора,
напомињемо да смо из средстава које смо добили од Оснивача у износу од 5 милиона динара реализовали
трошкове:
- ремонта и чишћење котлова (тачка3.), у укупном износу од 274.700,00 динара, на основу решења
Градске општине Звездара број 401-2-68 од 10.11.2016. године;
- одржавања средстава рада-углавном филтернице базена (тачка 4.), у виду набавке инјекционих
вентила, фланше, цеви, маске за дозир пумпу, купасте гумице, усисне корпе, сервисирања и калибрисања
централина, демонтаже и монтаже циркулационих пумпи, у укупном износу од 350.890,95 динара, на
основу решења Градске општине Звездара број 401-2-59 од 09.11.2016. године, 401-2-62 од 09.11.2016.
године и 401-2-68 од 10.11.2016. године;
- одржавања мазутне пумпе (тачка 22.), у износу од 83.715,60 динара, на основу решења Градске
општине Звездара број 401-2-68 од 10.11.2016. године;
- израде студије могућности коришћења подземних вода и других обновљивих извора енергије
(тачка 33.), у износу од 584.400,00 динара, на основу решења Градске општине Звездара број 401-2-68 од
10.11.2016. године;
- уређења зеленила (тачка 37.), у износу од 285.000,00 динара, на основу решења Градске општине
Звездара број 401-2-68 од 10.11.2016. године;
- израде пројектне документације (тачка 54.), у износу од 470.400,00 динара за потребе аплицирања
за добијање средстава од Министарства омладине и спорта, на основу решења Градске општине Звездара
број 401-2-68 од 10.11.2016. године;
- израде архитектонских и других предмера и предрачуна (тачка 56.), у износу од 240.000,00
динара, на основу решења Градске општине Звездара број 401-2-68 од 10.11.2016. године;
- израде приступних путева и инсталација за тоалет на отвореном, у износу од 495.000,00 динара,
на основу решења Градске општине Звездара број 401-2-4 од 28.01.2016. године;
- извођење земљаних радова због пребацивања кућица са отвореног рукометног на отворени
кошаркашки терен, у износу од 313.861,20 динара, на основу решења Градске општине Звездара број
401-2-60 од 09.11.2016. године;
- услуге стручног надзора на изведеним радовима, у износу од 103.500,00 динара, на основу решења
Градске општине Звездара број 401-2-61 од 09.11.2016. године;
- замене и изолације дотрајалог крова на кућицама, у укупном износу од 439.933,07 динара, на
основу решења Градске општине Звездара број 401-2-68 од 10.11.2016. године;
- обнављања подлога и реновирања справа на дечјем игралишту, у износу од 772.202,28 динара,
на основу решења Градске општине Звездара број 401-2-63 од 09.11.2016. године;
- набавке камера и видео опреме, у износу од 586.396,90 динара, на основу решења Градске општине
Звездара број 401-2-68 од 10.11.2016. године.
Тоалет на отвореном је исплаћен у пуном износу и он је књижен као основно средство.
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 2016. години су:
1) Трошкови претплате РТС – такса је устројена у току 2016. године, па нисмо предвидели овај трошак
у Програму пословања за 2016. годину.
2) Накнада штете – пред крај године смо добили судски налог да обештетимо Трбојевић Ивану, на име
изгубљеног судског спора око плаца иза терена за одбојку на песку.
Категорије расхода код којих је премашен план су:
1) трошкови електричне енергије – на већу потрошњу у односу на план је утицао пораст рачуна у
зимским месецима, током рада клизалишта и повећана потрошња закупаца;
2) трошкови омладинске задруге – трошак је превазишао план због ангажовања колегинице у
рачуноводству током целе године, због повећаног обима посла;
3) пакетићи за Нову годину – у току 2016. године се родило троје деце запослених радника, а исплаћена
средства су била у оквиру неопорезивог износа;
4) трошкови осталих услуга – незнатно повећање је условљено већим трошковима за израду кључева,
замену стакла, дезинсекције и дератизације, анализе базенске воде и друго;
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5) услуге надзора над зеленом инфраструктуром комплекса – велика површина под зеленилом и потреба
да се током сезоне од раног пролећа до касне јесени посвети пажња перманентном кошењу и заливању
утицали су на повећање наведених трошкова.
6) амортизација – у претходном периоду су набављена нова основна средства, која представљају опрему
Центра, као што су тоалет на отвореном, камере, делови намештаја, компјутерска опрема и друге и због
тога је амортизација повећана у односу на план;
7) ревизија – уговор са ревизорском кућом је дефинисан кроз валутну клаузулу, па је због тога нешто већи
динарски износ у односу на план;
8) премије осигурања – благо повећање премије осигурања је условљено додатним осигурањем имовине,
која је набављена у последње две године;
9) еколошка такса и испуштена вода – сваке године се таксе мењају и добијамо нова решења за плаћање
половином године, тако да су нови, повећани износи утицали на повећање трошкова за ове две ставке.

6. РАСПОЛОЖИВИ РЕСУРСИ ПРЕДУЗЕЋА
Спортски центар ,,Олимп-Звездара“ је основан решењем СО Звездара број 11668 од 31.05.1968.
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 десетак 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 2016. ГОДИНИ
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 у 2016. години
- Зимска рекреација ученика основних и средњих школа – у сарадњи са Градским секретаријатом
за спорт и омладину, обухватала је школу клизања, „Зимски камп на Олимпу 2016“ у фискултурној сали
и обилазак Астрономске опсерваторије, „Зимски камп на Олимпу 2016“ у трим сали и на клизалишту,
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„Рекреативно клизање за школску децу Олимп 2016“. Укупан број корисника програма зимског кампа је
био 1000 основаца и средњошколаца.
- Осмомартовско такмичење особа са инвалидитетом – Међународни дан жена – организован је у
сарадњи са Удружењем за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом Звездаре, Савезом 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 8. марта
2016. године у спортској сали СЦ „Олимп – Звездара“. Укупан број учесника је био 120 особа са
инвалидитетом и присутних који су се прикључили такмичењу.
- Светски дан здравља 2016. – 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 професорима 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 2016. године. Укупан број учесника је био: 150 здравствених радника,
ученика Зуботехничке , Медицинске и Фармацеутско-физиотерапеутске школе. Број посетилаца који су
извршили прегледе је био преко 500.
- Дечји фестивал – Дан креативности 2016. - Потпуно бесплатан фестивал одржан је 28. маја у
Спортском центру ,,Олимп”. Манифестација је посвећена едукацији деце у области уметности и
културе. То је био други по реду дечји фестивал „Дар креативности“, одржан је у периоду од 10 до 19
часова, а улаз је био бесплатан.
Фестивал је био подељен у четири целине. У отвореном амфитеатру СЦ ,,Олимп”, у оквиру програмског
дела, смењивало се преко 100 извођача, међу којима су била дечја позоришта, школе глуме, плеса,
певања, балета, културно-уметничка друштва, школе језика и многи други.
Изложбени део био је посвећен најбољим радовима са прошлогодишњег фестивала.
Фестивал је настао 2015. године као продужетак пројекта „Дар креативности, мала школа уметности“,
који је Асоцијација за афирмацију културе (АСК) спровела у сарадњи са Центром за интеграцију младих
(ЦИМ), а који је обухватао тромесечни рад са децом из Свратишта на Звездари кроз активности сликања,
цртања и моделовања.
- Отварање купалишне сезоне 17. јуна на базенима СЦ „Олимп – Звездара“ 2016. -Манифестација
је обухватила спортски и забавни програм ( наступали су карате клуб ,,Олимпик“, културно уметничко
друштво ,,Извор“, бенд ,,Београдски дуо", плесни клуб ,,Наталија и Ивица“, дечји бенд ,,Хантинг соулс“,
гудачки квартет ,,Дамас Линдас“ и ди-џеј радија АС ФМ ). Улаз је за све посетиоце тог дана био
бесплатан. Укупан број посетилаца је био преко 700.
- 4. београдско лето културе - од 01.07. до 31.08.2016. године - У амфитеатру на отвореном СЦ
,,Олимп-Звездара“ одржан је биоскоп на отвореном, позоришне представе и концерти. Сваког
понедељка објављен је репертоар дешавања за ту недељу.
У првој недељи јула је организован бесплатан концерт културно-уметничких друштава и биоскоп на
отвореном. Сви посетиоци који су летос посетили наш амфитеатар имали су прилику да уживају у
актуелним филмским хитовима, али и филмовима са домаћих и страних фестивала и вишеструко
награђиваним филмовима.
- Летња рекреација ученика основних и средњих школа ,,Олимп 2016“ – организована је у сарадњи
са Градским секретаријатом за спорт и омладину града Београда. Програм је обухватио хидробик,
пилатес са пливањем, школу пливања - појединачну и групну, „Летњи камп у трим сали“, „Летњи камп у
амфитеатру“, „Летњи камп у великој сали“, корекцију технике пливања. Бесплатна среда, тј. улазак на
базен за ученике основних и средњих школа је бо омогућен сваке среде. Трајање програма летње
рекреације је било од 17. јуна до 31. августа 2016. године. Укупан број учесника - 4000 ученика
основних и средњих школа са Звездаре и других градских општина.
- Избор за Мис лета 2016. У понедељак, 15.августа са почетком у 21ч. на базенима СЦ ,,ОлимпЗвездара" одржан је Избор за Мис лета. Многобројне званице имале су прилику да уживају у прелепом
амбијенту базена уз одличан музички програм. Пријавило се 12 прелепих девојака, а жири од петнаест
чланова, изабрао је за победницу осамнаестогодишњу Тамару Илић. Тамара је била једна од
финалистикиња званичног избора за Мис Србије који је одржан крајем септембра у организацији „Мис
Ју“ компаније.
- Игре без границе за особе са инвалидитетом – организоване су у сарадњи са Удружењем за спорт и
рекреацију особа са инвалидитетом Звездаре, Савезом за спорт и рекреацију ОСИ Београда и Градском
општином Звездара. Програм је обухватао такмичење особа са инвалидитетом у обарању кугли везаном
лоптом и такмичење у пливању. Укупан број учесника је био 350 особа са инвалидитетом.
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- 9. Летњи позоришни дани на ,,Олимпу“, дечји фестивал - „Летњи позоришни дани на Олимпу“, под
покровитељством и у организацији Градске општине Звездара и Спортског центра „Олимп-Звездара“,
почели су у понедељак, 12.09.2016.год. и трајали до 18. септембра. Свих седам представа било је
изведено у амфитеатру Спортског центра „Олимп-Звездара“. Манифестацију која се на Звездари
реализује већ девет година, званично је отворио Милош Игњатовић, председник ГО Звездара. Прва на
репертоару је била представа "Царево ново одело" у извођењу позоришта "Пан театар", а сваке вечери
глумци су деци и родитељима пожелели добродошлицу и подсетили их на нека правила позоришног
бонтона. Као организатор и покровитељ, Градска општина Звездара на овај начин већ традиционално
подстиче развој позоришне културе код најмлађих.
- Добровољно давање крви - организовано је 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 је био 534.
- Првенство града Београда у боћању за ОСИ – 25. октобра 2016. године у организацији Спортског
савеза особа са инвалидитетом града Београда, Друштва за спорт и рекреацију 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
Градског секретаријата за спорт и из Канцеларије за младе града Београда.
- Током године одржавана су и општинска такмичења у кошарци, малом фудбалу и атлетици за
основне и средње школе са територије општине Звездара.
Спортско-рекреативни програми за све узрасне категорије који су се спроводили у организацији
Спортског центра током 2016. године су:
- Јога - Јога тренинг је намењен 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 су 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. Тренинзи су се одржавати два пута недељно.
- Школа кошарке - Намењена је деци узраста од првог до осмог разреда основне школе, обухватала је
учење основних кошаркашких елемената као што су: вођење лопте-дриблинг, држање, хватање лопте,
додавање лопте, шутирање, учење кретања играча без лопте, основни одбрамбени став и одбрамбени
став у кретању. Тренинзи су се одржавали три пута недељно.
- Школа рукомета - У школи рукомета учили су се основни технички елементи, 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.
- Школа одбојке - У школи одбојке учили су се основни технички елементи, као што су: одбрамбени
став, пријем лопте, сервис. Организовали смо утакмице са вршњацима како би развили такмичарски дух.
Тренинзи су се одржавали три пута недељно.
- Школа теквонда - У школи теквонда су се учили прoфeсиoнaлaн приступ спортиста као и спoртска
бoрба с пуним кoнтaктoм, извoђeњe aтрaктивних тeхникa и фoрми, рaзбиjaњe чврстих
прeдмeтa, сaмooдбрaна, свe тo зajeднo и рeкрeaтивни тeквoндo. Тренинзи су се одржавали три пута
недељно.
- Школа кик бокса - Прoгрaм рaдa je зaснoвaн нa oбучaвaњу тeхникe бoксa и кик-бoксa штo
пoдрaзумeвa вeжбaњe стaвa, гaрдa, удaрaцa и oдбрaну рукaмa и нoгaмa, eлeмeнте 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.
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- 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 одржавали три пута недељно.
- Рекреација за жене (вежбе прилагођене старијој узрасној доби) - Програм је 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 већег интересовања.

8. ЗАДУЖЕНОСТ
Јавно предузеће Спортски центар „ Олимп – Звездара“ у овом тренутку није класично кредитно
задужено, само је повремено користило одобрену позајмицу банке „овердрафт кредит“ у износу до
5.000.000,оо динара. По основу коришћења наведене позајмице у току 2016. године смо платили камату
која је 3,46 пута мања у односу на 2015. годину, што говори о бољој ликвидности Центра у 2016. години.
Као кључни проблем истичемо, као и претходне године, чињеницу да посебан проблем преставља
неплаћени порез на имовину за 2009., 2010., 2011., 2012.,2013., 2014., 2015. и 2016. годину, као и накнаде
за коришћење грађевинског земљишта и комуналне таксе за истицање фирме, који закључно са 2016.
годином, износи 15.705.088,07 динара .
Предузеће из средстава остварених сопственим пословањем није у могућности да обезбеди плаћање
ових законских обавеза.
Окончан је судски спор поводом пресуде број: 22359/11 донете дана 28.03.2014.године, којом је
усвојен тужбени захтев Трбојевић Иване и других. Иако је на ову пресуду је ЈП СЦ ,,Олимп-Звездара“,
преко Јавног правобранилаштва ГО Звездара благовремено уложило жалбу Апелационом суду у
Београду, пресуда је потврђена од стране Апелационог суда. „Олимп“ је платио Ивани Трбојевић судске
трошкове у износу од 162.448,00 динара на основу судског решења.
У другом спору, Наташа Недић је противправно ангажовала упоредо и извршитеља Ивана
Младеновића ради наплате потраживања, које смо ми по вансудском поравнању у целости платили. У
току је поступак у коме је Јавно предузеће Спортски центар „Олимп - Звездара“ поднело приговор Већу
извршног суда и кривичну пријаву против Наташе Недић.
Јавно предузеће Спортски центар „ Олимп – Звездара“ не планира задуживање у 2017. 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 2016. 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 сајт Спортског центра 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 биле усмерене на задовољавање потреба углавном млађе
генерације корисника, као и сопствених програма: фитнеса и рекреација, 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 2016. 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 финансирали 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 2016. години, па је одређене трошкове као што су плаћање тренера, пропагандног
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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 и рукометног терена.
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
1.406.149,79 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 2016.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, а такође и флексибилност што се тиче радног времена.
На квалитет услуге знатно су утицала веома значајна финансијска улагања у инфраструктуру
Спортског центра од стране нашег оснивача ГО Звездара,а очекујемо да се тај тренд настави и следеће,
2017.године .
Током 2016. 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 клизалишта,
за одређене категорије су одобрени и попусти на цене.
С обзиром на то 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 2016. 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. 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 106.675,78 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 центра.
В.Д. ДИРЕКТОР
____________________
Славиша Дамјановић
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