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1. ПРОФИЛ
ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ
На основу Одлуке СО Пећинци број 011-209/2015-1 од 29.12.2015. године
основана је Јавна Установа „Спортски Центар“ Пећинци.
Установа руководи следећим спортским објектима на територији Општине
Пећинци:
•
Спортском халом у Доњем Товарнику .Спортска хала у Доњем
Товарнику је стециште дворанских спортова у општини Пећинци. Хала је
опремљена чврстим и зглобним кошевима, головима за мали фудбал као и мини
головима, столовима за стони тенис, телескопским трибинама. Спортска хала је
потпуно у функцији и користе је како клубови тако и рекреативци.Спортска хала
има уређене свлачионице и мокре чворове. Подлога у дворани је урађена по
последњим стандардима.
•
и стадионом „Сувача“ са балон салом. Балон сала у Пећинцима се
налази поред стадиона на Сувачи. Сала је опремљена головима за мали фудбал и
теретаном. Балон сала има уређене свлачионице и мокре чворове. Подлога у
дворани је урађена од вештачке траве.
Преузимањем ових објеката унапређени су услови за тренажни процес и
такмичења у свим спортовима а нарочиту улогу има спортска хала у Доњем
Товарнику јер задовољава све услове за тренинг и такмичење у спортовима који
су били мање заступљени нарочито код ученика као што су рукомет, одбојка и
кошарка.

МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ
Наша визија огледа се у томе да иновативним приступом уђемо у оштру
конкурентску трку у сфери пружања услуга, које се односе на спортскорекреативне програме и да захваљујући истрајности спроведемо почетне замисли
у лидерску позицију Установе „Спортски Центар“ како у Пећинцима, тако и у
Србији.
Мотивациона и оријентациона снага за реализацију високо рангираних циљева
Установе „Спортски Центар“, као што су услуге високог квалитета, у потпуности
прилагођене захтевима и потребама наших корисника, огледа се у тиму људи који
ће својим визионарством и способношћу изналажења правих решења допринети
једној сврсисходној и делотворној атмосфери рада.
Пећинци су географски тако позиционирани да имају одличне климатске услове
за бављење спортом, спортским туризмом и рекреацијом.
Све наше идеје темеље се на принципима, као што су:
•
•

Предност дајемо: тимском и фер-плеј раду, стручности, колегијалности,
поштовању, ценимо иновативност и преданост раду.
Уз помоћ јасно дефинисаних оријентира деловања у наредним годинама
прерашћемо у Установу која своје пословање темељи на континуираном
напретку, које је спремно да одговори на промене уз имплементацију
савремених пословних трендова и сталну афирмацију стручног кадра.
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2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019
Установа „Спортски Центар“ се, као Установа чија је делатност одржавање
спортских објеката, развој спорта у Пећинцима , организација спортских
манифестација и педагошки рад у области спорта, финансира делом из буџета, а
делом остваривањем сопствених прихода.
Установи Спортски центар се одобравају апропријације, одлуком о буџету
општине Пећинци за 2019 годину које су основ за израду програма рада за 2019
годину.
Сопствене приходе Установа „Спортски Центар“ остварује издавањем термина,
издавањем простора у закуп и издавањем рекламног простора на спортским
објектима.

3. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ ТОКОМ 2019
ГОДИНЕ
Поред редовних активности које се обављају током године на објектима
постоји могућност и за активности које се обављају ван објеката и активности које
се организују накнадно током године, под покровитељством Општине Пећинци
или других правних субјеката за чију реализацију финансијским планом Установе
нису предвиђена средства.
У случају добијања додатних средстава Установа може узети учешће као
организатор или суорганизатор и у другим манифестацијама.
Што се тиче активности око одржавања објеката и набaвке опреме којима
Установа Спортски центар руководи и управља планирано је:
•

•
•

•

•

промена подлоге у балону на спортском стадиону сувача. Планирано је да
се уместо вештачке траве постави мултифункционална подлога како би
балон сала била максимално искоришћена те би тако било омогућено да се
осим фудбала корисници баве и кошарком, одбојком, тенисом.
у зимским условима тешко је загрејати балон салу тако да се мора решити
проблем грејања.
планом и програмом је предвиђено грађевинско и функционално
опремање објеката, у 2019.години планирано је детаљно сређивање свих 5
соба за спортисте на стадиону „Сувача“ са опремањем око 20 лежајева и
свим пратећим садржајима. Ово је неопходно ради евентуалног коришћења

спортских екипа из земље и иностранства за припреме јер објекат
стадиона „Сувача“ заједно са базенима „Пећинци“ који су у непосредној
близини стадиона пружа максималне услове за припреме екипа, нарочито
у летњем периоду.
Спортски савез „Развој Спортова“ са укупно 36 чланица бенефицирано
користи објекте јавне установе „Спортски Центар“ Пећинци по утврђеном
распореду а све чланице користе ове објекте готово непрекидно током
читаве године. Објекте ЈУ користе све три подручне основне школе и
средња школа како за своје тренинге и наставу, тако и за сва такмичења
предвиђена школским календаром како на нивоу општине, тако и шире.
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•

•

•

•

•

•

•

•

Такође објекте ЈУ користе и сва удружења грађана и културно уметничка
друштва.
Поред субвенционисаног коришћења објеката од стране регистрованих
клубова, школа и удружењаЗа објекат стадиона „Сувача“ врло је значајно
што подстанар стадиона ФК „Доњи Срем 2015“ значајно напредује у
такмичарском смислу тако да уз њихову помоћ сва три фудбалска терена
су у одличном стању. Треба напоменути да овај фудбалски клуб окупља око
120 регистрованих играча у свим категоријама који користе објекте
стадиона по бенефицираним условима и доприносе одржавању
ифраструктуре.
У спортској хали у Доњем Товарнику редовну наставу физичке културе
обавља Основна школа у Доњем Товарнику , тако да су капацитети и
термини у хали константно попуњени.
У месецу јануару, фебруару и марту у спортској хали се одвија други део
лигашких такмичења кошаркашких клубова „Срем Баскет“ и КК „Пинк“ као
и одбојкашког клуба „Младост 07“ из Пећинаца. Успешнији фудбалски
клубови који се такмиче у лигама изнад општинске као што су ФК
„Слобода“, ФК „Купиново“, ФК „Напредак“, ФК „Граничар“, ФК „Шумар“ и
ФК „Доњи Срем 2015“ ће део припрема, за предстојеће фудбалско
првенство обавити у спортској хали у Доњем Товарнику и балон сали на
стадиону „Сувача“ у Пећинцима.
Почетком априла месеца основне школе и средња школа на стадиону
„Сувача“ организоваће кросеве ученика на школском и општинском нивоу.
Уз одличну сарадњу са педагозима из ових школа а нарочито са
наставницима физичке културе, ове манифестације се организују на
високом нивоу уз додељивање медаља и пехара победницима.
У мају месецу у спортској хали су предвиђена такмичења у футсалу
основних школа на општинском нивоу а победници ће бити домаћини
најбољим екипама из Срема у спортској хали у Доњем Товарнику.
Спортска хала у Доњем Товарнику је место на коме ће бити одржана у
такмичења као што су стони тенис , фуцал, баскет за време Петровданских
дана, односно, прославе места Доњи Товарник.
У другој половини године почињу лигашка такмичења у такозваним
дворанским спортовима, тако да клубови који упражњавају ове спортове
ће користити максимално објекте Јавне Установе за тренинге и лигашка
такмичења.
Поред овога објекти ЈУ ће се издавати у закуп ради рекреације, забавних,
хуманитарних и естрадних манифестација.

ПРОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ
У пропагандним активностима „Спортског Центра“ током 2019. године у
плану је активно коришћење web презентације Установе Спортски центар. Web
адреса установе је www. scpecinci.com и на њој се могу наћи информације о:
информацијама о спортским објектима, догађајима, сликама, видео записима,
информацијама о клубовима у Пећинцима, ценама, инфорамцијама и линковима
најбитнијих установа и предузећа у Пећинцима.
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4. ЦЕНЕ
ПОЛИТИКА ЦЕНА
У циљу остварења конкурентске предности у односу на друге спортске
центре у окружењу , ,,Спортски центар“ је дефинисао ценовну стратегију која ће
обезбедити већи степен коришћења спортских објеката.
Ценовна конкурентност је врло значајна стратегија за остварење циљева.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Финансијски план Јавне установе“ Спортски центар“ за 2019.
Годину
Финансијски план Јавне установе Спортски центар за 2019. годину по изворима и наменама дати су
у табеларном прегледу, и то:
ПРОГРАМ 14 : Развој спорта и омладине
Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима

Ekonomska
klaifikacija

Pozicija

Funkcija

Programska
klasifikacija

Функција 810: УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА

опис

Plan za 2019.
sredstva iz
budžeta

Sredstva iz
ostalih
izvora

Ukupna
planirana
sredstva za
2019.
godinu

ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ
ЦЕНТАР
1301

810

ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ

13010001

810

Подршка локалним спортским
организацијама

810

Спортски центар

13010001

810

1

411

Плате и додаци запослених

13010001

810

2

412

13010001

810

3

810

4

1301-

3.200.000,00

3.200.000,00

Социјални доприноси на терет
послодавца

572.800,00

572.800,00

414

Социјална давања запосленима

100.000,00

100.000,00

415

Накнада за запослене

300.000,00

300.000,00

План и програм пословања Јавне установе „Спортски центар“ за 2019. годину
0001
12010001

810

6

421

Стални трошкови

700.000,00

13010001

810

8

423

Услуге по уговору

1.500.000,00

13010001

810

9

425

Текуће поправке и одржавање

770.000,00

770.000,00

13010001

810

10

426

Материјал

400.000,00

400.000,00

13010001

810

11

465

Трансфери осталим нивоима власти

377.280,00

377.280,00

13010001

810

12

482

Порези и таксе

10.000,00

10.000,00

13010001

810

13

512

Опрема

500.000,00

500.000,00

13010001

810

8.430.080,00

8.430.080,00

500.000,00

500.000,00

8.930.080,00

8.930.080,0

700.000,00
500.000,00

2.000.000,00

Извори финансирања за функцију
810
01

Приходи из буџета

04

Сопствени приходи буџетских
корисника
Извори финансирања за програмску
активност 1301-0001
Укупно за програмску активност
1301-0001

Спортска хала остварује приходе од издавања термина за тренинг, издавања простора за културнозабавне манифестације, приходЕ од издавања рекламног простора . Постоји могућност давања
простора у закуп.
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