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1. ПРОФИЛ 
 
 Историјат предузећа 

 

Јавно предузеће спортско културни центар ''Обреновац'' је почело са радом 1982. 

године под именом ''Дом културе и спортова''. Наредне,  1983. године Биоскоп ''Палеж'' је 

припојен Дому културе и спортова,  1988. су отворени Обреновачки базени и постали део 

спортско-културног центра, 1991. почиње са радом ''Радио Обреновац'' у Дому културе и 

спортова. Статус јавног, ово предузеће има од 1995. године на основу Одлуке о организовању 

Јавног предузећа за информисање ''Обреновац'', којом је утврђено да обавља информативну, 

радиодифузну, новинско-издавачку и остале делатности од интереса за општину Обреновац. 

Истом одредбом је утврђено да је оснивач сагласан да Јавно предузеће за информисање 

''Обреновац'' обавља послове из делатности културе, спорта и физичке културе, које му Град 

Београд повери посебним актом.  То је учињено Уговором о поверавању послова у области 

културе, спорта и физичке културе од значаја за Град Београд, Јавном предузећу за 

информисање ''Обреновац''. Број 6-55/95 к од 01.03.1995. године. Горе наведено нормативно 

решење је примењено на основу поделе овлашћења органа локалне самоуправе на релацији 

Град Београд – Општина Обреновац, а у складу са одредбама Закона о Јавним предузећима и 

Статута Града Београда. 

Решењем Трговинског суда у Београду пословни број IV.Fi 9440/04 од 27.09.2004. 

године, извршен је упис у судски регистар, регистарски уложак 1-2374-00, ради усклађивања 

са Законом о класификацији делатности и о регистру јединица разврставања и Законом о 

јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и промене фирме, адресе и 

података од значаја за јавни промет. 

Решењем БД.12880/2005 од 20.09.2005. године регистровано је превођење привредног 

субјекта у Регистар привредних субјеката. 

Решењем Агенције за привредне регистре БД 166497/2006 од 18.10.2006. године 

регистрована је промена пословног имена у Јавно предузеће спортско културни центар 

''Обреновац'' и промена основне делатности и уписује се делатност спортских арена и 

стадиона. 

У оквиру предузећа налазе се три велика објекта:  Дом културе и спортова 8.000м
2
, 

Биоскоп ''Палеж'' 750м
2
, Обреновачки базени  5.600м

2
.  

 
Законски оквир 

 

На делатност предузећа имају утицаја следећи закони: Закон о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса, Закон о привредним друштвима, Закон о спорту, 

Закон о локалној самоуправи, Закон о јавној својини, Закон о раду, Уредба о начину и 

контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, Уредба о поступку привремене 

обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне 

самоуправе, Инструкција о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања 

локалних јавних предузећа. 
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Организациона структура (шема) 

 

Основну унутрашњу организацију Јавног предузећа чине следеће радне јединице: 

- Радна јединица Заједнички послови, 

- Радна јединица Култура и спорт, 

- Радна јединица Економско финансијски послови. 

 У циљу успешног руковођења и извршења програмских и планских задатака, 

несметаног процеса производње програма и ефикаснијег планирања, у оквиру радних 

јединица Заједнички послови и Економско финансијски послови и према Правилнику о 

организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу спортско културни центар 

''Обреновац'', организују се следеће службе, односно целине: 

1. Радна јединица Заједнички послови: 

1. Служба општих послова 

2. Служба одржавања  

     3. Служба обезбеђења 

-   Радна јединица Култура и спорт: 

     1. Културни центар (Дом културе и Биоскоп "Палеж")                           

     2. Спортски центар (Спортска хала и Базени) 

-   Радна јединица Економско финансијски послови: 

     1. Служба финансија и књиговодства.                           

     2. Комерцијална служба 

     3. Служба угоститељства 

 Радним јединицама Јавног предузећа руководе лица распоређена на послове и 

радне задатке помоћника директора за поједине области пословања, са свим правима, 

обавезама и одговорностима, која им припадају по Статуту Јавног предузећа, Правилнику о 

организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу спортско културни центар 

''Обреновац'', налозима и овлашћењима директора Јавног предузећа. 

 Именовање, координацију и контролу рада напред наведених  лица врши директор 

Јавног предузећа. 

 Директор и лица са посебним одговорностима и овлашћењима образују стално 

радно тело - Колегијум директора Јавног предузећа, ради ефикасније и успешније 

организације руковођења и обављања програмских задатака. Колегијум је саветодавни орган 

директора. У раду Колегијума учествују координатори за одређене области пословања 

односно шефови служби и учествовање на колегијуму представља радну обавезу.  

 О раду Колегијума се води записник у који се уносе закључци, ставови и задужења. 

Закључак Колегијума је обавезујући за лица на која се односи. 

 Реализацију послова у оквиру радних јединица Јавног предузећа организују 

координатори за одређене области пословања и шефови служби. Именовање координатора и 

шефова служби врши директор предузећа. 

 

 

Извори финансирања пословања 

 

Предузеће се финансира око 56,5% приходима из буџета ГО Обреновац и општинских 

и градских секретаријата за спорт и културу, а остатак од 43,5% се финансира из сопствених 

прихода. 
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2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ 
 
Процена резултата за 2012. 

 

Јавно предузеће СКЦ очекује да ће остварити приходе до краја године у износу од 

112.820.000,00 динара, што је мање од планираних. Приходи код којих се очекује веће 

остварење у односу на план су приходи од школе пливања, реклама на базенима и спортској 

хали, а приходи који ће бити нешто мањи у односу на план су приходи од спорта, културе и 

угоститељских услуга. Јавни приходи ће бити остварени у износу од 56,50%. 

 

Анализа пословног окружења 

 

Спорт 

Капацитети наших спортских објеката су максимално искоришћени. У спортској хали   

редовно се одржавају тренинзи и утакмице локалних клубова у одбојци, кошарци и рукомету 

(свакодневно 08.00 – 24.00), као и поједине утакмице репрезентације у одбојци и разна 

првенствена и куп такмичења у кошарци, рукомету и борилачким вештинама  (каратеу, џудоу, 

кик боксу, самбоу и рвању). Базени су такође добро посећени, како затворени - током зимске 

сезоне, тако и отворени у летњој сезони, а тренинзи и утакмице се одвијају без летње паузе.  

Базени се користе од 07.00 ујутру до  02.00 после поноћи. Проценат наплате услуга је висок – 

преко 90%. И поред прихода, због контроле цена у јавним предузећима, немогуће је покрити 

трошкове одржавања објеката и радне снаге. Очекујемо да ће, поред низа такмичења  – 

турнира у сарадњи са рукометним, одбојкашким и карате савезима Србије, као и са Савезом 

параплегичара Србије, наши објекти и наредне године бити интересантни за припреме 

спортиста, млађих кошаркашких и одбојкашких селекција, а надамо се и репрезентација.  

 

Култура 

Култура је једна од делатности нашег предузећа, посебно значајан сегмент нашег рада,  

при чему и грађани и Градска општина имају велика очекивања. Од нашег ангажовања и  

активности у великој мери зависи креирање културног миљеа Обреновца.  Могућност да се у 

нашем објекту погледају позоришне представе, филмови, концерти, изложбе, књижевне 

вечери и трибине,  и то тако да сваког дана  буде понуђен најмање један програм, је велики 

задатак који СКЦ намерава да оствари и у наредној години. Такође, ми морамо да бринемо о 

корисницима и  публици, да је едукујемо, негујемо и сачувамо. Трудимо се да као 

институција културе реализујемо програме који су квалитетни и који промовишу стабилне 

традиционалне вредности.   

У наредној години најављују се гостовања реномираних позоришних кућа, где се 

очекује добра посећеност, међутим због високих цена квалитетних представа, у најбољем 

случају приходи покривају само трошкове представе. Због тога што се ништа битно није 

променило у борби против пиратерије, не очекује се значајно повећање прихода од филма, 

међутим због нашег ангажовања, и даље имамо филмске пројекције, што је велики успех  у 

односу на остатак биоскопа у Србији (изузимајући ужи центар Београда). У плану су 

разноврсни музички концерти, од класичне музике, популарне, џез, блуз, рок, панк, народне 

музике, балетски и фолклорни концерти, са гостовањима познатих музичара, као и  домаћих 

стваралаца.  Изложбе се одржавају током целе године, планирају се гостовања реномираних 

уметника, као и обреновачких академски образованих и аматерских сликара.  Такође, 

најављује се и одржавање неколико манифестација. 

Програми културе су непрофитни програми, они се не могу сами финансирати и 

важно је да новац који је усмерен од институција друштва иде тамо где треба, где су праве 

вредности. Наша жеља је да се изгради систем који ће награђивати рад, таленат, активност,  
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чиме се посебно позитивно утиче на младе људе, будуће нове ствараоце и конзументе 

програма културе. 

 

Процена ресурса јавног предузећа 

 

У саставу нашег јавног предузећа налазе се три објекта: Дом културе и спортова, 

биоскоп Палеж и објекат Базени (отворени и затворени). Процена вредности ових објеката, 

која је рађена 2006. године, износи око 6,5 милиона евра. Велики објекти захтевају 

континуирана улагања у одржавање, у која није много улагано од времена изградње.   

Последњих пар година је започето улагање у опрему, поправка постојеће и набавка 

нове, што такође треба наставити. Што се тиче информационих технологија, постоји нешто 

што је основно да би се делатност нормално одвијала – користе се рачунари са 

легализованим оперативним системом, сајт који се дневно ажурира, комуникација путем 

електронске поште...  

Највећи број запослених (77,03%) jе неквалификованих радника и са средњом 

стручном спремом. Проценат запослених преко 40 година старости је 77,03%. Више од 

половине запослених  има преко 20 година стажа, од којих су многи цео радни век провели у 

овом Јавном предузећу. 

 

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА 
  
Ценовна стратегија (у прилогу табела плана кретања цена за 2013. у складу са 

инструкцијама) 

 

Цене услуга у нашим објектима, и пре успостављања контроле цена, биле су ниже 

него у сличним објектима у окружењу.  

 И наредне године је предвиђена контрола политике цена. По нашем мишљењу, ове 

цене не треба да буду под контролом, јер не утичу на инфлацију, а и нису основна животна 

потреба. Наше услуге (спорт и култура) грађани користе у складу са својим финансијским 

могућностима. 

Цене које ми плаћамо за средства за свакодневно и инвестиционо одржавање  наших 

објеката су тржишне, тј. нису ограничене никаквим уредбама. С друге стране, цена нашег 

коначног производа – цене нашег сата у спортској хали, на базену или цене улазнице 

програма су ограничене. 

 

Позиционирање на тржишту 

 

Наше програмске активности су од ширег друштвеног значаја и не могу  се поредити 

са осталим робама и услугама које се налазе на тржишту.  Бројни су програми које 

организујемо су бесплатни за кориснике, у жељи да буду доступни што већем броју 

Обреновчана. 

 

План промотивних активности 

 

Рекламирање наших програма врши се на више начина:  

1. ТВ (локална ТВ МАГ, Студио Б, РТС), 

2. радио (локални Радио Обреновац), 

3. штампани медији (Обреновачка хроника), 

4. непосредно оглашавање путем рекламних паноа, флајера, билборда и сл 

5. Web презентација (сајт www.obrenovac-info.co.rs се свакодневно ажурира), 

http://www.obrenovac-info.co.yu/
http://www.obrenovac-info.co.yu/
http://www.obrenovac-info.co.yu/
http://www.obrenovac-info.co.yu/
http://www.obrenovac-info.co.yu/
http://www.obrenovac-info.co.yu/
http://www.obrenovac-info.co.yu/
http://www.obrenovac-info.co.yu/
http://www.obrenovac-info.co.yu/
http://www.obrenovac-info.co.yu/
http://www.obrenovac-info.co.yu/
http://www.obrenovac-info.co.yu/
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6. е-mail-ом, 

7. путем фејсбука www.facebook.com/obrenovac, 

8. SMS поруке шаљемо сталним корисницима.. 

 

 

 

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ  

 

 

 Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су: 

- у случају болести запосленог или члана његове породице која изискује веће трошкове 

у поступку дијагностицирања (снимање скенером, магнетна резонанца, лекарски 

прегледи и слично) односно одржавања здравственог стања и способности 

(ортопедска помагала и др.) 

- за случај неопходне здравствене рехабилитације запосленог или члана његове 

породице у одговарајућој здравственој установи која не може да се обезбеди из 

средстава обавезног социјалног осигурања 

- за случај теже инвалидности запосленог или члана његове породице коју је утврдио 

надлежан орган и који захтева повећање трошкова у смислу одржавања здравствених, 

професионалних и радних способности. 

 

Приликом исплате наведене солидарне помоћи исплатилац је дужан да има доказе 

о правној и медицинској основаности давања солидарне помоћи (извештај здравствене 

установе, рачуни, оверене изјаве и др.) 

- примања запослених по основу солидарне помоћи за случај болести, здравствене 

рехабилитације или инвалидности запосленог лица или члана његове породице 

утврђују се у висини (неопорезивог износа), а највише до висине износа 2 просечне 

зараде у Републици Србији 

- у случају смрти запосленог или члана уже породице, односно других чланова његове 

породице или пензионисаног радника. Члановима уже породице, у смислу закона о 

раду сматрају се брачни друг и деца запосленог. Други чланови породице запосленог 

сматрају се родитељи, браћа, сестре, уници и сл. приликом исплате наведене помоћи 

запослени је обавезан да достави уз захтев за одобравање ове помоћи извод из књиге 

умрлих, веродостојни документ о трошковима сахране и сл. 

 

Послодавац  може ову помоћ исплатити у висини трошкова погребних услуга (у 

 висини неопорезивог износа) а највише до 2 просечне зараде у Републици Србији 

- у случају помоћи за ублажавање последица елементарних непогода или других 

ванредних догађаја (поплава, одрон, град, земљотрес, пожар, ратна разарања и сл.) 

може се исплатити до висине стварно настале штете уз приложену документацију 

(записник МУП-а, записник стручне комисије, процењени износ штете и сл.), а 

највише до 2 просечне зараде у Републици. 

 

Критеријуми за  коришћење средст ава за  спорт ске активности  

 

Средства за спортске активности могу се издвојити у следећим случајевима:  

-  за организовано слање радника на радничке спортске игре  

- помоћ клубовима са територије ГО Обреновац у организовању међународних 

спортских догађаја. 

 

http://www.facebook.com/obrenovac
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Укупан износ средстава који се у једној календарској години може издвојити за ове 

намене не може прећи износ од 1% од трошкова рада ЈП спортско културни центар 

''Обреновац'' у тој календарској години. 

 

 
Критеријуми  за  коришћење  средстава  за  репрезентацију  

 

Средства за репрезентацију могу се издвојити за следеће намене: 

- трошкове кафе, чаја и безалкохолних пића за пословне партнере, странке, делегације 

МЗ и друштвене организације 

- трошкови пословних ручкова са преставницима других јавних предузећа, пословних 

партнера, оснивача домаћих и страних делегација 

- трошкови куповине поклона мање вредности  

- трошкови прославе дана предузећа. 

 

Укупан износ средстава који се у једној календарској години може издвојити за ове 

намене не може прећи износ од 1,5% од трошкова рада ЈП спортско културни центар 

''Обреновац'' у тој календарској години. 

 

Критеријуми за коришћење средстава за пропаганду (информисање) 

 

Средства за пропаганду (информисање ) могу се издвојити за следеће намене: 

- коришћење медија (штампаних, радија, телевизије) за објављивање информација о 

активностима Јавног предузећа СКЦ  ''Обреновац'' 

- израда пропагандног материјала (летака, брошура, билтена) којим се рекламирају 

културне, спортске и остале услуге 

- одржавање web сајта ЈП спортско културни центар ''Обреновац'' 

 

Укупан износ средстава који се у једној календарској години може издвојити за ове 

намене не може прећи износ од 1% од трошкова рада ЈП спортско културни центар 

''Обреновац'' у тој календарској години. 
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4. ПРОГРАМ РАДА 
 

4.1. ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ 
 

Позоришни програм 

У 2013.г. се планира седам до десет већих позоришних представа у извођењу познатих 

позоришта. Позоришне представе за децу које организујемо викендом су добро прихваћене и код 

деце и код родитеља, па ће се и ти програми планирати једном месечно.  

Наставићемо сарадњу са обреновачким аматерским позоришним трупама – Групом 

«Ћоше». «Паско пројектом» «Малим аматерским театром» и другима. 

Позоришни програми се одвијају  у великој и малој позоришној сали и ређе у у сали 

биоскопа «Палеж». 

 

Филмски програм 

За наредну годину се планира приказивање филмова викендом и то око 80 наслова са око 

150 пројекција. Филмови за децу ће се приказивати суботом и недељом у подне. Пратићемо 

фестивале, попут «ФЕСТ» и «Кидс фест» организацијом ревија са истих као и до сада. Проблеми 

са биоскопским приказивањем филмова остају (пиратерија, економска криза и сл), али у 

Обреновцу биоскоп последњих година ипак опстаје.  

 

Музички и естрадни програм 

У 2013. години планира се двадесетак програма популарне музике, уметничке (класичне и 

џез) музике, балетски и фолклорни концерти. Гостоваће разни извођачи - од ученика основних 

музичких школа.до славних имена. Организација ових програма имаће  и едукативни карактер са 

циљем неговања младе публике и развијању музичке културе, уз учешће гостујућих, али и 

локалних музичара.  

 

Манифестације 

Ово је програмски сегмент који највише зависи од наручиоца, оснивача, буџета општине и 

Града, али и заинтерсованих суорганизатора, иницијатора, спонзора и донатора. 

Јануар: У организацији обреновачких школа 27. јануара се одржава програм поводом 

школске славе Свети Сава. 

Фебруар-март:  Традиционална ревија филмова «ФЕСТ 2013.» у позоришној сали  са 7-10 

филмова који ће се приказивати у позоришној сали. 

Април: «Дан Рома» се обележава 8. априла програмом који  је посвећен животу ромске 

популације. Одржаће се  пригодни програм  уколико постоји иницијатива неке од ромских 

организација и заједница, као и за организацију меморијала «Александар Аца Шишић». 

«Дани Београда» је градска манифестација која ће се обележити пригодним програмима 

уколико буде интересовања и средстава. 

Такмичење рецитатора и драмски група, за ученике обреновачких школа на 

општинском нивоу, као предтакмичење за градско и републичко такмичење обично има око 100 до 

150 учесника – ученика основних и средњих школа. 

Мај: Државно првенство у модерном плесу, у организацији Центра за савремену игру 

балет «ИДЕА»и Асоцијације плесних организација Србије се одржава у позоришној сали са 

великим бројем учесника (500-600).  

Сајам књига, у нашој организацији, се планира у 2013.години, као и претходних година, у 

холу дома културе са 15- 20 излагача, издавача из земље и «региона».       

Јун:  Дан музике  је 21. јуна 2013.године, када ће се свирати и певати на отвореним и 

затвореним сценама и обележити први дан лета и «светски» дан музике.  

      Фестивал дечјих фолклора поводом општинске славе «Тројице» као званична  
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манифестација ГО Обреновац, траје 3 дана, током које гости обреновачких фолклорних група из 

земље и иностранства одржавају концерте  у позоришној сали СКЦ и на градском тргу, дефилују 

кроз град, са великим бројем учесника (300-500). 

Јул-август-септембар: «Обреновачко лето» је манифестација са «стажом» од преко 20 

година и која се одржава уз помоћ ГО Обреновац током лета најчешће на отвореном у башти 

испред дома културе. За 2013. годину би требало планирати средства унапред и предвидети 

динамику и садржај програма. Леп пример је манифестација «Бојчинско лето» у «комшијској» 

општини Сурчин.  

Август: у оквиру програма манифестације «Обреновачко лето» одвија се и ликовна 

колонија «Забран 2013», затим цео летњи програм се заокружује посебном манифестацијом, која 

је наследник некадашњих «Милошевих дана», а то је општинска манифестација «Међународни 

сусрети 2013.г.» од 25. до 29. августа. ''Међународни сусрети'' сем фолклорних програма 

обухватају и бројне пратеће програме – етно сајам на Тргу, вече виолине, вече националне 

кухиње, сусрете привредника и туристичких радника итд. Све ове манифестације се морају 

планирати  месецима унапред, ако не одмах по завршетку и евалуацији претходне. ЈП «СКЦ» се 

појављује или као организатор («Обреновачко лето») или као сервис («Међународни сусрети»), у 

сваком случају је незаобилазна инстанца у организацији ових манифестација.       

Септембар: «Дани европске баштине» – је европска манифестација која се одржава у 

градовима широм Европе, десетак дана током септембра, са програмима посвећеним очувању 

европске културне разноликости. То је манифестација на којој учествујемо у складу са 

могућностима, јер нас Град Београд од 2009.г. више финансијски не подржава. 

Октобар: «Дечја недеља» се обележава у првим данима октобра програмима намењеним 

деци и издваја се новац од улазница за помоћ најмлађима или се оне не наплаћују, па се тако деца 

мобилишу да посећују културне програме. 

Новембар: «Дечји филмски фестивал» или «Кидс фест», који се одржава током једне 

недеље у Београдским биоскопима, се у нашем биоскопу одвија распоређен на више седмица по 

један филм, што се показало као боље за бројнију посету.  Публику (децу и родитеље) највише 

привлаче филмови синхронизовани на наш језик.  

Децембар: Током децембра се одвијају бројни завршни програми разних организација и 

наших сталних корисника, као и пригодни програми везани за крај календарске године. 

Обележавање «имендана» Обреновца 20. децембра се одвија у нашим просторима (позоришна 

сала, галерија...). 

 

Ликовни програм  

У галерији дома културе током целе године се смењују изложбене поставке, захваљујући 

доброј сарадњи са ликовним уметницима, студентима уметничких академија и младим ауторима. 

У плану за 2013.г. је предвиђено 12. самосталних, 5 колективних и једна изложба из «легата». 

Организација ликовне колоније «Забран 2013» је, такође, посао ЈП «СКЦ Обреновац». У оквиру 

едукативног програма галерије планира се школа цртања и сликања за децу и омладину,  као и 

курс из историје модерне уметности. Аплицирали смо и за средства Министарства културе 

Републике Србије и Секретаријата за спорт и омладину Града Београда који би требало да подрже 

наше ликовне програме. Сви ликовни програми су бесплатни за посетиоце. 

 

Књижевни програм  

У плану за 2013. годину је око 10-12 књижевних програма заједно са «Сајмом књига». 

Важан сегмент рада културног центра јесте организација књижевних вечери и промоција 

књижевних и научних дела и издања. Планирамо и наставак сарадње са удружењима писаца и 

песника и «Омладинским књижевним клубом». Сви књижевни програми су бесплатни за 

посетиоце. 
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Трибине 

Очекује нас и у 2013. години организовање трибина са различитим темама: друштвеним, 

културним, едукативним, еколошким, здравственим и  из других области. У сарадњи са ГО 

Обреновац, ЈП за заштиту и унапређење животне средине, Националном службом за 

запошљавање, основним и средњим школама и обдаништима Обреновца планирамо наставак 

сарадње различитих тематских трибина. Трибине се одржавају и у сарадњи са невладиним 

организацијама, удружењима грађана, појединцима итд. Све трибине су бесплатне за посетиоце. 

 

Класична (уметничка) музика   

Овај програмски део издвајамо, јер се ради о едукативном програму који је од посебног 

значаја. Сарадња коју имамо годинама са Филхармонијом младих «Борислав Пашћан», 

Краљевским гудачима «Св. Ђорђа», музичким школама «Ватрослав Лисински», «Станковић», «Б. 

Вучковић» итд. показала је да се са малим финансијским средствима може направити квалитетан 

програм. Истурено одељење  МШ »В. Лисински«  ради под нашим кровом од 2009.године у 

старом биоскопу «Палеж» и то без плаћања закупа простора чиме додатно помажемо младе у 

музичкој едукацији. 

СКЦ Обреновац располаже са два пијанино-клавира. Постоји намера да купимо концертни 

клавир, којем је одавно место у нашој кући на сцени позоришне сале, која је и престижна 

концертна дворана у широј околини. 

Сви концерти класичне музике су бесплатни за посетиоце. 

 

Балетска школа и плесни клуб «ИДЕА» 

СКЦ пружа простор за наставу модерног, али и класичног балета већ пуних 30 година. И у 

2013. години ''Идеа'' ће наставити са радом у устаљеним терминима, око 60 сати месечно током 

школске године. Поред два редовна концерта годишње школа модерног балета учествује на 

општинским приредбама, огранизацији државног првенства у модерном балету итд. 

 

Хорови 

«СКЦ» и у 2013.години планира да настави да пружа услуге коришћења простора и 

подршке и обреновачким хоровима: малом мешовитом дечјем хору «Круна од нота» са 4 редовне 

пробе недељно, затим хору «Обреновачке девојке» (од скора придруженом члану Центра за 

очување традиције и културе «ТЕНТ») са 4 редовне пробе недељно, а помаже и рад  обреновачког 

црквеног хора «Св. Јаким и Ана». 

 

Музички студио за вежбање 

Музичари као појединци, али и као чланови музичких група користе студио «Магацин», по 

приступачној цени, за вежбање и за снимање «демо» снимака, као и за припрему наступа и 

концерата. Ова услуга има своје редовне кориснике, олакшава рад искусним музичарима и 

подстиче младе таленте.     

 

Музички програми у малој сали («Кул клаб») 

И у наредној  години се планирају концерти алтернативних бендова и рок група у малој 

сали викендом, као што је то била пракса и до сад. Обреновачки бендови који вежбају у музичком 

студију са задовољством одржавају концерте и позивају госте, такође младе групе, које радо 

наступају. Да би програми били што приступачнији публици, концерти алтернативних бендова су 

углавном бесплатни за посетиоце.  

 

«Арт+ клуб» 

У простору испред испред галерије СКЦ налази се ''АРТ+ клуб'', место за окупљање 

уметника и љубитеља уметности, а и погодан је простор за организовање других активности  
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попут: акустичног музичког програма, презентација, радионица, видео пројекција и др. Сви 

програми у овом простору су бесплатни за посетиоце. 

 

Креативне радионице 

Очекујемо реализацију креативних радионица, у нашој организацији, за које средства 

одобрава Секретаријат за спорт и омладину Града Београда. Обреновачка Канцеларија за младе у 

више наврата организовала програме са великом бројем креативних радионица за младе током 

школске године и током распуста. Радионице су бесплатне за кориснике, а ми за радионице које 

организује КзМ не наплаћујемо простор.  

 

Аматерско позориште 

 

«Мали аматерски театар» или скраћено »МАТ» током 2013. године  планира припрему 

репризних представа «Чудо у шаргану» и «Змај Огњен» као и премијеру представе «Сабирни 

центар». 

«Поетски театар» је постао придружени члан Центра за очување традиције у културе 

«ТЕНТ» и наставља са радом као њихова секција најчешће у простору старог биоскопа «Палеж» 

са редовним пробама 5 пута недељно. 

Драмска група «Ћоше» у 2013.години планира припремање представа, репризних и нових 

са пробама које се одржавају у две групе 3 до 4 пута недељно. 

«Паско пројекат» (извођачка уметничка сцена Обреновца) за 2013.г. припрема репризне и 

премијерне програме, као и семинаре и радионице за младе уз учешће гостију из земље, региона и 

са сталним партнерима из Ливерпула (УК) и Бускеруда (КН) у сарадњи са ГО Обреновац.  

Сва аматерска позоришта бесплатно користе простор. 

 

Културно уметничка друштва, друштва грађана и закупци 

У просторима «СКЦ» своје редовне пробе као стални закупац има Центар за очување 

традиције и културе «Термоелектране Никола Тесла» и то 5 пута недељно редовних проба,   плус 

концерти са 100 сати проба месечно покривених уговором и закупом гардеробе. Планира се 4-6 

концерата и 3 фестивала годишње, самостално и са гостима из иностранства. Наши корисници су, 

повремено, и остала културно-уметничка друштва из Обреновца и околине: КУД «Драган 

Марковић» Забрежје, КУД «Стублине», КУД «Прва искра Барич», КУД »Круна» Велико Поље, 

«Милоје Бељинац» Скела итд. 

   

Школе шведског и финског језика  ће и током 2013. године одржавати часове у простору 

музичко-језичког кабинета «СКЦ». Бесплатно користе простор. 

 

Општинска канцеларија за младе ће и током 2013.г. као закупац користити простор тзв. 

«старог маркетинга». ЈП «СКЦ Обреновац»  ће уступати младима своје просторе бесплатно за 

активности КзМ, као што су нпр. трибине, семинари, курсеви, радионице, концерти, филмске 

пројекције исл. 

 

Музичка школа «Ватрослав Лисински»  ће и у наредном периоду користити простор у 

биоскопу «Палеж» за одржавање редовних часова свог истуреног одељења. Музичкој школи не 

наплаћујемо закуп за коришћење простора. 

 

Сарадња са обдаништима, основним и средњим школама 

«СКЦ  Обреновац» уступа своје просторије, без накнаде – малу и велику позоришну салу, 

за пробе, приредбе и представе, које организују обданишта, основне и средње школе са територије 

општине Обреновац. Школске драмске групе ће и следеће године моћи да користе наше просторе 
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за своје пробе и програме. Гимназија у Обреновцу има три драмске групе: Групу «Круг 6» која 

игра на француском језику, другу која игра на руском и трећу која игра на српском језику, а ту су и 

групе техничке школе и други. 

 

Остали корисници 

Одељење унутрашњих послова Обреновац (МУП РС, Полиција) има 1 до 2 пута месечно 

састанке у нашим просторијама (биоскоп «Палеж») без наплате закупа.  

Национална служба запошљавања, Предузетнички центар, Дом здравља, удружења 

грађана, фирме и предузећа, политичке странке и други, такође користе наше просторе за 

реализацију својих активности.      

 

 
4.2. СПОРТСКИ ЦЕНТАР 

 
ХАЛА СПОРТОВА 

 
ШКОЛСКО ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ  

 

ШКОЛЕ - Очекујемо да се у наступајућој школској 2012/13. години у спортској хали ЈП СКЦ 

Обреновац омогући ученицима "Техничке школе" реализација једног дела наставе физичке 

културе. Обим наставе би био сличан оном који је остварен прошлих година, а то је око 580 

часова. 

Планирамо и сарадњу са установама које се баве образовањем деце са хендикепом са 

територије ГО Обреновац.   

 

ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОМ СПОРТУ     Организовање турнира за ученике обреновачких 

основних и средњих школа и то у најпопуларнијим спортовима: кошарци, одбојци и 

рукомету. Од 2011. се организује и  "Мала олимпијада" спортско такмичење за ученике 

нижих разреда основних школа. За ове програме неопходно је одвојити око 50 сати. 

 

ПРОГРАМИ ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ   Уназад неколико година "Дечја олимпијада"постаје можда 

и највећа манифестација гледано на број  учесника, као и на интересовање публике. С 

обзиром да учествује већи број предшколских установа,  а да се врше припреме за такмичење 

потребно је око 100 сати. 

 

РЕКРЕАТИВНИ ПРОГРАМИ    Највећим делом су намењени запосленима и то највише у ТЕ  

''Никола Тесла'',  ''Драган Марковић'',  ЈКП Обреновац и ЈКП Водовод и канализација. Биће 

организовани програми захваљујући Градском секретаријату за спорт и омладину и ГО 

Обреновац које би суфинансирале програме и то за различите категорије корисника као што 

су ученици основних и средњих школа, студенти, пензионери... 

 

СПОРТСКИ  КЛУБОВИ   Неопходни термини за одржавање тренинга и утакмица 

обреновачких клубова:  

 

                    Женски РК Раднички                   315 

                    ОК Тент                                        900 

                     Мушки РК Раднички                  315 

                    Кошаркашки Клуб  Раднички     674 

                    Школе фудбала                             180 
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ТУРНИРИ   Уназад неколико година један део турнира превазишао је локални карактер и то 

по масовности,  дужини трајања као и присуству екипа из ширег подручја. Ту пре свега 

мислимо на међународне турнире као што су: "Меморијал Владе Ђукића","Турнир градова" у 

одбојци, "Трофеј Обреновца" у каратеу, фудбалски турнири Обреновца 1905. Неопходно 

време за реализацију турнира је око 80 сати. 

 

ОСТАЛИ ПРОГРАМИ   На спрату спортске хале издаје се простор који се користи за спортске 

активности које су намењене првенствено женској популацији, које, захваљујући томе, имају 

прилике да бирају између програма јоге, пилатеса, тае боа, зумбе и сродних програма  

рекреативног типа. 

 
БАЗЕНИ 

 

 
Школски рекреативни програм 

 Извођење наставе физичког васпитања за ученике Техничке школе из Обреновца у 

току школске године - 500 сати  

 Обука у пливању деце предшколског узраста  ПУ ''Перка Вићентијевић''  у летњем 

периоду – 50 сати 

 Акција ''Трећи час''  за ученике основних школа са територије општине Обреновац 

у зимском периоду – 567 сати 30мин.  

 Школски зимски распуст – 40 сати рекреативног пливања и обуке непливача                

 Сарадња са дневним боравком за децу ометену у развоју – 24 сата 

 

 

Спортски клубови 

 Ватерполо пливачки клуб – 1100 сати тренинга и 50 сати утакмица 

 Клуб за синхроно пливање ''ТЕНТ'' - 200 сати тренинга  и 10 сати такмичења 

 Ватерполо клуб ''Земун'' – 8  сати утакмица 

 Ватерполо клуб ''Шабац'' – 28 сати тренинга и 8 сати утакмица 

 Припреме спортских клубова са територије општине Обреновац – 50 сати 

 (фудбалски, рукометни, одбојкашки и џудо) 

 Тренинзи боксерског клуба ''Раднички'' – 1сат 30 мин. дневно (радним данима) 

 Рекреација и релаксација чланова спортских клубова у оквиру припрема 

                

Рекреација грађана 

 Рекреација жена  - 96 сати 

 Ноћно купање -  250 сати 

 Рекреативно пливање – 16 сати 30 мин./недељно (у зимској сезони) 

 Рекреативно пливање са употребом сауне – 4 сата 30 мин./недељно (у зимској 

сезони) 

 Обука непливача и школа пливања – 170 сати 

 Рекреативно пливање (летњи базен) – 9 сати дневно  

 

Рекреација радних колектива 

 СП Ласта – 40 сати 

 ТЕ ''Никола Тесла'' – 45 сати  

 Специјалне антитерористичке јединице – 80 сати 
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   Манифестације 

 

 Првенство Србије за јуниорке у синхроном пливању – 4 сата 

 Ватерполо турнир поводом Дана ТЕ ''Никола Тесла'' – 6 сати 

 Припреме Ватерполо репрезентације Србије – 22 сата 

 Ватерполо турнири за млађе категорије – 50 сати 

 Ватерполо турнири за жене – 12 сати 

 Првенство обреновачких основних школа у пливању – 16 сати 

 

У 2013. години очекује се наставак сарадње са Ватерполо и Пливачким савезима, 

Савезом за синхроно и уметничко пливање и то кроз организовање већег броја такмичења 

турнирског типа, кампова, припрема репрезентација и клубова итд.  
 

 

 

 Пратећи садржаји 
 У оквиру објекта ЈП СКЦ ''Обреновац'' – Спортска хала постоји специјалистичка 

ординација спортске медицине у закупљеној пословној просторији предузећа, која пружа 

услуге свим обреновачким спортистима и другим корисницима услуга. Ординација има сву 

потребну терапеутску опрему за рад, односно  технички је опремљена и за специјалистичке 

третмане (ласер, ултразвук, вакумска, кварцна и магнетна терапија), те је као таква апсолутно 

оспособљена за покривање свих термина адекватним мерама здравствене заштите. У оквиру 

објекта ''Базени'' постоји амбуланта за коју се ангажују лекари сваке године, ради пружања 

лекарских услуга, а на основу прикупљања понуда, избором најповољнијег понуђача, ради 

безбедности корисника базена.   

 

4.3. УГОСТИТЕЉСТВО  И ПРАТЕЋЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 

 

 С обзиром да је  ресторан на базену издат у закуп, рад службе угоститељства у 2013. 

години ће се свести на рад бифеа у објекту досадашњег ресторана у Дому културе. 

Угоститељство у оквиру ЈП СКЦ ''Обреновац'' је пратећа, а не основна делатност, па је   

служба замишљена и оспособљена као пратећа служба која својим услугама прати спортске и 

културне активности које се одвијају у нашем објекту. 

 

  

 

4.4. ТЕХНИЧКА РЕАЛИЗАЦИЈА, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО  ОДРЖАВАЊЕ 
 

У наступајућој 2013. години планирани су следећи радови инвестиционог и техничког 

одржавања:  

 

Дом културе  и спортова 

 

1. Реализација пројекта -Нужна расвета и дојава пожара 

2. Електро инсталације -преглед свих електро ормара. Након прегледа односно 

дефектаже отклонити неисправности заменом потребних елемената и израдити 

једнополне шеме ормара изведеног стања  

3. Ремонт топлотне подстанице Дома културе  

4. Видео надзор 
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5. Фасада  

6. Чишћење хаубе, аксијалног вентилатора и канала вентилације ресторана Дома културе  

7. Ремонт хидрантске инсталације - замена вентила зидних хидраната  

       

Објекат Базени 

 

1. Санација равног крова затвореног базена 

2. Санација прелива отвореног базена  

3. Ремонт арматуре у кружном прстену спољног развода воде и ремонт или замена 

надземних хидраната  

4. Санација носача стаклених површина затвореног базена 

5. Ремонт филтера затвореног и отвореног базена са заменом испуне - замена прскалица 

дизни, антикорозивна заштита, ремонт или замена лептир затварача и њихових 

редуктора на филтерима, замена манометара, ремонт или замена озрачних вентила 

филтера, антикорозивна заштита припадајућег цевовода, оспособљавање компресора 

за прање филтера  

6. Ремонт система заштите циркулационих пумпи – висок-низак ниво воде  

7. Довођење у функционално стање аутоматске допуне компезација - замена 

регулационих и блок вентила, аутоматска допуна  

8. Набавка и уградња опреме за детекцију и неутрализацију хлора  

9. Чишћење канала вентилације затвореног базена, гардероба и ресторана  

10. Ремонт система грејања базена (ремонт пумпи, измењивача арматуре, заштита 

цевовода) 

11. Реконструкција грејних тела грејача чеоних стаклених површина базенске хале 

12. Стављање у функцију грејача у вентилационим коморама  - набавка циркулационих 

пумпи комора на затвореном базену  

13. Замена керамичких плочица платоа затвореног базена, прелива затвореног базена и 

санација преливног канала затвореног базена  

14. Кречење базенске хале 

15. Санација-замена комбинованог бојлера за грејање санитарне воде затвореног базена и 

ресторана Базени  

16. Ремонт свих електро ормара  - замена контактора, прекидача након дефектаже и 

израда једнополних шема електро ормара изведеног стања  

17. Ремонт (постављање нових светиљки) спољне расвете Базена  

 

      Биоскоп ''Палеж'' 

 

1. Сређивање мокрог чвора  

2. Проширење бине 

3. Ремонт електричних инсталација у кино кабини биоскопа 

4. Поправка крова биоскопа, замена окапница, олука кишне канализације 

5. Дигитализација биоскопа и биоскопско платно 

 

         Мала сала 

 

1. Реновирање бине - под бине, осветљење, завеса  

 

       Спортска хала 

 

1. Кречење спортске хале 
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2. Санација стаклених површина спортске хале 

- дихтовање, анти корозивна заштита  

- санација оштећења 

3. Санација вертикала кишне канализације 

- санација оштећења 

- топлотна изолација 

4. Климатизација спортске хале 

5. Звучна изолација  

6. Семафор 

 

       Позоришна сала 

 

1. Замена седишта у партеру 

2. Реконструкција бине 

3. Климатизација 

4. Звучна изолација  

5. Биоскопско платно 

6. Расвета – озвучење 

7. Сервис сценске опреме 

 

Извођење  радова инвестиционог и техничког одржавања зависиће од прилива  

средстава намењених за њихову реализацију. 

  

         Соколски дом 

    

          Објекат ''Соколски дом'' је Скупштинском одлуком прешао у нашу надлежност, али још 

увек није извршена примопредаја објекта, па се не може рећи ништа о радовима који је 

неопходно извршити у том објекту. 

 

 

5. КАДРОВИ 
 
Табела по квалификационој структури 

 
Р.бр. Квалификациона 

структура 

План 

2012 

Процена 

2012 

План 

2013 

Индекс 

4/3 5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. НК (I, II) 13 12 12 92,31 100,00 

2. ССС (III, IV) 46 45 45 97,83 100,00 

3. ВС (VI) 6 8 8 133,33 100,00 

4. ВСС (VII) 9 9 9 100,00 100,00 

5. магистри      

6. доктори наука      

 Укупно 74 74 74 100,00 100,00 

 

Број запослених – укупно 74 

- основна делатност 54 

- администрација 17 

- менаџмент 3 
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Табела по годинама старости 

 
Р.бр. Године 

старости 

План 

2012 

Процена 

2012 

План 

2013 

Индекс 

4/3 5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. До 20 0 0 0   

2. 20 - 30 1 1 1 100,00 100,00 

3. 31 - 40 17 16 16 94,12 100,00 

4. 41 - 50 32 31 31 96,88 100,00 

5. Преко 50 24 26 26 108,33 100,00 

 Укупно 74 74 74 100,00 100,00 

 

Табела по годинама стажа 

 
Р.бр. Године 

стажа 

План 

2012 

Процена 

2012 

План 

2013 

Индекс 

4/3 5/4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. до 10 12 10 10 83,33 100,00 

2. 11 – 20 19 21 21 110,53 100,00 

3. 21 – 30 34 29 29 85,29 100,00 

4. преко 31  9 14 14 155,56 100,00 

 Укупно 74 74 74 100,00 100,00 
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Инвестиције 

Због недостатка финансијских средстава нису планиране веће инвестиције у 2013.години, 

планирано је инвестиционо одржавање  и то: антипаник расвета 3.000.000,00, реконструкција 

пода позоришне сале 3.000.000,00, набавка биоскопског платна 1.000.000,00 динара, набавка 

дигиталног биоскопа 3.000.000,00 и звучна изолација зида 500.000,00 динара. 

 

  

Политика запослености и зарада  

 

План трошкова зарада и других примања за 2013. годину према инструкцијама надлежних 

органа. 

 

 

 

А     МАСА ЗАРАДА 

1. маса планираних зарада за 2012. 

   (износ са ред.бр.1 Образац ППОД 

     при коначној исплати)     44.953.766,00 

     

                           

укупно       44.953.766,00 

2. пројектована маса зарада за 2013. 

                 

       укупно                                                                         46.637.230,00 

       - од тога пословодство      1.848.000,00 

      - остали запослени     44.789.230,00 

  

3. доприноси на терет послодавца за 2013. 

        8.348.065,00 

 

Б    МАСА ЗА ДРУГА ПРИМАЊА 

1. јубиларне награде 

   - план 2012.          840.000,00 

   - пројектована маса за  2013. (у 2013. години право  

на јубиларну награду имају 6 радника за 10 година 

рада у предузећу, 1 радник за 20 година рада у предузећу 

 и 3 радника за 30 година рада у предузећу. По  

Колективном уговору за 10 година  
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у висини до 1 просечне зараде у предузећу, а за  

20 година и више у висини до 2 просечне зараде 

 у предузећу)                                                 715.245,00 

 

2. солидарна помоћ 

      - план 2012.                                                                          63.92000 

      - пројектована маса за  2013.                                             67.436,00 

3. уговори 

      3.1. ауторски уговори 

           - план 2012.      1.231.912,00 

           - пројектована маса за  2013.   1.299.675,00 

      3.2. уговори о делу 

           - план 2012.          17.201,00 

           - пројектована маса за  2013.                                    18.147,00 

      3.3. уговори о повременим и привременим пословима 

           - план 2012.                                                                   127.840,00 

           - пројектована маса за  2013.                                      134.870,00 

   3.4. управни и надзорни одбор 

           - план 2012.                                                                1.419.418,00 

     - пројектована маса за  2013.                                     1.200.000,00 

 

 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ЗАРАДА ПОСЛОВОДСТВА ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ''ОБРЕНОВАЦ'' 

 

Пословодство ЈП СКЦ ''Обреновац'' чини директор. 

Критеријуми за одређивање зараде пословодства: 

1. Одговорност у раду 

2. Одговорност у одлучивању 

3. Самосталност у одлучивању 

4. Сложеност послова 

5. Стручност 

 

 Висина зарадe директора нa месечном нивоу у нето износу не може прећи износ од 

105.000,00 плус минули рад.  

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ НАКНАДА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СКЦ ''ОБРЕНОВАЦ'' 
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Критеријуми за обрачун фиксног дела накнаде: 

1. Присутност на седницама, 

2. Испуњеност свих обавеза које проистичу из Закона, одлука оснивача и потреба 

пословања предузећа. 

 

Фиксни део накнаде исплаћује се месечно, а висина му је у нето износу за сваки месец: 

8. за председника Управног одбора 10.000,00 динара, 

9. за чланове Управног одбора 8.000,00 динара, 

10. за председника Надзорног одбора 8.000,00 динара, 

11. за чланове Надзорног одбора 6.000,00 динара. 

 

Променљиви део накнаде утврђује се на крају календарске године на бази остварења плана 

прихода и не може бити већи од 9% од фиксног износа.  Исплаћује се у наредној години и то 

на следећи начин: 

1. Ако је план прихода остварен са 95% и више, променљиви део ће се исплатити у износу 

од 90%, 

2. Ако је план прихода остварен 100% и више, променљиви део се исплаћује у износу од 

100% 

 

 

                                                                                                         Директор 

                                                  

                                                                                                    Милош Грујић с.р 
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ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2012. - План                                                                                                 (новчани износи у динарима) 

 

 

 

МЕСЕЦ 

ЗАРАДА (из 

ППОД и ЗИП 

образаца) 

Исплате по 

уговорима 

Друга примања 

(јубиларне 

награде, солид. 

помоћ, 

отпремнине) 

Накнада трошкова 

(за службена 

путовања, за 

долазак и одлазак 

са рада и за рад на 

терену) 

Зарада из добити 

(дивиденда) 

Број 

запослених 

Број лица 

ангажованих 

по уговору 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Јануар 3.670.271,00 290.000,00  292.466,00  74 15 

Фебруар 3.503.440,00 214.000,00 20.000,00 289.170,00  74 11 

Март 3.670.271,00 214.000,00  302.466,00  74 11 

Април 3.643.578,00 214.000,00 20.000,00 289.170,00  74 11 

Мај 3.990.586,00 214.000,00  315.760,00  74 11 

Јун 3.643.578,00 214.000,00  289.170,00  74 11 

Јул 3.817.082,00 214.000,00 10.000,00 302.466,00  74 11 

Август 3.990.586,00 290.000,00  315.760,00  74 15 

Септембар 3.470.073,00 214.000,00  275.878,00  74 11 

Октобар 4.026.501,00 214.000,00 840.000,00 315.758,00  74 11 

Новембар 3.851.436,00 214.000,00  292.466,00  74 11 

Децембар 3.676.370,00 290.378,00 13.920,00 289.170,00  74 15 

УКУПНО: 44.953.772,00 2.796.378,00 903.920,00 3.569.700,00    
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ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2012. – Процена                                                                                                    (новчани износи у динарима) 

 

 

 

МЕСЕЦ 

ЗАРАДА (из 

ППОД и 

ЗИП 

образаца) 

Исплате по 

уговорима 

Друга примања 

(јубиларне 

награде, солид. 

Помоћ, 

отпремнине) 

Накнада трошкова 

(за службена 

путовања, за 

долазак и одлазак 

са рада и за рад на 

терену) 

Зарада из добити 

(дивиденда) 

Број 

запослених 

Број лица 

ангажованих 

по уговору 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Јануар 3.670.271,00 184.295,00 25.000,00 240.660,00  73 10 

Фебруар 3.503.440,00 164.926,00  265.061,00  74 10 

Март 3.670.271,00 480.107,00 10.000,00 264.181,00  74 12 

Април 3.643.576,00 336.711,00  245.205,00  74 12 

Мај 3.990.586,00 212.425,00  235.693,00  74 11 

Јун 3.643.577,00 320.592,00  210.863,00  74 11 

Јул 3.817.082,00 191.804,00 10.000,00 201.878,00  74 11 

Август 3.990.585,00 358.331,00 10.000,00 187.730,00  74 15 

Септембар 3.470.073,00 167.765,00  178.739,00  74 10 

Октобар 4.026.499,00 150.420,00 832.441,00 249.396,00  74 9 

Новембар 3.851.436,00 150.420,00  273.074,00  74 9 

Децембар 3.676.370,00 78.582,00  249.279,00  74 1 

УКУПНО: 44.953.766,00 2.796.378,00 887.441,00 2.801.759,00    
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ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци – План 2013 – Старозапослени                                                                                 (новчани износи у динарима) 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЕЦ 

ЗАРАДА (из 

ППОД и 

ЗИП 

образаца) 

Исплате по 

уговорима 

Друга примања 

(јубиларне 

награде, солид. 

помоћ, 

отпремнине) 

Накнада трошкова 

(за службена 

путовања, за 

долазак и одлазак 

са рада и за рад на 

терену) 

Зарада из добити 

(дивиденда) 

Број 

запослених 

Број лица 

ангажованих 

по уговору 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Јануар 3.925.602,00 215.260,00  258.300,00  74 11 

Фебруар 3.945.602,00 215.260,00 20.000,00 258.300,00  74 11 

Март 3.845.602,00 215.260,00  258.300,00  74 11 

Април 3.995.602,00 215.260,00 20.000,00 258.300,00  74 11 

Мај 3.925.602,00 215.260,00  258.300,00  74 11 

Јун 3.845.602,00 215.260,00  258.300,00  74 11 

Јул 3.845.602,00 250.000,00 10.000,00 258.300,00  74 15 

Август 3.845.602,00 250.000,00  258.300,00  74 15 

Септембар 3.845.602,00 215.260,00  258.300,00  74 11 

Октобар 3.845.602,00 215.260,00 715.245,00 258.300,00  74 11 

Новембар 3.925.602,00 215.260,00  258.300,00  74 11 

Децембар 3.845.608,00 215.352,00 27.436,00 258.700,00  74 11 

УКУПНО: 46.637.230,00 2.652.692,00 792.681,00 3.100.000,00    
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ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци –План 2013 - Новозапослени 

(новчани износи у динарима) 

 

МЕСЕЦ 

ЗАРАДА (из ПП 

ОД и ЗИП 

образаца)* 

Исплате по 

уговорима** 

Друга 

примања 

(јубиларне 

награде, 

солид. помоћ, 

отпремнине) 

Накнада трошкова 

(за службена 

путовања, за 

долазак и одлазак 

са рада и за рад на 

терену) 

Зарада из 

добити 

(дивиденда) 

Број запослених 

Број лица 

ангажованих 

по уговору 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 

Јануар        

Фебруар        

Март         

Април        

Мај        

Јун        

Јул        

Август        

Септембар        

Октобар        

Новембар        

Децембар        

УКУПНО:        
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ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци – План 2013 – Збир (старозапослени+новозапослени)- Образац 3                          (новчани износи у динарима) 

 

 

 

МЕСЕЦ 

ЗАРАДА (из 

ППОД и ЗИП 

образаца) 

Исплате по 

уговорима 

Друга примања 

(јубиларне 

награде, солид. 

помоћ, 

отпремнине) 

Накнада трошкова (за 

службена путовања, 

за долазак и одлазак 

са рада и за рад на 

терену) 

Зарада из 

добити 

(дивиденда) 

Број 

запослених 

Број лица 

ангажованих 

по уговору 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Јануар 3.925.602,00 215.260,00  258.300,00  74 11 

Фебруар 3.945.602,00 215.260,00 20.000,00 258.300,00  74 11 

Март 3.845.602,00 215.260,00  258.300,00  74 11 

Април 3.995.602,00 215.260,00 20.000,00 258.300,00  74 11 

Мај 3.925.602,00 215.260,00  258.300,00  74 11 

Јун 3.845.602,00 215.260,00  258.300,00  74 11 

Јул 3.845.602,00 250.000,00 10.000,00 258.300,00  74 15 

Август 3.845.602,00 250.000,00  258.300,00  74 15 

Септембар 3.845.602,00 215.260,00  258.300,00  74 11 

Октобар 3.845.602,00 215.260,00 715.245,00 258.300,00  74 11 

Новембар 3.925.602,00 215.260,00  258.300,00  74 11 

Децембар 3.845.608,00 215.352,00 27.436,00 258.700,00  74 11 

УКУПНО: 46.637.230,00 2.652.692,00 792.681,00 3.100.000,00    
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ПРИЛОГ 6. 

 

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима) Бр. Претходна година (План) Текућа година % текућа/претходна 

Трошкови уговора о привременим и 

повременим пословима 
1 127.840,00 134.870,00,00 105,49 

Уговори о делу 2 17.201,00 18.147,00 105,49 

Ауторски уговори 3 1.231.919,00 1.299.675,00 105,50 

Трошкови наканда члановима Управног и 

Надзорног одбора 
4 1.419.418,00 1.200.000,00 84.54 

УКУПНО (1+2+3+4)  2.796.378,00 2.652.692,00 94,86 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 7. 

 

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима) Бр. Претходна година (План) Текућа година % текућа/претходна 

Отпремнине 1    

Солидарна помоћ 2 63.920,00 67.436,00 105,50 

Укупно (1+2) 3 63.920,00 67.436,00 105,50 

Јубиларне награде 4 840.000,00 715.245,00 85,14 

УКУПНО (3+4)  903.920,00 782.681,00 86,58 
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ПРИЛОГ 8. 

 

 

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима) Бр. Претходна година (План) Текућа година % текућа/претходна 

Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу 1 30.000,00 30.000,00 100,00 

Накнада трошкова превоза на службеном путу 2 70.000,00 70.000,00 100,00 

Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места 3 3.469.700.00 3.000.000,00 86,46 

Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену 4    

Остале накнаде трошкова запосленима 5    

УКУПНО (1+2+3+4+5)  3.569.700,00 3.100.000,00 86,84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 9.        

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима) 

Претходна 

година 

(План) 

Претходна 

година 

(Реализација) 

Текућа 

година % (3/1)*100 % (3/2)*100 

  1 2 3 4 5 

Зараде из добити      
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Прилог 10.    ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима) 

 

Месец 

Јубиларне 

награде 

(План 2012) 

Јубиларне 

награде 

(Реализаци

ја 2012) 

Јубиларне 

награде 

(План 

2013) 

Број 

примал

аца 

(План 

2012) 

Број 

прималаца 

(Реализација 

2012) 

Број 

прималац

а  

(План 

2013) 

Просек 

(1/4) 

Просек 

(2/5) 

Просек 

(3/6) 

% 

(3/1*100) 

% 

(7/9*100) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Јануар            

Фебруар            

Март            

Април            

Мај            

Јун            

Јул            

Август            

Септембар            

Октобар 840.000,00 823.521,00 715.245,00 12 12 10 70.000,00 68.626,75 71.524,50 719,36 33,36 

Новембар            

Децембар            

УКУПНО 840.000,00 823.521,00 715.245,00 12 12 10 70.000,00 68.626,75 71.524,50 719,36 33,36 
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ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ (у динарима) 

Месец 

Отпремнине 

(План 2012)  

Отпремнине 

(Реализација 

2012)  

Отпремн

ине 

(План 

2013)  

Број 

примала

ца 

(План 

2012 

Број 

прималаца 

(Реализац

ија 2012) 

Број 

прималаца 

(План 

2013) 

Просек 

(1/4) 

Просек 

(2/5) 

Просек 

(3/6) 

% 

(3/1*100) 

% 

(7/9)*100) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Јануар            

Фебруар            

Март            

Април            

Мај            

Јун            

Јул            

Август            

Септембар            

Октобар            

Новембар             

Децембар            

УКУПНО:            
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