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Назив: Спортско – рекреативни центар Борац
Седиште: Немањина бб
35250 Параћин
Матични број: 17897217
Претежна делатност: 9311 Делатност спотских објеката
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: СО Параћин

1. ДЕЛАТНОСТ
Установа „Спортско – рекреативни центар Борац“ у даљем тексту установа, основана
је Одлуком о оснивачком акту Скупштине општине Параћин бр. 022-10/2016-01-II од
01.09.2016.године са делатношћу спортских објеката која обухвата, спортско и рекративно
образовање, делатност спортских клубова, делатност фитнес клубова, остале спортске
делатности и остале забавне и рекреативне делатности а све у циљу унапређења спорта и
спортске инфраструктуре у општини Параћин и задовољења потреба грађана за спортом.
Своју делатност Установа остварује на основу одлуке Скупштине општине Параћин и
других законских прописа, а циљеви у наредном периоду су да установа комплетира све
потребне садржаје за адекватно бављење спортом у општини Параћин.

2. АКТИВНОСТИ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
Стална активност Установе је свакодневно обезбеђивање оптималних услова за
обављање спортских и других манифестација у оквиру својих људских и материјалних
ресурса.
Поред наведене активности Установа ће у наредном периоду посветити пажљу бољој
организацији рада, повећању садржаја и квалитета услуга.
Инвестиционе активности огледају се у текућем одржавању објеката и то: редовном
одржавању терена на коме се одигравају утакмице, одржавању свлачионица, одржавању
трим стазе, адаптација пословног простора, замена столарије и намештаја, постављање
видео надзора на делу са справама за фитнес и мобилијаром за децу као и њихово
одржавање..., редовно одржавање осталих просторија које су дате на коришћење установи.

3. ПОТРЕБНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Конто
411000
412000
415000
421000
423000
425000
426000
465000
482000
512000

Општина
Плате и додаци запослених
Соц. доприн. на терет послод.
Накнада трошкова за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
УКУПНО

Укупно
790.000,00
140.000,00
80.000,00
400.000,00
3.000.000,00
2.100.000,00
300.000,00
100.000,00
8.000,00
550.000,00
7.468.000,00

4. ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА ПЛАНА
Динамика извршења плана је на годишњем нивоу и зависи од прилива средстава.

5. МОГУЋИ
ПРОБЛЕМИ
КОЈИ
МОГУ
УТИЦАТИ
НА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА И ПРЕДЛОЗИ ЗА ЊИХОВО
МИНИМИЗИРАЊЕ
Проблеми који могу утицати на реализацију плана могу бити финансијске и
елементарне природе.
Тренутно је запошљено једно лице што је недовољно за покривање свих обавеза и
извршавање сви задатака које захтева Установа. Сходно томе, да би Установа радила
репрезентативно, потребно је повећати број запослених.

6. ЗАКЉУЧАК
Потребно је радити на одржавању и осавремењавању објеката, како би се постигао
већи ниво опремљености за организацију спортских догађаја вишег нивоа. У зависности
од прилива средстава може се говорити о конкретним програмима.
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