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ДЕЛАТНОСТ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“ 

 
 

 
         Основна делатност спортског центра „Ибар“ који је онован Одлуком Скупштине 
општине Краљево 1991. године, је управљање и одржавање спортских објеката 
намењених за потребе професионалног и аматерског спорта, физичке културе и 
рекреације, као и за потребе забаве и културе. 

Ради обезбеђења материјално техничких и финансијских услова за 
спровођење основне делатности, Спортски центар „Ибар“ обавља и следеће 
послове: 

- одржавање хигијене објеката и опреме, техничко одржавање објеката; 
- израда критеријума и норматива за коришћење спортских објеката; 
- израда критеријума и планова изградње и капиталног одржавања 

спортских објеката; 
- прикупљање извештаја од спортских клубова, организација и 

удружења о наменском утрошку буџетских средстава намењених за 
суфинансирање спортских клубова; 

- израда планова набавки; 
 
Спортски центар „Ибар“ обавља и друге делатности: 
- рачуноводствени и финансијски послови за спортске клубове и 

спортске савезе; 
- обезбеђивање спортских објеката за потребе манифестација из 

области културе и забаве. 
 
Пословање Спортског центар „Ибар“ обавља се на основу свих важећих 

законских аката: Закона о раду, Закона о буџетском систему, Закона о облигационим 
односима, Закона о јавним набавкама, Закона о порезу на доходак грађана и свих 
важећих Уредби. 
 

 
СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 

 
Спортски објекти осим  нове  спортске  хале,  углавном су стари више од 40 

годинa, пa jeдвa задовољавају нoрмe пojeдиних савезa кадa су у питању клубови – 
корисници и посетиоци. Oвo сe прe свегa однoси нa стару спортску халу која је 
центар рада најквалитетнијих и најтрофејнијих клубова нашег града. 
           Oд странe oснивачa Града Краљева СЦ "Ибaр" дати су нa oдржавање и 
управљање следећи објекти и терени: 
 

- Хала спортова 
- Нова  спортска  хала 
- Атлетски стадион ( травнати терен, кугланa, просторије зa два атлетска 

клуба, бокс, кик бокс и  џудо) 
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- Градски базен 
- Oтворени спортски терени на обали Ибрa 
- Спортски центар „Магнохром“ 

 
 
 

СТАРА ХАЛА СПОРТОВА 
 

Од како је изграђена 1974. године, стара Хала спортова је и у 2014. години 
била максимално искоришћена за тренинге, пријатељске, припремне, турнирске и 
првенствене утакмице кошаркашких, одбојкашких и осталих клубова у свим 
категоријама и ранговима такмичења.  

Спортски центар „Ибар“ је обезбедио услове за несметани рад спортских 
клубова који бесплатно користе стару Халу спортова. Свакодневно се одржавају 
тренинзи у периоду од 07,30 до 23,00 часа.   

Корисници Спортске хале су провели у њој прошле године преко 5.000 часова, 
и највише су је користили КК „Слога“, ОК „Рибница“, КК „Машинац“, КК „Ушће“, ЖКК 
„Краљево“, ОК „Економац“.  Сви остали корисници Халу користе далеко мање, али 
не због тога што немају потребе, већ због тога што је целокупна сатница 
пребукирана. 

 
Распоред коришћења термина у току једне радне недеље: 

 
Кошаркашки клуб „Слога“        23% 
Одбојкашки клуб „Рибница“      15% 
Кошаркашки клуб „Полет“      11% 
Женски кошаркашки клуб „Краљево“     22% 
Одбојкашки клуб „Економац“        4% 
Одбојкашки клуб „Техничар“                  6% 
Одбојкашки клуб „Гимназијалац“        7% 
Кошаркашки клуб „Ушће“          6% 
Кошаркашки клуб „Елит“                                                                      2% 
 

У протеклој години Халу је користило 10 клубова са 15 селекција за своје 
међународне, првенствене, Куп и пријатељске сусрете, као и за редовне тренинге. У 
Спорткој хали је организовано око 250 званичних сусрета које је посетило око 50.000 
гледалаца.  

Такође, одржано је неколико картате и џудо турнира и хуманитарних 
концерата. 
         У току прошле године СЦ „Ибар“ је уложио знатна средства и огроман напор 
како би све у Хали функционисало према потребама клубова и захтевима 
такмичења. Редовно су вршене поправке електро и водоводних инсталација, 
столарски и молерски радови у циљу обезбеђивања исправности спортске хале. 
Уложена су знатна средства у реконструкцију свлачионица,купатила,система 
грејања, као и додатно сређивање борилишта.Све активности су предузете у циљу 
обезбеђења што бољих услова за обављање тренажних и такмичарских активности 
првенствено омладинских,али и сениорских селекција краљевачких клубова. 
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НОВА  СПОРТСКА  ХАЛА 
 
 
Тежиште активности у протеклој години био је на што већем коришћењу капацитета 
дворане, имајући у виду све потенцијале које такав објекат нуди. Тако је у току 2016. 
године организовано неколико значајних међународних утакмица: 
 
- FED KUP меч Србија-Шпанија 
 
- женски рукомет Србија-Чешка 
 
- женски рукомет Србија-Украјина 
 
- женски рукомет Србија-Италија 
 
- мушки рукомет Србија-Мађарска 
 
- мушки рукомет Србија-Израел 
 
- женска кошарка Србија-Луксембург 
 
Вреди напоменути да своје првенствене утакмице у новој дворани играју кошаркаши 
Слоге, одбојкаши Рибнице, као и све три рукометне екипе из нашег града. 
Што се тренажних активности тиче, дворану за те потребе користи 6 екипа из 3 
спортске гране, а процентуално учешће изгледа овако: 
 
- КК Слога                                               29% 
- ОК  Рибница                                         26% 
- ЖРК Металац                                      18% 
- РК Металац                                          17% 
- РК Слога                                                 9% 
- КК Полет                                                 7% 
 
Спортски центар Ибар је,узимајући у обзир околност да атлетичари нашег града 
немају услове за зимско обављање тренинга, омогућио коришћење подтрибинског 
дела за постављање тартан стазе, на велико задовољство спортиста. 
У теретани, у склопу дворане вежба око 150 рекреативаца, а у вишенаменској 
дворани кореографије увежбава око 300 чланова КУД Карановац. 
 
На крају,али не и по значају треба напоменути чињеницу да је оснивач - град 
Краљево, уложио око 10.000.000 динара у изградњу 5 малих подтрибинских 
дворана,како би овај објекат био дом и за припреме и такмичења боксера, кик-
боксера, каратиста, стрелаца и осталих. 
Наведеним активностима се подржала оријентација оснивача да се на најбољи и 
најпоштенији начин помаже развој спорта у Краљеву. 
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У протеклој години је организован концерт групе Хари Мата Хари, коме је 
присуствовало око 1.600 гледалаца,што је завидан број, имајући у виду куповну моћ 
становништва. 
 
 
             

АТЛЕТСКИ СТАДИОН 
 

            Као  и  претходних  година,  нa Aтлетском стадиону у току 2016.  године своју 
редовну активност спроводило је стално и повремено 15 спортских организација и 
клубова, са преко 8.000 часовa коришћењa. Поред спортских организација овај 
објекат је коришћен и за друге манифестације од интереса за град. Oбјекат је радио 
од 07,00 – 22,00 часова сваког дана у зависности од временских услова. 
   Атлетску стазу за тренинге користе атлетски клубови „Краљево“ и 
„Карановац“. 
  Травнати терен атлетског стадиона користи неколико школа фудбала (ФК 
„Бубамара“, ФК „Бамаби“, ФК „Слога“, ФК „Браћа Вуковић“), као и тим америчког 
фудбала из Краљева за тренинге и утакмице. 
   Атлетски стадион је у току 2016. године коришћен за различита такмичења 
(армијска, школска и друга) и хуманитарне акције.  
 Спортски центар „Ибар“ је излазио у сусрет и обезбеђивао коришћење 
Фудбалском савезу Рашког округа за потребе тестирања фудбалских судија. 
 Обезбеђено је и коришћење стадиона за Предшколску установу и Црвени крст 
за њихове планске активности. 
            У делу подтрибинског простора налази се куглана, а остале поросторије 
користе два атлетска клуба, неколико школа фудбала, бокс и кик-бокс клуб и џудо 
клуб. 
         Куглану у највећој мери користе куглашки клубови „Ибар“ и  „Краљево“, у 
просеку од 500 часова недељно. Поред њих куглану су користиле и разне 
хуманитарне организације  за своје активности. Као и претходних година, СЦ „Ибар“ 
је и 2016. године изашао у сусрет Савезу глувих и наглувих и обезбедио им 
коришћење куглане без накнаде, за припреме пред такмичење. 
 Осим наведених клубова, атлетски стадион су редовно користили и 
рекреативци. 
 Спортски центар „Ибар“ улаже велике напоре да одржи хигијену на трибинама 
атлетског стадиона, атлетске стазе, игралишта, и одржавање травнатих површина 
поред атлетске стазе. 
  
 
 
 

ГРАДСКИ БАЗЕН 
 

У летњој сезони у периоду од половине јуна до краја августа, градски базен за 
своје редовне акивности (тренинге, утакмице, школу пливања и такмичења) 
свакодневно је, без накнаде користио Пливачки - ватерполо клуб „Краљево“ у 
периоду од 08,00 до 11,00 часова и од 18,00 до 21,00 час.   
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У међутермину од 11,00 до 18 часова базен су користили грађани, пре свега 
млађа популација, за рекреативне активности. 

Иначе, градски базен је изграђен 1981. године  па  је  због  дотрајалости  и  
лошег  стања  у  претходних  пар  година:  замењена  ограда,  уређено  двориште  
поплочавањам  бехатон  плочама,  извршена  санација  машинског  дела  и  
постројења  а  крајем  2014  године  и  темељна санација „корита“  базена  којом  
приликом  је  цело  корито  обложено  ПВЦ  мембраном  и  извршена  замена  цеви  
и  сливника  испод  корита  базена.  Након  изведених  радова  значајно  су   
смањени  губици  воде  и  продужено  време  трајања  базена.  

У време летње сезоне на градском базену радила се редовна хемијска и 
биолошка анализа воде.  

СЦ „Ибар“ је обезбедио бесплатно коришћење базена и за хуманитарне 
акције Црвеног крста (Светски дан борбе против трговине људима), за потребе 
акције „Игре без граница“ коју је организовала Предшколска установа „Олга Јовичић 
Рита“, за потребе Веселог спуста (Игре на води), као иа за хуманитарне акције 
појединих спортских клубова. 

 
 

ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТРЕРЕНИ  
 

СЦ „Ибар“ обезбеђује фунцију и рад отворених спортских терена који се 
налазе на потезу између градског базена и атлетског стадиона и садрже два 
кошаркашка терена, једно дечје игралиште за кошарку и одбојку, један мали терен 
за баскет, један рукометни терен који се користи и за мали фудбал. На овом потезу 
се налазе и терени на обали Ибра. 

Отворене спортске терене користили су школе кошарке и кошаркашки клубови 
за тренинге млађих категорија, као и рекреативци. 

Запослени у СЦ „Ибар“ редовно су обилазили, контролисали и одржавали у 
исправном стању све терене са опремом и реквизитима за несметано обављање 
спортских и рекреативних активности у предвиђеном периоду за коришћење 
(пролеће, лето, јесен). 

 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „ИБАР“ 

 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 

(бр.174 од 12.04.2013. године) утврђене су унутрашње организационе јединице – 
службе: 

- Управа, 
- Служба за рачуноводствено финансијске услуге, 
- Служба за управљање спортским објектима, 
- Служба за одржавање спортских објеката. 
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ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНИХ БРУТО И НЕТО ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ  
У 2016. ГОДИНИ СА ПРИКАЗОМ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Месец Исплаћена 
бруто зарада 

Исплаћена 
нето зарада 

Број 
запослених 

Месечни просек 

бруто   нето 
 

Јануар 
Фебруар 

Март 
Април 

Мај 
Јуни 
Јули 

Август 
Септембар 

Октобар 
Новембар 
Децембар 

722.669,97 
721.878,29 
719.171,24 
698.844,12 
675.830,35 
676.197,30 
669.880,82 
652.054,01 
695.165,29 
691.206,11 
718.409,77 
663.942,39 

529.457,64 
529.189,42 
526.186,61 
511.937,30 
495.804,67 
496.061,92 
491.523,57 
477.977,09 
509.305,70 
506.583,11 
525.125,40 
485.150,41 

20 
20 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
18 
18 

36.133,50  26.472,88 
36.093,91  26.459,47 
37.851,12  27.694,03 
36.781,27  26.944,07 
35.570,02  26.094,98 
35.589,33  26.108,52 
35.256,88  25.869,66 
34.318,63  25.156,69 
36.587,65  26.805,56 
36.379,27  26.662,27 
39.911,65  29.173,63 
36.885,69  26.952,80 

УКУПНО: 8.305.249,66 6.084.302,84   

 
  Просечна нето зарада у 2016. години: 26.685,54 
Просечна бруто зарада у 2016. години:      36.426,53 

 
 
 

Кретање броја запослених у 2016. години 
 

- Примљено на одређено време.............................................1 радник 
- пензионисано..........................................................................1 радник 
- мировање радног односа..................................................... 2 радника 
- престанак радног односа због смрти....................................1 радник 

 
 

Кретање броја запослених од 2012.год. до децембра 2016.год.  

 

- 2012- запослених на неодређено време - 26 

- 2013- запослених на неодређено време - 23 

- 2014 -запослених на неодређено време - 21 

- 2015 –запослених на неодређено време -19  

- 2016 –запослених на неодређено време -17 

                                                  

 

 
 
На крају извештајне године укупан број радника на неодређено време 17. 
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ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА СЦ „ИБАР“ 

 
Остварени приходи по структури, из буџета града у 2016. години 

 

Економска 
класификација 

ОПИС Износ 

 
791111 

 
Средства за редовне активности 

 
30.546.830,27 

 Укупно средстава у буџетској 2016.години 30.546.830,27 

 
 

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ СЦ „ИБАР“ 
 

Економска 
класификација 

ОПИС Износ 

 
742100 
742101 
742122 
742123 

 

 
Дневне улазнице за базен 

Сезонске улазнице за базен 
Остали фактурисани приходи 

Приход од књиговодствених услуга 
 

 
2.329,350,00 

99.000,00 
1.065.022,92 

373.000,00 

 УКУПНО 3.866.372,92 

 
 

Структура расхода редовних делатности на терет буџетских средстава 
 
 

Економска 
класификација 

ОПИС Износ 

411111 
411112 
411113 
411114 
411115 
411117 
411118 
412111 
412211 
412311 
414311 
414314 
415112 
416111 
421111 
421211 

 Плате радника 
Додатак за рад дужи од радног времена 

Празнични рад 
Ноћни рад 

Минули рад 
Боловање до 30 дана 

Накнада за годишњи одмор 
Допринос ПИО на терет послодавца 

Допринос здравству на терет послодавца 
Допринос незапослен. на терет послодавца 

Отпремнина за пензију 
Помоћ у случају смрти члана породице 

Накнада за превоз радника 
Бруто јубиларне награде 

Провизија трезора 
Електрична енергија 

7.058.148,01 
88.869,65 

8.042,21 
2.095,27 

189.611,14 
205.216,00 
648.017,12 
996.630,06 
414.060,26 

57.309,68 
189.190,00 

60.810,00 
334.999,98 

37.276,00 
73.369,27 

4.317.796,58 
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421221 
421311 
421323 
421324 
421411 
421412 
422194 
423212 
423221 
423291 
423311 
423322 
423419 
423591 
423599 
423911 
424231 
424911 
425112 
425113 
425115 
425116 
425117 
425119 
425191 
425221 
425222 
425223 
425241 
425263 
425281 
425291 
426111 
426124 
426311 
426811 
426812 
426819 
426911 
426913 
426919 
441511 
465112 
511393 
512221 
512222 
512241 
512242 

Природни гас 
Трошкови воде 

Услуге заштите имовине 
Трошкови чистоће 

Трошкови телефона 
Интернет 

Накнада за употребу сопственог возила 
Услуге за одржавање софтвера 

Услуге одржавања рачунара 
Компјутерске услуге 

Стручно усавршавање радника 
Котизација за семинаре 

Услуге штампања 
Накнаде за упр. и надз. одборе 

Остале стручне услуге  
Остале опште услуге 

Услуге спорта 
Остале специјализоване услуге 

Столарски радови 
Молерски радови 

Каде, бојлери, умив. и слично 
Централно грејање 

Електричне инсталације 
Остале услуге и матер. 

Текуће поправке и одрж. ост. објеката 
Намештај 

Рачунарска опрема. 
Опрема за комуникацију 

Тек. попр. за оч. жив. средине 
Текуће попр.опреме за спорт 

Текуће поп. опреме за јав. безб. 
Текуће попр. и одр.мот. и немот. опр. 

Канцеларијски материјал 
ХТЗ опрема 

Стручна литература за запослене 
Производи за чишћење 
Хигијенски производи 

Остали матер. за одржавање хигијене 
Материјали за посебне намене 

Алат и инвентар 
Остали материјали за пос. намене 

Камате 
Остали трансфери и дотације 

Капитално одржавање 
Рачунарска опрема 

Штампачи 
Електронска опрема 
Фотографска опрема 

1.509.090,59 
2.335.147,40 
1.558.483,00 

650.939,40 
35.881,06 
43.232,33 

2.123,82 
72.960,00 
88.592,31 

6.360,00 
98.200,00 
52.900,00 

135.500,00 
126.582,28 

2.988.834,00 
908.534,70 

27.000,00 
36.000,00 
54.698,64 

120.100,50 
16.776,38 

170.785,16 
194.360,96 

38.238,60 
37.552,44 

5.967,52 
63.136,00 
39.600,00 

9.920,00 
192.562,72 

16.500,00 
43.400,00 

122.187,40 
1.100,00 
6.000,00 

87.785,00 
75.204,00 
47.945,00 
18.763,99 
87.671,00 
80.072,20 

2.153,55 
385.000,00 

2.591.056,98 
290.642,00 

27.998,00 
157.279,00 

26.900,00 
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512811 
512921 

Опрема за јавну безбедност 
Моторна опрема 

146.616,00 
48.890,00 

 УКУПНО 30.546.830,27 

 
 
 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И УТРОШКА 
БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

 

Укупни приходи 
- за редовну делатност 

 

Износ 
30.546.830,27 

УКУПНО: 30.546.830,27 

Укупни расходи 
- за редовну делатност 

           

Износ 
                                            30.546.830,27 

                              УКУПНО: 30.546.830,27 

Суфицит – дефицит нема 

 
 

 
Сва средства дозначена из буџета града Краљева утрошена су за намене за које су 
и дозначене. 
 
 

 
 

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА НА ТЕРЕТ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА, 
НАСТАЛЕ У 2016. ГОДИНИ КОЈЕ ДОСПЕВАЈУ ЗА НАПЛАТУ 2017. ГОДИНЕ 

 

Добављачи Износ 

Асоцијација спортских центара 
Изопан инжињеринг 

МЦС Систем 
Орион 

Техно сервис 
СТР Вирџинија 

 „ЈКП Водовод“ – вода 
Завод за јавно здравље 

„ЕПС снабдевање“ - струја 
 „ Диги“ предуз.- рачуноводствени програм 

ЈКП „Чистоћа“ – одвоз смећа 
 „Сигмпревент“ – безбедност на раду 

Систем ФПС - обезбеђење 

9.000,00 
2.316,00 

14.760,00 
676,94 

68.750,40 
11.976,80 
49.712,86 

184.500,00 
2.188.743,20 

7.420,43 
54.244,95 

3.000,00 
310.694,40 

УКУПНО 2.722.890,24 
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ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА НА ТЕРЕТ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 

Добављачи Износ 

 СТР „Вирџинија“  11.976,80 

УКУПНО 11.976,80 

 
 
 
 

СТРУКТУРА РАСХОДА НА ТЕРЕТ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 
 

Економска 
класификација 

ОПИС Износ 

 
411111 
412111 
412211 
412311 
414121 
414311 
414411 
415112 
421111 
421211 
421414 
421421 
422111 
422194 
422199 
423419 
423421 
423441 
423599 
423621 
423711 
423712 
423911 
425113 
425115 
425117 
426111 
426411 
426412 
426413 
426491 
426913 
426919 
465112 

 
Зараде радника 

Допринос ПИО послодавац 
Допринос здравству послодавац 

Допринос незапослених послодавац 
Боловање преко 30 дана 
Отпремнина за пензију 

Помоћ у медицинском лечењу 
Накнаде за превоз 

Провизија платног промета 
Трошкови електричне енергије 

Коришћење мобилних телефона 
Маркице за пошту 
Дневнице за пут  

Употреба сопственог возила 
Остали трошкови за пут. 

Услуге штампања 
Услуге информисања јавности 

Медијске услуге 
Стручне услуге 

Угоститељске услуге 
Репрезентација 

Поклони 
Услуге 

Молерски 
Каде, бојлери 

Електричне инсталације 
Канцеларијски материјал 

Бензин 
Дизел гориво 

Уље за косачицу 
Остали материјал за превозна средства 

Алат и инвентар 
Остали материјал 

Средства по основу закона о привр. умањ. 

 
1.639.500,38 

183.799,73 
78.880,66 
11.487,71 
46.922,09 

158.545,14 
66.665,00 
19.144,66 
21.838,35 
74.335,13 

155.147,97 
3.581,00 

20.909,00 
107.896,24 

380,00 
26.000,00 

9.797,20 
4.492,80 

40.000,00 
30.010,00 

189.808,64 
91.660,00 
46.831,54 

450,00 
10.219,98 

825,00 
6.007,00 

31.720,00 
12.000,00 

1.320,00 
9.410,00 

10.297,14 
37.720,80 

547.352,90 
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482211 
482231 
482291 
482300 
511451 

Административна такса 
Градска такса 

Таксе 
Новчане казне 

Пројекат за санацију базена 
 

14.000,00 
2.000,00 

26.685,00 
311.675,93 

25.000,00 

 УКУПНО 4.074.316,35 

 
 
 
 
 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА   

 
1. Добит  из  претходне  године 
2. Рефундација  боловање/породиљ 
3. Сопствени приходи 

А 

Износ 
363.223,41 

16.405,00 
3.866.372,92 

                                                 4.246.001,33      

 
4. Сопствени расходи 

Б 

Износ 
4.074.316,35            

            УКУПНО: 4.074.316,35 

Резултат  пословања (А-Б)                               СУФИЦИТ:   171.684,98 

 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 
 
411000 – Плате, додаци и накнаде запослених 
412000 – Социјални доприноси 
     Плате примамо према Уредби Владе Републике Србије, а укупан износ односи се 
на  20 радника запослених у 2016. години, од којих у току године један радник 
отишао у пензију а један преминуо.  На дан 31.12.2016. године у СЦ „Ибар“ 
запослено је на неодређено време 19 радника од којих за два запослена мирује 
радни однос због избора на јавну функцију, један на одређено радно време и два 
ангажована по Уговору о привременим и побременим пословима. 

Радно  место Сртучна  спрема 

Нето  
зарада 
У 2016.  
години 

Коригована  
нето  зарада  

на  минималну  
зараду 

Директор 
Основне  академске  

Студије 240 ЕСПБ 
40.543,84  

Помоћник 
директора 

Дипломске  академске 
Студије – мастер 300 

ЕСПБ 
38.175,63  
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Управник   
Нове  спортске  

хале 

Основне  академске  
Студије 240 ЕСПБ 

27.921,25  

Самост.  Стручни 
сарадник 

(Бр. извршилаца   -
2) 

Основне  академске  
Студије 240 ЕСПБ 

30.116,98  

Шеф  
рачуноводства 

Основне  струковне  
студије  180 ЕСПБ 

27.362,69  

Организатор 
рекреације 

Основне  струковне  
студије  180 ЕСПБ 

24.512,06  

Управник   
Старе  спортске  

хале 

Средња  стручна  спрема  
IV степен 

25.600,01  

Ликвидатор 
(Бр. извршилаца   -
1)  

Средња  стручна  спрема  
IV степен 

22.050,71 22.264,00 

Књиговођа 
(Бр. извршилаца   -

3) 

Средња  стручна  спрема  
IV степен 

22.050,71 22.264,00 

Домар 
(Бр. извршилаца   -

5) 

Средња  стручна  спрема  
IV степен 

22.050,71 22.264,00 

Радник  на  
одржавању 

(Бр. извршилаца   -
3) 

Средња  стручна  спрема   
III  степен 

18.445,76 22.264,00 

 
Од  18  нето  зарада  за  запослене  за  децембар  2016.  године, 12  зарада  је  било  
испод  минималне  зараде  па  су кориговане  до  минималне  зараде.  
 
414000 – Социјална давања запослених 
415000 – Накнаде за запослене  
416000 – Награде, бонуси и остали расходи 
 
 414 – Отпремнине за одлазак два радника у пензију и помоћ у лечењу. 
 415 - Превоз радника . 
 
421000 – Стални трошкови 
 
     Ради се о искључивом праву обављања делатности пружања услуга (платни 
промет, електрична енергија, припорди гас, водовод и канализација, одвоз отпада,  
телефон, интернет и др). 
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422000 – Трошкови путовања 
Реализовани су веома малом су износу. 
 
423000 – Услуге по уговору 
 
Услуге по уговру односе се на услуге одржавање рачунара, стручно усавршавање 
радника, услуге спорта и услуге за ангажовање стручних чланова за јавне набавкеи 
услуга о техичком одржавању објеката. 
 
424000 – Специјализоване услуге 
 
Односи се на услуге јавног здравља, услуге спорта, геодетске услуге и остале 
специјализоване услуге. 
 
425000 – Текуће поправке и одржавање 
 
Редовно и скоро свакодневно одржавање објеката, пре свега Хале спортова, 
Градског базена, Атлетског стадиона, Куглане, Дечијег игралишта  и отворених 
терена на обали Ибра. Њихова старост је око 40 година и јако их је тешко одржати 
да увек пруже максималне услове за врхунска такмичења, као и безбедност за 
спортисте, друге кориснике и гледаоце. Због лошег стања објеката често се не могу 
предвидети евентуални кварови.  
 
 
 
426000 – Материјал 
 
       Материјал се односи на редовно функционисање Установе и ради се о 
канцеларијском материјалу, ХТЗ опреми, радним униформама, материјалима за 
воду, хемијским средствима, материјалима за чишћење, алату, инвентару, 
материјалу за спорт и слично. 

      
 
512000 – Машине и опрема 
 
        Ради се о опреми за спорт, рачунарској опреми, комуникационој, електронској, 
механичкој и другој опреми за спортске објекте. 
         Урађени  су  пројекти  изведеног  стања  објеката  због  легализације. 

 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА АМОРТИЗАЦИЈЕ 
 

   Амортизација  грађевинских  објеката ..................................................14.118.033,51 
   Амортизација опреме...........................................................................    2.948.479,90 
   Амортизација – УКУПНО -...................................................................   20.066.513,41 

                                                                                        
Амортизација представља обрачунску категорију и не утиче на кретање новчаних 
средстава и обрачунава се на терет сопствених средстава 
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ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У КОРИСТ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 
 
 Бокс клуб „Металац“                                     ................................174.252,00 
Фудбалски савез града                                         .......................    57.000,00 
Фудбалски савез Рашког округа                    ........................  12.000,00 
Атлетски клуб „Карановац“                           ...............................    18.000,00 
Атлетски клуб „Краљево“                               ................................  36.000,00 
Аеро клуб „Михајло Петровић“                     ................................   36.000,00 
ГТЦ Рацинг КВ АМСК.......................................................................12.000,00 
Мото Сигнал......................................................................................48.000,00 
 Бициклистички клуб „Металац“    ................................    48.000,00 
 Бициклистички планинарски клуб „Чикер“  .................................. 19.300,00 
 Евентус теам агенција       ....................... 60.000,00 
Карате клуб „Слога“         ................................. 24.000,00 
Карате клуб Реикон.........................................................................120.000,00 
 УТР Дашић                                                     ...................................61.676,60 
 Кајак клуб „Студеница“ Ушће                       ..................................    6.000,00 
 Кошаркашки клуб „Слога“       .................................  78.000,00 
 Куглашки клуб „Ибар“         ................................  36.000,00 
 Одбојкашки клуб „Рибница“                          .................................   21.000,00 
 Пекара „Даче“         .................................  13.735,38 
 ПСД „Гвоздац јуниор“        ..................................  36.000,00 
 Пливачки ватерполо клуб        ................................ .    3.000,00 
 Рукометни клуб „Металац“        ................................   36.000,00 
 Спортски савез града         ................................   12.000,00 
 Стонотениски клуб „Металац“                        ................................   12.000,00 
 Тениски клуб „Краљево“        ................................   12.000,00 
 Женски рукометни клуб „Металац“               ................................     95.000,00 
Џудо клуб „Партизан“                                     .................................     50.000,00 
 Џудо клуб  „Машинац“                                   ..................................      4.000,00 
 Херц плус                                                         ..................................   30.841,50 
 Рукометни клуб „Слога КВ“                          ..................................      49.500,00 
 Женски одбојкашки клуб „Краљево“           ....................................     20.000,00 
 Стрељачко стреличарски клуб                    .....................................   15.000,00 
 Желез. аикидо самбо клуб                          .......................................    2.000,00 
 Рукометни савез РО                                     ......................................  14.000,00 
                                                                                            УКУПНО:  1.272.331,62 
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КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ,  
НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ 

 

На терет буџетских средстава 
Капитално одржавање 

Износ 

Санација старе хале  2.591.056,98 

Укупно: 2.591.056,98 

 
На терет сопствених средстава 

 

Пројекат адаптације старе хале 25.0000,00 

Укупно: 25.0000,00 

 
 

 
У  Краљеву  28.02.2017 године 
 
 
     Председник  Управног  одбора                               Спортски центар „Ибар“ 
Спортског  центра  „Ибар“  Краљево                                                     Директор 
              Владан Вићентијевић                                                          Зоран Кнежевић 

 

 

На терет буџетских средстава 
Опрема  

 

Капитална опрема 
Укупно: 

698.325,00 
698.325,00 


