
 

                                                             

“SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR JEDINSTVO”

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ЈЕДИНСТВО“ 

 
 Јавна установа „Спортско рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј ( у даљем тексту ЈУ „СРЦ
Јединство“ ) ће од почетка 201
2014.години. 
 ЈУ „СРЦ Јединство“ ће се у 201
 
 

 Основно одржавање објеката

  
Да би се објекат који је стар 28
500 ђака, спортиста и рекреативаца, потребно га је исто тако и редовно одржавати. 
одржавање објекта спадају: 
• Одржавање хигијене објекта,
• Дератизација и дезинсекција објекта,
• Контрола свих инсталација
• ПП апарати и паник светла
• Припрема тениских терена

 
 Ванредно одржавање објекта

 

Уз редовно одржавање објекта, неопходно је вршити и повремене радове и преправке на 
самом објекту како би се незнаке за евентуалне проблеме на време санкционисале или настали 
проблем решио. У то одржавање спадају и радови који 
морају радити у одређеном периоду. 
• Кречење , 
• Комплетна замена санитарног чвора у свлачионицама
• Санација лименог крова изнад теретане
• Замена олука на малој сали
• Куповина новог семафора за велику салу

 
 
За 2015.годину је планирана и зам
у малој сали. Средства за овај велики посао 
прихода за 2015.годину а једним делом од
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ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ЈЕДИНСТВО“ 

НОВИ БЕЧЕЈ 

 

 

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј ( у даљем тексту ЈУ „СРЦ
Јединство“ ) ће од почетка 2015.године самостално пословати у правном промету

ЈУ „СРЦ Јединство“ ће се у 2015.години бавити следећим пословима: 

одржавање објеката  

Да би се објекат који је стар 28 година, несметано свакодневно употребљавао од стране преко 
500 ђака, спортиста и рекреативаца, потребно га је исто тако и редовно одржавати. 

хигијене објекта, 
Дератизација и дезинсекција објекта, 
Контрола свих инсталација, електро, водовод и канализација, громобранска, грејна
ПП апарати и паник светла 
Припрема тениских терена 

Ванредно одржавање објекта 

Уз редовно одржавање објекта, неопходно је вршити и повремене радове и преправке на 
самом објекту како би се незнаке за евентуалне проблеме на време санкционисале или настали 

У то одржавање спадају и радови који се због свог обима и специфич
радити у одређеном периоду. Ти радови су: 

Комплетна замена санитарног чвора у свлачионицама, 
Санација лименог крова изнад теретане, 
Замена олука на малој сали 
Куповина новог семафора за велику салу 

.годину је планирана и замена комплетног паркета у великој сали и препакивање паркета 
у малој сали. Средства за овај велики посао ће бити обезбеђена једним делом из буџетских 

.годину а једним делом од прихода из других извора. 
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ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ЈЕДИНСТВО“ 

Јавна установа „Спортско рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј ( у даљем тексту ЈУ „СРЦ 
у правном промету као и у 

бљавао од стране преко 
500 ђака, спортиста и рекреативаца, потребно га је исто тако и редовно одржавати. У редовно 

о, водовод и канализација, громобранска, грејна 

Уз редовно одржавање објекта, неопходно је вршити и повремене радове и преправке на 
самом објекту како би се незнаке за евентуалне проблеме на време санкционисале или настали 

ог обима и специфичности 

ена комплетног паркета у великој сали и препакивање паркета 
лом из буџетских 
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 Редовне активности

 
Од дана настанка,објекати  ЈУ „СРЦ Јединство „  
рекреативног и професионално
велики број спортских активности у свим категоријама и нивоима такмичења уз максималну 
техничку подршку ЈУ „СРЦ Јединство“

• Школска настава и такмичења,
• Тренинзи клубова, 
• Првенствене и пријатељске утакмице
• Рекреација 

 
 

 Ванредне активности

 

Поред редовних активности, у објектима ЈУ „СРЦ Јединство“ се годишње одржи велики број 
ванредних активности. У те активности спада
Војводине и Србије, синдикалне игре, радничке спортске игре
 
 

 Кошаркашки савез Војводине и Србије

 

У 2015.години је планирано да се у
територији Војводине, одређени број тих тренинга одржи у нашем објекту.
План је да се већина квалификационих и завршних турнира за МК на територији Војводине 
одржи у Новом Бечеју. Број турнира који ће с
седам до десет. 
Дугогодишња сарадња са КСС се наставља и у 2015
припреме  и припреме репрезентативних мушких и женских селекција МК
Новина у 2015.години је сарадња 
 

 Манифестације 
 

ЈУ „СРЦ Јединство“ планира да и у 2015
организацији традиционалних м
спортисте године Општине Нови Бечеј, традиционална свечаност 
Чиплић“ 
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Редовне активности 

ЈУ „СРЦ Јединство „  представљају базу школског, 
рекреативног и професионалног спорта у Новом Бечеју. Свакодневно се у објектима одржи 
велики број спортских активности у свим категоријама и нивоима такмичења уз максималну 

ку ЈУ „СРЦ Јединство“. Редовне активности су: 
Школска настава и такмичења, 

Првенствене и пријатељске утакмице 

Ванредне активности 

Поред редовних активности, у објектима ЈУ „СРЦ Јединство“ се годишње одржи велики број 
ванредних активности. У те активности спада организација турнира, завршних турнира на нивоу 
Војводине и Србије, синдикалне игре, радничке спортске игре и разна турнирска првенства.  

Кошаркашки савез Војводине и Србије 

.години је планирано да се у сарадњи са КСВ, а у оквиру контролних тренинга МК на 
, одређени број тих тренинга одржи у нашем објекту.

План је да се већина квалификационих и завршних турнира за МК на територији Војводине 
одржи у Новом Бечеју. Број турнира који ће се организовати у ЈУ „СРЦ Јединство“ се креће од 

адња са КСС се наставља и у 2015.години. Планирано је и у 201
припреме репрезентативних мушких и женских селекција МК

Новина у 2015.години је сарадња  са КК ''Црвена звезда'' Београд. 

Ц Јединство“ планира да и у 2015.години организује и пружи техничку подршку у 
организацији традиционалних манифестација  :Зимски турнир у малом фудбалу
спортисте године Општине Нови Бечеј, традиционална свечаност  ђака осмака ОШ „Милоје 
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представљају базу школског, аматерског, 
се у објектима одржи 

велики број спортских активности у свим категоријама и нивоима такмичења уз максималну 

Поред редовних активности, у објектима ЈУ „СРЦ Јединство“ се годишње одржи велики број 
турнира, завршних турнира на нивоу 

и разна турнирска првенства.   

у оквиру контролних тренинга МК на 
, одређени број тих тренинга одржи у нашем објекту. 

План је да се већина квалификационих и завршних турнира за МК на територији Војводине 
е организовати у ЈУ „СРЦ Јединство“ се креће од 

нирано је и у 2015.години мини 
припреме репрезентативних мушких и женских селекција МК. 

.години организује и пружи техничку подршку у 
ом фудбалу, Избор 

ђака осмака ОШ „Милоје 
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Врста прихода 

из буџета општине 

сопствени приходи корисника/установе

 

УКУПНО: 

 

 

Планирани расходи и издаци за 2015 

 

Врста расхода 

Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Остале дотације и трансфери 
Социјална давања запосленима
Стални трошкови 
Трошкови путовања 
Услуге по уговору 
Текуће поправке и одржавање
Материјал 
Порези и обавезне таксе 
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема 

УКУПНИ РАСХОДИ
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сопствени приходи корисника/установе 

Планирани расходи и издаци за 2015 годину су: 

Плате, додаци и накнаде запослених 
Социјални доприноси на терет послодавца 

  
Социјална давања запосленима 

Текуће поправке и одржавање 

Зграде и грађевински објекти 

 

УКУПНИ РАСХОДИ 
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износ 

4.730.000,00 

400.000,00 

5.130.000,00 

износ 

2.017.000,00 
363.000,00 
272.000,00 
68.000,00 

550.000,00 
20.000,00 

345.000,00 
1.135.000,00 

130.000,00 
0 
0 

200.000,00 
5.130.000,00 


