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1.ПРОФИЛ 
 

 

Спортска хала је почела са радом 1989.године као Радна организација за Спорт и 

рекреацију, и до формирања Јавне установе регистрована је као Друштвено предузеће 

за спорт и рекреацију. 

 Јавна установа „Спортска хала“ Врање је основана Одлуком Скупштине 

општине Врање на седници одржаној 21.04.1992.год., а на основу члана 3, 4 и 16 Закона 

о јавним службама („Сл. Гласник Републике Србије број 42/91) члана 2 и 13 Закона о 

физичкој култури (Сл. лист Општине Врање број 10/78, 1/72, 10/85, 14/86 и 11/89). 

 Јавна установа  „Спортска хала“ Врање, до 15.11.2017.године је била 

самофинансирајућа установа, финансирала се из сопствених прихода, а од 

16.11.2017.године постаје индиректни корисник буџета одлуком Скупштине Града 

Врања бр. 02-232/2017-10 од 15.12.2017.  

Уговором о уступању на коришћење и управљање непокретности у јавној 

својини Града Врања, закљученим између Града Врања и ЈУ Спортска хала  

19.02.2020.године, а на основу одлуке Градског већа Града Врања бр. 06-210/2/2018-04 

од 29.10.2018.године Јавна установа  „Спортска хала“ Врање је добила на коришћење и 

упорављање Градски стадион у улици Косовска 63 у Врању. 

 Одлуком Скупштине Града Врања број 02-180/2020-10 од 29.10.2020.године, 

одлуком о промени оснивачког акта ЈУ за спорт и рекреацију – Спортска хала мења 

назив у Јавна установа за управљање спортским објектима у својини града Врања-

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ. 

 Јавна установа основана  је за унапређење делатности спортa и одржавање 

спортских објеката на територији града Врања. 

 Законски оквир који уређује пословање Јавне установе је: 

- Закон о јавним установама 

- Закон о локалној самоуправи 

- Статут Града Врања 

- Статут Јавне установе Спортски објекти 

 

2.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2023.год. 
 

Полазна основа за финансијски план са планом рада за 2023.годину су резултати 

пословања за 2022.годину (укупно приходи и расходи), као и уговорени послови у 

2022.години чија се реализација очекује у 2023. години. 

 

Процена ресурса 

 

У ресурсе Јавне установе за управљање спортским објектима у својини града Врања-

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ спада: 

 - 14 запослених радника у сталном радном односу 

 - 7 радника на одређено време и привремено повремене послове 

- објекат спортске хале састоји се из мале и велике дворане са пратећим    

садржајем укупне површине 5500 метра квадратних 

 - отворени базен 25x16 м са пратећим садржајем 

- тениски терени (четири тениска терена, два са подлогом од шљаке и два са 

подлогом Plexipave) 

 - терен са вештачком травом 
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-објекат градски стадион који се састоји од главног терена са вештачком травом,    

помоћног терена,тартан стазом, теретаном на отворено и економатом 

 - отворени терени за кошарку 

- отворени терени за рукомет – мали фудбал 

 - отворен терен за одбојку 

 - отворени терени за бич- волеј 

 - дечје игралиште 

 - терен за уличну гимнастику 

 

 

 

3.МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА КОЈЕ УСТАНОВА 

ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ 

 

Популаризација Спортске хале и градског стадиона као место за што квалитетнијом и 

масовнијом посећеношћу како спортских тако и културних дешавања и активног 

учешћа грађана у овим збивањима што обухвата и школска такмичења. 

 

   

 

       4.КАДРОВИ 
 

Јавне установе за управљање спортским објектима у својини града Врања-СПОРТСКИ 

ОБЈЕКТИ има четрнаест запослених радника на неодређено време и седам радника на 

одређено време и привремено повремене послове : 

 

 

 

Ред 

бр. 
Број радника  

статус 

Стање у 

2022.год. 

План за 

2023.год. 
 

1 2. 3. 4.  

1 Бр.радника на 

неодређено време 
14 20  

2 Бр.радника на одређено 

време 
7 7  

 

 

УКУПНО 

21 27  

 

   

-  са високом стручном спремом               8  

-  са средњом стручном спремом      8 

-  са основном школом     4 

 

 

 

Ред 

бр. 

Квалификациона 

структура 

Стање у 

2021.год. 

Стање у 

2022.год.. 

     План  за 

     2023.год. 

1 2. 3. 4. 5. 

 НК 3 3 4 

 ССС 5 5 8 

 ВСС 7 6 8 

УКУПНО 15 14 20 
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Ред 

бр. 
Године старости 

Стање у 

2021.год. 

Стање у 

2022.год. 

План за 

2023.год. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 20 - 30 / / 2 

2. 31 - 40 3 3 8 

3. 41 - 50 5 5 8 

4. 51 - 60 5 5 6 

5. преко 60 2 1 1 

УКУПНО 15 14 20 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПЛАН ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

 

 

Планирање и програмирање рада и развоја Јавне установе за управљање спортским 

објектима у својини града Врања-СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ остварује се у основима 

међузависности и сарадње између установе, оснивача, сагласно Законима о планирању 

и друштвеним плановима.  

 

Циљ обављања делатности Јавне установе за управљање спортским објектима у 

својини града Врања-СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ је омогућавање уредног и квалитетног 

бављења спортом, под једнаким условима остваривања права грађана и спортских 

организација, задовољавање потребе корисника као и омасовљавање корисника услуга 

у разним видовима слободне и организоване рекреације и спортских такмичења, а чиме 

стиче доходак тј. добит пружања услуга у објектима и на отвореним теренима Јавне 

установе.  

 

Значај и улога овакве установе се огледа у томе што је битна како за грађанство тако и 

за сам град. Што се тиче грађанства установа омогућава разне видове рекреације за 

очување и унапређење здравља корисника кроз различите видове игара од којих: 

фудбал, мали фудбал, кошарка, рукомет, одбојка, тенис, стони тенис, теретана, 

атлетика, у летњим месецима и базен за пливање са обуком непливача. Битно је 

напоменути да се у оквиру установе обавља и едукација деце од којих имамо школу 

Ред 

бр. 
Године стажа 

Стање у 

2021.год. 

Стање у 

2022.год 

План за 

2023.год. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 1 - 5 / / 6 

2.  6 - 10 3 3 1 

3.  11 - 20 5 5 7 

4.  21 - 30 3 3 3 

5.           31 - 35 3 2 2 

6. 36 - 40 1 1 1 

7. преко 40 / / / 

УКУПНО 15 14 20 
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одбојке, рукомета, кошарке, фудбала, а у летњем периоду школу пливања са којом смо 

кренули у 2012.години , а планирамо да наставимо и у 2023.години, као и школу тениса 

са којом смо кренули јуна 2021. године, планирамо да наставимо и у 2023.години. 

Јавне установе за управљање спортским објектима у својини града Врања-СПОРТСКИ 

ОБЈЕКТИ је од стране оснивача града Врања у 2019.години добила на управљање и 

одржавање Градски стадион у Косовској улици са пратећим објектима. 

  

Што се тиче града Спортска хала има регионални значај јер у Пчињском региону нема 

установе са толиким капацитетима. Поред тог значаја имамо и градске спортске 

клубове који наш град презентују у земљи и иностранству на различитим  

такмичењима.  

 

Програм рада Јавне установе за управљање спортским објектима у својини града 

Врања-СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ за 2023.годину предвиђа реализацију истог у два дела : 

 

I Инвестиционо улагање на одржавању постојећих објеката и изградњу 

нових; 

 

II Спортске активности у области; 

- такмичарског спорта; 

- масовне физичке културе. 

- организацију спортских и културних манифестација 
 

 

 

I ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ ЗА  2023.год. 
 

 

Циљ оваквог програма је безбедно спровођење спортских активности грађанства према 

њиховим потребама, а посебно школске популације. Обезбеђење услова 

инфраструктуре за развој врхунског спорта кроз све процесе спортске функције и 

решавања националног развоја психофизичке здраве нације. 

  

За 2023. годину предвиђамо наставак уређења Спортске хале, као и Градског стадиона. 

У сарадњи са градским руководством у току је набавка два балона којима би покрили 

два тениска терена , од постојећих четири и тиме омогућили рекреацију и тренирање 

тениса током целе године. Завршена је техничке документације (идејни и главни 

пројекат) за затворени и отворени базен у оквиру Спортске хале, као и израда 

документације за комплетну реконструкцију Спортске хале у Врању због енергетске 

ефикасности.  

 

Због старости објекта Спортске хале потребно је санирати одређене инсталације 

(водоводну, канализациону, вентилациону и грејну инсталацију) као и делове објекта 

(кровна конструкција и делови паркета мале и велике сале). 

 

За све наведено у плану Инвестиционог улагања и одржавања за 2023.годину, 

предвидели смо средства у плану јавних набавки за 2023.годину.  

 

 

 

. 
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II СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.год. 
 

 

 

У области такмичарског спорта предвиђа се организовање спортских приредби и то 

организовање рукометних, кошаркашких, одбојкашких утакмица, као и утакмице у 

малом фудбалу, како у мушкој тако и у женској конкуренцији. У циљу популаризације 

такмичарског спорта предвиђа се организовање врхунских спортских  приредби као 

што су државна и првенства и организовање утакмица  наших репрезентација у 

дворанским спортовима на међународним такмичењима. 

 

 

Такође желимо да напоменемо да у оквиру Спортске хале успешно раде школе 

рукомета,  кошарке , одбојке, тениса и фудбала, а у летњем периоду и школа пливања. 

 

Програмом рада и развоја за 2023.годину предвиђамо да заједно са Градом 

организујемо више масовних приредби и кросева који би се организовали како у 

Спортској хали тако и у комплексу отворених терена и Градског стадиона. 

Што се тиче организације спортских манифестација, планирамо 2023 године 

организацију следећих спортских манифестација : Организација спoртских активности 

поводом обележавања 31.јaнуара - Дана града Врања, Организација манифестације 

ИЗБОР НАЈБОЉИХ У ВРАЊСКОМ СПОРТУ ЗА 2022. ГОДИНУ, Маратон и 

полумаратон, Видовдански турнир на Градском стадиону, Спорт у школе, Два турнира 

у Футсалу (зимски и летњи), Два турнира у каратеу (пролећни и јесењи), Мини баскет 

фестивал, Ролеријаду, Игре на води , Турнир у уличној одбојци, као и завршни дефиле 

предшколске деце на Градском стадиону. 

 

На крају овог програма рада и развоја Јавне установе за управљање спортским 

објектима у својини града Врања-СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ за 2023.годину предвиђамо 

организовање више културно забавних програма, концерата и  организовања сајмова. 

Планирамо организовање, већ традиционалног, и најмасовнијег у Србији, следеће 

године Шестог Пчеларског сајма југоисточног Балкана, Четвртог међународног сајма 

лековитог, зачинског, украсног биља и пчелињих производа и Другог сајма женског 

иновационог предузетништва , затим сајма запошљавања и сајма спорта. 

 

Сматрамо да ово што смо предложили да се уради овим програмом је потребно и 

неопходно, те да ћемо уз помоћ Скупштине града Врања, као и руководства града 

Врања  исте и успети да реализујемо. 

 

 

 

 

Јавна установа за управљање        

спортским објектима у својини града       

Врања-СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 

                       в.д. директора 

                   Бобан Младеновић 

 


