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1. ДЈЕЛАТНОСТ 
 
 
Јавно предузеће Спортски центар „Servitium“ Градишка ( у даљем тексту : ЈП СЦ 
„Servitium“Градишка) је регистровано код Основног суда у Бања Луци, под бројем 
071-о-Рег-09-002268 од 24.12.2009. године,ЈП СЦ „Servitium“Градишка послује тако 
што искључиво прати активности на изградњи објекта спортске дворане са пратећим 
садржајима.Од новембра 2020.године , након отварања почиње да послује у оквиру 
својих примарних дјелатности. 
 
ЈПСЦ„Servitium“Градишка је основано Одлуком СО Градишка,број 01-022-291/09 од 
21.12.2009. године (објављена у „Службеном гласнику општине Градишка“, број 
9/09), с циљем да се створе услови за отпочињање пословне активности и за 
остваривање одређених повољних економских ефеката у измирењу обавеза према 
приватном партнеру „Нискоградњи“ Д.О.О. Лакташи  у фази изградње објекта, те су 
на истој сједници Одлуком СО Градишка, број 01-022-293/09 од 21.12.2009. године, 
права и обавезе Општине Градишка, као наручиоца улагача, односно јавног партнера 
из Уговора о изградњи Спортско - пословног центра „Servitium“ Градишка, путем 
заједничког улагања у потпуности пренесене на ЈП СЦ„Servitium“ Градишка. 
 
Основне дјелатности ЈП СЦ „Servitium“ Градишка у унутрашњем промету су: 
68.20 - изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама 
узетим под закуп (лизинг),  
90.04 - рад умјетничких објеката,  
93.11 - рад спортских објеката, 
93.29 - остале забавне и рекреативне дјелатности. 
Дјелатности у вањскотрговинском промету су спољно-трговинско пословање у оквиру 
регистроване дјелатности. 
 
 
 

2. ПРАВНИ СТАТУС И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА 
 
Правни статус предузећа ЈП СЦ „Servitium“ Градишка је јавно предузеће - правно 
лице. 
Оснивач ЈП СЦ  „Servitium“ Градишка је Општина Градишка (сада Град). 
Рјешењем о регистрацији од дана 03.11.2020.године под бројем: 057-О-Rеg-20-
001735 је уписан ЈП СЦ „Servitium“ Градишка као правно лице са основним 
капиталом од  10.370,643,62КМ. 
 
Власничка структура предузећа је приказана у следећој табели. 
Табела 1. Власничка структрура

Опис % учешће у 
укупном капиталу 

Вриједност 
капитала Број акција 

Град Градишка 100% 10.370,643,62  
    
УКУПНО:  100% 10.370,643,62  
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3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАЏМЕНТ 
 
 
ЈП СЦ „Servituim“ Градишка руководи вршилац дужности директора ( в.д.директора) 
Валентина Перић, а од 13.10.2020.године именован је нови в.д.директора Милош 
Вујинић, и Надзорни одбор именован од стране Скупштине општине Градишка на 
сједници СО-е Градишка, дана 25.09.2017.године број01-111-283/17 у саставу: 
Милена Бркић, Рајко Кукрић и  Горан Вукотић. 
 
 
 

4. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 
Табела 2. Квалификациона структура запослених 

Р.бр. Квалификациона структура 
Структура запослених 

према полу 
Мушких Женских 

1.  Директор 1  
2.  Технички руковдилац 1  
3.  Самостални стручни сарадник за програмске 

садржаје и логистику 
 1 

УКУПНО: 2 1 
 
 
 

5. ОБИМ УСЛУГА 
 
 
ЈП СЦ „Servitium“, Градишка (Aрена) свечано је отворена 11.11.2020.године. Радна 
група која је формирана испред Градске управе и ЈП СЦ  „Servitium“Градишка 
утврдила је критерије кориштења термина уЈП СЦ „Servitium“Градишка (Арена). 
Након  договора са спортским колективима дворанских и борилачких спортова 
утврђен је распоред кориштења термина, у периоду од 14.12.2020. године до 
31.12.2020.године термине су имали права да користе 11 клубова дворанских 
спортова и 6 клубова борилачких спортова.  
У великој дворани термине користе:  ОРК „Козара“, КМФ „Козара“ ,КМФ „Борачка“.Од 
додијељених 21 термина за тренинге,искориштен је 21 термин. Такође, одиграно је5 
утакмица.  
У малој дворани термине користе:ОКК „Козара“ , ЖКК „Козара“, ОК „Градишка“, КК 
„Старс Баскет“, ЖОК „Козара“, ЖОК „Градишка“, КК „Лијевче“, ККИ „Козара“. Од 
додијељених 47 термина искориштено је 43 термина за тренинге , а одиграно је 6 
првенствених утакмица. 
 Салу за борилачке спортове користи 6 спортских колектива: 
КК „Сенсеи“, КБВ „Нитен“ , ЏЏК „Самурај, КБС „ ММА Донски“ , КРА „ Градишка“ , КК 
„Соко“. Од додијељена 33 термина искориштено је 9 термина за тренинге. 
Укупно је искориштено 20 термина за рекреацију ( 10 у великој и 6 у малој дворани).
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6. ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ПОТРЕБНИХ УСЛОВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈП 
СЦ „SERVITIUM“ ГРАДИШКА 

 
 
Изградња Спортске дворане завршена је почетком октобра мјесеца 2020. године, а  
9. октобра 2020. године је извршен технички пријем дворане чиме је створен главни 
услов да се може почети са кориштењем простора за спортске потребе.  
О извршеним радовима и вриједности дворане дати су подаци у „Информација о 
извршеној изградњи спортске дворане“ која је усвојена на 2. редовној сједници  
Редовној сједници Скупштине града,што није предмет ове информације. 
 
У току 2020. године редовно су одржаване сједнице Надзорног одбора на којима су 
усвојен ревизорски извјештај за 2019. годину, овлаштене ревизорске куће „CONTROL 
Rewiev“, План набавки за 2020. године, те потребни правилници неопходни за 
регулисање рада односно функционисање предузећа. 
Наведеним активностима створени су сви неопходни услови да се може обезбједити 
нормално пружање услуга свим спортским удружењима, организацијама и 
клубовима, а што је у складу са напријед наведеним поглављем (поглавље V), што је 
и започето 14.12.2020. године. 
 
 
 

7. ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ 
 
 
Највећи од свих проблема у псоловању ЈП СЦ  „Servitium“ Градишка је присуство 
корона вируса, те учестале мјере за сузбијање истог, којих смо се сви морали 
придржавати. То се одразило на грађевинске радове  код завршетка Арене, а такође 
и код кориштења термина и одигравања утакмица. Присуство гледалаца није било 
дозвољено што је још један хендикеп у функционисању ЈП СЦ „Servitium“ Градишка. 
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8. ЗАКЉУЧАК 
 
 

Иако је 2020. година била веома тешка за све привредне субјекте, па тако и за ЈП 
СЦ „Servituim“ Градишка може се сматрати да је ова организација успјешно започела 
своје функционисање, да је испланирала и регулисала систем кориштења дворане у 
свим сегментима и да је то битна и успјешна претпоставка за функционисање у 2021. 
години. Све упућује да ће спортска дворана успјешно радити у 2021. години, а 
поготово након окончања постојеће епидемиолошке ситуације. 
 

9. ГОДИШЊИ ОБРАЧУН 
 
Табела 3. Структура прихода 
Ред. 
бр. Приходи 01.01. - 

31.12.2019. год. 
01.01. - 

31.12.2020. год. Индекс 

1.  УКУПНИ ПРИХОДИ  68.376,00 1.070,00 15,64 
2.  ЗАКУПНИНА ОПШТИНА  68.376,00   
3.  2020 год закуп термини 

рекреација  1.070,00 15,64 

4.      
5.      

  6.     
7.     

 
Табела 4. Структура расхода 
Ред. 
бр. Расходи 01.01. - 

31.12.2019. год. 
01.01. - 

31.12.2020. год. Индекс 

1.  УКУПНИ РАСХОДИ 186.004,00 227.432,00  
2.  БРУТО ЗАРАДЕ ЛИЧНИ 

РАСХОДИ ТОПЛИ ОБРОК И 
НАДЗОРНИ ОДБОР 

 
39.271,00 46.655,00 118 

3.  НЕПРОИЗВЕДНЕ УСЛУГЕ 
ПРЕМИЈЕ 
ОСИГУРАЊА,ПЛАТЕ, 
РЕВИЗОРСКЕ УСЛУГЕ 
,РАЧУНОВОДСТВО 

10.745,00 25.104,00 233 

4.  НЕМАТЕРИЈАЛНИ 
ТРОШКОВИ, СУДСКЕ И 
ДРУГЕ ТАКСЕ 

2.670,00 1.450,00 54,30 

5.  ТРОШКОВИ УГОВОРА О 
ДЈЕЛУ 110.717,00 98.185,00 88,68 

6.  ТРОШКОВИ ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ И 
КОМУНАЛНЕ 
КОМУНИКАЦИЈСКЕ УСЛУГЕ 

22.601,00 36.695,00 162 

7.  ПРОЈЕКТАНТСКЕ 
УСЛУГЕ,ЕЛАБОРАТИ,ТЕХНН
ИЧКИ ПРЕГЛЕД И 
ДР.РЕЖИЈСКИ ТРОШКОВИ 

 19.348,00  
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У току изградње дворане и након њеног отварања и пуштања у рад функционисало 
је предузеће ЈП СЦ „Serviтium“ Градишка са чијег наслова се и водила изградња, па 
је логично да се трошкови функционисања предузећа воде у пословним књигама 
истога, али и сви други трошкови везани за отпочињање рада дворене што је 
условило да су укупни расходи у 2020. години износили 227.432 КМ. Предметни 
трошкови су покривени из средстава која су остварена повратом пореза на додату 
вриједност плаћеног по основу испостављених ситуација за изградњу дворане.  
 
 

10. ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НА КАПИТАЛУ 
 
 
Оснивач ЈП СЦ „Servitium“ Градишка је Општина Градишка (сада Град). 
Рјешењем о регистрацији од дана 27.01.2020. године под бројем: 057-О-Reg-20-
000002 ЈП СЦ „Servitium“ Градишка уписано је као правно лице са основним 
капиталом од 7.282.906,62 КМ. 
Рјешењем о регистрацији број 057-REG- 20-001237 од 05.08.2020.год је уписано ЈП 
СЦ „Servitium“ као правно лице са основним капиталом од 7.620,643,62 KM . 
Рјешењем број 057-Reg-20-001735 од 03.11.2020.годинеЈП СЦ „Servitium“ Градишка 
уписано је  као правно лице са основним капиталом од 10.370,643,62 KM. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              в.д.директора 
                                                                                                              Милош Вујинић 
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