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ИЗВЕШТАЈ  
О ПОСЛОВАЊУ Ј.П.Р. „АДИЦА“ АДА  ЗА  2015. ГОДИНУ 

 
 
 
УВОД 
 
 Од почетка оснивања Јавно предузеће за рекреацију „Адица“ Ада успешно је 
завршила седамнаесту годину пословања од почетка оснивања. До сада свака 
пословна година (изузев 2004.) завршена је са повољним финансијским резултатом. 
Резултат пословања на крају пословне 2015. године обезбеђује покриће свих 
насталих трошкова пословања, као и амортизацију. 
 Позитивно су утицали на резултат предузећа: врло добра и ефикасна 
организација на свим нивоима у предузећу, рационално искоришћавање наших 
ресурса (људски и материјални ресурси), висока радна дисциплина свих запослених 
(сталних и сезонских), шроширење делатности на организовање музичких 
манифестација за омладину сваке суботе и организовање два фестивала за младе, 
доле у тексту детаљно су описани послови и потези. 
  Сезону у 2015. години започели смо према плану. Базенски комплекс 
био је отворен од 01. јуна до 31. августа и радили смо без прекида. Квалитет воде је 
подигнут на већи ниво захваљујући инвестицији коју смо урадили претходних година 
у систем пречишћавања. На основу резултата анализа Завода за јавно здравље из 
Суботице квалитет воде у базенима био је увек задовољавајући. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О БУЏЕТСКОМ КОРИСНИКУ 

 
Назив: Јавно Предузеће за Рекреацију „Адица“ Ада 
Седиште: Ада, Трг Ослобођења бр. 1 
ПИБ; 100983949 
Матични број:08681350 
Датум оснивања:26. новембар 1998. године 
Телефон:024/854-770 
www.adica.rs  
jpradica@gmail.com   
Одговорно лице: Јухас Тибор 
 
 
 
 

2. ДЕЛАТНОСТ 
 
93.11 Делатност спортских објеката 
Обухвата: 
- рад отворених или затворених спортских објеката (отворени, ограђени или покривени, са 
трибинама за седење или без њих): 
* фудбалски, хокејашки, крикет и рагби стадиони 
* аутомобилске тркачке стазе и тркачке стазе за псе и коње 
* пливачки базени и стадиони 
* терени и стадиони за атлетска такмичења 
* хале и стадиони за зимске спортове 
* хале за хокеј на леду 
* хале за бокс 
* терени за голф 
* куглане 
- организацију спортских приредби на отвореном и затвореном и управљање њима, за 
професионалне спортисте и аматере, у сопственим објектима; ова група обухвата 
активности особља и руковођење особљем које ради у тим објектима 
 
 

3. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА 
 
 
НАДЗОРНИ ОДБОР 

- Волфорд Атила- председник 
- Ваштаг Роберт- члан 
- Ковач Чаки Ева- члан 
-  

ДИРЕКТОР 
      -Јухас Тибор 
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4 . ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ  
 

 
 
 

Број запослених са стањем на дан 31.12.2015. године 
 
квалификациона структура: 
 
 Број 

запослених 
31.12.2015. 

ВСС 1 
ВС 1 
ВКВ - 
ССС 1 
КВ 3 
ПК - 
НК - 
УКУПНО 6 

старосна структура: 
 
 Број 

запослених 
31.12.2015. 

До 30 год. - 
30 до 40 год. 3 
40 до 50 год. 2 
50 до 60 год. 1 
Преко 60 
год. 

- 

УКУПНО 6 

 
 
 



по времену у радном односу: 
 Број 

запослених 
31.12.2015. 

До 5 год. 1 
5 до 10 год. - 
10 до 15 год. 2 
15 до 20 год. - 
20 до 25 год. - 
25 до 30 год. 3 
30 до 40 год. - 
УКУПНО 6 

 
 

5. ПРОМЕНА ОСНИВАЧКИХ И ДРУГИХ АКАТА 
 
Дана 25.11.2015. године донет је Правилник о допуни Правилника о раду ЈПР 
„Адица“ након претходне сагласности дате од стране Скупштине општине Ада, која 
је заведена под бројем 189/2015. 
 

6. РЕАЛИЗОВАНЕ  ИНВЕСТИЦИЈЕ И РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ 
 
-САНАЦИЈА БЕТОНСКИХ ПЛОЧА ОКО ОЛИМПИЈСКОГ БАЗЕНА 
 
У складу са планом и програмом пословања до отварања базенског комплекса 
успешно је реализована друга и трећа фаза санације бетонских плоча око 
олимпијског базена. Том приликом уклоњене су старе бетонске плоче и постављене 
нове које су поплочене а све у складу са пројектно-техничком документацијом. У 
оквиру друге и треће фазе обухваћене су  све бетонске плоче које се нису заменила 
током прве фазе. Вредност радова била је 3,2 милиона динара.  
 
-САНАЦИЈА БАЗЕНА ЗА ДЕЦУ 
У складу са планом и програмом пословања до отварања базенског комплекса 
успешно је реализована инвестиција санације дечјег базена у складу са пројектно-
техничком документацијом. Реализованом санацијом на овом базену уклоњени су 
сви досадашњи стари слојеви фарбе и лабави делови бетона, поново су бетонирани 
делови страница базена и цео базен је добио полиестер подлогу. Вредност радова 
била је 3 милиона динара. 
 
 
-УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА И СТВАРАЊЕ НОВИХ БАШТИ 
Посебна пажња посвећена је одржавању постојећих зелених површина унутар 
базенског комплекса . Чињеница је да ниједан базенски комплекс у нашој земљи не 
поседује овако уређену територију. Сматрамо да је веома битно планирано и са 
посебном пажњом приступити уређењу постојећих зеленила. Исто тако од априла 
месеца приступило се и стварању нових башти, сађењу нових врста цвећа, 
постављању нових саксија. 



-одржавање парка у рекреационом центру и штранда успешно је завршена до 01. маја 
уређен је штранд и плажа , покошена је трава поред пута према плажи и викенд 
насељу, покошена је трава у парковима.  
 
 
 
-УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ 
Реорганизацијом и променом пословне политике унутар Ј.П.Р. „Адица“ Ада створени 
су услови да угоститељским објектима унутар базенског комплекса руководи Ј.П. 
Од укупно четири угоститељска објекта која постоје унутар комплекса, одлучено је 
да се ниједан не изда у закуп. Самим тим био је јако велики изазов спровести 
управљање овим објектима. Од Априла месеца све до 01. јуна извршено је потпуно 
опремање великог ресторана уређајима, апаратима, фрижидерима, замрзивачима, 
тањирима и осталим пратећим прибором. Извршено је додатно опремање 
угоститељског објекта брзе хране.  
Опремљен је нови угоститељски објекат код скакаона пошто је стари порушен због 
дотрајалости и лошег избора локације где се налазио. 
У свим наведеним објектима до отварања базенског комплекса извршена је обука 
радника за послове у угоститељству и за рад на фискалним касама. 
 
 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
-у току летњег периода организоване су промотивне музичке манифестације унутар 
базенског комплекса. Укупна посећеност процењује се на 15 хиљада посетилаца. 
У Јуну и Августу месецу  организовани су Фестивали за младе. Посећеност ових 
фестивала процењује се на 25 хиљада посетилаца. 
 
ШКОЛЕ ПЛИВАЊА 

• Одржан је традиционални пливачки митинг „Делфин Куп“.  
• Организовали смо и успешно спровели традиционални курс за децу и 

непливаче „Школа пливања 2015“.  
 
  
мањи радови: 
- израђене су нове клупе око дечјег базена и базена за непливаче  
- изграђене су нови столови за ресторан 
- поправљене и офарбане су скоро све играчке на игралишту унутар базенског 

комплекса, узимајући у обзир првенствено безбедност корисника 
- поправљени су тротоари на базенском  комплексу 
- поправљени су оштећени делови кабина за пресвлачење на базенском простору  
- посађено је више нових садница у рекреационом парку и на новом паркинг 

простору 
- дечји и олимпијски базени опремљени су са новим сунцобранима 
- стављен је у функцију разгласни систем за емитовање музичких садржаја 
- израђене и постављање су нове канте за смеће 
 
 
 
 



Најважнији радови у спортско-рекреационом центру и на плажи у 2015. години: 
• Израдили смо и поставили нове љуљшке, клупе и столове 
• Поправили смо старе клупе. Након завршетка сезоне извршили смо 

демонтажу опреме и постројења и сместили их на безбедно место до почетка 
нове сезоне.  

• Извршили смо поправке и монтажу чесми поред санитарног чвора пре почетка 
сезоне и демонтажу након завршетка сезоне. 

• Ставили смо нове даске код тушеве на плажи. 
• Редовно смо косили травнате површине на плажи, а смеће смо сакупљали у 

постављене контејнере. 
• Косили смо и зелене површине у кругу и око ЗОО врт 

 
 
 

7. РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ 
                                                                                                      

– у оквиру општинског пројекта „камп да децу“ ЈПР „Адица“ Ада учествовала је на 
начин што је спремала доручак, ручак и вечеру деци што је финансирала општина 
Ада. Поред тога  обезбеђено је да деца у кампу бесплатно користе базенски 
комплекс. У овом пројекту учествовало је око 420 деце од 15.06-31.08.2016. године. 
 
 

8. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
Финансијски извештај за 2015. годину представља посебан материјал, израђује се и 
разматра се посебно. 
 
 
 
 
 

9.  ПРИКАЗ ПРОДАТИХ СЕЗОНСКИХ И ДНЕВНИХ КАРАТА 
 

• Сезонске карте за становнике Општине Ада.........................217 ком 
• Сезонске карте на 60 дана за становнике Општине Ада......237 ком 
• Улазница на 60 дана.....................................................................5 ком 
• Улазница на 30 дана.....................................................................6 ком 
• Улазница на 15 дана.....................................................................1 ком 
• Дневне улазнице..................................................................37.526 ком 
• Улазнице од 17,00 до 20,00 часова.......................................3.443 ком 
• Бесплатне сезонске карте за сваки Понедељак ......................332 ком 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
                                                                                                                 



10. РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА ЗА ДАТУ ГОДИНУ У ПОГЛЕДУ 
ОСТВАРЕНИХ ЦИЉЕВА И ЗАДАТАКА 

 
• Остварени су најважнији циљеви годишњег плана, који се односе на 

безбедност у кругу базена, на функционалност целог система, на 
одржавање и побољшање нивоа квалитета услуга  

• Остварили смо позитиван пословни резултат 
• Угоститељски објекти у сопственој режији су функционисали квалитетно и 

економски оправдано 
• Компјутеризован систем контроле улазница је функционисао без прекида и 

на високом нивоу  
• Обезбеђени су садржаји који су привукли више гостију 
• Преко новоизрађеног wеб-сајта и „Фејсбук“-а пружили смо ажуриране 

информације гостима током целе летње сезоне 
 
 
 Ј.П. „Адица“ Ада треба да функционише на економским и тржишним 
принципима. Од кључног значаја је изградња бренда са јасно дефинисаним 
парцијалним и интегрисаним производима. Основни циљ је још више укључивање 
Ј.П.Р. „Адица“ Ада, као туристичке дестинације у домаће и на међународно 
туристичко тржиште. 
 Рад, ред, дисциплина и рационализација у свим сегментима предузећа 
допринеће вишем нивоу квалитета услуга и успешнијем пословању. Квалитетна 
услуга, нови садржаји са новим туристичким производима, понудама, привлачнији 
дневни и ноћни културно-забавни и спортски програми допринеће повећање броја 
гостију, већем укупном приходу и већој добити на крају пословне године. 
 Ј.П.Р.„Адица“ је пројектно способна и води организовано пословање, а уз  
подршку локалне самоуправе у новим инвестицијама њено пословнање биће 
профитабилније. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 директор Ј.П.Р. „Адица“ Ада 
                    Јухас Тибор 
 
 ____________________________ 
 


