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УВОД 

 

 

УВОДНА  РЕЧ  ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

 

Програм развоја спорта града Крушевца за период од 2015. до 2018. године представља 

подршку за систематско решавање проблема у области спорта и прилику да покажемо спремност и 

вољу наше локалне самоуправе да учини напор и преузме неопходне мере које ће довести до 

унапређења спорта. Ово је и повољна прилика да сагледавамо шта је урађено и добра могућност да 

уградимо промене досадашњих стратешких праваца и евентуално, додамо нове смернице. 

Локална самоуправа се активно укључује у планирање и развој ове значајне области за све 

грађане, спортисте и спортске клубове, савезе и удружења, и остваривање друштвене мисије која 

поред такмичарског има важан васпитни, здравствени, културни, социјални и други садржај. 

Пошто је Крушевац познат и признат  град са дугом спортском традицијом очекујемо да ћемо 

овим Програмом унапредити област спорта, повећати ефикасност и доступност спорта као јавне 

услуге, пре свега деци и омладини, али и различитим друштвено осетљивим групама. 

Град Крушевац усваја још један у низу развојних докумената и сигуран сам да ће систематски 

и одговорно приступити остваривању главних и средњорочних развојних циљева у смислу 

омасовљења и широке доступности спорта за све генерације, ставити акценат на развој  дечјег, 

школског и универзитетског спорта. Посебна пажња ће се посветити врхунским спортским 

достигнућима и развијању спортске инфраструктуре, не само у интересу спориста, већ у интересу 

свих Крушевљана. 

 

 

Градоначелник 

Драги Несторовић 
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УВОДНА  РЕЧ  ПОМОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ 

 

 

       Крушевац  је град  са великим, али и неискоришћеним потенцијалима за развој спорта уопште. 

Спортска инфраструктура, бројни спортски клубови, удружења и традиција су залог за будућност и 

почетни основ за све радове ка остварењу циља. А циљ је јасан, Крушевац  мора да постане град 

спорта и регионални спортски центар. 

      Програм развоја спорта града Крушевац је битан документ који се бави спортом  и његовим 

побољшањем у  Граду Крушевцу и представља стратешки план сачињен на основу анализа, 

дефинисања проблема и исказаних потреба грађанства и спортских стручњака.Овим документом 

предвиђене су активности које ће у многоме унапредити спорт и које ће помоћи при стварању услова 

за квалитетнијим и масовнијим бављењем спортом од најмлађег до најстаријег доба . Крушевац овим 

стратешким документом мора бити место где ће се окупљати млади људи из наше државе и Европе, 

који ће слати позитивне вибрације и радити на очувању свега лепог што спорт носи у себи. Сматрам 

да смо због свега тога кадри да истрајемо и успемо у својим намерама и да урадимо нешто на шта 

ћемо сви бити поносни. Зато као помоћник градоначелника за омладину и спорт града Крушевца  

захваљујем свим младим људима, спортистима, њиховим тренерима, наставницима, професорима и 

људима који воде бригу о својим клубовима, који својим трудом, радом и личним примером 

промовишу позитивне вредности, те на тај начин чине наш Крушевац  препознатљивим као спортски 

град.  

      Ако полажемо у будућност, онда полажемо у укључивање деце и младих да се баве спортом ради 

здравља  као одговорне припаднике локалне заједнице. Они су ресурс који треба оснажити, богатство 

које треба ценити и снага коју треба подржати и помоћи. 

     Једнакост и исте могућности за све кључ су успеха, а за Град Крушевац највећи успех је да у 

блиској будућности постане универзитетски центар, пожељна средина за живот младих  као би се 

унапредио универзитетски и врхунски спорт на локалном нивоу ,средина  у којој они остају како би 

се школовали, започели своје каријере и основали своје породице. 

     Сматрам да ће усвајање Програма развоја спорта града Крушевца , уз пуну подршку градских 

власти, допринети промовисању здравих стилова живота, а самим тим и унапређењу спорта  у граду 

Крушевцу.  

 

Помоћник градоначелника за омладину и спорт  

                                                                                                                                                Никола Петровић 
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1. УВОД 

 

1.1. Основни правци програма развоја спорта у Крушевцу 

Програм развоја града Крушевца у оквиру Акциононог плана за спровођење истог планираће мере и 

активности како би град Крушевац: 

 Обезбедио да сви грађани имају могућности да се баве спортом, кроз пружање одговарајућих 

услова и програма свих врста и обезбеђење одговарајућег стручног кадра; 

 Осигурао темеље система спорта: спорт у школама и сви видови укључења деце у спортске 

активности; 

 Обезбедио планирање, изградњу и реконструкцију потребних спортских објеката; 

 Подржао и подстакао бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање врхунских спортских 

резултата на највећим међународним спортским такмичењима; 

 

1.2. Визија 

Визија Програма развоја спорта града Крушевца је унапређење квалитета живота и обогаћивање 

друштвених односа грађана града Крушевца кроз бављење спортом, као елемента који је од 

суштинског значаја за развој њихове личности и здравог начина живота. 

1.3. Мисија 

Мисија је стварање система спорта у граду Крушевцу у коме ће свако имати право да се бави 

спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг здравља, побољшања физичких 

способности, квалитетнијег  и сврсисходнијег коришћења слободног времена, унапређења квалитета 

живота и постизања врхунских спортских резултата.  

Рекреација и спортске активности су веома важне за шире становништво јер позитивно утичу на 

опште здравље и, према досадашњим медицинским сазнањима, смањују могућност ризика од 

настанка хроничних болести узрокованих пасивним начином живота, те се унапређење области 

спорта за све може посматрати као приоритетна активност којом се доприноси здравијем и 

активнијем становништву. 

 Поред тога, систем професионалног спорта (врхунски и квалитетни) захтева озбиљне промене у 

самом управљању и финансирању, да би се постигли озбиљни и врхунски резултати, јер врхунски 

резултати не би смели бити случајност већ резултат сређеног система који подразумева стручне и 

мотивисане тренере, материјално-техничке услове за рад, квалитетну инфраструктуру за такмичења, 

и самим тим, подршку јавности и друштвено одговорних компанија. 

 Развојем услова за одржавање спортских такмичења и манифестација државног, међународног и  

европског ранга, остварила би се директна финансијска добит, те би се средства остварена кроз 

овакву добит могла посматрати као основа за унапређење и развој доступности спорта за све, и тиме 

би круг система могао бити одржив и заокружен. 

 У том систему, који би требао да са једне стране обезбеди доступност спорта ширим слојевима, 

посебно деци, али и да обезбеди услове за развој врхунских спортиста, локална самоуправа својим 

средствима за одржавање инфраструктуре, суфинансирање активних клубова, стипендијама и 

дотацијама игра важну улогу. За целокупни развој спорта за све, школског спорта и квалитетног и 

врхунског спорта неопходно је поставити даље стратешке правце развоја спорта у Граду Крушевцу, 

и креирати конкретне мере за побољшање целокупног система спорта на нивоу Града кроз стратешки 

документ.  
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                                                                                Према томе, неопходно је започети са планираним и системским улагањем у обнављање и 

изградњу спортске инфраструктуре на територији града Крушевца и због тога спортски објекти 

представљају један од приоритета Програма развоја спорта града Крушевца. Посебан приоритет 

Програма  јесте улагање у врхунски спорт и његов развој. Врхунски резултати, као и одговорно 

понашање врхунских спортиста, не само што имају локалну и националну репрезентативност, већ 

представљају узоре младима промовишући рад, упорност, борбеност и поштење. То су вредности 

чији је развој потребно подстицати и неговати у друштву. Неговањем тих вредности спорт добија, не 

само такмичарски, репрезентативни и здравствени значај у друштву, већ и ширу васпитну и развојну 

улогу. Програм развоја спорта града Крушевца  као остале приоритете види и област рекреације, 

спорт особа са инвалидитетом, спорт у насељеним местима и спортске манифестације од значаја за 

наш Град. Системска подршка олимпијским надама и младим талентима са територије града 

Крушевца као и стручно усавршавање спортских тренера од посебног је значаја као база за 

квалитетан и правилан рад са децом и такмичарским селекцијама. 

                                                                  Програм развоја спорта града Крушевца даје одговор на питање на који начин и у које 

сегменте спорта је најефикасније и најпримереније уложити финансијска средства опредељена 

Буџетом града Крушевца и како на основу тог улагања на најбољи начин остварити јавни интерес у 

области спорта.  

1.4.  Циљ Програма развоја спорта града Крушевца  

   Циљ Програма развоја спорта града Крушевца је унапређење и развој спорта кроз системску, 

стратешку и партнерску бригу свих релевантних чинилаца у реализацији следећих циљева: 

 

 системска брига у области школског спорта свих релевантних чинилаца, 

 обезбеђивање свих спортских реквизита и друге опреме за школски спорт, 

 константна брига о здрављу деце и спортиста, као и стручно праћење и селектирање, 

 концентрација квалитета, стручног рада и дугорочног планирања кроз сарадњу спортских 

клубова из истог спорта на територији града Крушевца,  

 повећање процента финансијских средстава која су намењена спровођењу такмичарских 

програма у односу на средства одређена за административне и материјалне трошкове у оквиру 

буџетских средстава града Крушевца предвиђених за спорт и физичку културу, 

 системско финансирање рада и стручно усавршавање спортских стручњака, као једног од 

стубова развоја такмичарског спорта, 

 побољшање контроле спровођења програма и финансијског пословања спортских клубова, 

 обезбеђивање услова и системско финансирање спортских талената, 

 омасовљавање учешћа грађана у рекреативном вежбању, 

 унапређење услова за масовније учешће особа са инвалидитетом у спортским активностима, 

 подстицање масовности женског спорта кроз максимално поштовање родне и полне 

равноправности. 

  побољшање и унапређивање постојеће и изградња недостајуће спортске инфраструктуре, 

укључујући и завршетак започетих спортских објеката 

 повећање броја деце која учествују у школским такмичењима 

 смањење присуства и утицаја негативних појава у спорту 

 обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања, укључујући и антидопинг 

образовање 

 унапређивање односа спорта, туризма и животне средине 

 

 

 



 

 

6 Програм развоја спорта Града Крушевца 2015-2018. 

 

 

1.5. Институционални механизми у спорту 

 

 Институционални механизми који постоје у Граду Крушевцу, а задужени су за одржавање система 

спорта су  Скупштина града, Градско веће, Комисија за доделу средстава у области спорта, Одељење 

за друштвене делатности градске управе града Крушевца, Спортски савез Града Крушевца  и  

Спортски центар Крушевац. Између осталог, ови институционални механизми имају задатак да 

иницирају и учествују у изради локалних стратешких докумената развоја спорта, да иницирају и 

учествују у писању локалних акционих планова, и да прате њихово остваривање. 

Одељење за друштвене делатности градске управе града Крушевца врши послове који се односе    

  на задовољавање одређених потреба грађана утврђених законом у области спорта и физичке културе; 

припрема нацрте одлука и других аката из ове области које доноси Скупштина града, Градско веће и 

градоначелник ; врши надзор над радом установа и организација у области спорта; послове који се 

односе на обезбеђење услова за изградњу, одржавање, и коришћење спортских објеката у којима се 

остварују потребе у области спорта у граду; помоћ у реализацији школских спортских такмичења на 

нивоу града, округа и Републике; стварање о обезбеђивању посебних услова на повећање обухвата и 

квалитета рада са младим спортским талентима, припрема критеријуме за финасирање делатности 

организација у области спорта које је основао град и праћење реализације програма или делова 

програма других организација којима се доприноси задовољавању потреба грађана у области спорта 

на нивоу града ; стара се о организовању и одржавању спортских такмичења и манифестација од 

значаја за град; стара се о обезбеђењу услова за рад спортских стручњака у организацијама у области 

спорта на територији града.   

Комисија за доделу средстава у области спорта разматра предлоге годишњих и посебних програма 

по Јавном позиву у складу са Одлуком којом се уређује финасирање и суфинасирање потреба и 

интереса грађана у области спорта из буџета Града Крушевца.  

Све ове институције, организације и појединци баве се развојем спорта и спортске културе у складу 

са својим планом, програмом и надлежностима. 

1.6. Повезаност са другим стратешким документима 

Усклађеност са Стратегијом развоја спорта Републике Србије 

 Програм развија спорта града Крушевца је у складу са важећим Законом о спорту из 2011. године 

(Сл. гласник РС бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) и ослања се на  Стратегију развоја спорта у Републици 

Србији од 2014-2018. године, која је усвојена  25.12.2014. године од стране Скупштине Републике 

Србије. 

Стратегија је комплементарна са раније усвојеним документима у овој области, пре свега са 

Националном стратегијом за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским приредбама 

за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, брoj 63/13), Стратегијом превенције и 

заштите од дискриминације („Службени гласник РС”, брoj 60/13), Националном стратегијом за младе 

(„Службени гласник РС”, брoj 55/08) и Стратегијом очувања и јачања односа матичне државе и 

дијаспоре и матичне државе и Срба у региону („Службени гласник РС”, бр. 4/11 и 14/11). Поједине 

области ове стратегије већ су у мањој или већој мери обухваћене другим стратешким документима, 

као што је случај са насиљем и недоличним понашањем на спортским приредбама. Полазећи од већ 

утврђених стратешких одредница датих у раније усвојеним стратешким документима, Стратегија у 

овој области доноси додатне садржаје који су усклађени са ранијим приоритетима, уз избегавање 

преклапања. 
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Правни оквир 

У Републици Србији основни правни акт којим се регулише област спорта јесте Закон о спорту 

(„Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) који је Народна скупштина Републике Србије 

донела 31. марта 2011. године.  

Законом о спорту је уређена област спорта у складу са европским стандардима и прописима чији је 

развој био изузетно динамичан у протеклом периоду, уз усаглашавање са националним прописима и 

консензус свих релевантних субјеката спорта да се област спорта уреди на системски целовит и 

свеобухватан начин.  

Поред овог Закона, за област спорта у погледу правног уређења, од непосредне важности су и 

следећи закони: 

1) Закон о ратификацији Европске конвенције о насиљу и недоличном понашању гледалаца на 

спортским приредбама, посебно на фудбалским утакмицама („Службени лист СФРЈ” − Међународни 

уговори, број 9/90); 

2) Закон о ратификацији Европске конвенције против допинговања у спорту, са Додатком 

(„Службени лист СФРЈ” − Међународни уговори, број 4/91); 

3) Закон о потврђивању Најробијског уговора о заштити олимпијских симбола, са Анексом 

(„Службени лист СРЈ” − Међународни уговори, број 1/99); 

4) Закон о потврђивању Међународне конвенција против допинга у спорту („Службени 

гласник РС” – Међународни уговори, број 38/09); 

5) Закон о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 111/14); 

6) Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама („Службени 

гласник РС”, бр. 67/03, 101/05 − др. закон, 90/07, 72/09 – др. закон и 111/09); 

7) Закон о скијалиштима („Службени гласник РС”, брoj 46/06); 

8) Национала стратегија за борбу против насиља и недоличног понашања на спортским 

приредбама за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, брoj 63/13). 

 

 

Правилници у области спорта на нивоу града Крушевца су: 

 

1. Правилник о одобрењу средстава и финансирања програма којима се остварује општи интерес у 

области спорта на територији града Крушевца(„Сл.лист града Крушевца“ број 10/12) 

2. Правилник о општим условима и начину коришћења јавних спортских објеката („Сл.лист града 

Крушевца“ број 10/12) 

 3. Одлука о категоризацији спортских грана и спортских организација на територији града („Сл.лист 

града Крушевца“ број 10/12) 

4. Одлука о измени Одлуке о категоризацији спортских грана и спортских организација на 

територији града („Сл.лист града Крушевца“ број 4/15) 

5. Правилник о начину и условима коришћења одржавања и обављања спортских активности на 

атлетско - фудбалском блоку установе физичке културе  Спорски центар Крушевац („Сл.лист града 

Крушевца“ број 5/15) 
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2. ОПИС ФАКТИЧКОГ СТАЊА 

2.1. Географски подаци 

Крушевац се налази у централном делу Србије. 

Крушевачка котлина обухвата композитну долину 

Западне Мораве и простире се између Левча и 

Темнића на северу, Жупе, Копаоника и Јастрепца 

на југу, Краљевачке котлине и Ибарске долине на 

западу. Територија града покрива претежно брдско 

подручје с мањим низијским простором у долинама 

река (надморска висина 173 – 1.492 м ).  Површина 

града Крушевца је 854 км2. Има 101 насељено 

место, 54 месне заједнице и седиште је Расинског 

округа кога чине још општине: Варварин, 

Александровац, Брус, Трстеник и Ћићевац. 

Крушевачки крај заузима централни положај 

Балканског полуострва. Местом сучељавања 

великих геолошких формација - карпатобалканиди, 

динариди, српско - македонски масив и родопи, 

условљена је разноликост геолошке подлоге, као и 

разноврсност у биљном и животињском свету.  

Непосредно окружење Крушевца чине планински 

масиви Копаоника, Гоча и Жељина са запада, 

Великог и Малог Јастрепца са југа. Северним делом 

доминирају Гледићке планине и Јухор, источно и 

североисточно налазе се Мојсињске планине. 

Западна и Јужна Морава са Расином, чине највеће 

водене токове овог подручја.  

Историја - Крушевац је као своју престоницу 

подигао кнез Лазар 1371. године. Први пут се 

помиње 1387. године, у повељи којом кнез Лазар у 

својој утврђеној престоници потврђује раније 

трговачке привилегије Дубровчанима. Град је 

постао привредно и културно средиште Србије. 

Место из кога се руководило и које је давало 

иницијативу за организацију државе. 
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2.2. Демографски подаци 

Град Крушевац обухвата површину од 854 км² (учешће у укупној површини Србије је 0,9%), на којој 

живи 128.752 становника (1,7% укупног броја становника Србије) у 101 насељу, односно 151 

становник на км², што је више од републичког просека који износи 93 становника на км². 

1. – Број становника 

Година пописа 

Институционалне јединице 

Република 

Србија 

Регион Шумадије и 

западне Србије 

Расинска 

област 
Град Крушевац  

1981 7.729.246 - - 132.972 

1991 7.576.837 1.813.007 272.334 134.088 

2002 7.498.001 1.751.423 259.126 131.368 

2011 7.186.862 1.563.916 241.999 128.752 

*Републички завод за статистику  - РЗС 

**Стратегија одрживог развоја града Крушевца, септембар 2010. 

Табела 2. Тенденције у промени броја становника 

Година 

пописа 

ГРАД КРУШЕВАЦ 

Укупан број становника 
Промена броја 

становника  

Промена броја 

становника % 

1981 132.972 - - 

1991 134.088 1.116 0,83 

2002 131.368 -2.720 -2,07 

2011 128.752 -2.616 -2,03 

*Републички завод за статистику  - РЗС 

**Стратегија одрживог развоја града Крушевца, септембар 2010. 
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Табела 3. Структура становништва према типу насеља  

КАТЕГОРИЈЕ 
2011. 

Учешће Учешће 

Градско становништво 62.802 48,48 

Остало становништво 65.950 51,52 

Укупно становништво 128.752 100 

*Републички завод за статистику  - РЗС 

Табела 4. Структура становништва према страрости и полу / попис 2011. 

КАТЕГОРИЈЕ 

Попис  2002. Попис 2011. 

Број 
Удео у укупном 

становништву (%) 
Број 

Удео у укупном 

становништву (%) 

УКУПНО 

Укупно 131.368 100 128.752 100 

мушко 63.757 48,53 62.802 48,78 

женско 67.611 51,47 65.950 51,22 

      

0-4 

Укупно 6.037 4,59 5.552 4,31 

мушко 3.071 2,34 2.860 2,22 

женско 2.966 2,25 2.692 2,09 

5-9 

Укупно 6.525 4,96 6.376 4,95 

мушко 3.332 2,54 3.270 2,54 

женско 3.193 2,42 3.106 2,41 

10-14 

Укупно 7.247 5,52 6.478 5,03 

мушко 3.690 2,81 3.329 2,58 

женско 3.557 2,71 3.149 2,45 

15-19 

Укупно 8.516 6,48 7.128 5,54 

мушко 4.353 3,31 3.665 2,85 

женско 4.163 3,17 3.463 2,69 

20-24 

Укупно 9.029 6,87 7.465 5,79 

мушко 4.532 3,45 3.849 2,98 

женско 4.497 3,42 3.616 2,81 

25-29 

Укупно 9.345 7,11 7.930 6,16 

мушко 4.671 3,55 4.042 3,14 

женско 4.674 3,56 3.888 3,02 

**Републички завод за статистику  - РЗС 
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2.3. Анализа стања спорта у граду Крушевцу - SWOT анализа 

 
S    Предности 

 Број спортских организација које раде на 

територији града Крушевца 

 Традиција 

 Остварени врхунски спортски резултати 

 Искуство у организовању великих спортских  

приредби и такмичења 

 Лиценцирани тренери 

 Значајан број младих телентованих спортиста - 

Резултати који се остварују у оквиру  одређених 

узрасних категорија 

 Ажурирана база података о спортским 

организацијама и кадровима 

 Рад постојећеих спортских организација 

 На евиденцији НЗС Крушевац постојање кадрова са 

ВСС и ВШС из области спорта 

 

W   Слабости 

 Недостатак финансијских средстава 

 Проблеми издавања фискултурних сала 

 Одлив спортиста и стручњака у друге средине 

 Непостојање базе података о спортистима 

 Недовољна брига о младим перспективним  спортистима 

 Недостатак одговарајуће инфраструктуре 

 Неадекватно вредновање стручног рада 

 Нерешено питање спортске амбуланте 

 Недостатак  тренера са највишом лиценцом 

 Дотрајала инфраструктура 

 Непостојање довољног броја реквизита у складу са 

нормативима 

 Недовољна искоришћеност стручно оспособљених 

кадрова са евиденције НЗС Крушевац из области 

спорта 

O  Могућности 

 Изградња спортске инфраструктуре 

 Адекватнија прерасподела буџетских средстава 

 Утврђивање дугорочних програма развоја 

 Формирање тима  за волонтирање приликом 

организације спортских  такмичења 

 Ангажовање стручно оспособљених кадрова са 

евиденције НЗС Крушевац при организацији  и 

функционисању система спорта града Крушевца 

 Искоришћавање природних потенцијала и ресурса 

у сврху спортско туристичке понуде града 

 Адекватна промоција и популаризација спорта, а 

посебно спорта за све 

 Стипендирање перспективних  спортиста 

 

T     Претње 

 Неадекватно вредновање резултата спортских 

организација 

 Недостатак спонзора и донатора 

 Недовољан ниво буџетских средстава 

 Недовољан капацитет хотелског смештаја за 

организовање већих такмичења 

 Пад интересовања младих за бављење 

спортом 

 Смањено интересовање грађана за праћење спортских 

догађаја 

 Учешће спортиста на такмичењу без 

одговарајућег лекарског прегледа 

 Слаба заинтересованост младих за волонтирање 
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2.4. Општи подаци о спорту у Крушевцу 

2.4.1. Људски ресурси у спорту 

                                          Људски ресурси на нивоу града Крушевца су сви грађани Крушевца који су посредно или 

непосредно укључени у област спорта. У граду Крушевцу људске ресурсе можемо да посматрамо са 

аспекта броја стручних лица која су оспособљена за обављање стручног рада у области спорта а која 

се могу поделити на ангажована лица (у оквиру спортских организација, образовних и осталих 

институција), и лица на евиденцији Националне службе запошљавања Крушевац. 

Табеларни приказ запослених наставника физичког васпитања у основним и средњим школама и 

институцијама на  територији града Крушевца(извор Школска управаКрушевац): 

 

Основне школе 

Професори физичке културе 

Укупан број 

професора 
М Ж  

1. ОШ Вук Караџић 3 2 1  

2. ОШ Нада Поповић 5 3 2  

3. ОШ Доситеј Обрадовић 4 4   

4. ОШ Бранко Радичевић 2 2 0  

5. ОШ Јован Јованоћ Змај 4 3 1  

6. ОШ Јован Поповић 5 3 2  

7. ОШ Драгомир Марковић 4 3 1  

8. ОШ Кнез Лазар 4 3 1  

9. ОШ Деспот Стефан 2 0 2  

10. ОШ Жабаре 3 3 0  

11. ОШ Станислав Бинички 3 3 0  

12. ОШ Владисав Савић Јан 2 2 0  

13. ОШ Велизар Станковић 3 3   

14. ОШ Страхиња Поповић 1 1 0  

15. ОШ Брана Павловић 2 1 1  

16. ОШ Васа Пелагић 3 2 1  

17. ОШ Свети Сава 2 1 1  

19. ОШ Стеван Христић 1 1 0  

 Средње  Школе     

20. Економска школа 5 5 0  

21. Хемијско технолошка школа 6 5 1  

22. Гимназија 4 2 2  

23. Политехничка школа „Милутин Миланковић“ Крушевац 4 3 1  

24. Медицинска школа 3 3   

25. Прва техничка школа Крушевац 5 3 2  

 Институције     

26. Виша педагошка школа Крушевац 2 1 1  

27. Градска управа Крушевац 1  1  

28. Установа Спортски центар Крушевац 9 8 1  

29. Спортски савез града Крушевца 1 1   

30. ПУ Ната Вељковић  1  1  

31. Васпитно поправни дом Крушевац 2 2   

32. Дом ученика Пане Ђукић Лимар Крушевац 1 1   

33. Специјална болница Рибарска бања 2 2   

34. Дом за незбринуту децу Јефимија  1 1   

35 Гарнизон Крушевац 1  1  

 УКУПНО 101 77 24  
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На основу података Националне службе за запошљавање филијала Крушевац. 

Број професора физичке културе укупно 59, од тога 22 жене 

Старосна структура:  25-29 г. 24 лица/10жена 

 30-34 г. 18 лица/7 жена  

 35-39 г. 8 лица/3 жене 

 40-44 г. 4 лица/1 жена 

 50-54 г. 2 лица/0 жена 

 55-59 г. 3 лица/1 жена 

Дужина чекања на евиденцији: до 3 месеца: 9 лица/1жена 

    3-6 месеци: 8 лица/3 жене 

    6-9 месеци: 2 лица/1 жена 

    9-12 месеци: 5 лица/1 жена 

    1-2 године: 10 лица/4 жене 

    2-3 године: 3 лица/2 жене 

    3-5 године: 14 лица/7 жене 

    5-8 године: 6 лица/3 жене 

 

Укупан број лиценцираних тренера који раде у 77 спортских организација чланица Спортског савеза 

града Крушевца је 148. 

2.4.2. Материјални ресурси 

Преглед утрошених средстава са позиције дотације спортским организацијама у периоду од 2011-

2015. Године 

Ред. Број Година 

Позиција за 

спорт-дотације 

спортским 

организацијама 

Укупан буџет 

града 
Индекс 

1  2011 62.923.480,00 2.017.420.610,34 3,12 

2 2012 43.230.000,00 2.589.896.686,08 1,67 

3 2013 52.278.878,32 2.480.331.755,58 2,11 

4 2014 33.220.000,00 2.347.964.508,28 1,41 

5 2015 36.120.000,00 2.579.600.000,00 1,40 

Преглед утрошених средстава са позиције за Установу у физичкој култури Спортски центар Крушевац-

програм рада у периоду од 2011-2015. године 

Ред. Број Година 

Позиција за 

спорт-дотације 

спортским 

организацијама 

Укупан буџет 

града 
Индекс 

1 2011 52.476.098,04 2.017.420.610,34 2,60 

2 2012 62.352.311,25 2.589.896.686,08 2,41 

3 2013 56.693.934,86 2.480.331.755,58 2.29 

4 2014 62.340.000,00 2.347.964.508,28 2.66 

5 2015 59.011.576,00 2.579.600.000,00 2,29 
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Преглед утрошених средстава са позиције за установу у физичкој  култури Спортски центар  

Крушевац- инвестиције у периоду од 2011-2015.  

Ред. Број Година 

Позиција за 

спорт-дотације 

спортским 

организацијама 

Укупан буџет 

града 
Индекс 

1 2011 700.746,00 2.017.420.610,34 0.03 

2 2012 18.617.962,09 2.589.896.686,08 0,72 

3 2013 5.271.014,91 2.480.331.755,58 0,21 

4 2014 28.320.000,00 2.347.964.508,28 1,21 

5 2015 14.500.000,00 2.579.600.000,00 0,56 

Преглед утрошених средстава са  позиције за дотације спортским организацијама и Установе у 

физичкој култури Спортски центар Крушевац- укупно  у периоду од 2011-2015.  

Ред. Број Година 

Позиција за 

спорт-дотације 

спортским 

организацијама 

Укупан буџет 

града 
Индекс 

1 2011 116.100.324,04 2.017.420.610,34 5,75 

2 2012 124.200.273,34 2.589.896.686,08 4.80 

3 2013 114.243.828,00 2.480.331.755,58 4,61 

4 2014 123.880.000,00 2.347.964.508,28 5,28 

5 2015 109.631.576,00 2.579.600.000,00 4,25 

Напомена: За 2015. Годину приказана су планирана буџетска средства 

2.4.3. Спортски савез  

 Спортски савез града Крушевца је самостална, неполитичка и непрофитна спортска асоцијација 

гранских струковних савеза, спортских друштава и спортских организација на територији града 

Крушевца, добровољно удружених ради остваривања заједничких циљева, потреба и интереса у 

области спорта. Окупља 77 спортских организација са територије града Крушевца од којих 5 

градских гранских спортских савеза и 72 спортска удружења са преко 9.000 активних спортиста. 

Спортски савез града Крушевца члан је Спортског савеза Србије .Спортски савез града Крушевца  

својим деловањем доприноси развоју и промоцији спорта у граду Kрушевцу кроз повећање бављења 

грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом. Промовише  образовну и 

васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања,толеранције и одговорности кроз бављење 

спортом.Спортски савез града Крушевца обавља пословe којима се обезбеђују услови  за праћење, 

развој и унапређење масовног спорта, школског спорта, врхунског спорта и спорта особа са 

посебним потребама и спорта  инвалидних лица.Активно учествује у организацији и реализацији  

свих  спортских догађаја од значаја за унапређење квантитета и квалитета спорта у граду Крушевцу 

чинећи доступним све спортске догађаје грађанима Крушевца.Спортски савез града Крушевца 

прераста у  модерну  територијалну  спортску организацију  која је сервис свих спортских 

организација чланова Савеза и заједно са Градском управом Крушевац омогућава континуирани 

развој спорта кроз  промоцију спорта, реализацију спортских манифестација и  квалитетно 

искоришћење спортских капацитета чиме ће се створити услови  за омасовљење спорта, 

организацију  републичких и међународних спортских манифестација. 
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У складу са Правилником о спортским гранама у Републици Србији,у оквиру  Спортског савеза града 

Крушевца  постоје следећи спортови: 

 

Oлимпијски 

спортови 

 

Неолимпијски 

спортови (Sport 

Acord) 

Неолимпијски 

спортови (остали) 

 

Мулти спортови 

 

Атлетика  Боди билдинг  Рагби  Школски спорт 

Бадминтон Бриџ Спортски лов Аеробик 

Бициклизам Карате Фитнес Јога 

Ватерполо Кик бокс   

Гимнастика Куглање   

Кошарка Планинарство   

Летеће мете Плес   

Одбојка Подводни спорт   

Пливање Синхроно пливање   

Рагби Спорт особа са 

инвалидитетом 
  

Рукомет Спорт особа са 

инвалидитетом-

Специјална 

олимпијада 

  

Скијање Спортски ауто мото   

Стони тенис Спортски риболов   

Стрељаштво Шах   

Тенис    

Теквондо    

Фудбал    

Џудо    
 

2.4.4. Чланство у спортским  клубовима  

 По подацима Спортског савеза  Града Крушевца број мушкараца чланова спортских клубова је 8037 ( 83%), а 

жена 1625 ( 17%). Број мушкараца председника клубова је 59, а жена 5. Укупан број регистрованих спортиста 

је 5883, од којих је регистрованих  жена спортиста  897 или 13%. 

Табела: приказ броја чланова спортских организација града Крушевца ( на основу пола) 
Редни 

број. 

Назив клуба број 

мушкараца 

број 

жена 

председник 

м ж 

1. Тениски клуб 

„Спортисимо“ 

8 4  Ж 

2.    Рагби клуб 

„Крушебвац“  

30 20 М  

3. Ловачко удружење 

„Крушевац“ 

1398 2 М  

4. Стонотениски клуб 

„Крушевац“ 

16 3 М  

5. Одбојкашки 

клуб“Кнез лазар“ 

40 51 М  

6. Аеробик и фитнес 

клуб „Big muscle“ 

16 9 М  

7. Теквондо клуб 

„Багдала „ 

27 21 М  

8. Фитнес клуб / 20 М   
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„Хомоспортикус“ 

9. Одбојкашки клуб 

Антена  08 

/ 77 М  

10. Рукометни клуб 

Крушевац 

15 17 М  

11. Одбојкашки клуб 

Витез 

/ 100 М  

12. Пливачки клуб 

Напредак  

30 59 М  

13. Скијашки клуб 

Биатлон 

6 8 М  

14. ЖФК Напредак  / 65 М  

15. Ронилачки клуб 

Викинг 

101 12 М  

16. Карате клуб Напредак  41 45 М  

17. Тениски клуб 

Крушевац 

54 20 М  

18. Спортско рекреативни 

клуб Еликсир Ва 

/ 7  Ж 

19. Клуб спортских 

риболоваца Чигра 

229 6 М  

20. Стонотениски клуб 

Напад 

70 10 М  

21. Клуб за подводне 

активности Крушевац 

27 1 М  

22. Аеробик и фитнес 

клуб Ендорфин 

/ 50 М  

23. Школско спортско 

удружење Јуниор  

30 40 М  

24. Бриџ клуб Макс Ас 16 8  Ж 

25. Пливачки клуб лагуна  9 4 М  

26. Клуб за синхроно 

пливање Сирена  

/ 15 М  

27. Градски женски 

рукометни клуб 

Напредак-12 

/ 54 М  

28. Општинска 

организација 

спортских риболоваца 

Расина 

1728 202 М  

29. Плесни клуб Радост 23 45 М  

30. Планинарски клуб 

Јастребац 

92 61 М  

31. Карате клуб Шампион 27 21 М  

32. Спортско удружење 

Процес 

6 4 М  

33. Атлетски клуб 

Крушевац 

32 30  Ж 

34. Карате клуб Крушевац 93 64 М  

35. Спортско удружење 

пролетер 

215 8 М  

36. Џудо клуб Крушевац 50 26 М  

37. Спортски  клуб за 

децу и омладину са 

посебним потребама 

Палестра 

49 80  Ж 

38. Одбојкашки клуб 

Младост 

/ 85 М  

39. Одбојкашки клуб 

Напредак 037 

37 111 М  
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40. Пливачки клуб Расина  32 35 М  

41. Бадминтон клуб 

Змајеви 

26 23 М  

42. Гимнастички клуб 

Напредак 

7 16 М  

43. Спортски савез особа 

са инвалидитетом  

 4 М  

44. Радио клуб Багдала  58 40 М  

45. Бокс клуб 14 Октобар 26 9 М  

46. Омладински 

кошаркашки клуб 

Крушевац 

90 / М  

47. Ватерполо клуб 

Расина 

95 15 М  

48. Кик бокс клуб Цар 

Лазар 

25 5 М  

49. Шах клуб Крушевац 75 6 М  

50. Срељачка дружина 

Метак 

199 1 М  

51. Клуб за планински 

бициклизам Бела 

Стена  

12 1 М  

52. Куглашки клуб Цар 

Лазар 

47 3 М  

53. Кошаркашки клуб 

напредак Рубин 

170 / М  

54. Фудбалски савез града 

Крушевца 

2.142 / М  

55. Фудбалски клуб 

Напредак 

133 / М  

56. Бициклистички клуб 

Крушевац 

7 1 М  

57. Фудбалски клуб 

Просокер 

36 / М  

58. Клуб малог фудбала 

Крушевац 

12 / М  

59. Фудбалски клуб Дуел 

јуниорс 

60 / М  

60. Аутомобилски 

спортски клуб 

Спортспид 

11 1 М  

61. Омладински 

рукометни клуб 

Напредак 

25 / М  

62. Аутомобилски клуб 

Божиловић 

3 / М  

63. Рукометни клуб Кнез 

Лазар 

185 / М  

64. Одбојкашки клуб 

Антена  

46 / М  

 УКУПНО 8.037 1.625 59 5 
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 Табела: Приказ чланова спортских организација Града Крушевца по спортовима 

 
 СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈА мушкарци жене 

ТЕНИС 62 24 

 ОДБОЈКА 123 424 

ФУДБАЛ 2.383 65 

 РУКОМЕТ 225 71 

 ПЛИВАЊЕ, РОЊЕЊЕ, СИНХРОНО 

ПЛИВАЊЕ, ВАТЕРПОЛО  

294 141 

КОШАРКА 260  

АЕРОБИК, ФИТНЕС, ПЛЕС  39 131 

БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ 289 191 

ЛОВ И РИБОЛОВ 3355 210 

ОСТАЛО 977 348 

 

 

Највећи број спортиста се бави ловом, риболовом и фудбалом и у овим спортовима мушкарци су 

значајно бројнији, док су жене бројније у спортовима као што је одбојка, аеробик, фитнес и плес, а 

велики број жена се бави и борилачким спортовима.  

Табеларни приказ броја  укупног броја спортиста и укупног броја регистрованих спортиста  чланова спортских организација 

Крушевца  
Р.Б КЛУБ  БР. 

ТРЕНЕРА 

РЕКРЕА. 

ОСОБА 

СА 

ИНВАЛИД

И 

ВЕТЕРА

НИ 

СЕНИО

РИ 

ЈУНИО

РИ 

КАДЕТ

И 

ПИОНИ

РИ 

МЛ. 

ПИОНИР

И 

УКУПБ

Р. 

СПОРТ

ИСТА 

УКУПАН 

БР.РЕГ.СП

ОРТИСТА 

1. СШСОВ           

 регистровани           

2 ак крушевац 2  5 2 4 7 12 32 62   

 регистровани   5 2 4 7 3 10   31 

 3 кк напредак 

рубин 
4  18 15 25 28 31 53 170   

 регистровани    15 20 20 24 24   103 

4 фсгк    1877 40 40 115 70 2142  

 регистровани    1877 40 40 115 70   2142 

5 фк напредак 6   28 28 26 26 25 133  

 регистровани    28 28 26 26 25    133 

6 кар. клуб 4  11 16 12 14 64 84 157  
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крушевац 

 регистровани   11 16 12 14 64 84   157 

7 сд пролетер   25 60 50 40 38 10 223  

 регистровани           

8 џудо клуб 

крушевац 
2  4 7 8 12 22 23 76  

 регистровани    3 4 7 12 10  36 

9 мото крос гајић           

 регистровани           

10 куглашки.цар 

лазар 
4  10 20 4 4 2 10 50  

 регистровани    20 2 3  1  26 

11 сд палестра 3         129  

 регистровани           58 

12 ок младост 4    10 15 30 30 85  

 регистровани     10 15 15   40 

13 бицикл.кл.кр 1    4 4   8  

 регистровани     4 4    8 

14 ок напредак 037 3      4 27 31  

 регистровани    37 28 31 52   148 

15 пк расина 2   6 14 18 22 16 76  

 регистровани    6 9 12 6 6  39 

16 фк проссокер 2       18 18 36  

 регистровани       18 18  36 

            

17 кмф крушевац 1          

 регистровани    12      12 

18 фк дуел јуниорс 1      20 40 60  

 регистровани       20 40  60 

19 фсро           

 регистровани           

20 асс спортспид    12     12  

 регистровани    1      1 

21 радио кл багдала   5 4   1  10  

 регистровани   5 4   1   10 

22 бадминтон 

змајеви 
3  8 5 5 8 12 11 49  

 регистровани   1 3 2 5 3 4  18 

23 дгк напредак 2          

 регистровани    1 4 5 13    23 

24 ссо инвалиди  24          24   

 регистровани           

25 аф ендорфин 2   50     50  

 регистровани           

26 шсо јуниор 4      15 15 30  

 регистровани           

27 бриџ кл макс ас 2   24     24  

 регистровани    24      24 

28 пливачки кл 

лагуна 
1    4 9   13  

 регистровани           

29 синхроно сирена 2      15  15  

 регистровани       10   10 

30 градски ж. 

напред. 12 
1   20 20 10 4  54  

 регистровани    20 20 10 4   54 

31 бокс кл 14 

октобар 
1   4 3    7  

 регистровани    4 3     7 

32 шах кл. крушевац 1   46 17 12 6  81  

 регистровани    46 17 12 6   81 

33 ооср расина 1 337   1236 357    1930  

 регистровани  337           

34 орк напредак 2   25     25  

 регистровани    25      25 

35 плесни кл радост 1  18 10  6 22 12 68  

 регистровани      4 11 5  20 
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36 план. кл. 

јастребац 
7  30 60 40 20 3  153  

 регистровани   30 60 40 20 3   153 

37 карате шампион 1   3 7 10 12 16 48  

 регистровани    3 7 10 10 7  37 

38 су  процес 1   10     10  

 регистровани           

39 ватерполо кл. 

расина 
6   20 20 25 25 20 110  

 регистровани    18 18 20 20 16  92 

40 расина плив. и 

ватерполо 
2   10 8  8 6 8 40  

 регистровани           

41 клуб за подв. ак. 

крушевац 
2 3 

 

 14 7 4   28  

 регистровани  3  14 7 4    28 

42 ок витез 3     50 5 15 30 100  

 регистровани     20 5 15   40 

43 кпб бела стена  5  5 2  1  13  

 регистровани  3  5 2     10 

44 сд напредак           

 регистровани           

45 аск божиловић     3     3  

 регистровани    3      3 

46 плив.кл. напредак 7   4 10 25 25 25 89  

 регистровани    4 12 12 16 16  60 

47 скијашки биатлон 2  1 4  3 4 2 14  

 регистровани      1    1 

48 одбојкашки савез            

 регистровани           

49 жфк напредак 2   20   20 25 65  

 регистровани    18   18 22  58 

50 сд метак 1   12     12  

 регистровани    12      12 

51 ронилачки кл 

викинг 
5   53 50  10  113  

 регистровани           

52 карате кл 

напредак 
1  1 27 15 8 20 15 86  

 регистровани    3 4 6 14 12  39 

53 тениски кл 

крушевац 
6  53 1 4 6 10  74  

 регистровани    1 4 6 10   21 

54 ок јастреб           

 регистровани           

55 ср кл еликсир ва    7     7  

 регистровани           

56 рагби 13 кл цар 

лазар 
1   21     21  

 регистровани    21      21 

57 кик бокс кл цар 

лазар 
1   11 7 8 4  30  

 регистровани           

58 кср чигра 4  4 214 11 6   235  

 регистровани    16 4 4    24 

59 стонотениски кл 

напад 
1 80       80  

 регистровани           

60 кк напредак 

јуниор 
2    16 18 18  52  

 регистровани      16    16 

61 окк крушевац 6    10 20 30 30 90  

 регистровани     10 20 20 20  70 

62 тениски кл 

спортиссимо 
1      2 10 12  

 регистровани           

63 рагби кл 

крушевац 
4  13 20 10 7   50  
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 регистровани   13 20 10 7    50 

64 ловачко удр 

крушевац 
 300 

почасних 

+1100 

       1400  

 регистровани  300 
почасних 

+1100 

        1400 

65 стонотениски кл 

крушевац 
1   3 7 9   19  

 регистровани    3 7 9    19 

66 ок кнез лазар 3   14 12 8 34 23 91  

 регистровани    14 12 8 34 23  91 

67 ок цар лазар           

 регистровани           

68 кл за боди 

билдинг биг 

мусцле 

1  8 11 6    25   

 регистровани   8 11 6     25 

69 рукометни кл цар 

лазар 
3   24 17 14 60 70 185  

 регистровани    24 17 14 60 70  185 

70 теквондо кл 

багдала 
1   5 8 10 10 15 48  

 регистровани    5 8 10    23 

71 фитнес хомо 

спортикус 
2 20       20  

 регистровани           

72 стонотениски 

расина 
1 8       8  

 регистровани           

73 ок антена 1   18 10 12 6  46  

 регистровани    18 10 12    40 

74 ок антена 08 2    16 15 10 36 77  

 регистровани     16 15    31 

75 рукомет. клуб 

крушевац 
2      15 17 32  

 регистровани       15 17  32 

    УКУПНО: 145 1877       9231 5883 

 

УКУПАН БРОЈ СПОРТИСТА: 

ВЕТЕРАНИ СЕНИОРИ ЈУНИОРИ КАДЕТИ ПИОНИРИ МЛАЂИ 

ПИОНИРИ 

214 4064 946 528 819 818 

 

УКУПАН БРОЈ РЕГИСТРОВАНИХ СПОРТИСТА: 

ВЕТЕРАНИ СЕНИОРИ ЈУНИОРИ КАДЕТИ ПИОНИРИ МЛАЂИ 

ПИОНИРИ 

73  2417 417 414 637 500 
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2.5. Спортски центар Крушевац   

Установа за физичку културу "Спортски центар Крушевац" (Крушевац - Србија) представља 

организован облик газдовања спортским и објектима за рекреацију чији је власник Град Крушевац. 

Основна делатност Спортског центра су услуге у области спорта које се за сада остварују у три 

сегмента: најам спортских објеката, спортско подучавање и подизање нивоа физичке културе. 

Центар је основан 13. јануара 1977. године, као израз потребе за одржавањем већ постојећих 

спортских објеката у граду. Већ претходне, 1976. године град је имао изграђену Халу спортова, 

Спортску салу ДТВ "Партизан" (1975.), стадион "Младост" (1976.) и отворене терене за мале 

спортове. 

Пет година након оснивања, 1982. године, Спортски центар добија модеран комплекс покривених 

базена, а 1987.године и комплекс откривених базена. Заједно са касније изграђених шест тениских и 

два фудбалска терена Спортски центар Крушевац постао је један од најсадржајнијих спортских 

центара у Србији. 

Корисници услуга спортског центра Крушевац су клубови са територије Града Крушевца, грађани, 

ученици основних и средњих школа, предузећа, клубови са територије других градова и општина, 

али смо као домаћини припрема били део успеха репрезентативних селекција и врхунских спортиста 

појединаца који су се у нашим објектима припремали за највећа спортска такмичења. 

 

2.5.1. Објекти спортског центра Крушевац 

Покривени спортски објекти 

-  Хала спортова 

-  Спортска сала СОКО 

-  Комплекс покривених базена 

-  Теретана  

-  Куглана 

-  Сале за стони тенис 

 

Отворени спортски објекти 
- Градски стадион 

- Комплекс откривених базена 

-  Атлетско - Фудбалски блок  Радивоје Мићић –Миче 

-  Атлетска стаза 

-  Тениски терени 

-  Терени за мале спортове 

-  Скејт парк 

-  Терен за одбојку на песку 

 

Пословни простор 
-  Канцеларијски простор 

-  Пословна зграда на Градском стадиону  

-  Полигон за обуку возача 

 

 

 

 

 

http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=7
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=18
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=19
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=20
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=21
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=22
http://www.sckrusevac.com/viewpage.php?page_id=9
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=24
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=9
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=16
http://www.sckrusevac.com/readarticle.php?article_id=17


 

 

23 Програм развоја спорта Града Крушевца 2015-2018. 

 

2.6. Анализа стања по приоритетима 

Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт  

 За децу и младе физичка активност је природна форма кретања која подразумева изазов и уживање 

засновано на игри. Спорт у свим облицима треба да буде појединачно доступан свим младима без 

дискриминације, чиме се омогућују једнаке могућности дечацима и девојчицама, уз уважавање 

посебних потреба сваког старосног узраста. Улога физичких активности у образовању деце, стицању 

моторичких способности, стицању друштвених способности и очувању здравља је изузетно битна. 

При том, добробит детета, без обзира на узраст, увек мора бити најважнији циљ. Практично 

организовање спортских активности је општеприхваћено као сврсисходно за децу и омладину и има 

позитиван утицај на њихов физички, ментални, психолошки и друштвени развој. Генерално, спорт се 

сматра нарочито погодном активношћу за физичку и менталну добробит деце и суштински је битан 

за превенцију здравствених проблема. За свестрани развој детета од кључног значаја је одговарајуће 

физичко образовање у школи и бављење ваннаставним спортским активностима у школским 

спортским секцијама и школским спортским друштвима. Сви млади треба да добију адекватно 

физичко образовање и стекну основне спортске вештине у оквиру редовног наставног програма или 

у оквиру ваннаставних активности, чиме се омогућава свакодневно бављење спортом. Школе треба 

да учине младима привлачним да своје слободно време проведу на отвореном простору играјући 

различите игре, као и да одговоре на прихватљиве нове трендове у спорту. Квалитет физичког 

образовања и спортске обуке треба да  буде обезбеђен и унапређен кроз квалификоване наставнике 

физичког васпитања, уз одговарајуће мере за надзор квалитета. Школе би требало да све младе, а 

посебно оне у завршним разредима упознају са локалним спортским клубовима и објектима и да 

остваре сарадњу са локалним спортским клубовима. Млади треба да знају које могућности имају на 

локалу, како могу да наставе да се баве спортом након завршетка школе, те да буду свесни које то 

активности највише воле и које их највише стимулишу. Све школе треба да имају неопходну и 

одговарајућу опрему и објекте за бављење младих физичким активностима и спортом. 

Посебно девојчицама треба обезбедити више могућности да се баве спортом и остану у спорту, с тим 

да ниво и интензитет тренинга и такмичења треба да буде адекватан њиховом узрасту и физичком и 

менталном стању. Због тога треба посебно подржати оне спортове у којима се девојчице у значајној 

мери баве спортом. 

Школа је идеално место за промоцију спорта и здравог живота, пошто обилује одговарајућим високо 

образованим кадром који може и зна да одговори на захтеве стручног и педагошког рада са децом и 

младима, притом се не мисли само на професоре физичког васпитања већ и на психологе, педагоге, 

односно комплетан апарат школства који даје додатни квалитет развоју школског спорта.  

Зато не чуди да је Законом о основном образовању и васпитању, држава препознала значај школског 

спорта. У њему, у члану 40. стоји: „Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о 

важности сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и 

превенције насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције, школа у оквиру школског програма, 

реализује и програм школског спорта, којим су обухваћени сви ученици. Школа је дужна да у оквиру 

програма школског спорта, заједно са јединицом локалне самоуправе, организује недељу школског 

спорта најмање једном у току полугодишта. Недеља школског спорта обухвата такмичења свих ученика 

у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика.“ (Закон о основном 

образовању и васпитању, Сл. гласник РС бр. 15/13). Школски спорт тако представља саставни део 

обавезног наставног плана и програма. Главни циљ школског спорта мора бити физички, интелектуални, 

морални, социјални и културни развој свих ученика. Када су у питању школска спортска такмичења, 

приоритет су такмичења унутар школа и на нивоу града. Потребно је, такође, организовати спортске 

активности деце за време распуста, посебно путем спортских кампова. 
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Посебно је значајно предузимање активности које треба да доведу до тога да деца не плаћају чланарину у 

спортским организацијама, или да она буде примерена могућностима родитеља. Како би се повећало 

учешће деце у спорту, национални спортски савези треба да обезбеде да спортски клубови уз сениорске 

екипе обавезно имају и дечје екипе. 

У циљу развоја и унапређивања физичког вежбања деце, као и успостављања функционалнијег система 

школских спортских такмичења, неопходна је изградња посебних објеката – спортских сала намењених 

школском спорту, чиме би створили услове за развој школског спорта. Стварањем услова углавном би 

задовољили интерес заједнице и самог друштва за укључивање што већег броја деце у школске спортске 

активности. 

Дефинисање проблема: 

-Недовољна опремљеност и застарелост постојећих спортских реквизита по школама, универзитетима и 

предшколским установама 

-Недовољна физичка активност деце предшколског и школског  узраста  

-Наставу физичког васпитања од првог до четвртог разреда основне школе не изводе наставници 

физичког васпитања  

-Непостојање  фискултурних сала  у  појединим  школама на  сеоском подручју 

-Недовољно медијских садржаја којима би се промовисао значај бављења спортом од најранијег узраста 

-Повећан број физичких деформитета код деце предшколског и школског узраста 

Рекреативни спорт – спорт за све 

Рекреативни спорт или спорт за све  је област која обухвата бављење спортским активностима ради 

одмора и релаксације, унапређења здравља или сопствених резултата, а намењен је свима без обзира 

на узраст, пол, физичке или менталне способности. 

Програми рекреације се разликују од програма такмичарског спорта, пре свега, по ефектима који су 

циљно усмерени на очување и унапређење здравља становништва, без обзира на њихову старосну 

доб. 

Редовна физичка активност је основа за очување и унапређење здравља становништва. 

Право на бављење спортом је универзално право свих којима кретање, вежбање, игра или такмичење 

у слободном времену представљају задовољство. Економска криза и време транзиције довело је до 

смањења броја организованог рекреативног спорта, осим периодичних активности појединих 

синдикалних организација  или пропагандно манифестационог типа такмичења.  

Рекреативне садржаје у Крушевцу нуде : Спортски центар Крушевац кроз своје програме, Спортски 

савез града Крушевца кроз своје активности, теретане, спортски клубови  који се баве организацијом  

фитнеса и аеробика,  као и поједини клубови кроз пружање могућности ветеранима да наставе да се 

баве спортом. Када је у питању спорт за све посебно треба нагласити да су међу најзаступљенијим 

облицима рекреативних активности индивидуалне и самостално изабране активности које се 

реализују на улици, између блокова зграда или на отвореним и доступним теренима и спортским 

објектима. 

Дефинисање проблема: 

1.    Недовољна медијска популаризација рекреативног спорта 

2.    Недовољан број стручно оспособљених кадрова за област рекреације 

3.    Недовољна искоришћеност природних ресурса у области спортско рекреативног туризма 

4.    Мала заинтересованост грађана за редовно обављање рекреативних активности 
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5.    Непостојање довољног броја бициклистичких стаза, трим стаза и теретана на отвореном у 

оквиру отворених спортских терена  

6.     Непостојање гранске градске асоцијације у овој области  

7.    Недовољан број термина у оквиру постојећих затворених спортских објеката. 

Кроз реализовање рекреативних програма остварили би бројне користи: унапређење индивидуалне 

здравствене заштите, посебно борбе против растућег проблема гојазности; унапређење здравља, 

превенције болести и рехабилитације; спречавање антисоцијалног понашања; омогућавање што дуже 

радне ангажованости и развоја радних способности; повећање индивидуалних и колективних 

способности. 

Спорт за особе са инвалидитетом 

Особе са инвалидитетом се дефинишу као појединци са психо-физичким недостатком (са којима се 

рађају или их стичу током живота). Ови недостаци утичу на нарушавање њиховог интегритета као 

људског бића и онемогућавају им да се формирају, испоље и остваре као потпуно прихваћени 

чланови друштва. 

Према досадашњим научним сазнањима, спорт и спортска рекреација имају велики значај за особе са 

инвалидитетом, пре свега у процесу рехабилитације и ресоцијализације, као и остваривање резултата 

у спортским такмичењима. Ове активности треба спроводити од најраније младости или од времена 

настанка инвалидитета јер утичу на очување и јачање психо – физичког и општег здравља.  

Према подацима Светске здравствене организације (WHO) чак 10% светског становништва чине 

особе са инвалидитетом. Расположиви подаци показују да слична структура важи и за наш град. Не 

постоји база података о особама са инвалидитетом које се баве спортским активностима на нивоу 

града. Поготово нема ажурираних података о врстама и степену инвалидитета, о полној и старосној 

структури тих особа. Према општој процени, од укупног броја особа са инвалидитетом на територији 

града Крушевца, тек нешто више од 0,03 %  укупног броја становника Крушевца, на организован 

начин се бави спортом. 

Организовано бављење спортом особа са инвалидитетом у Крушевцу је у изузетно лошем стању, а 

узроци томе су многобројни. Постоје повремени сусрети или дружења рекреативног такмичења (у 

шаху, риболову, стоном тенису, фудбалу, куглању и пливању), али се не може говорити о 

организованом раду. Организоване активности су првенствено у облику повремених такмичења 

манифестационог карактера, а реализују се са великим потешкоћама. У Крушевцу постоје 2 спортска 

клуба: Спортски клуб за децу и омладину са посебним потребама „Палестра“ који се бави 

организованим и стручно вођеним спортским активностима и Спортски клуб глувих и наглувих 

Крушевац „Чарапани“, а такмиче се преко својих савеза. У 2013.години основан је Спортски савез 

особа са инвалидитетом Крушевац са циљем да укључи што већи број особа са инвалидитетом, 

првенствено ради њихове социјализације и побољшања психо–моторног статуса. 

Спортски савез инвалида Србије (ССИС) окупља 33 организације из уже Србије и 11 организација 

Војводине, а члан је и град Крушевац. ССИС организује државна првенства за све категорије 

инвалидности у следећим дисциплинама: пливање, куглање, атлетика, спортски риболов, стони 

тенис, стрељаштво, шах и голбол.  

У Крушевцу постоје само три (3) стручна лица – професори физичке културе, дефектолошки 

оспособљени за рад са особама са инвалидитетом и лиценцом тренера Специјалне Олимпијаде 

Србије.  

Неприступачан прилаз спортским објектима особама са инвалидитетом које користе техничка 

помагала  отежава њихово бављење спортом . Једини спортски објекат  адаптиран за приступ особа 

са инвалидитетом је Хала спортова Спортског центра Крушевац. 
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Дефинисање проблема: 

- недовољно анимирање и подстицање ове популације 

- помоћ стручних лица и волонтера 

- неадекватан прилаза спортским објектима за особе са инвалидитетом који користе стручна помагала 

- непоседовање прилагођених реквизита за поједине спортске дисциплине 

- недовољна  сарадња са  осталим спортским удружењима у земљи и шире. 

Унапређење врхунског и квалитетног спорта на територија града Крушевац 

Врхунски спорт је област која обухвата спортске активности које за резултат имају изузетне 

(врхунске) резултате и спортске квалитете. 

 Циљ врхунског спорта на територији града Крушевца  је да се препознају најталентованији 

спортисти града Крушевца, да се повежу наука и пракса ради постизања врхунских спортских 

резултата и да се талентима и већ рангираним врхунским спортистима омогући несметан развој и 

напредак у свим узрасним категоријама и као последицу има боље позиционирање Града Крушевца   

на националној и међународној спортској сцени. 

Бављење спортом  на највишем нивоу биће подржано и подстакнуто на одговарајуће начине, у 

сарадњи са релевантним спортским организацијама. Подршка треба да покрива подручја као што су: 

препознавање талента и саветовање; пружање одговарајућих услова; развој бриге и подршке кроз 

спортску медицину и спортску науку; охрабривање тренирања уз примену научних метода; 

едукација за тренере и друге лидерске функције; помоћ клубовима у обезбеђивању постојања 

одговарајућих структура и такмичарских екипа. 

Партнерство између јавних власти, спортских организација и привреде је неопходно да би се обезбедио 

хармоничан и интегрисан развој спорта и обезбедило постизање врхунских спортских резултата 

Дефинисање проблема: 

- Недостатак врхунских спортских стручњака 

- Недостатак савремене спортске  опреме и реквизита  

- Недовољна  подршка  спортисте ка постизању врхунског резултата 

- Непостојање категоризације спортиста 

- Непостојање категоризације спортских стручњака 

- Непостојање фонда за стипендирање  младих талентованих спортиста 

Спортска инфраструктура 

Спортска  инфрастуктура  је веома  важан сегмент у области спорта.  Без спортских објекта је 

немогуће било шта радити у спорту, обезбеђење овог услова захтева издвајање великих материјалних 

средстава. Спортски објекат у техничко-архитектонском смислу подразумева све просторе и 

површине отвореног или затвореног грађевинског облика,  који је намењен спровођењу различитих 

активности – тренирању, такмичењу, рекреативном вежбању, забави (укључујући и пратеће 

активности, помоћне просторије, гледалиште и друго). 

Позивајући се на Националну стратегију развоја спорта у Србији направљена је генерална 

класификација спортских објеката:  

-  Школски спортски објекти (фискултурне сале и отворени спортски терени),   

-  Спортски центри (комплекси затворених и отворених спортских терена), 

- Специјални спортски објекти (покривају потребе једног спорта, нпр. Фудбалски 

   стадион, разни отворени спортски терени...), 

-  Адаптирани простори за вежбање 
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На територији града Крушевца постоје  162 спортска објекта, што је приказано у следећој табели: 

 

Назив објекта Тип објекта 

отворен/затворен 

Број 

објеката 

Својина 

Стадион отврен 1 Град,Спортски центар Крушевац 

Спортска хала затворен 1 Град, Спортски центар Крушевац 

затворен 1 Приватна 

Пливалиште отворен 1 Град, Спортски центар Крушевац 

затворен 1 Град, Спортски центар Крушевац 

Куглана затворен 2 Град, Спортски центар Крушевац 

Гимнастичка сала затворен 1 Град, Спортски центар Крушевац 

Трим стаза отворен 1 Град 

Мини пич терен отворен 1 Град, Спортски центар Крушевац 

Атлетско- фудбалски 

блок 

отворен атлетски стадион 1 Град, Спортски центар Крушевац 

отворен фудбалски терен са 

природном травом 

1 Град, Спортски центар Крушевац 

отворен фудбалски терен са 

вештачком травом 

1 Град, Спортски центар Крушевац 

Тениски терени отворена 10 4 својина града, 6 приватна својина 

затворени 5 2 својина града, 

3 приватна својина 

Стаза за мото крос отворен 1 приватна својина 

Отворен  терен за мале 

спортове 

(школски,градски) 

отворен 73 Град Крушевац 

Отворена фудбалска 

игралишта 

отворен 42 Град Крушевац 

Балон сала затворен 1 Приватна својина 

Фискултурне сале затворене 17 13 Град Крушевац, 4 Ребублика Србија 

УКУПНО  162  

 

Према извршеним истраживањима велики број спортских објеката на териториији града Крушевца 

су старије градње те су они стари и дотрајали. Као најважнија питања приликом решавања проблема 

спортских објеката, намећу се : планирање, евиденција, одржавање, изградња, управљање и 

коришћење. 

Планирање изградње спортских објеката мора да одговара захтевима развоја спорта, усклађеног са 

плановима развоја и изградње града Крушевца (ГУП). Спортски клубови и савези би требало да 

подстичу и предлажу изградњу спортских објеката и да указују на приоритете локалној самоуправи. 

Планови изградње би требало да буду сачињени уз консултације са компетентним стручњацима 

(архитектама, инжењерима, дизајнерима, лекарима, спортским организацијама и др). Грађевинске 

планове требало би засновати на актуелним и будућим потребама за упражњавањем спортских 

активности, узимајући у обзир тренд прираштаја становништва, социјално-економски тренд и 

промене у социо-културном окружењу.  

Спортске дворане, терени и пливалишта морају бити лако доступни корисницима свих доба, без 

обзира на стање њиховог здравља (на пример особама са инвалидитетом или старијим) и доступни 

током свих годишњих доба, као и да буду смештени у подручјима која подстичу побољшање 

здравља. При одабиру места и начина изградње затворених спортских објеката треба узети у обзир 

дугорочне потребе у погледу коришћења и одржавања објеката.  
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Категоризација спортских објеката је од изузетног значаја кад је у питању израда Програма развоја 

спорта. На подручју града Крушевца можемо пронаћи велики број спортских објеката разних намена. 

Приликом категоризације спортских објеката важно је да се стриктно дефинишу следеће категорије:  

1. Капитални објекти од интереса за град Крушевац,  

2. Капитални објекти од интереса за развој врхунског  спорта, 

3. Објекти од интереса за развој одређеног спорта или групе спортова (поливалентни објекти), 

4. Објекти од интереса за клубове. 

У складу са категоризацијом објеката, решавањем имовинско-правних односа и применом нових 

законских решења дошло би се до могућности лакшег решавања потреба спортских организација за 

испуњење својих планова тренажног рада и такмичења. На основу стратешког опредељења локалне 

самоуправе, поједине спортске организације би требало да добију право на коришћење спортских 

објеката без надокнаде, а трошкове закупа би сносила локална самоправа на основу разрађених 

критеријума.  

Управљање, одржавање и коришћење спортских објеката је веома важан сегмент у спорту и то 

питање је неопходно решити у најкраћем могућем року на основу законске регулативе. Тренутно у 

граду Крушевцу већина спортских објеката је у власништву локалне самоуправе, а њен држалац је 

Установа за физичку клутуру Спортски центар Крушевац.  

С циљем да се побољша стање инфраструкурних елемената у спорту града  Крушевца, дефинисане су 

следеће приоритетне активности:  

1.    Направити електронску базу података о спортској инфраструктури.  

2. Припремити краткорочне и дугорочне планове улагања у спортску инфраструктуру на основу 

анализа о тренутном стању, 

3. Дијагностичке центре приближити спортским клубовима, спортистима, родитељима, деци. 

 Крушевац се може похвалити  новоизграђеним атлетско –фудбалским блоком  ’’Радивоје Мићић-

Миче'' који у свом саставу има два фудбалска терена - један са вештачком травом и други са 

природном травом у чијем саставу  се налази и атлетски стадион са 8 стаза и  свим стандардним 

атлетским борилиштима. Трибине  на атлетском и стадиону са природном травом су капацитета 1500 

места за седење, а трибине на стадиону са вештачком травом капацитета 550 места за седење. 

 

 Дефинисање  проблема 

Дугогодишње одсуство планског улагања у спортске објекте створило је низ проблема који се у 

најкраћем могу свести на следеће:  

-  Недостатак базичне евиденције спортских објеката са свим неопходним подацима,  

-  Изузетно мала улагања у спортску инфраструктуру  

-  Недостатак савремених дворана  

-  Већина објеката је технички и технолошки застарела што узрокује велике трошкове  одржавања 

- Недовољна средства предвиђена буџетом за одржавање спортских објеката. 

- Постојећи ресурси се не користе на функционалан и плански начин,  

Спорт и туризам 

Спорт и туризам су области које могу у узајамном односу да допринесу развоју и имиџу не само 

локалне заједнице, већ и целокупном развоју и промоцији спортско рекреативних програма код шире 

популације. 
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Туризам и спорт су међусобно повезани и комплементарни, и у стратешким документима општина, 

градова и републике треба да заузимају важно место, посебно у планирању самоодрживих мера за 

даљи развој спорта. 

Спорт - као професионална, аматерска или рекреативна активност - обухвата значајан број оних који 

путују да би играли и такмичили се у различитим дестинацијама и земљама. У међународним 

оквирима, најважнији спортски догађаји,  као што су Олимпијске игре и шампионати постали су 

сами за себе моћне туристичке атракције - дајући веома позитиван допринос туристичком имиџу 

места домаћина. 

Изузетно је важно подстицати и промовисати спортски туризам јер се на тај начин стимулишу 

инвестиције у инфраструктурне објекте као што су путеви, стадиони, спортски комплекси, хотели и 

ресторани - пројекте од којих користи имају и локално становништво и посетиоци који долазе да их 

користе. А када је једном постављена инфраструктура, ове две узајамно корисне гране, туризам и 

спорт, постају мотор одрживог привредног раста, отварања радних места и стварања прихода. 

Крушевац  има веома повољан географски положај са природним ресурсима планине Јастребац, река 

Расине и Западне Мораве,  има језеро Ћелије, Рибарску бању, близину Копаоника, традицију 

спортских клубова и спортова на међународном нивоу те развијену доступност и приступачност 

спортским објектима. Заједно са понудом смештајних капацитета по повољним ценама, и традицијом 

квалитетног угоститељства, Крушевац има услове да се развије у значајан регионални спортско- 

туристички центар.  

Установа за физичку култуту Спортски центар Крушеац препознатљива је по концентрисаношћу 

својих спортских објеката на једном месту (Хала спортова, гимнастичка сала, комплекс отворених и 

затворених базена, комплекс отворених тениских терена, отворени спортски терени за мале спортове, 

отворени пешчани терени,куглане,теретана, отворени атлетско фудбалски комплекс са два фудбалска 

терена и једним атлетским стадионом са стандардним борилиштима) који сврставају град Крушевац 

у један од лидера у области спортске инфраструктуре а испуњава националне и међународне 

критеријуме за врхунску припрему спортиста и спортских екипа. 

 

Дефинисање проблема: 

 

- недостатак смештајних капацитета  

- неумреженост локалних актера из области спорта и туризма 

-недовољна промоција понуде за спортски туризам 

-недовољна искоришћеност природних ресурса и постојеће инфраструктуре 
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3. ПРИКАЗ ОДАБРАНИХ ПРИОРИТЕТА, ОПШТИХ И ПОСЕБНИХ ЦИЉЕВА И МЕРА  

Програмом развоја спорта града Крушевца су дефинисане четири приоритетне области, а акционим 

планом су дефинисани како општи тако и посебни циљеви. 

Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик физичке активности која доприноси физичкој 

спремности, добром стању менталног здравља и социјалном повезивању (организована или 

неформална рекреација, такмичарски спорт, традиционалне и друге спортске игре), Програмом 

развоја спорта града Крушевца ће своје деловање посебно усмерити на следеће приоритете: 

 развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт; 

 повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске рекреације; 

 развој и унапређење врхунског спорта; 

 развој и унапређење спортске инфраструктуре. 

 Спорт и туризам 

Имплементација Програма захтева тимски рад и заједничке активности свих чинилаца спортског 

система града Крушевца. Да би задатак био успешно обављен, потребна су јасна правила и јасно 

дефинисани носиоци реализације активности потребних за реализацију овог Програма. 

3.1. ШКОЛСКИ СПОРТ 

7.1.1. Општи циљ: 7.1.1 Унапређен школски и универзитетски спорт 

Посебни циљеви:  

7.1.1.1: Побољшани материјално технички услови за реализацију школског и универзитетског 

спорта. 

7.1.1.3:Повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским приредбама 

(спортске манифестације и спортска такмичења) 

              7.1.1.4:Побољшан стручно педагошки рад и унапређена институционална сарадња у оквиру 

школског и универзитетског спорта. 

7.1.1.5: Подстакнуто значајније укључивање јединица локане самоуправе у реализацију и 

унапређење школског и универзитетског спорта 

7.1.1.6: Унапређење медиjско праћење и промоција школског и универзитетског спорта у циљу 

неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања 

различитости на спортским теренима и поред њих. 

 

3.2. РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ – СПОРТ ЗА СВЕ 

7.2.1: Општи циљ: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва посебно 

деце, младих, жена, особа са и инвалидитетом и старих 

Посебни циљеви:  

          7.2.1.1.Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности 

7.2.1.2:Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима  да се  

баве спортом за све 

 7.2.1.4. Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз одговарајућа акта   

и унапређени стручни потенцијали са циљем израде критеријума за финансирање ове области 

услови за масовно учешће особа са инвалидитетом у спортским активностима.   
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7.2.1.5. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским спортом, врхунским спортом, 

спортом у војсци и полицији,  радничким спортом,  спортом на селу, у циљу повећања 

обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва посебно деце, младих, жена, 

особа са инвалидитетом (ОСИ) и старих. 

3.3. УНАПРЕЂЕЊЕ  ВРХУНСКОГ  И  КВАЛИТЕТНОГ  СПОРТА  НА ТЕРИТОРИЈА  ГРАДА  

КРУШЕВЦА 

          7.3.1:Општи циљ: : Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и врхунских 

спортских остварења.Наставак озбеђивања услова за развој врхунског спорта и с 

Посебни циљеви:  

7.3.1.1: Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта; 

7.3.1.2: Стварање  услова за  одржавање и даље постизање  врхунског спортског  резултата 

3.4. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

      7.4.1:Општи циљ: Развијена спортска инфраструктура 

Посебни циљеви: 

7.4.1.1:Успостављена потпуна база података, односно евидентирано постојеће стање спорске 

инфраструктуре 

7.4.1.2:Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура 

 

3.5. СПОРТ И ТУРИЗАМ 

 

    8.6.1:Општи циљ: Унапређен однос спорта ,туризма и животне средине 

 Посебни циљеви: 

8.6.1.1: Подстакнуте и ојачане везе спорта , туризма и животне средине 
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4. МЕХАНИЗМИ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

У циљу што ефикасније имплементације Програма за развој спорта Града Крушевца 2015-2018. биће 

ангажовани сви институционални механизми. 

Организациону, управљачку и надзорну функцију вршиће  Градско веће града Крушевца заједно са 

свим кључним актерима у имплементацији као што су Спортски центар Крушевац, Спортски Савез 

града Крушевца, спортски клубови и удружења, Савез за школски спорт, наставници и професори 

физичког васпитања и остали актери који учествују у директној имплементацији Акционих планова. 

Обезбеђивање успеха имплементације планираних мера Програма за развој спорта у великој мери 

зависи и од подршке локалне самоуправе у виду планирања већих средстава из буџета за потребе 

реализације приоритетних мера. 

Значајан корак у праћењу имплементације јесте именовање тела од стране Градског већа града 

Крушевца за праћење и анализу реализације Програма развоја у свим областима спорта према јасно 

одређеним мерљивим социјалним, економским и здравственим показатељима. На тај начин би се 

могли утврдити и пратити позитивни ефекти који се тичу унапређења здравља код деце и младих у 

односу на њихово учешће у спортским активностима или на пример финансијско - економски 

показатељи добити коју остварују угоститељски објекти од спортских манифестација што би било 

неопходно у планирању и даљем унапређењу стратешког планирања Града Крушевца у области 

спорта. 

Значајно је укључивање и медија у промоцији Програма развоја спорта. Промоција Програма и 

стратешких мера у спорту укључиће ширу јавност путем електронских, али и штампаних медија, јер 

је подршка медија у имплементацији планираних активности веома значајна и неопходна ради 

обезбеђивања подршке шире заједнице и промоције и популаризације спорта уопште. 
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5. АНЕКС 1 - ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА 

Влада Србије је на предлог Министарства омладине и спорта, донела Стратегију развоја спорта у 

Републици Србији за период 2014. до 2018. године и акциони план за њену примену 

25.12.2014.године. Чланом  142. Закона о спорту прописано је да јединице локалне самоуправе, 

утврђује програм развоја спорта на својој територији, у складу са Стратегијом.    

Градско веће града Крушевца, на седници одржаној 17.06.2015. године донело је Одлуку о 

приступању изради Програма  развоја спорта града Крушевца са акционим планом за период  2015 - 

2018. Године и  именовало Комисију за израду програма развоја спорта града Крушевца са акционим 

планом за период 2015-2018. године. Чланови Комисије: 

Мирјана Златановић – председник, помоћник градоначелника 

Никола Петровић – помоћник градоначелника за омладину и спорт 

Драган Лазић- проф. физичке културе - директор спортског центра 

Јасмина Каличанин – проф. физичке културе, Градска управа 

Весна Живковић – дипл. економиста, Градска управа 

Милош Вишњић – инг. информатике, Градска управа 

Александар Николић – проф. физичке културе, Спортски савез града Крушевца 

Иван Пелаић – проф. физичке културе у О.Ш.''Станислав Бинички'' – Јасика 

Бошко Губеринић - проф. физичке културе  Хемијско-технолошка школа  

 

 Радна група која је учествовала у изради : 

Горан Беговић – атлетски тренер 

Мирела Милојевић – проф физичке културе ШОСО '' Веселин Николић''  

Дамир Живковић – проф. физичке културе и фудбалски тренер 

Вања Ракић – финансијски техничар, Градска управа 

У изради Програма развоја спорта  града Крушевца 2016.-2018. усвојена су и коришћена начела 

партиципативности, транспарентности и процеса који заинтересованој јавности омогућују да се у 

више тренутака укључи у стварање документа. 

Изузетно важно је било, први Програм развоја спорта града Крушевца, израдити на квалитетан начин 

како би он био у ускладу  са потребама клубова и спортиста  као и са могућностима које ће у задатом 

временском оквиру бити реалне у  организационом  и финанцијском смислу. Исто тако, изузетно 

важно је било створити спроводљиви документ који неће остати само „скуп добрих жеља" већ који 

ће у 2 године, колико Програм траје, упоредити спроведене мере и активности са реализованим 

резултатима мерљивим  квалитативно и квантитативно.  

Методологија се састоји од следећих начела и корака: 

  начело партиципативности и укључивања заинтересованих учесника израде Програма развоја 

спорта града Крушевца, давање коментара и сугестија у вези спорта у граду Крушевцу, јавна 

расправа на којој ће јавности бити представљен нацрт Програма уз објављивање нацрта на wеb 

страницама Града Крушевца, Спортског центра и Спортског савеза града Крушевца, након јавне 

расправе  јавности се даје опет могућност давања коментара пре  израде завршног нацрта и 

усвајања на Градском већу Града Крушевца и Скупштини града Крушевца. 
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 спроведене основне анализе и уочавање проблема и потреба за сваку област, спроведене основне 

анализе и снимци проблема и потреба за сваку област. 

 из прегледа  проблема и потреба сваке области  дефинишу се циљеви, мере и активности, према 

истим принципима за све области 

 истовремено, разрађује се и акциони план  за период  од 2016. до 2018. године 

  акциони план  је део  Програма развоја спорта  

  тело које ће на нивоу Града  пратити спровеђење Програма развоја спорта града Крушевца биће 

именовано од стране Градског већа након усвајања овог документа  

  усвојен Програм развоја спорта града Крушевца са Акционим планом биће доступни    јавности на 

wеb страници Града Крушевца, Спортског центра Крушевац и Спортског савеза града Крушевца. 

Верујемо да је оваква методологија у складу са транспарентним начином рада, као и да је гаранција 

квалитету документа  и да ћемо на овај начин осигурати оно најважније, а то је квалитетно и 

сврсисходно спровођење Програма развоја спорта града Крушевца  

Ступањем на снагу овог Програма развоја спорта града Крушевца, град Крушевац добија јасан и 

применљив  Програм  који ће омогућити постизање најквалитетнијих резултата у овој области. 
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АНЕКС 2 – SWOT АНАЛИЗЕ ПО ПРИОРИЕТИМА 

 

ШКОЛСКИ СПОРТ 

 

S    Предности 

 

 Постојање Савеза за школски спорт града 

Крушевца 

 Едукован кадар за рад са ђачком популацијом 

 Постојање инфраструктурних објеката на 

нивоу школа и нивоу града  

 Добра сарадња Свеза за школски спорт града 

Крушевца са Савезом за школски спорт 

Србије  и Спортског савеза града Крушевца 

 Постојање удружења педагога физичке 

културе на нивоу града Крушевца 

 

W   Слабости 

 

 Недовољна  мотивисаност и слаба 

заинтересованост наставника физичке културе за 

рад у области школског спорта 

 Матерјално-технички услови школа су на ниском 

нивоу. 

 Непостојање довољног броја спортских реквизита 

у складу нормативима 

 Лоше стање отворених школских  спортских терена 

 Школски спорт обухвата децу која већ учествују у 

систему спорта која у највећем броју случајева 

тренирају у локалним спортским клубовима. 

 Недовољан број школских спортских удружења на 

нивоу школа. 

 

O  Могућности  

 

 Репарације  постојећих и изградње 

неопходних школских спортских објеката 

на нивоу града 

 Набавка нове неопходне спортске опреме и 

реквизита за школе у складу са 

нормативима 

 Организација масовнијих школских 

такмичења на нивоу школа и нивоу града 

(школских лига) 

 Организација едукативних  школских 

спортских  кампова  

 Умрежавање и боља  сарадња између актера 

на нивоу града у циљу повећања квантитета 

и квалитета школског спорта 

 Увећање финансијских средстава намењених 

школском спорту на нивоу града  

T     Претње 

 

 Пад интересовања младих за бављење спортом 

 Немотивисаност наставника физичке културе за 

одржавање спортских секција и омасовљење 

школског спорта 

  Демографске промене –тренд смањивања броја 

новорођенчади а самим тим и  ђака  који се 

уписује у школе  

 Застарелост школских  спортских објеката  

 Непостојање довољног броја  спортских реквизита  
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РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ – СПОРТ ЗА СВЕ 

 

S    Предности 

 

 Постојање отворених спортских терена на нивоу 

месних заједница у граду  

 Постојање  великог броја инфраструктурних 

објеката у оквиру СЦ Крушевац  

 Постојање уређене трим стазе са тартанском 

подлогом у парку Багдала 

 Постојање природних ресурса  планина 

Јастребац, језеро Ћелије, реке Расина и 

Западна Морава 

 Постојање спортско рекреативних капацитета у 

Рибарској бањи 

 Постојање удружења и то: Спортско друштво за 

децу и омладину са посебним потребама 

Палестра, Спорски савез за особе са 

инвалидитетом  Крушевац 

W   Слабости 

 

 Недовољан број стручно оспособљених кадрова 

за област рекреације 

 Недовољна искоришћеност природних ресурса у 

области спортско рекреативног туризма 

 Непостојање довољног броја бициклистичких 

стаза, трим стаза и теретана на отвореном у 

оквиру отворених спортских терена 

 Мала заинтересованост грађана за редовно 

обављање рекреативних активности 

    Недовољан број термина за рекреацију  у 

оквиру постијећих затворених спортских 

објеката 

 Недовољно анимирање и подстицање ОСИ 

 Неадекватан прилаз спортским објектима за 

особа са инвалидитетом који користе стручна 

помагала 

 Непоседовање прилагођених реквизита за 

поједине спортске дисциплине 

 Недовољна  сарадња са  осталим спортским 

удружењима у земљи и шире 

О  Могућности  

 

  Изградња спортско рекреативних садржаја на 

планини Јастребац, језеру Ћелије, рекама 

Расини и Западној Морави 

 Оснивање и организација гранске градске 

асоцијације спорта за све 

 Укључивања већег броја грађана у спортско 

рекреативне садржаје које нуде СЦ 

Крушевац, ССГКШ и спортске организације 

 Едукације одређеног броја спортских стручњака 

ка специјализацији из области спортске 

рекреације 

  Анимирање и подстицање ОСИ 

 Изградња већег боја  прилаза спортским 

објектима за особа са инвалидитетом који 

користе стручна помагала 

 Обезбеђење прилагођених реквизита за поједине 

спортске дисциплине 

 Повећана  сарадња са  осталим спортским 

удружењима у земљи и шире. 

T     Претње 

 

 Неоснивање  гранске градске асоцијације у 

области спортске рекреације 

    Незаинтересованост грађана за сталном и 

организованом рекреацијом 

 Недовољна обавештеност грађана о значају 

бављења рекреативним спортом 

 Недовљна заинетресованост ОСИ да постану 

учесници рекреативних и спортских 

активности 
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ВРХУНСКИ СПОРТ 

S    Предности 

 

 Остварени врхунски спортски резултати 

 Искуство у организовању великих спортских  

приредби и такмичења.  

  Постојање лиценцираних тренера са 

највишим лиценцама гранских савеза 

 Организација едукативних семинара са 

најеминентнијим предавачима из области 

спорта 

 Значајан број младих телентованих спортиста  

W   Слабости 

 

  Недостатак врхунских спортских стручњака  са 

искуством  

 Недостатак савремене спортске  опреме и 

реквизита 

 Недовољна  подршка  спортисте ка постизању 

врхунског резултата 

 Непостојање категоризације спортиста 

 Непостојање категоризације спортских стручњака 

 Непостојање фонда за стипендирање  младих 

талентованих спортиста 

 Непостојање савремене дијагностичке спортске 

амбуланте 

О  Могућности  

 

  Формирање фонда за младе талентоване 

спортисте 

 Набавка савремених спортских реквизита и 

помагала 

 Израда категоризације спортиста 

 Израда категоризације спортских стручњака 

 Формирање савремене дијагностичко спортске 

амбуланте у граду  

 Потписивање споразума са акредитованим 

високошколским установама у области 

сталне едукације спортских стручњака 

 Изградња амбуланте за функционалну 

дијагностику спортиста. 

T     Претње 

 

  Одлазак младих и перспективних спортиста у 

друге средине због неадекватних услова 

 Одлазак перспективних спортских стручњака у 

друге средине због бољих услова  

 Неформирање фонда за стипендирање младих 

талентованих спортиста 

 Лоша привредна клима 

 Непостојање стимулације привредника 
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СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

S    Предности 

 

 Постојање инфраструктурних објеката на 

нивоу града 

 Постојања аката који регулишу коришћење 

спортских објеката  

 Постојање установе која брине о спортским 

објектима на нивоу града 

 Постојање мултифункционалног спортског 

комплекса на једном месту 

 Део изграђене инфраструктуре испуњава 

стандарде прописане за организовање 

спортских манифестација 

 Усвојен Генерални  урбанистички план града 

 Постојање уређене стазе за брдски 

бициклизам на Јастрепцу ( Рибарска бања) 

 Постојање  сертификоване стазе за мотокрос 

урађене по  међународним стандардима 

W   Слабости 

 

 Нерешени имовинско правни односи код 

појединих објеката 

 Непостојање категоризавије спортских објеката 

 Недовољно издвајање буџетских средстава за 

одржавање спортских објеката  

 Већина објеката је технички и технолошки 

застарела што узрокује велике трошкове  

одржавања 

 Постојећи ресурси се не користе на функционалан 

и плански начин,  

 

 

O  Могућности  

 

  Изградња тренажне  мултифункционалне 

спортске дворане са капацитетом 

гледалишта 800 места 

 Изградња  школских фискултурних сала у 

сеоском подручју 

 Боља  искоришћеност природних ресурса   

T     Претње 

 

 Постојање савремених и изградња нових 

инфраструктурних објеката у оближњим 

градовима  

 Немогућност апликације  ка разним фондовима 

прекограничне сардање у циљу подршке и 

изградње нових инфраструктурних објеката. 

 Избори  на локалном и републичком нивоу  
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СПОРТ И ТУРИЗАМ 

S    Предности 

 

 Повољан географски положај са природним 

ресурсима: Јастребац, Западна и Јужна 

Морава, језеро Ћелије, Рибарска бања, 

близина Копаоника 

 Концентрисаност разноврсних  спортских 

објеката (Хала спортова, гимнастичка сала, 

комплекс отворених и затворених базена, 

комплекс отворених тениских терена, 

отворени спортски терени за мале 

спортове, отворени пешчани 

терени,куглане,теретана, отворени атлетско 

фудбалски комплекс са два фудбалска 

терена и једним атлетским стадионом са 

стандардним борилиштима)   

W   Слабости 

 

 Недостатак смештајних капацитета 

 Неумреженост локалних актера из области спорта 

и туризма 

 Недовољна промоција понуде за спортски туризам 

 Недовољна искоришћеност природних ресурса и 

постојеће инфраструктруре 

 

O  Могућности  

 

 Повећање смештајних капацитета на нивоу 

града 

 Умрежавање локалних актера из области 

спорта и туризма у циљу боље  спортско 

туристичке понуде  

  Промоција спортско туристичке понуде 

града Крушевца 

  Повећана искоришћеност природних ресурса 

и постојеће инфраструктуре 

 Искоришћене природних потенцијала и 

ресурса у сврху спортско туристичке 

понуде града 

T     Претње 

 

  Недовољан капацитет хотелског смештаја за 

организовање већих такмичења 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЛОГИЧКА МАТРИЦА 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Приоритет 1 /Општи циљ Програма развоја: 7.1.1. Унапређен школски и универзитетски спорт 

Посебан циљ:7.1.1.1 Побољшани материјално технички услови за реализацију школског и универзитетског спорта. 

 

Мере 7.1.1.1.1: Изградња, 

санација,адаптација и одржавање 

школских спортских објеката. 

Израђен план за 

изградњу, санацију, 

адаптација и 

одржавање, 

школских спортских 

објеката 

Фотографије 

изграђених, 

санираних  и 

адаптираних 

објеката, буџетске 

линије за 

одржавање 

спортских објеката 

Постојање људских 

ресурса и 

финасијских 

средстава 

Локална самоуправа, 

Спортски савез  

града Крушевца 

Средства нису 

потребна 

Активност 7.1.1.1.1.1: Израда 

анализе стања постојећих школских 

спортских објеката намењеним за 

реализацију наставе физичког 

васпитања и ваннаставних 

активности у оквиру школског 

спорта. 

Урађена анализа 

стања постојећих 

школских спортских 

објеката. 

Достављен списак  

школских 

спортских објеката  

Постојање људских 

ресурса и добра 

сарадња са школама 

Локална самоуправа, 

Спортски савез  

града Крушевц 

Средства нису 

потребна 

Активност 7.1.1.1.1.2: Припремити 

план изградње, санације, адаптације 

и одржавање школских спортских 

објеката 

Израђен план за 

изградњу, санацију, 

адаптацију и 

одржавање, 

школских спортских 

објеката 

 

Фотографије 

затеченог 

стања,исказане 

потребе школа за 

капиталне 

инвестиције 
 

Постојање људских 

ресурса и добра 

сарадња са школама 

Локална самоуправа, 

Спортски савез  

града Крушевц 

Средства нису 

потребна 

 

 

 

 

 

 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Мера 7.1.1.1.2: Опремање школа 

функционалним справама и 

реквизитима према претходно 

утврђеним приоритетима. 

Набављени потребни 

спортски реквизити 

за спровођење 

наставе физичког 

васпитања и 

организацију 

школских спортских 

такмичења, 

предшколски и 

школски спорт 

Попис спортских 

реквизита који су 

предати школама, 

отпремнице и 

фактуре   

 Постојање  

материјалних и 

финасијских 

средстава  

Локална самоуправа, 

Спортски савез  

града Крушевц 

Буџет локалне 

самоуправе 

Активност 7.1.1.1.2.1. Израда 

анализе  опремљености спортских 

објеката при школама и 

универзитетима справама и 

реквизитима. 

Израђена анализа за 

опремање спортских 

објеката 

реквизитима и 

справама. 

Исказане потребе 

школа за 

реквизитима и 

справама, попис 

постојећих спортских 

реквизита и справа 

Заинтересованост  

школа за 

спровођење 

анализессс 

Локална самоуправа, 

Спортски савез  

града Крушевц 

Средства нису 

потребна 

Активност 7.1.1.1.2.2. Израда плана 

континуираног опремања спортских 

објеката при школама и 

универзитетима справама и 

спортским реквизитима 

Израђен план за 

опремање спортских 

објеката 

реквизитима и 

справама. 

Израђена анализа за 

опремање спортских 

објеката реквизитима 

и справама. 

Постојање људских 

и материјалних 

ресурса Пос 

Локална самоуправа, 

Спортски савез  

града Крушевц 

Средства нису 

потребна 

Активност 7.1.1.1.2.3. Набавка 

потребних спортских реквизита за 

спровођење наставе физичког 

васпитања  и организацију 

школских спортских такмичења, 

предшколски и школски спорт 

Набављени потребни 

спортски реквизити 

за спровођење 

наставе физичког 

васпитања и 

Попис спортских 

реквизита који су 

предати школама, 

отпремнице и 

фактуре   

Постојање  

материјалних и 

финасијских 

средстава с 

Локална самоуправа, 

Спортски савез  

града Крушевц 

 Буџет локалне 

самоуправе  



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

организацију 

школских спортских 

такмичења, 

предшколски и 

школски спорт 

Посебан циљ  7.1.1.3: Повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским спортским 

приредбама (спортским манифестацијама и спортским такмичењима). 

Мера 7.1.1.3.1: Стварање услова за 

испуњење основних приоритета 

школског спорта: свеобухватност, 

здравствени аспект и препознавање 

талената 

Израђен систем за 

испуњење основних 

приоритета 

школског спорта: 

свеобухватност, 

здравствени аспект и 

препознавање 

талената 

План за испуњење 

основних 

приоритета 

школског спорта: 

свеобухватност, 

здравствени аспект 

и препознавање 

талената 

Постојање 

мотивације ученика 

и професора за 

спортска такмичења 

унутар школе 

Локална самоуправа, 

Школска управа 

Буџет локалне 

самоуправе 

Активност 7.1.1.3.1.1:  Праћење 

система школских спортских и 

универзитетских такмичења 

Израђен систем за 

спровођење, 

праћење 

координацију 

школских спортских 

такмичења унутар 

школа 

План за 

спровођење, 

праћење 

координацију 

школских 

спортских 

такмичења унутар 

школа 

Постојање 

мотивације ученика 

и професора за 

спортска такмичења 

унутар школе 

Локална самоуправа, 

Школска управа 

Буџет локалне 

самоуправе 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Активност 7.1.1.3.1.2: 

Организовање међуодељенских, 

међуразредних и унутаршколских 

такмичења. 

Број организованих 

међуодељенских, 

међуразредних и 

унутаршколских 

такмичења 

План за 

организоване 

међуодељенских, 

међуразредних и 

унутаршколских 

такмичења 

Постојање мотивације 

ученика и професора 

за спортска 

такмичења унутар 

школе 

Локална самоуправа, 

Школска управа 

Буџет локалне 

самоуправе 

Активност 7.1.1.3.1.3: 

Организовање међуодељенских, 

међуразредних и унутаршколских 

такмичења. 

Број организованих 

међуодељенских, 

међуразредних и 

унутаршколских 

такмичења 

План за 

организоване 

међуодељенских, 

међуразредних и 

унутаршколских 

такмичења 
 

Постојање 

мотивације ученика 

и професора за 

спортска такмичења 

унутар школе 

Локална самоуправа, 

Школска управа 

Буџет локалне 

самоуправе 

Активност 7.1.1.3.1.4 Интеграцију 

ученика са инвалидитетом  у 

међуодељенских, међуразредних и 

унутаршколских такмичења. 

Обезбеђени услови 

за интеграцију 

ученика са 

инвалидитетом у 

системе спортских 

такмичења 

План за  стварање 

услова за 

интеграцију 

ученика са 

инвалидитетом у 

системе спортских 

такмичења 

 

 

 

 

 

Постојање услова за 

укључивање 

ученика са 

инвалидитетом 

(рампе, адекватни 

лифтови ,адекватни 

реквизити и 

обучени тренери за 

рад са ученицима са 

инвалидитетом 

 

Локална самоуправа, 

Школска управа 

Буџет локалне 

самоуправе 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

ПОСЕБАН ЦИЉ7.1.1.4: Побољшан стручно педагошки рад и унапредити институционалну сарадњу у оквиру школског и 

универзитетског спорта. 

Мера 7.1.1.4.1: Подизање нивоа 

стручног рада у школском и 

универзитетском спорту, тако да су 

испуњени законски и квалитативни 

услови у погледу потребних 

стручних квалификација и знања за 

рад са децом и омладином. 

Подигнут ниво 

стручног рада у 

школском и 

универзитетском 

спорту 

Списак 

сертификованих 

програма  

Постојање 

заинтересованих 

учесника, 

Локална самоуправа, 

школска управа 

Буџет локалне 

самоуправе 

Активност 7.1.1.4.1.1:Организација 

стручних семинара, трибина и 

симпозијума у циљу едукације 

наставника разредне наставе, 

наставника физичког васпитања, 

координатора школског спорта и 

директора школа. 

Одржане стручне 

трибине, семинари и 

симпозијуми на тему 

школског и 

универзитетског 

спорта 

Листа присутних , 

фотографије самих 

трибина,семинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постојање 

заинтересованих 

учесника, 

капацитета за 

семинаре 

Локална самоуправа, 

Школска управа 

Буџет локалне 

самоуправе 

Активност 7.1.1.4.1.2 Успоставити  

стални систем сертификације 

програма и пројеката школског 

спорта, органа и организација 

Успостављен  

систем 

сертификације 

програма и пројеката 

Сертификован 

програм, 

сертификат , 

акредитовани 

Постојање 

заинтересованих 

учесника, капацитеа 

за семинаре 

Локална самоуправа, 

Школска управа 

Буџет локалне 

самоуправе 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

унутар школског и 

универзитетског 

спорта 

факултети, 

институције, 

организације 

Посебан циљ  7.1.1.5:   

Подстакнуто значајније укључивање јединице локалне самоуправе у реализацију и унапређење школског и 

универзитетског спорта  

Мера 7.1.1.5.1Стварање услова за 

развој предшколског, школског и 

универзитетског спорта на нивоу 

града Крушевца  као приорит. 

Успостављени 

систем за развој 

предшколског, 

школског и 

универзитетског 

спорта на нивоу 

града Крушевца  као 

приоритет 

Донете Одлуке које 

се односе на бољи 

развој 

предшколског, 

школског и 

универзитетског 

спорта на нивоу 

града Крушевца  

као приоритет. 

Заинтересованост 

професора и 

установа  за 

спровођење 

прдшколског 

школског и 

универзитетског 

спорта 

Локална самоуправа, 

школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Средства нису 

потребна 

Активност 7.1.1.5.1.1:Израда 

анализе стања школског и 

универзитетског спорта и услова за 

његово спровођење на нивоу града 

Крушевца(обухват деце, стручни 

потенцијали, спортска и педагошка 

друштва, спортска инфраструктура, 

спортске справе и реквизити). 

 

 

 

Урађена анализа 

стања школског и 

универзитетског 

спорта и услова за 

његово спровођење 

на нивоу града 

Крушевца(обухват 

деце, стручни 

потенцијали, 

спортска и 

педагошка друштва, 

спортска 

План анализе стања 

школског и 

универзитетског 

спорта и услова за 

његово спровођење 

на нивоу града 

Крушевца(обухват 

деце, стручни 

потенцијали, 

спортска и 

педагошка друштва, 

спортска 

Постојање људских 

и материјалних 

ресурса 

Локална самоуправа, 

Школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Средства нису 

потребна 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

инфраструктура, 

спортске справе и 

реквизити). 

инфраструктура, 

спортске справе и 

реквизити). 

Активност 7.1.1.5.1.2 Одређивање 

носиоца школског и 

универзитетског спорта на нивоу 

јединице локалне самоуправе у 

циљу реализације свих програмских 

активности школског и 

универзитетског спорта. 

Идентификовани и 

одређени носиоци  

школског и 

универзитетског 

спорта. 

Именована лица и 

институције које су 

одређени као  

носиоци школског и 

универзитетског 

спорта 

Заинтересованост 

професора и школа 

за спровођење 

школског и 

универзитетског 

спорта 

Локална самоуправа, 

Школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Средства нису 

потребна 

Активност 7.1.1.5.1.3 Адекватно 

позиционирање школског спорта у 

Програму развоја града Крушевца 

тако да школски спорта буде 

приоритет 

Школски спорта у 

Програму развоја 

града Крушевцаје 

препознат као 

приоритет града 

Крушевца у оквиру 

Програма развоја 

спорта 

Програм развоја 

спорта града 

Крушевца 

Препознавање 

школског спорта као 

приоритетну област 

од стране локалане 

самоуправе  

Локална самоуправа, 

 

Средства нису 

потребна 

Активност 7.1.1.5.1.4 Набавка 

потребних спортских реквизита и  

обезбеђивање условаза спровођење 

и организацију школских спортских 

такмичења, предшколски и 

школски спорт, 

Опремљене школе 

одговарајућим 

спортским 

реквизитима и 

обезбеђени услови за 

квалитетнији школски 

спорт на нивоу града 

Отпремнице и 

фактуре за спортским 

реквизитима 

Постојање свих 

реквизита у продаји  

Локална самоуправа, 

 

Буџет локалне 

самоуправе 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Посебан циљ 7.1.1.6 Унапређење  медиjског праћења и промоција школског и универзитетског спорта у циљу 

неговања културе спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским 

теренима и поред њих. 

Мера 7.1.1.6.1 Популарисање 

предшколског физичког вежбања, 

школског и универзитетског спорта 

кроз већу медијску присутност и 

истицања јавног значаја школског 

спорт, спортског понашања, фер 

плеја, сарадње, толеранције и 

поштовања различитости код деце и 

младих на спортским теренима и 

поред њих 

Већи број емисија  о 

значају предшколског 

физичког вежбања, 

школског и 

универзитетског 

спорта и истицања 

јавног значаја 

школског спорт, 

спортског понашања, 

фер плеја, сарадње, 

толеранције и 

поштовања 

различитости код деце 

и младих на 

спортским теренима и 

поред њих 

ТВ прилози , број 

гостовања 

Заинтересованост 

медијских кућа и 

спортских стручњака 

Локална самоуправа, 

Школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Буџет  локалне 

самоуправе 

Активност 7.1.1.6.1.1. Израда 

медијског плана у циљу 

популаризације предшколског 

вежбања, школског и 

универзитетског спорта. 

Израђен медијски 

план праћења и 

извештавања 

предшколског 

вежбања, школског и 

универзитетског 

спорта. 

 Прес клипинзи, тв и 

радио наступи, 

емисије о значају 

предшколског 

вежбања, школског и 

универзитетског 

спорта. 

Заинтересованост 

локалне самоуправе, 

заинтересованост 

медија као и стручњака 

из области спорта да 

говоре о значају 

предшколског вежбања, 

школског и 

универзитетског 

спорта. 

Локална самоуправа, 

Школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Буџет  локалне 

самоуправе 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Активност 7.1.1.6.1.2. Реализовање 

програма и пројеката  у циљу 

промоције фер плеја, толеранције и 

поштовања различитости код деце и 

младих на спортским теренима и 

поред њих 

Број реализованих  

програма и пројеката 

Фотографије  

реализованих 

програма и пројеката 

у циљу промоције 

фер плеј , 

толеранција и 

поштовања 

различитости код 

деце и младих на 

спортским теренима , 

листе присутних, 

прес клипинг, 

гостовања на 

медијима 

Заинтересованост 

локалне самоуправе, 

заинтересованост 

медија као и 

стручњака из области 

спорта у циљу 

промоције фер плеја, 

толеранције и 

поштовања 

различитости код 

деце и младих на 

спортским теренима 

и поред њих 

Локална самоуправа, 

Школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Буџет локалне 

самоуправе 

Активност 7.1.1.6.1.3. Штампање 

промо материјала  о значају 

бављења спортом 

 Одштампани и 

подељени флајери по 

школама и вртићима 

Број подељених 

флајера по школама и 

вртићима, 

фотографије  

Постојање људства , 

институција и 

финасијских 

средстава 

Локална самоуправа, 

школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Буџет локалне 

самоуправе 

Активност 7.1.1.6.1.4 

Информативно-промотивне 

кампање, медијске кампање, јавни 

догађаји, округли столови, трибине 

на тему значај бављења спортом од 

најранијег узраста 

 

 

Број промотивних 

кампања, медијских 

кампања, јавних 

догађаја,  округлих 

столова, трибина на 

тему значај бављења 

спортом од најранијег 

узраста 

 Фографије са 

промотивних 

медијских  кампања, 

јавних догађаја,  

округлих столова, 

трибина на тему 

значај бављења 

спортом од 

најранијег узраста, 

прес клипинг 

Постојање 

заинтересованих за 

промотивне кампање, 

трибине   

Локална самоуправа, 

Школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Буџет локалне 

самоуправе 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Приоритет 2/Општи циљ Програма развоја : 7.2.1: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима 

становништа посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих 

 

Посебан циљ 7.2.1.1:Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности  

Мера 7.2.1.1.1: Медијска 

популаризација масовног спорта 

 

 

 

Емисије о значају 

бављења спортом 

Прес клипинзи, тв и 

радио наступи, 

емисије о значају 

рекреативног 

спорта 

Заинтересованост 

локалне самоуправе, 

заинтересованост 

медија као и 

стручњака из 

области спорта да 

говоре о значају 

рекреативног спорта 

 

Локална 

самоуправа,Спортски 

савез града 

Крушевца,Спортски 

центар 

Крушевац,Локални 

медији 

Буџет локалне 

самоуправе 

Активност 7.2.1.1.1.1:У оквиру 

постојећег медијског простора 

направити емисије које се 

искључиво баве популаризацијом 

рекреативног спорта 

Повећан број 

спортско 

рекреативних 

емисија 

Прес клипинзи, тв и 

радио наступи, 

емисије о значају 

рекреативног 

спорта 

Заинтересованост 

локалне самоуправе, 

заинтересованост 

медија као и 

стручњака из 

области спорта да 

говоре о значају 

рекреативног спорта 

Локална 

самоуправа,Спортски 

савез града 

Крушевца,Спортски 

центар 

Крушевац,Локални 

медији 

Буџет локалне 

самоуправе 

Активност 7.2.1.1.1.2 Покретање  

портала који повезује владине, не 

владине и спортске организације 

које промовишу и организују 

редовну физичку активност 

Покренут портал Посеченост портала 

, број објава на 

порталу 

Заинтересованост 

локалне самоуправе 

и постојање 

финасијсих 

средстава за 

отварање портала 

Локална 

самоуправа,Спортски 

савез града 

Крушевца,Спортски 

центар 

Крушевац,Локални 

медији 

Буџет локалне 

самоуправе 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Мера 7.2.1.1.2 Организовани 

спортско рекеативни садржаји на 

територији града 

Број спортско 

рекреативних 

садржаја на нивоу 

града 

Програм рада 

спортских 

институција и 

организација 

Заинтересованост 

грађанства за 

рекреативне 

садржаје, постојање 

адекаватног 

простора и 

разумевања 

спортских 

институција и 

организација 

Локална 

самоуправа,Спортски 

савез града 

Крушевца,Спортски 

центар Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе 

Активност 7.2.1.1.2.1Увећати 

спортско рекреативне садржаје у 

оквиру постојећих спортских 

институција и организација 

Обогаћена спортско 

рекреативна понуда 

у оквиру постојећих 

спортских 

институција и 

организација 

Програм рада 

спортских 

институција и 

организација 

Заинтересованост 

грађанства за 

рекреативне 

садржаје, постојање 

адекаватног 

простора и 

разумевања 

спортских 

институција и 

организација 

самоуправа,Спортсв 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца,Спортски 

центар 

КрушевацКрушевца,

Спортски центар 

Крушевац 

Буџет локалне 

сББуџет локалне 

самоуправеуправе 

Активност 7.2.1.1.2.2. Формирање 

асоцијације спорт за све 

Формирана 

асоцијација спорт за 

све 

Записник са 

састанка о 

фромирању 

асоцијације спорт 

за све , регистација 

у АПР-у 

Подршка локалне 

самоуправе, 

заинтересованост 

чланица за стврање 

асоцијације спорт за 

све 

 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца 

сБСредства нису 

потребнаправе 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Посебан циљ 7.2.1.2: . Побољшани материјално техничке услове  у циљу доступности свим грађанима да се баве 

спортом за све 

Мера 7.2.1.2.1: Изградња , 

реконструкција , адаптација и 

санација отворених и затворених 

објеката за   рекреацију грађана 

Израђен План 

реконструкција , 

адаптације и 

санација отворених 

и затворених 

објеката за   

рекреацију грађана 

План 

реконструкција , 

адаптације и 

санација отворених 

и затворених 

објеката за   

рекреацију грађана 

Подршка локалне 

самоуправе , 

заинтересованост 

грађанства 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар 

Крушевац,Дирекција 

за изградњу и 

урбанизам града 

Крушевца 

Буџет локалне 

самоуправе 

Активност 7.2.1.2.1.1:Изградња, 

обележавање и одржавање стаза за 

шетњу и планинарење на Багдали и 

Јастребцу 

Изграђене и 

обележене стазе  за 

шетњу и 

планинарење на 

Багдали и Јастребцу 

План изградње, 

снимак терена , 

фотографије 

обележене стазе  за 

шетњу и 

планинарење на 

Багдали и Јастребцу 

 
 

Подршка локалне 

самоуправе , 

заинтересованост 

грађанства 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац, 

Дирекција за 

изградњу и 

урбанизам града 

Крушевца 

Буџет локалне 

самоуправе 

Активност 7.2.1.2.1.2 Изградња 

теретана на отвореном  

 

 

 

 

 

 

 

Постављена 

теретана на 

отвореном 

Фотографије, 

снимак теретане на 

отвореном  

Подршка локалне 

самоуправе, 

заинтересованост 

грађанства за 

теретану на 

отвореном 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац, 

Дирекција за 

изградњу и 

урбанизам града 

Крушевца 

Буџет локалне 

самоуправе 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Активност 7.2.1.2.1.3 Одржавање  и 

опремање отворених и затворених  

спортских објеката -игралишта 

Континуирано 

одржавање  

отворених и 

затворених  

спортских објеката -

игралишта 

План одржавања 

отворених и 

затворених  

спортских објеката 

-игралишта 

Буџет  Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац, 

Дирекција за 

изградњу и 

урбанизам града 

Крушевца 

Буџет локалне 

самоуправе 

Посебан циљ 7.2.1.4 Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз одговарајућа акта и 

унапређени стручни потенцијали са циљем израде критеријума за финансирање ове области 

Мера 7.2.1.4.1 Обезбеђивање услова 

за квалитетно спровођење спортско 

рекреативних програма 

Попис стања 

спортско 

реккреативних 

објеката  са спортско 

рекреативним 

програмима 

 

 

Листа стања 

спортско 

реккреативних 

објеката  са 

спортско 

рекреативним 

програмима 

Добра сарадња са 

свим релевантним 

институцијама 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац,  

Буџет локалне 

самоуправе 

Активност 7.2.1.4.1.1Урадити 

извештај о стању спортско 

рекреативних активности у области 

месних заједница и радничког 

спорта 

Извештај о стању 

спортско 

рекреативних 

активности у 

области месних 

заједница и 

радничког спорта 

План спортско 

рекреативних 

активности по 

месним заједницама 

спорта 

Доступност 

информација, добра 

сарадња са месним 

заједницама 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац,  

Средства нису 

потребна 

Активност 7.2.1.4.1.2 Едукација 

лиценцирање и ангажман стручних 

сарадника за реализацију 

Број одржаних 

едукација и број  

ангажованих и 

Листе 

присутних,фотогра

фије , издате 

Заинтересованост 

тренера за 

едукацију, 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца,  

Буџет локалне 

самоуправе,донат

ори 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

бесплатних програма лиценцираних 

стручњака за 

реализацију 

бесплатних програма 

лиценце финансијска 

подршка 

Активност 7.2.1.4.1.3 Организација 

стручних трибина и семинара 
Број одржаних 

семинара и број 

полазника 

Листе присутних, 

склопљени Уговори 

са предавачима, 

фотографије 

Заинтересованост 

тренера за едукацију, 

финансијска средства 

за предаваче 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца,  

Буџет локалне 

самоуправе, 

донатори  

Мера 7.2.1.4.2 Спровођење 

спортско рекреативних програма 

који промовишу и унапређују 

здравље код свих становника 

Број спортско 

рекреативних 

програма који 

промовишу и 

унапређују здравље 

код свих становника 

Листе пријавњених 

екипа, појединаца,ТВ 

прилози 

Заинтересованост 

грађанства 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе,донат

ори 

Активност 7.2.1.4.2.1Организовање 

програма спорта и рекреације у 

области  радничког спорта 

Број програма који су 

покренути ,број 

учесника у програмима 

План спортско 

рекреативних 

активности  

Заинтересованост 

радника за учествовање 

у радничким играма 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе,донатор

и 

Активност 7.2.1.4.2.2 Организовање 

програма рекреације и такмичења у 

месним заједницама 

Број програма који су 

покренути ,број 

учесника у 

програмима 

План спортско 

рекреативних 

активности по 

месним заједницама 

Доступност информација, 

добра сарадња са месним 

заједницама, 

заинтересованост 

становника 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе,донат

ори 

Активност 7.2.1.4.2.3 Организовање 

једнодневних,месечних и 

вишемесечних програма масовне 

рекреације доступне свима( за децу 

,младе,жене,старе и лица са 

инвалидитетом 

Број програма који су 

покренути ,број 

учесника у 

програмима 

План спортско 

рекреативних 

активности и буџет  

Заинтересованост 

грађанства, 

планирана 

финансијска средства 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе,донат

ори 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Посебан циљ 7.2.1.5. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским спортом, врхунским спортом, спортом 

у војсци и полицији,  радничким спортом,  спортом на селу, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим 

сегментима становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом (ОСИ) 
Мера 7.2.1.5.1. Обједињавање 

активности спортске 

рекреације,школског и 

универзитетског спорта,врхунског 

спорта,спорта у војсци,радничког 

спорта и спорта на селу у оквиру   

територијалних спортских савеза, у 

циљу повећања обухвата бављења 

спортом у свим сегментима 

становништва,посебно деце, 

младих,жена,особа са инвалидитетом и 

старих  

Формирана база 

активности  спортске 

рекреације,школског и 

универзитетског 

спорта,врхунског 

спорта,спорта у 

војсци,радничког спорта 

и спорта на селу у 

оквиру   територијалних 

спортских савеза, у 

циљу повећања 

обухвата бављења 

спортом у свим 

сегментима 

становништва,посебно 

децемладих,жена, 

особа са инвалидитетом 

и старих 

База података о 

спортским 

активностима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заинтересованост  и 

потреба за сарадњом 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац, 

Буџет локалне 

самоуправе,донатор

и 

Активност 7.2.1.5.1.1Сарадња са 

територијалним спортским савезом 

и територијалним  гранским 

савезима 

Потписан протокол о 

сарадњи 

територијалним 

спортским савезом и 

територијалним  

гранским савезима  и 

број реализованих 

програма 

Протокол о сарадњи 

територијалним 

спортским савезом и 

територијалним  

гранским савезима 

Заинтересованост  и 

потреба за сарадњом 

ова два савеза 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе,донат

ори 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Активност 7.2.1.5.1.2 Сарадња са 

војском  у области спорта и  

синдикалним организацијама 

установа ,предузећа 

Потписан протокол  о 

сарадњи и број 

реализованих 

програма 

Протокол о сарадњи 

и план о заједничким 

активностима 

Заинтересованост  и 

потреба за сарадњом  

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе,донат

ори 

Активност 7.2.1.5.1.3 Подстицање  

програма спортске рекреације на 

селу 

Број реализованих 

програма на селу  

План програма 

рекреације на селу  

Заинтересованост 

грађанства 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе,донат

ори 

Активност 7.2.1.5.1.4 Подстицање 

деце , младих ,жена , особа са 

инвалидитетом   и старих на 

редовну физичку активност 

Број особа укључених 

у програме намењене 

младима  ,женама , 

особама са 

инвалидитетом   и 

старих за редовну 

физичку активност  

Списак лица 

укључених  у 

програме намењене 

младима  ,женама , 

особама са 

инвалидитетом   и 

старих за редовну 

физичку активност, 

фотографије, прес 

клипинг 

Заинтересованост 

деце , младих ,жена , 

особа са 

инвалидитетом   и 

старих на редовну 

физичку активност 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе,донат

ори 

Активност 7.2.1.5.1.5 Подстицање  

програма за омасовљавање  женског 

спорта 

 

 

 

 

 

 

 

Број реализованих 

активности за 

укључивање жена у 

спорт 

Списак жена које су  

се укључиле да се 

баве спортом 

Зинтересованост 

жена  

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе,донат

ори 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Мера 7.2.1.5.2. Унапређени услови 

за масовно учешће особа са 

инвалидитетом (ОСИ) у спортским 

активностима   

Постављене рампе за 

лакши приступ особа 

са инвалидитетом 

раду укључивања у 

спортским 

активностима 

Фотографије, листе 

пријављених за 

спортске активности 

Заинтересованост 

особа са 

инвалидитетом о 

значају бављења 

физичким 

активностима и 

подршка Локалне 

самоуправе 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац, 

Центар за особе са 

инвалидитетом, 

Удружења за особе 

са инвалидитетом 

Буџет локалне 

самоуправе,донат

ори 

Активност 7.2.1.5.2.1Едукација 

особа са инвалидитетом о значају 

бављења физичким активностима 

Организовани 

састанци, трибине на 

тему значаја бављења 

физичким 

активностима 

 Уговори са 

предавачима, листа 

присутних, 

фотографије, прес 

клипинг 

Заинтересованост 

особа са 

инвалидитетом о 

значају бављења 

физичким 

активностима и 

подршка Локалне 

самоуправе 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац, 

Центар за особе са 

инвалидитетом, 

Удружења за особе 

са инвалидитетом 

Буџет локалне 

самоуправе,донат

ори 

Активност 7.2.1.5.2.2 Анализа 

стања спортских објеката који су 

приступачни за коришћење ОСИ. 

 

 

 

 

 

Урађена анализа 

стања спортских 

објеката, спортских 

реквизита 

Списак постојећи 

спортских објеката 

која су приступачни 

за коришћење ОСИ. 

Подршка локалне 

самоуправе и 

спортских 

институција и 

организација 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац, 

Центар за особе са 

инвалидитетом, 

Удружења за особе 

са инвалидитетом 

Средства нису 

потребна 

Активност 7.2.1.5.2.3 Анализа 

стања заинтересованих ОСИ за 

физичким активностима 

Урађен списак 

заинтересованих ОСИ 

преко постојећих 

организација 

 Списак 

заинтереованих ОСИ 

за физичким 

активностима 

Заинтересованост особа 

за инвалидитетом за 

бављење физичком 

активношћу 

Центар за особе са 

инвалидитетом, 

Удружења за особе 

са инвалидитетом 

Средства нису 

потребна 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Активност 7.2.1.5.2.4 Набавка 

опреме и реквизита за поједине 

спортске дисциплине 

Набављена спортска 

опрема и реквизити   

за поједине спортске 

дисциплине 

 

 Отпремнице и 

фактуре 

 

 

 

Постојање  и 

могућност набавке 

ових реквизита на 

тржишту и планирана 

финансијска средства 

за куповину истих 

Локална самоуправа, 

Спортски савез особа 

са инвалидитетом  

Крушевца,  

Буџет локалне 

самоуправе 

Мера 7.2.1.5.3 Успостављена 

сарадња са волонтерима који су 

заинтересовани за помоћ у раду са 

особама  са инвалидитетом 

 ( ОСИ) 

 

 

 

 

 

База волонтера који су 

заинтересовани за 

помоћ у раду са 

особама  са 

инвалидитетом 

 ( ОСИ) 

 Листе пријављених 

волонтера за помоћ у 

раду са особама  са 

инвалидитетом 

 ( ОСИ) 

 

Заинтересован 

волонтера за помоћ у 

раду са особама  са 

инвалидитетом 

 ( ОСИ) 

 

Локална самоуправа, 

Спортски савез особа 

са инвалидитетом  

Крушевца, Центар за 

особе са 

инвалидитетом, 

 

 

Средства нису 

потребна 

Активност 7.2.1.5.3.1Организација 

састанака са волонтерима у циљу 

едукације и методологије рада са 

особа са инвалидитетом 

Организовани 

састанци и број 

заинтересованих 

волонтера за физичке 

активности особа са 

инвалидитетом 

Листа 

заинтересованих 

волонтера за 

едукацију о 

методологији рада са 

особама са 

инвалидитетом 

Заинтересованост 

грађанства за 

волонтерски рад са 

особама за 

инвалидитетом 

Локална самоуправа, 

Спортски савез особа 

са инвалидитетом  

Крушевца 

Средства нису 

потребнаедства 

нису потрСребна 

Активност 7.2.1.5.3.2. Едукација 

волонтера о методском поступку 

рада спортских активности особа са 

инвалидитетом 

Број обучених 

волонтера за помоћ у 

спортским 

активностима особа са 

инвалидитетом 

 Сертификати 

волонтера  

Заинтересованост 

грађанства за 

волонтерски рад са 

особама за 

инвалидитетом 

Локална самоуправа, 

Спортски савез особа 

са инвалидитетом  

Крушевца 

Буџет локалне 

самоуправе, 

донаториства 

нису потрСребна 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Мера 7.2.1.5.4 Анимирање особа  са 

инвалидитетом  за учествовањем на 

манифестацијама у граду, 

спортским такмичењима и 

приредбама 

Потписани споразуми 

о сарадњи са 

организацијама и  

иинституцијама особа   

са инвалидитетом са 

циљем повећања 

учешћа особам  са 

инвалидитетом на 

манифестацијама у 

граду, спортским 

такмичењима и 

приредбама  

 

 

Споразуми, Списак 

приредби у којима 

треба укључити 

особе са 

инвалидитетом 

Заинтересованост 

особа са 

инвалидитетом 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац, 

Спортски савез особа 

са инвалидитетом 

Буџет локалне 

самоуправе,донат

ори 

Активност 7.2.1.5.4.1Учешће особа  

са инвалидитетом на 

манифестацијама у граду и 

спортским активностима 

Број  особа  са 

инвалидитетом на 

манифестацијама у 

граду и спортским 

активностима 

Листа присутних, 

фотографије  

Заинтересованост 

особа са 

инвалидитетом 

Локална самоуправа, 

Спортски савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац, 

Спортски савез особа 

са инвалидитетом, 

Центар особа са 

инвалидитетом 

 

 

 

Буџет локалне 

самоуправе,донат

ори 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Приоритет 3/Општи циљ Програма развоја : 7.3.1: Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање 

услова за развој професионалног спорта 

Посебан циљ 7.3.1.1: Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта 

Мера 7.3.1.1.1:Развијање система 

подршке за унапређење  и прачење 

људских ресорса у врхунском 

спорту на територији града 

Крушевца   

Успостављен  

система подршке за 

унапређење  и 

прачење људских 

ресорса у врхунском 

спорту на територији 

града Крушевца   

База људских 

ресорса у 

врхунском спорту 

на територији града 

Крушевца   

Заинтересовани 

тренерио за 

лиценцирање 

Локална 

самоуправа,Спортски 

савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе,донат

ори 

Активност 7.3.1.1.1.1:Креирање 

евиденције лиценцираних тренера у 

врхунском спорту на територији 

града Крушевца 

 

 

Израђена  

евиденција 

лиценцираних 

тренера са највишом 

лиценцом гранског 

савеза 

 

 

 

База лиценцираних 

тренера са 

највишом лиценцом 

гранског савеза  

Заинтересовани 

тренери за 

лиценцирање 

Локална 

самоуправа,Спортски 

савез града 

Крушевца,  

Средстава нису 

потребна 

Активност 7.3.1.1.1.2: 

Запошљављање високообразованих 

тренера у спортске огранизације 

града Крушевца 

Број запошљених  

високообразованих 

тренера у спортским 

огранизацијама 

града Крушевца 

Уговори о раду из 

кадровске службе 

спортских 

организација 

Потреба спортских 

организација  за 

запошљављање 

високообразованих 

тренера у спортске 

огранизације града 

Крушевца 

 

Локална 

самоуправа,Спортски 

савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе,донат

ори 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Активност 7.3.1.1.1.3 Стручно 

усавршавање и организовање 

годишњих  едукативних скупова 

Број стручно 

оспособљених 

тренера  и број 

одржаних годишњих 

едукативних скупова 

Листе присутних, 

фотографије 

Заинтересованост 

локалне самоуправе, 

спортских 

организација и 

спортских радника 

Локална 

самоуправа,Спортски 

савез града 

Крушевца,  

Буџет локалне 

самоуправе,донат

ори 

Посебан циљ 7.3.1.2 Стварање услова за одржавање  и  даље  постизање  врхунског спортског  резултата 

Мера 7.3.1.2.1. Повећати улагање у 

развој спорта млађих категорија као 

базе врхунског спорта 

Буџетске линије   Буџет града Постојање 

финансијских 

средстав 

Локална самоуправа, Буџет локалне 

самоуправе,донат

ори 

Активност 7.3.1.2.1.1 Унапређење 

подршке за спортисте млађих 

категорија кроз стипендирање или 

друге начине награђивања. 

Планирана средства  

у буџету града за 

стипендирање и 

израђен правилник о 

стипендирању 

талентованих 

младих  спортиста и 

формиран фонд за 

стипендирање 

Буџетска линија у 

буџету за 

стипендирање и 

усвојен Правилних 

од стране Градског 

већа 

Буџет  и подршка 

локалне самоуправе 

Локална самоуправа Буџет локалне 

самоуправе, 

донатори 

Мера 7.3.1.2.2 Повећати улагање у 

опремање постојећих спортских 

објеката савременом спортском 

опремом и реквизитима 

Повећане позиције у 

буџету  за опремање 

постојећих 

спортских објеката 

савременом 

спортском опремом 

и реквизитима 

Буџет града Буџет  и подршка 

локалне самоуправе 

Локална 

самоуправа,Спортски 

савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац, 

Здравствени центар 

Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе,донат

ори 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Активност 7.3.1.2.2.1 Попис 

постојеће и недостајуће савремене 

спортске опреме и реквизита по 

спортским објектима 

Израђена листа 

потребних реквизита 

и спортске опреме 

Листа потребних 

реквизита и 

спортске опреме 

Заинтересованост 

представника 

спортских објеката 

за попис 

Локална 

самоуправа,Спортски 

савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе,донат

ори 

Активности7.3.1.2.2.2.Формирање 

центра и опремање  за 

функционалну диагностику 

спортиста 

Формиран и 

опремљен центар за 

функционалну 

диагностику 

спортиста 

 

 

 

 

Фотографије, прес, 

клипинг 

Заинтересованост 

релевантних 

институција 

Локална 

самоуправа,Спортски 

савез града 

Крушевца, Спортски 

центар Крушевац, 

Здравствени центар 

Крушевац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буџет локалне 

самоуправе,донат

ори 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Приоритет 4/Општи циљ Програма развоја : 7.4.1: Развијена спортска инфраструктура 

Посебан циљ7.4.1.1: Успоставњена потпуна база података, односно евидентирано постојеће стање спортске 

инфраструктуре 

Мера 7.4.1.1.1:Истраживање о 

стању спортске инфраструктуре у 

граду Крушевцу 

Урађена анализа о 

стању спортске 

инфраструктуре у 

граду Крушевцу 

 

Обрађена анализа о 

стању спортске 

инфраструктуре у 

граду Крушевцу 
 

Добра сарадња са 

свим спортским 

институцијама , 

људски ресурси, 

материјални 

ресурси 

Локална 

самоуправа,Радна 

група,Спортски савез 

града 

Крушевца,Спортски 

центар Крушевац 

Средства нису 

потребна 

Активност 7.4.1.1.1.1:Формирати 

радну групу за  припрему и 

праћење спровођења истраживања 

Формирана радна 

група 

Решење о 

формирању радног 

рупе 

Заинтересованост 

чланова радне групе 

Локална самоуправа Средства нису 

потребна 

Активност 7.4.1.1.1.2  Дефинисање 

истраживачког поступка и 

параметара за утврђивање реалне 

слике постојећег стања спортске 

инфраструктуре у граду Крушевцу 

 

 

Дефинисан  

истраживачки 

поступак  и 

параметри за 

утврђивање реалне 

слике постојећег 

стања спортске 

инфраструктуре у 

граду Крушевцу 

План постојећег 

стања спортске 

инфраструктуре у 

граду Крушевцу 

 

 

 

 

 
 

Доступност 

информација о 

спортској 

инфраструктури 

Локална самоуправа, 

Комисија, Спортски 

савез града 

Крушевца,Спортски 

центар Крушевац 

Средства нису 

потребна 

Активност 7.4.1.1.1.3 Прикупљање 

и обрада података 

Извештај са 

закључком о 

извршеном 

истраживању 

 

База података  Доступност 

информација о 

спортској 

инфраструктури 

Спортски савез града 

Крушевца,Спортски 

центар Крушевац 

Средства нису 

потребна 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Mera 7.4.1.1.2 Категоризација 

спортских објеката 

Урађена  

категоризација 

спортских објеката 

Листа рангираних 

спортских објеката 

 Локална 

самоуправа,Комисија 

Средства нису 

потребна 

Активност 7.4.1.1.2.1Рангирање 

спортских објеката 
Објављени подаци о 

извршеном 

рангирању 

спортских објеката 

 

Листа рангираних 

спортских објеката 

Постојање 

Правилника о 

рангирању 

Локална 

самоуправа,Комисија 

Средства нису 

потребна 

Посебан циљ 7.4.1.2Системски планирана реконструисана и изграђена спортска инфраструктура 

Mera 7.4.1.2.1: Анализирање 

потреба за бројем и структуром 

спортских објеката у граду 

Крушевцу 

Урађена анализа о 

потреба за бројем и 

структуром 

спортских објеката у 

граду Крушевцу 

База потребних 

спортских објеката  

Добра сарадња свих 

релевантних 

институција 

Локална 

самоуправа,Комисија 

Средства нису 

потребна 

Активност 7.4.1.2.1.1:Разматрање и 

усвајање предлога за изградњу 

објеката на основу  анализа 

постојећег стања и предлога 

надлежних институција и 

заинтересованих страна 

(министарства, Јединице локалне 

самоуправе,, Спортски савез града 

Крушевца) 

Извештај о 

потребама и 

структури спортских 

објеката 

Табеларни приказ 

инвестиција у 

области спорта 

Спортског центра, 

Месних Заједница и 

школа 

Буџет локалне 

самоуправе 

Локална 

самоуправа,Комисија 

Средства нису 

потребна 

Активност 7.4.1.2.1.2: Припремити 

план изградње спортских објеката 

Припремљен план 

изградње  спортских 

објеката 

План изградње  

спортских објеката 

Планирана 

финасијска 

средства, подршка 

локалне самоуправе 

Локална 

самоуправа,Комисија,Д

ирекција за урбанизам 

и изградњу Крушевац 

Буџет локлне 

самоуправе 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Активност 7.4.1.2.1.3:Планирање 

потребних финансијских средстава 

Усвојени 

финансијски 

планови 

Буџет града  Планирана 

финасијска 

средства, подршка 

локалне самоуправе 

Локална 

самоуправа,Комисија 

Средства нису 

потребна 

Активност 7.4.1.2.1.4 Спровођење 

плана изградње и адаптације 

спортских објеката 

Реализован план 

изградње и 

адаптације 

спортских објеката 

План изградње  и 

адаптације 

спортских објеката 

Планирана 

финасијска 

средства, подршка 

локалне самоуправе 

Локална 

самоуправа,Комисија 

Буџет локлне 

самоуправе 

Активност 7.4.1.2.1.5 Евалуација 

програма изградње и адаптације  

спортских објеката 

Извештај о 

реализацији плана 

изградње и 

адаптације  

спортских објеката 

Листа  изграђених и 

адаптираних 

спортских објеката 

Планирана 

финасијска 

средства, подршка 

локалне самоуправе 

Локална 

самоуправа,Комисија 

Средства нису 

потребна 

Општи циљ 8.6.1: Унапређен однос спорта , туризма и животне средине 

 

ПОСЕБАН ЦИЉ 8.6.1.1 Подстакнуте и ојачане веза спорта , туризма и животне средине 

Мера 8.6.1.1.1: Промоција спортско 

туристичке понуде града Крушевца 

Урађен промо 

материјал, емисије о 

спортско 

туристичкој понуди 

града Крушевца 

ТВ прилози, прес 

клипинг,  

Добра сарадња 

Туристичке 

организације, 

медија и локалне 

самоуправе 

Локална 

самоуправа,Туристич

ка организација 

Крушевац,Спортски 

савез града 

Крушевца,Спортски 

центар Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе 

Активност 8.6.1.1.1.1:Штампање 

промо материјала са подацима о 

спортско туристичкој понуди града 

Одштампан и 

подељен промо 

материјал свим 

релевантним 

Отпремнице и 

фактуре 

Планирана 

финасијска средства 

Локална 

самоуправа,Туристич

ка организација 

Крушевац,Спортски 

Буџет локалне 

самоуправе 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Крушевца 

 

 

актерима о спортско 

туристичкој понуди 

Крушевца 

савез града 

Крушевца,Спортски 

центар Крушевац 

Активност 8.6.1.1.1.2 Учешће на  

сајмовима туризма како би град 

Крушевац представили као битног 

чиниоца на мапи спортско 

туристичке понуде 

 

Представљен град 

Крушевац на сајму  

и остварени 

контакти и 

склопљени Уговори 

са будућим 

партнерима 

Фотографије са 

сајмова, Уговори са 

будућим 

партнерима 

Финансијска 

средства 

Локална 

самоуправа,Туристич

ка организација 

Крушевац,Спортски 

савез града 

Крушевца,Спортски 

центар Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе 

Активност 8.6.1.1.1.3 Организовање 

сајма спорта и туризма у самом 

граду Крушевцу како би посетиоци 

сајма могли да виде ново изграђене 

спортске објекте 

Организован сајам и 

сколљени Уговори о 

пословно техничкој 

сарадњи 

Фотографије са 

сајмова, Уговори са 

будућим 

партнерима 

Финансијска 

средства и 

постојање 

адекватног простора 

за сајам 

Локална 

самоуправа,Туристич

ка организација 

Крушевац,Спортски 

савез града 

Крушевца,Спортски 

центар Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе 

Мера 8.6.1.1.2 Подизање свести и 

промоција  постојећих и изградње 

нових смештајних капацитета 

према стандардима за оргнизовање 

међународних спортских садржаја  

Одржан састанак и 

упознати присутни о 

значају подизања 

смештајних 

капацитета 

Листе присутних и 

фотографије 

Заинтересованост 

актера  за ову 

област на локалу и 

финасијска средства 

Локална 

самоуправа,Туристич

ка организација 

Крушевац,Спортски 

савез града 

Крушевца,Спортски 

центар Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе 

Активност 8.6.1.1.2.1 Организовање  

састанака са релевантним актерима 

за ову област на локалу 

Одржан састанак и 

упознати присутни о 

значају подизања 

смештајних 

Листе присутних и 

фотографије 

Заинтересованост 

актера  за ову 

област на локалу и 

финасијска средства 

Локална 

самоуправа,Туристич

ка организација 

Крушевац,Спортски 

Буџет локалне 

самоуправе 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

капацитета савез града 

Крушевца,Спортски 

центар Крушевац 

 

 

 

 

Активност 8.6.1.1.2.2 Попис свих 

угоститељских објеката са 

смештајним капацитетима 

Табеларни приказ   

свих угоститељских 

објеката са 

смештајним 

капацитетима који 

испуњавају 

стандарде и оних 

који тренутно не 

испуњавају стандарде 

База свих 

угоститељских 

објеката са 

смештајним 

капацитетима који 

испуњавају 

стандарде и оних 

који тренутно не 

испуњавају стандарде 

Доступност 

информација и 

заинтересованост 

угоститеља 

,Туристичка 

организација 

Крушевац, 

Средства нису 

потребна 

Мера 8.6.1.1.3 Повећати 

искоришћеност природних ресурса 

и постојеће инфраструктуре 

Израђен план за 

бољу 

искоришћеност 

природних ресурса и 

постојеће 

инфраструктуре 

План  за бољу 

искоришћеност 

природних ресурса 

и постојеће 

инфраструктуре 

Подршка локалне 

самоуправе и 

планирана 

финансијска 

средства 

Локална самоуправа, 

Дирекција за 

урбанизам Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе 

Активност 8.6.1.1.3.1Израда плана 

уређења корита и обале река Расине 

и Западне Мораве за бављење 

спортско рекреативним 

активностима 

Израђен план за 

уређење обале река 

Расине и Западне 

Мораве за бављење 

спортско 

рекреативним 

активностима 

План за уређење 

обале река Расине и 

Западне Мораве за 

бављење спортско 

рекреативним 

активностима 

Подршка локалне 

самоуправе и 

планирана 

финансијска 

средства 

Локална самоуправа, 

Дирекција за 

урбанизам Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 

АКТИВНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

ПРЕTПОСТАВКЕ НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАСИРАЊА 

Активност 8.6.1.1.3.2 Израда плана 

за уређење планине   Јастребац  за 

бављење спортско рекреативним 

активностима 

Израђен  плана за 

уређење планине   

Јастребац  за 

бављење спортско 

рекреативним 

активностима 

Плана за уређење 

планине   Јастребац  

за бављење 

спортско 

рекреативним 

активностима 

Подршка локалне 

самоуправе и 

планирана 

финансијска 

средства 

 

 

Локална самоуправа, 

Дирекција за 

урбанизам Крушевац 

Буџет локалне 

самоуправе 

Активност 8.6.1.1.3.3 . 

Организовање спортско 

рекреативних садржаја ради 

привлачења грађанства да 

искористе постојеће природне 

ресурсе 

Одржане спортско 

рекреативне 

манифестације и 

подигнута свест 

грађанства о значају 

искоришћења 

постојећих 

природних ресурса 

Фотографије, прес 

клипинг 

Заинтересованост  

грађанства за 

спортско 

рекреативние 

садржаје, подршка 

локалне самоуправе 

и финансијска 

средства 

Локална 

самоуправа,Туристич

ка организација 

Крушевац, Спортски 

центар 

Крушевац,.Спортски 

савез града 

Крушевца  

Буџет локалне 

самоуправе 

 



ГАНТОГРАМ АКТИВНОСТИ 

 

Приоритет1: Општи циљ 7.1.1: Унапређен школски и универзитетски спорт 

Посебан циљ:7.1.1.1 Побољшани материјално-техничке услови за реализацију спорта деце, омладине и школског спорта 

 

Мере /Излазни резултати Датум почетка 
Датум 

завршетка 

Одговорна 

особа 

Улази/средства  (трошкови) 

Материјална Кадрови Финасијска 

Мера7.1.1.1.1:Изградња,санација,а

даптација и одржавање школских 

објеката 

 Јануар 2016 
Децембар 

2016 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез  

града 

Крушевца 

Потребна 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез  

града 

Крушевца 

Средства 

нису 

потребна 

Активност 7.1.1.1.1.1:Израда 

анализе стања постојећих школских 

спортских објеката намењеним за 

реализацију наставе физичког 

васпитања и ваннаставних 

активности у оквиру школског 

спорта. 

Јануар 2016 Јун  2016 Локална 

самоуправа, 

Спортски савез  

града 

Крушевца 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез  

града Крушевц 

Средства 

нису 

потребна 

Активност 7.1.1.1.1.2:Припремити план 

изградње, санације, адаптације и 

одржавање школских спортских 

објеката 

Јануар 2016 Новембар 

2016 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез  

града Крушевц 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез  

града Крушевц 

Средства 

нису 

потребна 



Мера 7.1.1.1.2Опремање школа 

функционалним справама и 

реквизитима према предходно 

утврђеним приоритетима 

Јануар 2016  Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез  

града Крушевц 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез  

града Крушевц 

Буџет 

локалне 

самоуправе 

Активност 7.1.1.1.2.1. Израда 

анализе  опремљености спортских 

објеката при школама и 

универзитетима справама и 

реквизитима. 

Јануар 2016 Јун 2016 Локална 

самоуправа, 

Спортски савез  

града Крушевц 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез  

града Крушевц 

Средства 

нису 

потребна 

Активност 7.1.1.1.2.2. Израда плана 

континуираног опремања спортских 

објеката при школама и 

универзитетима справама и 

спортским реквизитима 

Јануар 2016 Јун 2016 Локална 

самоуправа, 

Спортски савез  

града Крушевц 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез  

града Крушевц 

Средства 

нису 

потребна 

Активност 7.1.1.1.2.3. Набавка 

потребних спортских реквизита за  

спровођење наставе физичког 

васпитања  и организација школских 

спортских такмичења, предшколски 

и школски спорт 

 

 

 

 

 

Јануар 2016  Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез  

града Крушевц 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез  

града Крушевц 

 Буџет 

локалне 

самоуправе  



Посебан циљ  7.1.1.3:Повећано учешће ученика и студената на школским и универзитетским спортским приредбама 

(спортским манифестацијама и спортским такмичењима 

Мере /Излазни резултати 
Датум 

почетка 

Датум 

завршетка 

Одговорна 

особа 

Улази/средства  (трошкови) 

Материјална 
Кадрови 

Финасијска 

Мера 7.1.1.3.1:Стварање услова за испуњење 

основних приоритета школског спорта: 

свеобухватност, здравствени аспекти и 

препознавање талената 

Јануар 2016 
децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

школска 

управа 

 

Потребна 

Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа 

Буџет 

локалне 

самоуправе 

Активност 7.1.1.3.1.1: Праћење система 

школских спортских и универзитетских 

такмичења 

Јануар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа 

 

Потребна 

Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа 

Буџет 

локалне 

самоуправе 

Активност 7.1.1.3.1.2: Организовање 

међуодељенских, међуразредних и 

унутаршколских такмичења. 

Јануар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа 

 

Потребна 

Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа 

Буџет 

локалне 

самоуправе 

Активност 7.1.1.3.1.3: Организовање школских 

такмичења по моделу лигашких такмичења, 

мењања спортских дисциплина, полне 

заступљености и равномерност. 

Јануар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа 

 

 

Потребна 

Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа 

Буџет 

локалне 

самоуправе 

Активност 7.1.1.3.1.4 Интеграцију ученика са 

инвалидитетом  у међуодељенских, 

међуразредних и унутаршколских такмичења. 

Јануар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа 

 

 

 

Потребна 
Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа 

 

Буџет 

локалне 

самоуправе 



ПОСЕБАН ЦИЉ7.1.1.4: Побољшати стручно педагошки рад и унапредити институционалну сарадњу у оквиру школског и 

универзитетског спорта. 

Мера 7.1.1.4.1Подизање нивоа стручног рада 

у школском и универзитетскогм спорту, 

тако да су испуњени законски и квалитетни 

услови у погледу потребних стручних 

квалификација и знања за рад са децом и 

омладином 

Јануар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

школска 

управа 

Потребна Локална 

самоуправа, 

школска 

управа 

Буџет 

локалне 

самоуправе 

Активност7.1.1.4.1.1:Организација стручних 

семинара, трибина и симпозијума у циљу 

едукације наставника разредненаставе, 

наставника физичког васпитања, координатора 

школског спорта и директора школа. 

Јануар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

школска 

управа 

 

 

 

Потребна 

Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа 

Буџет 

локалне 

самоуправе 

Активност7.1.1.4.1.2 Успоставити  стални 

систем сертификације програма и пројеката 

школског спорта, органа и организација 

Јануар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

школска 

управа 

 

      Потребна  

Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа 

Буџет 

локалне 

самоуправе 

Посебан циљ  7.1.1.5:   

Подстакнуто значајније укључивање јединице локалне самоуправе у реализацију и унапређење школског и универзитетског спорта 

Мере /Излазни резултати Датум 

почетка 

Датум 

завршетка 

Одговорна 

особа 

Улази/средства  (трошкови) 

Материјална 
Кадрови Финасијска 

Мера 7.1.1.5.1:Стварање услова за развој 

предшколског, школског и универзитетског 

спорта на нивоу града Крушевца као 

приоритет 

 

 

 Јануар 2016 

 

 

Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

 

 

Потребна 

Локална 

самоуправа, 

школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Средства 

нису 

потребна 



Активност 7.1.1.5.1.1:Израда анализе стања 

школског и универзитетског спорта и услова за 

његово спровођење на нивоу града 

Крушевца(обухват деце, стручни потенцијали, 

спортска и педагошка друштва, спортска 

инфраструктура, спортске справе и реквизити). 

Јануар 2016  јун 2016 

 

Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Средства 

нису 

потребна 

Активност 7.1.1.5.1.2 Одређивање носиоца 

школског и универзитетског спорта на нивоу 

Јединице локалне самоуправе у циљу 

реализације свих програмских активности 

школског и универзитетског спорта. 

јун 2016  Децембар 

2016 

Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Средства 

нису 

потребна 

Активност7.1.1.5.1.3 Адекватно 

позиционирање школског спорта у Програму 

развоја града Крушевцатако да школски 

спорта буде приоритет 

Новембар 

2015 

Децембар 

2015 

Локална 

самоуправа, 

 

Потребна Локална 

самоуправа, 

 

Средства 

нису 

потребна 

Активност 7.1.1.5.4Набавка потребних 

спортских реквизита и  обезбеђивање услова за 

спровођење и организацију школских 

спортских такмичења,предшколски и школски 

спорт, 

 

 

 

 

 

Јун 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

 

Потребна Локална 

самоуправа, 

 

Буџет 

локалне 

самоуправе 



Посебан циљ 7.1.1.6 Унапређење медиjског праћења и промоција школског и универзитетског спорта у циљу неговања културе 

спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих. 

Мера 7.1.1.6.1Популарисање предшколског 

физичког вежбања, школског и 

универзитетског  спорта кроз већу медијску 

присутност и истицања јавног значаја 

школског спорта, спортског понашања, фер 

плеја, сарадње, толеранције и поштовања 

различитости код деце и младих на 

спортским теренима и поред њих  

Јануар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Буџет  

локалне 

самоуправе 

Активност 7.1.1.6.1.1. Израда медијског плана 

у циљу популаризације предшколског 

вежбања, школског и универзитетског спорта. 

Јануар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Буџет  

локалне 

самоуправе 

Активност 7.1.1.6.1.2. Реализовање програма и 

пројеката  у циљу промоције фер плеја, 

толеранције и поштовања различитости код 

деце и младих на спортским теренима и поред 

њих 

Јануар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Буџет 

локалне 

самоуправе 

Активност 7.1.1.6.1.3. Штампање промо 

материјала  о значају бављења спортом 

Јануар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Потребна Локална 

самоуправа, 

школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Буџет 

локалне 

самоуправе 

Активност 7.1.1.6.1.4 Информативно-

промотивне кампање, медијске кампање, јавни 

догађаји, округли столови, трибине на тему 

значај бављења спортом од најранијег узраста 

Јануара 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Школска 

управа,Савез за 

школски спорт 

Буџет 

локалне 

самоуправе 



Приоритет 2/општи циљ Програма развоја– 7.2.1:Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништа посебно 

деце, младих, жена , особа са инвалидитетом (ОСИ) и страих 

Посебан циљ 7.2.1.1:Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности 

Мера 7.2.1.1.1Медијска популаризација 

масовног спорта 

Јануар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Буџет 

локалне 

самоуправе 

Активност 7.2.1.1.1.1:У оквиру постојећег 

медијског простора направити емисије које се 

искључиво баве популаризацијом 

рекреативног спорта 

Јануар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац, 

локални медији 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац, 

локални медији 

Буџет 

локалне 

самоуправе 

Активност 7.2.1.1.1.2 Покретање  портала који 

повезује владине, не владине и спортске 

организације које промовишу и организују 

редовну физичку активност 

Фебруар 2016 Новембар 

2016 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Потрбна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Буџет 

локалне 

самоуправе 



Мера 7.2.1.1.2Организовани, спортско 

рекреативни садржаји на територији града 

Јануар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Буџет 

локлане 

самоуправе 

Активност 7.2.1.1.2.1 Увећати спортско 

рекреативне садржаје у оквиру постојећих 

спортских институција и организација 

Јануар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца 

Буџет 

локлане 

самоуправе 

Активност 7.2.1.1.2.2. Формирање асоцијације 

спорт за све 

Јануар 2016 Децембар 

2016 

Локална 

самоуправа, 

,Спортски 

савез града 

Крушевца 

Потребна Локална 

самоуправа, 

, ,Спортски 

савез града 

Крушевца 

Средства 

нису 

потребна 

Посебан циљ 7.2.1.2: Побољшани материјално технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом за све 

 

Мера 7.2.1.2.1Изградња, реконструкција, 

адаптација и санација отворених и затворених 

објеката за рекреацију грађана 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

Крушевац 

 Локална 

самоуправа, 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

Крушевац 

Буџет 

локалне 

самоуправе , 

донатори 

Активност 7.2.1.2.1.1:Изградња, обележавање 

и одржавање стаза за шетњу и планинарење на 

Багдали и Јастребцу 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

Крушевац 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

Крушевац 

Буџет 

локалне 

самоуправе , 

донатори 

 



Активност 7.2.1.2.1.2 Изградња теретана на 

отвореном 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

Крушевац 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

Крушевац 

Буџет 

локалне 

самоуправе , 

донатори 

 

Активност 7.2.1.2.1.3 Одржавање  и опремање 

отворених и затворених  спортских објеката -

игралишта 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

Крушевац 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Дирекција за 

урбанизам и 

изградњу 

Крушевац 

Буџет 

локалне 

самоуправе , 

донатори 

 

Посебан циљ 7.2.1.4 Дефинисани критеријуми у оквиру области спортске рекреације кроз одговарајућа акта и унапређени 

стручни потенцијали с циљем израде критеријума за финансирање ове области 

Мера 7.2.1.4.1Обезбеђивање услова за 

квалитетно спровођење спортско рекреативног 

програма  

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града Крушевца 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца 

Буџет 

локалне 

самоуправе , 

донатори 

 

Активност 7.2.1.4.1.1Урадити извештај о стању 

спортско рекреативних активности у области 

месних заједница и радничког спорта 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

, Спортски 

савез града 

Крушевца 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца 

Средства 

нису 

потребна 

Активност 7.2.1.4.1.2 Едукација лиценцирање 

и ангажман стручних сарадника за реализацију 

бесплатних програма 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града Крушевца 

Ппотребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца 

Буџет 

локалне 

самоуправе , 

донатори 

 



Активност 7.2.1.4.1.3 Организација стручних 

трибина и семинара 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града Крушевца 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца 

Буџет 

локалне 

самоуправе , 

донатори 

 

Мера 7.2.1.4.2Спровођење спортско 

рекреативног програма који промовишу и 

унапређују здравље код свих становнока 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Буџет 

локалне 

самоуправе , 

донатори 

 

Активност 7.2.1.4.2.1Организовање програма 

спорта и рекреације у области  радничког 

спорта 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Буџет 

локалне 

самоуправе , 

донатори 

 

Активност 7.2.1.4.2.2 Организовање програма 

рекреације и такмичења у месним заједницама 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Буџет 

локалне 

самоуправе , 

донатори 

 

Активност 7.2.1.4.2.3 Организовање 

једнодневних, месечних и вишемесечних 

програма масовне рекреације доступне свима   

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

Буџет 

локалне 

самоуправе , 



( за децу ,младе,жене,старе и лица са 

инвалидитетом) 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

 

 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

 

донатори 

 

Посебан циљ 7.2.1.5. Унапређена сарадња спортске рекреације са школским спортом, врхунским спортом, спортом у војсци и 

полицији,  радничким спортом,  спортом на селу, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима 

становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом 

 

 

Мере /Излазни резултати Датум 

почетка 

Датум 

завршетка 

Одговорна 

особа 

Улази/средства  (трошкови) 

Материјална Кадрови Финасијска 

Мера 7.2.1.5.1Обједињавање активности 

спортске рекреације,школског и 

универзитетског спорта,врхунског 

спорта,спорта у војсци,радничког спорта и 

спорта на селу у оквиру територијалних 

спортских савеза, у циљу повећања обухвата 

бављења спортом у свим сегментима 

становништва,посебно деце, 

младих,жена,особа са инвалидитетом и старих  

 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Потребна Локална 

самоуправа, 

, Спортски 

савез града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Буџет 

локалне 

самоуправе , 

донатори 

Активност 7.2.1.5.1.1Сарадња са 

територијалним спортским савезом и 

територијалним  гранским савезима 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града Крушевца, 

Спортски центар 

Крушевац 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града Крушевца, 

Спортски центар 

Крушевац 

Буџет 

локалне 

самоуправе , 

донатори 



Активност 7.2.1.5.1.2 Сарадња са војском  у 

области спорта и  синдикалним 

организацијама установа ,предузећа 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Потребан Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Буџет 

локалне 

самоуправе , 

донатори 

Активност 7.2.1.5.1.3 Подстицање  програма 

спортске рекреације на селу 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Буџет 

локалне 

самоуправе , 

донатори 

Активност 7.2.1.5.1.4 Подстицање деце , 

младих ,жена , особа са инвалидитетом   и 

старих на редовну физичку активност 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

 

 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Буџет 

локалне 

самоуправе , 

донатори 



Активност 7.2.1.5.1.5 Подстицање  програма за 

омасовљавање  женског спорта 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Буџет 

локалне 

самоуправе , 

донатори 

Мера 7.2.1.5.2.Унапређени услови за масовно 

учешће особа са инвалидитетом у 

спортским активностима 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Центар за 

особе са 

инвалидитетом

Удружења за 

особе са 

ивалидитетом 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Центар за 

особе са 

инвалидитетом

Удружења за 

особе са 

ивалидитетом 

Буџет 

локалне 

самоуправе , 

донатори 

Активност 7.2.1.5.2.1Едукација особа са 

инвалидитетом о значају бављења физичким 

активностима 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града Крушевца, 

Центар за особе 

са 

инвалидитетомУ

дружења за 

особе са 

ивалидитетом 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града Крушевца, 

Центар за особе 

са 

инвалидитетом 

Удружења за 

особе са 

ивалидитетом 

Буџет 

локалне 

самоуправе , 

донатори 



Активност 7.2.1.5.2.2 Анализа стања спортских 

објеката која су приступачна за коришћење 

особа са инвалидитетом 

Фебруар 2016 Новембар 

2016 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Центар за 

особе са 

инвалидитетом

Удружења за 

особе са 

ивалидитетом 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Центар за 

особе са 

инвалидитето 

Удружења за 

особе са 

ивалидитетом 

Средства 

нису 

потребна 

Активност 7.2.1.5.2.3 Анализа стања 

заинтересованих особа са инвалидитетом  за 

физичким активностима 

Фебруар 2016 Новембар 

2016 

Центар за 

особе са 

инвалидитетом

Удружења за 

особе са 

ивалидитетом 

Потребна Центар за 

особе са 

инвалидитетом

Удружења за 

особе са 

ивалидитетом 

Средства 

нису 

потребна 

Активност 7.2.1.5.2.4 Набавка опреме и 

реквизита за поједине спортске дисциплиа 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

особа са 

ивалидитетом 

Крушевац 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

особа са 

ивалидитетом 

Крушевац 

 

 

Буџет 

Локална 

самоуправа, 



Мера 7.2.1.5.3 Успоставњена сарадња са 

волонтерима који су заинтересовани за 

помоћ у раду са особама са инвалидитетом 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

особа са 

ивалидитетом 

Крушевац 

Центар за 

особе са 

инвалидитетом 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

особа са 

ивалидитетом 

Крушевац 

Буџет 

локалне 

самоуправе 

Активност 7.2.1.5.3.1 Организација састанака 

са волонтерима у циљу едукације и 

методологије рада са особама са 

инвалидитетом 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

особа са 

ивалидитетом 

Крушевац 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

особа са 

ивалидитетом 

Крушевац 

Средства 

нису 

потребна 

Активност 7.2.1.5.3.2. Едукација волонтера о 

методском поступку рада спортских 

активности ОСИ 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

особа са 

ивалидитетом 

Крушевац 

 

 

 

 

Потребна  Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

особа са 

ивалидитетом 

Крушевац 

Буџет 

Локалне, 

самоуправа, 

донатори 



Мера 7.2.1.5.4Анимирање особама  са 

инвалидитетом  за учествовањем на 

манифестацијама у граду, спортским 

такмичењима и приредбама 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Центар за 

особе са 

инвалидитетом 

Спортски савез 

особа са 

ивалидитетом 

Крушевац, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Потрбна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града 

Крушевца, 

Центар за 

особе са 

инвалидитетом 

Спортски савез 

особа са 

ивалидитетом 

Крушевац, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Буџет 

Локалне, 

самоуправа, 

донатори 

Активност 7.2.1.5.4.1Учешће и реализација на 

манифестацијама у граду и спортским 

активностима 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града Крушевца, 

Центар за особе 

са 

инвалидитетом 

Спортски савез 

особа са 

ивалидитетом 

Крушевац, 

Спортски центар 

Крушевац 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски савез 

града Крушевца, 

Центар за особе 

са 

инвалидитетом 

Спортски савез 

особа са 

ивалидитетом 

Крушевац, 

Спортски центар 

Крушевац 

Буџет 

Локалне, 

самоуправа, 

донатори 



Приоритет  3/Општи циљ Програма развоја – 7.3.1:Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта и стварање услова за 

развој професионалног спорта  

Посебан циљ 7.3.1.1: Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта 

Мера 7.3.1.1.1Развијање система подршке за 

унапређење и праћење људских ресорса у 

врхунском спорту на територији града 

Крушевца 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

Самоуправа  

Спортски 

Савез града 

крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Потребна Локална 

Самоуправа  

Спортски 

Савез града 

крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Буџет 

локалне, 

самоуправа, 

донатори 

Активност 7.3.1.1.1.1: Креирање евиденције 

лиценцираних тренера у врхунском спорту на 

територији града Крушевца 

Фебруар 2016 Октобар 2016 Локална 

Самоуправа  

Спортски 

Савез града 

крушевца 

Потребна Локална 

Самоуправа  

Спортски 

Савез града 

крушевца 

Средства 

нису 

потребна 

Активност 7.3.1.1.1.2:Запошљављање 

високообразованих тренера у спортске 

огранизације града Крушевца 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

Самоуправа  

Спортски 

Савез града 

крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Потребна Локална 

Самоуправа  

Спортски 

Савез града 

крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Буџет 

локалне 

самоуправе, 

донатори 

Активност 7.3.1.1.1.3 Стручно усавршавање и 

организовање годишњих  едукативних скупова 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

Самоуправа  

Спортски 

Савез града 

крушевца 

Потребна Локална 

Самоуправа  

Спортски 

Савез града 

Крушевца 

Буџет 

локалне 

самоуправе, 

донатори 



Посебан циљ 7.3.1.2 Стварање  и унапређење услова за постизање  врхунског спортског  резултата 

Мера 7.3.1.2.1 Повећати улагање у развој 

спорта млађих категорија као базе 

врхунског спорта 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

Самоуправа  

 

Потребна Локална 

Самоуправа  

 

Буџет 

локалне, 

самоуправа, 

донатори 

Активност 7.3.1.2.1.1 Унапређење подршке за 

спортисте млађих категорија кроз 

стипендирање или друге начине награђивања. 

Фебруар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

Самоуправа  

 

Потребна Локална 

Самоуправа  

 

Буџет 

локалне 

самоуправе, 

донатори 

Мера 7.3.1.2.2Повећати улагање у 

опремање постојећих спортских објеката 

савременом спортском опремом и 

реквизитима 

Фебруар 2016 септембар 

2017 

Локална 

Самоуправа  

Спортски Савез 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Потребна Локална 

Самоуправа  

Спортски 

Савез града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Буџет 

локалне 

самоуправе, 

донатори 

Активност 7.3.1.2.2.1 Попис постојеће и 

недостајуће савремене спортске опреме и 

реквизита по спортским објектима 

Фебруар 2016 септембар 

2017 

Локална 

Самоуправа  

Спортски Савез 

града 

крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

 

 

Потребна Локална 

Самоуправа  

Спортски 

Савез града 

крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

Буџет 

локалне 

самоуправе, 

донатори 



Активности7.3.1.2.2.2.Формирање центра и 

опремање  за функционалну дијагностику 

спортиста 

Фебруар 2016 

 

 

 

Децембар 

2018 

Локална 

самоуправа, 

Спортски 

центар 

Крушевац, 

Здравствени 

центар 

Крушевац 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Спортски 

центар 

Крушевац, 

Здравствени 

центар 

Крушевац 

Буџет 

локалне, 

самоуправа,

Здравствени 

центар 

Крушевац 

донатори 

Приоритет 4/Општи циљ Програма развоја –  7.4.1: Развијена спортска инфраструктура 

Посебан циљ 7.4.1.1: Успоставњена потпуна база података , односно евидентирано постојеће стање спортске инфраструктуре 

 

Мере /Излазни резултати Датум 

почетка 

Датум 

завршетка 

Одговорна 

особа 

Улази/средства  (трошкови) 

Материјална Кадрови Финасијска 

Mera 7.4.1.1.1:Истраживање о стању 

спортске инфраструктуре у граду Крушевцу 

Фебруар 2016  Децембар 

2017 

Локална 

Самоуправа  

 

Потребни Локална 

Самоуправа  

Спортски 

Савез града 

крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац 

 

 

Нису 

потребна 

средства 

Активност 7.4.1.1.1.1:Формирати радну групу 

за  припрему и праћење спровођења 

истраживања 

Фебруар 2016 Април 2016 Локална 

Самоуправа 

Потребна Локална 

Самоуправа 

Нису 

потребна 

средства  



Активност 7.4.1.1.1.2  Дефинисање 

истраживачког поступка и параметара за 

утврђивање реалне слике постојећег стања 

спортске инфраструктуре у граду Крушевцу 

Април 2016 Септембар 

2016 

Локална 

Самоуправа, 

радна група 

Потребна Локална 

Самоуправа, 

радна група 

Нису 

потребна 

средства  

Активност 7.4.1.1.1.3 Прикупљање и обрада 

података 

Октобар 2016  Децембар 

2016 

Локална 

Самоуправа, 

радна групу 

Потребна Локална 

Самоуправа, 

радна група 

Нису 

потребна 

средства  

Mera 7.4.1.1.2:Категоризација спортских 

објеката 

Децембар 

2016 

 Март 2017 Локална 

Самоуправа, 

радна групу 

Потребна Локална 

Самоуправа, 

радна група 

Нису 

потребна 

средства  

Активност 7.4.1.1.2.1: 

Рангирање спортских објеката 

Децембар 

2016 

 Март 2017 Локална 

Самоуправа, 

радна групу 

Потребна Локална 

Самоуправа, 

радна група 

Нису 

потребна 

средства  

Посебан циљ 7.4.1.2: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура  

Mera 7.4.1.2.1:Анализирање потреба за 

бројем и струкруром спортских објеката у 

граду Крушевцу 

Октобар 2016 Децембар 

2016 

Локална 

Самоуправа, 

радна групу 

Потребна Локална 

Самоуправа, 

радна група 

Нису 

потребна 

средства 

Активност 7.4.1.2.1.1:Разматрање и усвајање 

предлога за изградњу објеката на основу  

анализа постојећег стања и предлога 

надлежних институција и заинтересованих 

страна (Министарства, Јединице локалне 

самоуправе, Спортски савез града Крушевца): 

Октобар 2016 Децембар 

2016 

Локална 

Самоуправа, 

радна групу 

Потребна Локална 

Самоуправа, 

радна група 

Нису 

потребна 

средства 

Активност 7.4.1.2.1.2: Припремити план 

изградње спортских објеката 

Октобар 2016 Децембар 

2016 

Локална 

Самоуправа, 

радна групу 

Потребна Локална 

Самоуправа, 

радна група 

Нису 

потребна 

средства 

Активност 7.4.1.2.1.3: Планирање потребних 

финансијских средстава 

Октобар 2016 Децембар 

2016 

Локална 

Самоуправа, 

радна групу 

Потребна Локална 

Самоуправа, 

радна група 

Нису 

потребна 

средства 



Активност 7.4.1.2.1.4 .Спровођење плана 

изградње и адаптације спортских објеката 

Октобар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

Самоуправа, 

радна групу 

Потребна Локална 

Самоуправа, 

радна група 

Нису 

потребна 

средства 

Активност 7.4.1.2.1.5 Евалуација програма 

изградње и адаптације  спортских објеката 

Октобар 2016 Децембар 

2018 

Локална 

Самоуправа, 

радна групу 

Потребна Локална 

Самоуправа, 

радна група 

Нису 

потребна 

средства 

Општи циљ 8.6.1: Унапређен однос спорта , туризма и животнр средине 

ПОСЕБАН ЦИЉ 8.6.1.1 : Подстакнуте и ојачане веза спорта и туризма и животне средине 

Мера 8.6.1.1.1:Промоција спортско 

туристичке понуде града Крушевца 

јануар 2016 Децембар  

2018 

Туристичка 

организација 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац, 

Спортски 

Савез града 

Крушевца, 

 

Потребна Туристичка 

организација 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац, 

Спортски 

Савез града 

Крушевца, 

 

Буџет 

локалне 

самоуправе 

Активност 8.6.1.1.1.1:Штампање промо 

материјала са подацима о спортско 

туристичкој понуди града Крушевца 

јануар 2016 Децембар  

2018 

Туристичка 

организација 

града Крушевца, 

Спортски центар 

Крушевац, 

Спортски Савез 

града Крушевца, 

 

Потребна Туристичка 

организација 

града Крушевца, 

Спортски центар 

Крушевац, 

Спортски Савез 

града Крушевца, 

 

Буџет 

локалне 

самоуправе, 

донатори 



Активност 8.6.1.1.1.2 Учешће на  сајмовима  

спорта и туризма како би град Крушевац 

представили као битног чиниоца на мапи 

спортско туристичке понуде 

јануар 2016 Децембар  

2018 

Туристичка 

организација 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац, 

Спортски 

Савез града 

Крушевца 

Потребна Туристичка 

организација 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац, 

Спортски 

Савез града 

Крушевца 

Буџет 

локалне 

самоуправе, 

донатори 

Активност 8.6.1.1.1.3 Организовање сајма 

спорта и туризма у самом граду Крушевцу 

како би посетиоци сајма могли да виде ново 

изграђене спортске објекте 

јануар 2016 Децембар  

2018 

Град Крушевац 

Туристичка 

организација 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац, 

Спортски 

Савез града 

Крушевца, 

 

Потребна Град Крушевац 

Туристичка 

организација 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац, 

Спортски 

Савез града 

Крушевца 

Буџет 

локалне 

самоуправе, 

донатори 

Мера 8.6.1.1.2 Подизање свести и промоција 

побољшања постојећих и изградње нових 

смештајних капацитета према стандардима 

за организовање међународних спортских 

садржаја 

јануар 2016 Децембар  

2018 

Град Крушевац, 

Туристичка 

организација 

града Крушевца, 

Спортски центар 

Крушевац, 

Спортски Савез 

града Крушевца 

 

Потребна Град Крушевац, 

Туристичка 

организација 

града Крушевца, 

Спортски центар 

Крушевац, 

Спортски Савез 

града Крушевца 

Буџет 

локалне 

самоуправе 



Активност 8.6.1.1.2.1 Организовање  састанака 

са релевантним актерима за ову област на 

локалу 

јануар 2016 Децембар  

2018 

Град Крушевац 

Туристичка 

организација 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац, 

Спортски 

Савез града 

Крушевца 

Потребна Град 

Крушевац, 

Туристичка 

организација 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац, 

Спортски 

Савез града 

Крушевца 

Буџет 

локалне 

самоуправе 

Активност 8.6.1.1.2.2 Попис свих 

угоститељских објеката са смештајним 

капацитетима 

јануар 2016 Фебруар 2018 Туристичка 

организација 

града 

Крушевца 

Потребна Туристичка 

организација 

града 

Крушевца 

Није 

потребан 

Буџет 

Мера 8.6.1.1.3Повећати искоришћеност 

природних ресурса постојеће 

инфраструктуре 

Јануар 2016 Новемабар 

2016 

Локална 

Самоуправа , 

Дирекција за 

урбанизам 

града 

Крушевца 

Потребна Локална 

Самоуправа , 

Дирекција за 

урбанизам 

града 

Крушевца 

Буџет 

локалне 

самоуправе, 

донатори  

Активност 8.6.1.1.3.1Израда плана уређења 

корита и обале река Расине и Западне Мораве 

за бављење спортско рекреативним 

активностима 

Јануар 2016 Новемабар 

2016 

Локална 

Самоуправа , 

Дирекција за 

урбанизам града 

Крушевца 

Потребна Локална 

Самоуправа , 

Дирекција за 

урбанизам града 

Крушевца 

 Буџет 

локалне 

самоуправе, 

донатори 

Активност 8.6.1.1.3.2 Израда плана за уређење 

планине   Јастребац  за бављење спортско 

рекреативним активностима 

Јануар 2016 Новемабар 

2016 

Локална 

Самоуправа , 

Дирекција за 

урбанизам града 

Крушевца 

Потребна Локална 

Самоуправа , 

Дирекција за 

урбанизам града 

Крушевца 

Буџет 

локалне 

самоуправе, 

донатори 



Активност 8.6.1.1.3.3 . Организовање спортско 

рекреативних садржаја ради привлачења 

грађанства да искористе постојеће природне 

ресурсе 

Јануар 2016 Децембар  

2018 

Град Крушевац 

Туристичка 

организација 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац, 

Спортски 

Савез града 

Крушевца 

Потребна Локална 

самоуправа, 

Туристичка 

организација 

града 

Крушевца, 

Спортски 

центар 

Крушевац, 

Спортски 

Савез града 

Крушевца 

Буџет 

локалне 

самоуправе 

 

 


