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Спортски савез града Крушевца је територијални спортски савез који окупља спортске 

организације са територије града Крушевца са 78 чланица које окупљају преко 9000 спортиста  

представља највећу спортску организацју на територији Расинског округа. 

Спортски савез града Крушевца је  редован члан Спортског савеза Србије са којим има добру 

сарадњу која је традиционална а коју треба унапредити у будућем периоду у смислу стварања 

бољих услова за бављење спортом на територији града Крушевца,  стварање услова за 

организацију  регионлних, националних и међународних спортских догађаја као и промоцију 

спортског туризма на територији града Крушевца . 

Спортски савез града Крушевца као кровна територијална спортска организација  ,води базу 

података  спорта града Крушевца анализира  ,предности, претње, могућности и слабости система 

спорта на територији града Крушевца и утиче на његово побољшање утицајем преко рада 

спортских организација и рада надлежних органа локалне самоуправе за област спорта. 

 

Анализом је утврђено да су  слабости крушевачког система спорта : (недостатак финансијских 

средстава, проблеми издавања фискултурних сала, одлив спортиста и стручњака у друге средине,  

недовољна брига о младим перспективним спортистима, недостатак одговарајуће спортске  

инфраструктуре, неадекватно вредновање  спортског 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). 

 

 Претење по систем спорта у Крушевцу представљају:  (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, слаба заинтересованост младих за волонтирање у систему спорта) 

 

Могућности које постоје за развој и унапређење система спорта у Крушевцу су: (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 и активности спортског савеза 

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). 

 

 



 

 

 

Предности крушевачког спорта су :( број регистрованих  спортских организација које обављају 

спортску делатност  на територији града Крушевца,традиција, остварени  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, на 

евиденцији НЗС Крушевац постојање кадрова са ВСС и ВШС из области спорта који могу да се 

укључе у развој и формирање нових масовних програма спорта и рекреације у граду Крушевцу ) 

 

У мандатном периоду 2020 -2024 као председник  Спортског савеза града Крушевца  свој рад ћу  

усмерити  на остварењу  постављених статутарних  и законских циљева а то су : 

 

                   -својим деловањем допринећу  развоју и промоцији спорта у граду Крушевцу  и  

утицајем на повећању бављења спортом у свим сегментима становништва, у складу са законом. 

- промовисаћу идеје (олимпизма, аматеризма, професионализма и рекреације), 

образовну и васпитну функцију спорта, фер плеј (fair play), разумевање, 

толеранцију и одговорност кроз бављење спортом; 

- заштитићу и промовисати  интересе учесника у систему спорта, својих чланова; 

- промовисаћу  град - кроз  спортска  такмичења; 

- обављаћу послове којима се обезбеђују услови за праћење, развој и унапређење, 

спорта младих, спорта за све, школског спорта, спорта особа са инвалидитетом, и 

врхунског спорта; 

- развијаћу  националну и међународну спортску сарадњу; 

                  -обављаћу и друге послове oд заједничког интереса у складу са законом, Стратегијом 

развоја спорта у Републици Србији, Програмом развоја спорта у  граду Крушевцу  

 

Неки од важних праваца мог  програма  рада и  развоја спортске организације  Спортског савеза 

града Крушевца као будућег председника за период мандата  2020-2024  биће : 

 Обезбедити  да сви грађани имају исте могућности да се баве спортом, кроз пружање 

одговарајућих услова и програма свих врста и обезбеђења одговарајућег стручног кадра; 

Осигурати  темеље система спорта: спорт у школама и свих  видова укључења деце у 

спортске активности –промоција бесплатног и свима доступног спорта; 

Обезбедити  планирање, изградњу и реконструкцију потребних спортских објеката; 

Подстицати  бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање бољих спортских 

резултата на највећим међународним спортским такмичењима; 

 

Циљеви мог програма рада као будућег председника Спортског савеза града Крушевца биће: 
 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 

 

 

Мисија  будућег рада Спортског савеза града Крушевца као модерне спортске организације биће 

утицај на  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. Спортски савез града Крушевца ће периоду 2020-2024 организовати и 

утицати на повећање рекреативних спортских догађаја  и доступност рекреације свим грађанима 

града Крушевца 

Поред тога, систем професионалног спорта (врхунски и квалитетни) захтеваће 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 као и локалне 

самоуправе кроз награђивање и подстицање врхунских спортских достигнућа. 

 

Спортски савез града Крушевца  ће утицати на стварање  услова за одржавање спортских 

такмичења и манифестација државног, међународног и европског ранга, чијом организацијом би 

се  остварила 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 као суфинасијер. 

 Неопходно је започети са утицајем за  планираним и системским улагањем у обнављање и 

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

представљају један од приоритета мог програма рада за мандатни период 2020-2024.Потребно је 

урадити стручне анализе ,пројекте реарације и изградње и спремити документацију за 

подношење код локалних и  државних органа. 

Посебан приоритет програма рада  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  мог мандатног рада 2020-2024  као важне  приоритете види и област рекреације,спорт 

особа са инвалидитетом, спорт у насељеним местима и сеоским срединама као и утицај на 

популаризацију и подршку  спортским манифестацијама 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. 

 

Град Крушевац као одговорна локална самоуправа мора усвојити стратешки  дугорочни документ 

Програм развоја спорта у једици локалне самоуправе –Граду Крушевцу  који  даје одговор на 

питања  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, партнер у том послу израде стратешког 

документа је Законом Спортски савез града Крушевца који ће се потрудити да у исти 

имплементира сва знања и капацитете које има како би унапредио досадашње стање  система 

спорта  а које би било у интересу свих чинилаца крушевачког спорта. 

 

Свим својим знањем ,досадашњим радним  искуством и контактима које имам у свери спорта у 

земљи и иностранству трудићу се да као председник Спортског савеза града Крушевца ,као први 

међу једнакима достојно, искрено, фер и поштено репрезентујем интерес свих 

спортова,спортских организација и спортиста које окупља Спортски савез града Крушевца у 

мандатном периоду 2020-2024. 

 

 

 У Крушевцу 16.12.2020 године 

 

 

 

 КАНДИДАТ  ЗА МЕСТО 

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИКА   

СПОРТСКОГ САВЕЗА ГРАДА КРУШЕВЦА 

 

                                                                                                              Бојан Обрадовић 


