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УВОД 
Установа за физичку културу Спортски центар „Младост“ је основана 17.јула 

1992.године одлуком тадашње Скупштине општине Чачак.  

ПОСЛОВНО ИМЕ: Установа за физичку културу Спортски центар „Младост“ 

СЕДИШТЕ: Градски бедем бр.2, 32000 Чачак 

МАТИЧНИ БРОЈ: 06612946 

ПИБ: 100895614 

ОСНИВАЧ: Град Чачак 

Делатност установе дефинисана је изменама и допунама Статута из децембра 2012.године. 

Делатност установе је: 

93.11 – делатност спортских објеката 

93.19 – остале спортске активности 

93.29 – остале забавне и рекреативне делатности 

53.30 – кампови 

56.10 – ресторани  

49.41 – друмски превоз терета 

68.20 – изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима 

77.21 – изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт 

73.20 – истраживање тржишта и испитивање јавног мњења 

73.12 – медијско представљање 

90.03 – уметничко стваралаштво 

93.21 – делатност забавних и тематских паркова 

93.29 – остале забавне и рекреативне делатности 

47.11 – трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима 

и дуваном 

47.19 – остала трговина на мало у продавницама 

47.99 – остала трговина на мало изван продавница  

 

Од дана оснивања Спортски центар ''Младост'' је један од носилаца спортских активности 

у граду Чачку. Спортски центар ''Младост'' настоји да из године у годину побољшава спортску 

инфраструктуру у нашем граду. Побољшање спортске инфраструктуре се огледа у одржавању 

већ постојећих спортских терена и објеката, али и изградњи нових садржаја које користе не само 

спортисти и рекреативци, већ сви грађани Чачка.  

У извештају су приказане основне активности Спортског центра „Младост“ у 2019. 

години, које су остварене у складу са Програмом рада и финансијским планом Установе за 

физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2019.годину. 

У извештају је приказана структура извора финансирања из буџета и сопствених 

прихода,табеларни приказ планираних и извршених трансфера из буџета града Чачка у 

2019.години са освртом на 2018.годину и табеларни приказ планираних и остварених расхода и 

издатака у 2019. години за буџетска и сопствена средства. Такође, наведене су активности 

којима је реализован Програм рада, као и начин трошења средстава за реализацију тог програма. 

 



УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2019. годину 
4 

ОРГАНИЗАЦИЈА УСТАНОВЕ 
Рад Спортског центра ''Младост'' је организован по службама. Нормативним актима је 

дефинисан опис послова и радних задатака запослених. Радно време запослених у Спортском 

центру ''Младост'' је 40 часова недељно, с'тим што се врши прерасподела посла према потребама 

које захтева организација рада у време купалишне сезоне, рада спортске хале и клизалишта, и 

повећаног обима на одржавању зелених површина. Рад је организован у сменама, према 

потребама рационалног коришћења објеката. 

У Спортском центру „Младост“ запослено је 24 радника на неодређено време и двоје 

радника по уговору. Током године, преко омладинске задруге ангажовани су радници за вршење 

сезонских послова (радници на клизалишту, одржавању зелених површина, спасиоци, 

инструктори пливања, лекари).  

За финансирање зарада стално запослених радника утрошено је 17.816.758,11 динара и то 

9.808.399,48  из буџета града Чачка, а 8.008.358,63 динара из сопствених средстава. 

 У структури финансирања зарада запослених буџетска средства учествују са 55,05 % 

наспрам 44,95 % сопствених средстава.  

 Обрачун и исплата зарада у току 2019.године је вршено у складу са Програмом 

пословања и политиком зараде за запослене у јавним службама, чији је оснивач локална 

самоуправа и чије се плате финансирају из буџета локалне самоуправе. 

 Просечна зарада запослених у 2019.години у Спортском центру „Младост“ је 38.460,19 

динара. 

Квалификациона структура Старосна структура 

Редни 

број 
Опис Број запослених 

 

Опис 

Број 

запослених на 

дан 

1 ВСС 8 До 30 година  

2 ВС 2 Од 30 до 40 година 3 

3 ВКВ  Од 40 до 50 година 6 

4 ССС 10 Од 50 до 60 година 11 

5 КВ  Преко 60 година 4 

6 ПК    

7 НК 4 Просечна старост 43 

укупно 24 укупно 24 
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- НАДЗОРНИ ОДБОР има три члана. Филип Остојић (председник) и Владимир Зечевић 

(члан) су из редова оснивача, а Дејан Коларевић је представник запослених. 

Надзорни одбор је у 2019. години одржао једну седницу на којој је усвојен извештај о 

пословању наше установе за 2018.годину. 

- УПРАВНИ ОДБОР чини пет чланова. Предраг Теофиловић (председник), Добрило 

Јојић и Слободан Драгићевић (чланови) су испред оснивача, а Југослав Грбовић и Драган 

Савковић су чланови из редова запослених. 

Управни одбор је одржао 7 седница у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.године. 

Од важних одлука за функционисање установе Управни одбор је донео следеће одлуке: 

- Усвојен извештај о пословању за 2018.годину 

- Усвојен извештај о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2018. 

- Усвојен План јавних набавки за 2019.  

- Усвојен Колективни уговор 

- Усвојен Правилник о организацији и систематизација послова 

- Усвојена измена финансијског плана за 2019.годину 

- Усвојена измена Плана јавних набавки за 2019.годину 

- Донет Програм рада и финансијски план за 2020.годину 

- Усвојен План јавних набавки за 2020.годину 

Поред наведеног редовно су разматрани периодични извештаји о раду и текућа питања 

везана за рад и функционисање Спортског центра ''Младост'' Чачак. 

- ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ је Милош Стеванић, кога је на ово место  поставила 

Скупштина града Чачка на 21.седници одржаној 15. и 16.маја 2018.године. 

- СЛУЖБА СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ се бави реализацијом програмских 

активности из области спорта и физичке културе, као носилац активности установе. 

- ПРАВНА СЛУЖБА прати прописе и уређује права и обавезе установе према оснивачу и 

свим осталим корисницима услуга и друштвеним субјектима. 

- СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА врши рачуноводствено финансијске послове за 

установу. 

- ТЕХНИЧКА СЛУЖБА у оквиру које функционишу служба одржавања и обезбеђења 

има задатак да створи оптималне услове за реализацију програмских активности 

установе и одржавање објеката у функционалном стању. 

Надзорни одбор

Управни одбор

Директор

Служба спорта и 
физичке културе

Правна служба

Рачуноводство

Техничка служба

Служба 
одржавања

Служба 
обезбеђења
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ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „МЛАДОСТ“ У 2019. 

ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОСТВАРЕНИХ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА 

Структура остварених  извора финансирања 

Врста прихода Износ 

Приход на базенима од улазница, школе пливања, клизалишта и Соколане 10.583.011,21 

 Приход од дневних улазница 8.740.375,00 

Приход од месечних улазница 75.000,07 

Приход од сезонских улазница 123.333,25 

Приход од школе пливања 525.000,02 

Приход од клизалишта 498.750,00 

Приход од Соколског дома 547.636,18 

Приход од сезонских карти за базен „Покрет 3+“ 72.916,69 

Приход од активности на  осталим  спортским теренима 3.133.915,36 

Приход од осталих закупа термина и теретане у хали Младост  4.891.622,68 

Укупно сопствени приходи: 18.608.549,25 

Добровољни трансфери -средства за спровођење јавног рада 384.041,21 

Мешовити и неодређени приходи 53.747,20 

Укупно остварени приходи  из осталих извора финансирања: 19.046.337,66 

 

Структура извора финансирања  Износ Учешће по изворима финансирања 

Средства из буџета града Чачка 72.980.232,96 79,30 

Остали извори финансирања 19.046.337,66 20,70 

-Сопствени приходи 18.608.549,25  

-Средства за спровођење јавних радова 384.041,21  

-Мешовити и неодређени приходи 53.747,20  

Укупно остварени приходи: 92.026.570,62 100% 

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА 

ВРСТА ПРИХОДА 2015. 2016. 2017. 2018. 2019 

Приход од давања у закуп 1.766.367,68 2.552.316,48 1.101.874,40 - - 

Приход од давања земљишта на 

градској плажи 

1.325.367,68 2.069.649,80 624.207,74 - - 

Приход од давања  у  угостите- 

љских објеката на базенима 

441.000.00 482.666,68 477.666,66 - - 

Приход на базенима од 

улазница, школе пливања, 

клизалишта и Соколског дома 

6.957.508,43 6.205.566,72 8.524.983,41 7.829.691.65 10.583.011,2 

Приход од дневних улазница 5.648.250,00 4.800.375,00 6.729.250,00 6.138.750.00 8.740.375,0 

Приход од месечних улазница 50.000.04 41.666,69 55.000,05 41.666,67 75.000,07 

Приход од сезонских улазница 77.500.00 137.500,00 242.500,00 93.333,30 123.333,25 

Приход од школе пливања 520.583,39 510.000,03 685.833,36 300.416,66 525.000,02 

Приход од клизалишта 410.750.00 477.125,00 635.000,00 800.375.00 498.750,00 

Приход од Соколског дома 250.425,00 238.900,00 177.400,00 410.150.00 547.636,18 

Приход од картица 3+ - - - 45.000,02 72.916,69 

Приход од активности на 

осталим  спортским теренима 

116.286,05 148.808,30 134.916,70 682.440.93 3.133.915,36 

Приход од осталих закупа 

термина  у хали Младост  

1.303.593,84 1.027.538,17 1.821.894,62 3.863.413.26 4.891.622,68 

Остали мешовити приходи 43.873,46 1.492.765,30 - - 53.747,20 

Укупно: 10.187.626,49 11.426.994,97 11.583.669,13 12.375.545.84 18.662.296,45 
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ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА 

Финансирање установе из буџета града Чачка вршено је у складу са финансијским планом 

пословања за 2019.годину. Структура планираних и остварених трансфера из буџета по 

економској класификацији биће детаљно приказана у даљем тексту овог извештаја (упоредно са 

2018. годином). 

Структура  планираних и остварених трансфера из буџета града  Чачка у 2018. и 2019.години 

Конто Назив 
План за 
2019.год 

Трансфер/ 

трошак 

2019.год 

% 
изв.4/3 

Трансфер 
2018.год 

1 2 3 4 5 6 

411000 Плате и додаци запослених 8.373.800,00 8.372.513,76 99,98 7.129.297.90 

412000 Доприноси на терет послодавца 1.436.200,00 1.435.885,72 99,98 1.276.144.48 

Плате 9.810.000,00 9.808.399,48 99,98 8.405.442.38 

 

414000 Социјална давања запослених 1.000,00 0,0 0 0,00 

415000 Накнаде трошкова за запосл. 500.000,00 493.622,44 98,72 438.516.75 

416000 Накнаде за запослене 165.000,00 162.290,33 98,35 75.295.22 

Остала давања запосленима 666.000,00 655.912,77 98,48 513.811.97 

 

421000 Стални трошкови 20.500.000,00 19.900.832,84 97,07 15.237.705.10 

423000 Услуге по уговору 14.221.000,00 14.168.973,60 99,63 9.592.189.34 

424000 Специјализоване услуге 4.985.000,00 4.898.949,39 98,27 3.276.632.54 

425000 Текуће поправке и одржавање 4.310.000,00 4.278.639,64 99,27 3.230.194.86 

426000 Материјал 3.660.000,00 3.537.856,28 93,50 2.883.451.11 

Трошкови пословања 47.676.000,00 46.785.251,75 98,13 34.220.172.95 

 

465000 
Донације,дотације и трансфери 

невладиним оргaнизацијама 
1.100.000,00 980.306,61 89,11 877.923.98 

482000 Порези и обавезне таксе 300.000,00 251.676,14 83,89 80.348.07 

Остали расходи 1.400.000,00 1.231.982,75 87,99 958.272.05 

 

511000 Зграде и грађевински објекти 3.855.000,00 3.839.650,60 99,60 - 

512000 Машине и опрема 2.220.000,00 2.133.108,56 96,08 7.424.071.70 

513000 Остале некретнине и опрема 8.540.000,00 8.525.927,05 99,83 3.185.227.50 

Издаци за нефинансијску имовину 14.615.000,00 14.498.686,21 99,20 10.609.298.20 

 

Свега: 74.147.000,00 72.980.232,96 98,43 54.706.998.55 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И УТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

Конто Опис План Извршење 

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАП. 8.373.800 8.372.513,76 

411111 Плате по основу цене рада 8.373.800  8.372.513,76 

412000 ДОПРИН. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.436.200 1.435.885,72 

412111 Допринос за пензијско и инвалидско 1.004.833 1.004.701,38 

412211 Допринос за здравствено осигурање 431.367 431.184,34 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 1.000 0 

414311 Отпремнине приликом одласка у пензију 1.000 0 

415000 НАКНАДА ТРОШ. ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 500.000 493.622,44 

415112 Накнаде трошкова за запослене 500.000 493.622,44 

416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 165.000 162.290,33 

416111 Јубиларне награде 165.000 162.290,33 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ  20.500.000 19.900.832,84 

421111 Трошкови платног промета 160.000   145.379,23 

421211 Услуге за електричну енергију 9.360.000 9.172.795,61 

421221 Гас 2.940.000 2.793,058,99 

421311 Вода и канализација 2.705.000 2.649.936,75 

421321 Дератизација 95.000 79.500,00 

421323 Услуге заштите имовине 3.480.000 3.391.390,05 

421324 Одвоз отпада 460.000 449.653,90 

421325 Услуге чишћења 460.000 456.875,00 

421411 Фиксни телефон 115.000 85.553,90 

421412 Интернет 160.000 138.749,28 

421414 Трошкови мобилног телефона 125.000 102.206,33 

421511 Осигурање зграда 110.000 109.611,48 

421513 Осигурање опреме 70.000 69.142,07 

421521 Осигурање зап. у случају несреће на раду 30.000 27.738,00 

421522 Здравствено осигурање запослених 10.000 9.315,00 

421523 Осигурање купача и клизача 220.000 219.927,25 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 14.221.000 14.168.973,60 

423191 Остале административне услуге 36.000 18.000,00 

423212 Услуге одржавања софтвера 150.000 141.136,12 

423291 Остале компјутерске услуге 50.000 49.900,00 

423419 Остале услуге штампе 280.000 273.900,51 

423432 Објављивање тендера и огласа 21.000 20.037,73 

423449 Остале медијске услуге 449.000 447.704,40 

423591 Накнаде управном и надзорном одбору  60.000 59.177,20 

423599 Остале стручне услуге 860.000 859.950,84 

423621 Угоститељске услуге 100.000 99.225,00 

423711 Репрезентација 165.000 164.750,03 

423911 Остале опште услуге 12.050.000 12.035.191,77 

424000 ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 4.985.000 4.898.949,39 

424231 Услуге спорта 1.480.000 1.469.438,11 

424311 Здравствена заштита по уговору 350.000 342.865,70 

424331 Контрола и анализа воде 350.000 324.314,20 

424611 Услуге очувања шивотне средине 70.000 69.306.51 
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424911 Остале специјализоване услуге 2.735.000 2.693.024,87 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 4.310.000 4.278.639,64 

425111 Зидарски радови 450.000 448.913,50 

425113 Молерски радови 130.000 129.500,00 

425115 Радови на води и канализацији 445.000 443.617,03 

425117 Електричне инсталације 340.000 333.991,81 

425119 Остале услуге и мат. за тек. поп.авке зграда 160.000 156.755,00 

425191 Текуће поп. и одржавање осталих објеката 2.135.000 2.134.215,69 

425219 Остале поправке опреме за саобраћај 90.000 87.885,05 

425222 Текуће поправке рачунарске опреме 20.000 19.404,32 

425231 Остале поправке пољопривредне опреме 260.000 252.013,24 

425263 Текуће поправке опреме за спорт 50.000 43.200,00 

425291 Текуће поп. и одрж. произ. моторне опреме 230.000 229.144,00 

426000 МАТЕРИЈАЛ 3.660.000 3.537.856,28 

426111 Канцеларијски материјал 120.000 111.126,37 

426121 Расходи за радну униформу 280.000 254.029,62 

426131 Цвеће и зеленило 50.000 47.090,91 

426231 Природна и вештачка ђубрива 201.000 199.602,55 

426291 Остали материјал за пољопривреду 279.000 277.928,94 

426311 Стручна литература за потребе запослених 120.000 64.777,63 

426411 Бензин 395.000 388.762,82 

426412 Дизел гориво 195.000 190.730,29 

426541 Материјал за тестирање воде - хлор и остало 200.000 195.313,17 

426631 Материјал за спорт 750.000 747.033,94 

426811 Хемијска средства за чишћење 120.000 118.879,64 

426911 Потрошни материјал 449.000 448.784,14 

426913 Алат и инвентар 177.000 171.892,54 

426919 Остали материјал за посебне намене 324.000 321.903,72 

465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.100.000 980.306,61 

465111 Остале текуће дотације – смањење зарада 600.000 538.067,61 

465112 Остале дотације – инвалиди 500.000 442,239,00 

482000 ПОРЕЗИ И ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 300.000 251.676,14 

482191 Остали порези 300.000 251.676,14 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 3.855.000 3.839.650,60 

511393 Капитално одржа.рекреативних објеката 3.000.000 2.997.600,60 

511441 Стручне оцене и коментари 240.000 240.000,00 

511451 Пројектна документација 615.000 602.050,00 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.200.000 2.133.108,56 

512221 Рачунарска опрема 50.000 48.768,33 

512241 Електронска опрема 590.000 589.687,23 

512251 Опрема за домаћинство 60.000 36.980,00 

512311 Пољопривредна опрема 1.200.000 1.157.673,00 

512932 Монтирана опрема           300.000 300.000,00 

513000    ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 8.540.000 8.525.927,05 

513111 Остале некретнине и опрема 8.540.000 8.525.927,05 

УКУПНО ПЛАНИРАНИ/ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ:             74.147.000              72.980.232,96 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И УТРОШЕНИХ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 

Конто Опис План Извршење 

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАП. 7.302.400 6.835.986,77 

411111 Плате по основу цене рада 7.302.400 6.835.986,77 

412000 ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.252.400 1.172.371,86 

412111 Допринос за пензијско и инвалидско 876.310 820.318,43 

412211 Допринос за здравствено осигурање 376.090 352.053,43 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 50.000 49.992,00 

413142 Пакетићи за децу 50.000   49.992,00 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 250.000 2.210,00 

414314 Помоћ у случају смрти запос. или чл. пор. 200.000 0,00 

414419 Остале помоћи запосленима 50.000 2.210,00 

415000 НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ   50.000    49.904,44 

415112 Накнаде трошкова за запослене 50.000 49.904,44 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.400.000 185.344,73 

421111 Трошкови платног промета 100.000 106.319,73 

421211 Услуге за електричну енергију 1.000.000 0,00 

421221 Гас 700.000 0,00 

421311 Вода и канализација 35.000 0,00 

421323 Услуге заштите имовине 400.000 0,00 

421324 Одвоз одпада 30.000 0,00 

421325 Услуге чишћења 35.000 34.800,00 

421411 Фиксни телефон 10.000 0,00 

421412 Интернет 10.000 6.720,00 

421414 Мобилни телефон 10.000 0,00 

421421 Пошта 10.000 4.232,00 

421422 Трошкови доставе 10.000 2.486,00 

421512 Осигурање возила 30.000 27.068,00 

421523 Осигурање купача и клизача 20.000 3.719,00 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 200.000 172.405,68 

422111 Трошкови дневница на службеном путу 120.000 112.701,92 

422121 Трошкови превоза на службеном путу 10.000 8.030,00 

422131 Трошкови смештаја на службеном путу 50.000 39.600,00 

421194 Накнада за употребу сопственог возила 20.000 12.073,76 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1.920.000 1.345.115,02 

423311 Услуге образовања и усавршавања запос. 60.000 59.300,00 

423321 Котизација за семинаре 40.000 19.475,00 

423419 Остале услуге штампе 35.000 25.883,33 

423432 Објављивање тендера и огласа 15.000 5.486,25 

423449 Остале медијске услуге 50.000 50.000,00 

423591 Накнаде члановима управног одбора 20.000 11.150,31 

423599 Остале стручне услуге 200.000 78.086,72 

423621 Угоститељске услуге 100.000 97.979,51 

423711 Репрезентација 100.000 99.128,42 

423911 Остале опште услуге 1.300.000 898.625,48 

424000 ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВ. УСЛУГЕ 1.030.000 447.586,31 

424231 Услуге спорта 180.000 78.120,10 
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424311 Медицинске услуге 80.000 6.694,50 

424331 Контрола и анализа воде 20.000 0,00 

424611 Услуге очувања животне средине 50.000 0,00 

424911 Остале специјализоване услуге 700.000 362.771,71 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 1.200.000 737.057,60 

425111 Зидарски радови 40.000 38.758.41 

425112 Столарски радови 10.000 9.583,33 

425115 Радови на води и канализацији   50.000 43.300,00 

425117 Електричне инсталације 150.000 141.089,09 

425119 Остале услуге и мат. за тек. попр. зграда 50.000 36.000,00 

425191 Текуће поп. и одржавање осталих објеката 300.000 285.705,94 

425219 Остале поправке опреме за саобраћај 10.000 5.950,00 

425222 Текуће поправке рачунарске опреме 40.000 32.200,00 

425231 Остале поправке пољопривредне опреме 290.000 74.785,16 

425263 Текуће поправке опреме за спорт 50.000 18.000,00 

425291 Текуће поп. и одрж. моторне опреме 210.000 51.685,67 

426000 МАТЕРИЈАЛ 750.000 447.529,49 

426121 Расходи за радну униформу 100.000 92.011,20 

426129 Остали расходи за обућу 20.000 0,00 

426131 Цвеће и зеленило 50.000 37.895,45 

426231 Природна и вештачка ђубрива 10.000 0,00 

426291 Остали материјал за пољопривреду 100.000 96.772,34 

426311 Стручна литература за потребе запослених 20.000 0,00 

426541 Материјал за тестирање воде - хлор  100.000 16.333,33 

426631 Материјал за спорт 150.000 149.108,00 

426811 Хемијска средства за чишћење 100.000 25.205,84 

426911 Потрошни материјал 40.000 30.203,33 

426913 Алат и инвентар 20.000 0,00 

426919 Остали материјал за посебне намене 40.000 0,00 

465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 500.000 448.674,50 

465111 Остале текуће дотације – смањење зарада 450.000 448.674,50 

465112 Остале дотације – инвалиди 50.000 0,00 

482000 ПОРЕЗИ И ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 800.000 516.033,18 

482131 Регистрација возила 30.000 14.734,00 

482191 Остали порези 270.000 222.722,69 

482211 Републичке таксе 60.000 2.260,00 

482251 Судске таксе 440.000 276.316,49 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 50.000 35.000,00 

483111 Новчане казне и пенали 50.000 35.000,00 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2.230.000 1.928.119,00 

511293 Отворени спортски и рекреациони објекти 1.800.000 1.498.119,00 

511451 Пројектна документација 430.000 430.000,00 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 962.000 636.516,67 

512311 Пољопривредна опрема 800.000 502.350,00 

512932 Монтирана опрема 162.000 134.166,67 

УКУПНО ПЛАНИРАНИ/ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ       20.946.800 15.009.847,25 
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 Уз финансирање из буџета града Чачка, као и сопствених прихода, Спортски центар 

„Младост“ је у 2019.години користио средства наменски усмерена за спровођење јавног рада.  

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА У СПРОВОЂЕНУ 

ЈАВНОГ РАДА  

Конто Врста расхода – издатака 

Планирана 

средства 

 јавни рад 

Извршење 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 442.000 378.041,21 

423911 Остале опште услуге 442.000 378.041,21 

426000 МАТЕРИЈАЛ 6.000 6.000,00 

426911 Потрошни материјал 6.000 6.000,00 

 Укупно: 448.000 384.041,21 

 

 

 На основу одлуке Управног одбора Спортски центар „Младост“ је у 2019.години  

утрошио одређена средства из нераспоређене добити из ранијих година и наменски опредељених  

средстава за финансирање набавке пољопривредних машина, монтажне трибине, као и завршетка 

пројекта који реализијемо преко компаније НИС (радови на реконструкцији система за заливање 

у Градском парку) према следећој структури трошкова:   

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ ОСТАЛИХ 

ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 

Конто Врста расхода – издатака 
Планирана 

средства 

Извршење 

421000 Стални трошкови 10.000 8.013,36 

421100 Трошкови платног промета 10.000 8.013,36 

423000 Услуге по уговору 60.000 60.000,00 

423400 Остале медијске услуге 60.000 60.000,00 

426000 Материјал 5.000 0,00 

426600 Материјал за образовање,културу и спорт 5.000 0,00 

511000 Зграде и грађевински објекти 1.841.000 1.633.400,00 

511200 Изградња зграда и објеката 623.000 622.400,00 

511300 Капитално одржавање 195.000 195.000,00 

511400 Пројектно планирање 1.023.000   816.000,00 

512000 Машине и опрема 8.657.000 6.626.356,19 

512200 Административна опрема 355.000 355.200,00 

512300 Опрема за пољопривреду 1.901.000 843.156,19 

512600 Опрема за спорт 563.000 563.000,00 

512900 Непокретна опрема 5.838.000 4.865.000,00 

 Укупно: 10.573,000 8.327.769,55 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 У 2019.години Спортски центар „Младост“ је на основу усвојеног плана јавних набавки, 

а у складу са Законом о ЈН републике Србије спровео 9 поступака. 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ГОДИНА: 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

БРОЈ: 4 1 4 11 9 
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ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА РАДА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА 

''МЛАДОСТ'' У 2019.ГОДИНИ 
Протекла 2019.година се с'правом може сматрати једном од година у којој је највише 

урађено на просперитету Установе. Поред редовних активности које је Установа спроводила у 

делокругу свог рада, велики помак је урађен на побољшању нове инфраструктуре. Ту се пре 

свега мисли на почетак реконструкције атлетског стадиона, што представља једну од највећих 

инвестиција када је спортска инфраструктура у питању у нашем граду. Тиме су свакако 

проширени капацитети, као и сама понуда садржаја за бављење спортом и рекреацијом свих 

генерација. Установа је као и претходних година обављала редовне активности током свих 365 

дана. Одржавањем терена и објеката у функционалном стању обезбедили су се услови за 

неометано и свакодневно бављење спортом и рекреацијом свих корисника. Посебно треба 

напоменути да је већина спортских садржаја установе доступна корисницима 24 сата. Поред 

свакодневних и редовних активности установа је пружила помоћ у организацији великог броја 

спортских манифестација.  

СПОРТСКА ХАЛА „МЛАДОСТ“ 

У спортској хали „Младост“ су се свакодневно одвијали тренажни процеси клубова 

дворанских спортова, као и одигравање званичних првенствених утакмица. Поред тога у 

спортској хали „Младост“ су се одржала такмичења школског спорта и велики број већ 

традиционалних турнира у малом фудбалу, кошарци, каратеу, одбојци, рукомету... 

Поред спортских клубова хала „Младост“ је доступна за коришћење и рекреативцима. У 

склопу спортске хале „Младост“ ради модерно опремљена фитнес сала са пратећим садржајима.  

Захваљујући средствима НИС-а која су остале неутрошена након спроведеног поступка 

јавне набавке за реконструкцију дечјег игралишта и система за заливање у Градском парку, у 

2019.години је набављен мобилни преносиви семафор и комплетно је обновљен ентеријер у 

главним свлачионицама. Обе свлачионице су опремљене новим намештајем, који корисницима 

пружа далеко адекватније и боље услове за саму припрему пре изласка на терен. 

На спрату су две канцеларије преуређене у свлачионице које итекако олакшавају 

коришћење термина у хали, посебно када су у питању везани догађаји турнирског карактера. 
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У склопу спортске хале „Младост“, своје редовне послове обављају Апотека Чачак и Дом 

здравља Чачак. Грађанима овог дела Чачка је омогућена адекватна здравствена заштита и 

набавка лекова, и морамо истаћи веома коректну сарадњу са поменутим установама. 

С'обзиром да је хала „Младост“ у одличном и функционалном стању и у 2019.години су 

се вршили послови на редовном одржавању и сервисирању самог објекта. Посебно се води 

рачуна о радовима и редовним сервисима пре свега гасних, електро и осталих инсталација.  

СОКОЛСКИ ДОМ (СОКОЛАНА) 

 

Најстарији спортски објекат у граду је такође у функционалном стању. Влада Републике 

Србије је на седници одржаној 9.јануара 2020.године донела Одлуку о утврђивању зграде 

Соколског дома у Чачку за споменик културе. Још један показатељ о колико значајном објекту 

је реч. 

Соколски дом користи током школске године Економска школа за извођење наставе 

физичког васпитања. Вечерњи термини и дани викенда су резервисани за спортове (углавном 

борилачке) који у овој сали обављају тренажне активности. Отворени терени Соколане од којих 

је кошаркашки детаљно реконструисан уз помоћ компаније Моцарт, су доступни грађанима 24 

сата. Реконструкцијом кошаркашког терена Чачак је у самом центру добио репрезентативни 

отворени терен. 

Стара сала Соколане ради у пуном капацитету. Ту посебно треба издвојити и рад на 

корективној гимнастици, која се спроводи под патронатом локалне самоуправе. С'обзиром да је 

реч о најстаријем спортском објекту у Чачку, установа је уложила и улаже максималне напоре 

на редовном одржавању овог објекта, који још једном апострофирамо је проглашен за споменик 

културе. 

ГРАДСКИ БАЗЕН 

 

Објекат Градских базена упркос чињеници да је ушао у своју пету деценију постојања 

представља један од објеката који је најексплоатисанији у нашем граду. То свакако потврђује и 

овогодишња купалишна сезона, која је по многим параметрима најуспешнија од почетка рада 

градских базена, далеке 1977.године. 

Припреме базена за старт купалишне сезоне су почеле половином маја. Првобитно је 

било планирано да се капије базена за посетиоце отворе 25.маја, али су лоши временски услови 

у другој половини петог и првој седмици шестог месеца условили да купалишна сезона 

званично почне 8.јуна. Све припремне радње су одрађене квалитетно и на време, а подсећамо да 

је једна од већих инвестиција била реконструкција плажног платоа код базена за непливаче. 

Након спроведеног поступка јавне набавке урађен је потпуно нов и модеран плажни плато који 

посетиоцима пружа далеко боље услове за боравак на базенима. Поред тога постављен је и 

монтажни објекат који је заменио стари и дотрајали киоск. Објекат су током сезоне користили 

радници Студентског центра, као и наши руководиоци који су били распоређени на место током 

рада базена. 
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Почетак купалишне сезоне на базенима је испраћен адекватном организацијом 

спасилачке, лекарске и службе обезбеђења. Већ од самог старта временски услови су били 

идеални, тако да се купалишна сезона захуктала на прави начин. На хиљаде наших суграђана је 

свакодневно пролазило кроз капије базена, а анкетом коју смо редовно вршили смо стекли 

утисак да су услови за купање и сам боравак на базенима одлични. 

Овде би посебно апострофирали суботу 15.јун када је на базену било 3.148 купача са 

купљеном дневном картом. То је уједно био и рекордан број посетилаца на базенима за 42 

године колико постоје. Такав тренд се наставио и до краја јуна у коме је продато укупно 23.442 

дневне карте. 

За разлику од друге половине јуна у јулу је било неколико кишних дана, али цифра од 

укупно 21.408 продатих улазница представља један позитиван просек за овај месец. У августу је 

било пет кишних дана и остварен је резултат од 24.219 продатих улазница. Базен је радио и прва 

два дана у септембру, тако да се стигло до бројке од укупно 69.923 продате дневне карте, што је 

резултат који ће тешко бити поновљен у наредним годинама. Ако овим подацима додамо и 

чињеницу о броју бесплатних пропусница (за носиоце Вукове дипломе), затим посетилаца који 

су купили сезонске или месечне карте, млађих од седам година који имају бесплатан улаз на 

базене, долазимо  до бројке од преко 80.000 посетилаца. 

Разлоге оваквих резултата можемо образложити пре свега у идеалним временским 

условима, али и одличној организацији рада и условима на самим базенима. Радно време је било 

од 8:30 до 20 часова, док је неколико пута организовано и ноћно купање које је такође наишло 

на одличан одзив наших суграђана.  

Организовано је и четири смене школе пливања кроз коју је обуку успешно савладало 

363 полазника. На базенима су по први пут одржане Игре на води за ученике основних школа.  

 

Наш град је ове године био домаћин и организатор финалног такмичења City Games. Ова 

манифестација је наишла на велики одзив наших суграђана који су имали прилику да уживају у 

занимљивим борбама у води екипа из шест градова Србије. 

Посебно истичемо оно што је и најбитније. Са аспекта безбедности све је протекло у 

најбољем реду, без ситуација које би бациле мрљу на купалишну сезону.  
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Оваква сезона нам даје разлога за задовољство, али смо и подигли одређене стандарде па 

очекујемо да наредних сезона будемо на висини задатка и да даље у интересу наших бројних 

посетилаца остварујемо резултате какви су били и ове године. То свакако изискује и нова 

улагања у овај објекат. 

 

ПРЕГЛЕД ПРОДАТИХ КАРТИ ПО ГОДИНАМА 

година цена јун јул август септембар укупно 

2007. 100,00 
22.06.=2.281 

17.803 
25.713 8.800 - 52.316 

2008. 100,00 11.779 13.153 12.984 - 37.916 

2009. 120,00 3.576 20.825 9.894 
до 04.09. 

489 
34.784 

2010.  150,00 82 15.483 13.511 - 29.076 

2011. 150,00 2.811 14.838 17.391 
до 05.09. 

617 
35.657 

2012. 150,00 11.519 20.070 15.678 
до 09.09. 

547  
47.814 

2013. 150,00 8.309 18.426 15.225 
до 01.09. 

59  
42.019 

2014. 150, 00 
од 30.06. 

85 
14.900 

13.08.=2.391 
15.285 

- 30.270 

2015. 150,00 
од 15.06. 

1.556 

19.07.=2.004 

29.697 
12.786 

до 05.09. 

1.147  
45.186 

2016. 150,00 
од 18.06. 

8.770 
23.143 5.963 

до 04.09. 

524 
38.400 

2017. 150,00 

од 20.06. 

13.612 
25.06.=2.140 

22.523 17.440 
до 02.09. 

259 
53.834 

2018. 150,00 
од 31.05. 

6.251 
10.641 

05.08.=2.546 

31.325 

до 09.09. 

893 
49.110 

2019. 150,00 

од 08.06. 

23.442  

15.06. = 3.148 

21.408 24.219 
до 02.09. 

854 
69.923 
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ЛИСТИНГ КАРАТА ЗА 2019. ГОДИНУ 

дан јун јул август септембар 

01.  1706 611 700 

02.  2119 453 154 

03.  745 -  

04.  1098 100  

05.  991 246  

06.  1916 938  

07.  1563 1597  

08. 252 217 1791  

09. 512 21 1288  

10. 264 - 1754  

11. 535 40 2159  

12. 588 57 1778  

13. 1086 80 1979  

14. 1938 - 5  

15. 3148 1 6  

16. 2539 63 85  

17. 149 176 219  

18. 23 409 795  

19. 325 372 529  

20. 868 1250 1157  

21. 1477 1678 1060  

22. 1904 742 712  

23. 1090 878 798  

24. 32 827 860  

25. 152 1309 639  

26. 1329 1395 212  

27. 1637 1015 201  

28. 506 309 584  

29. 1219 3 616  

30. 1869 42 416  

31.  386 631  

укупно: 23.442 21.408 24.219 854 

 

УКУПНО ПРОДАТИХ КАРАТА: 69.923 
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ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ 

Отворене терене за мале спортове користе подједнако и активни спортисти и 

рекреативци. Осветљени су и користе се и у вечерњим терминима. Оно што посебно треба 

напоменути је да су отворени терени за кошарку и одбојку реконструисани после више од три 

деценије. Већ застарелу и поприлично истрошену асфалтну подлогу заменила је гумирана 

подлога најновије генерације. Тако су ова два терена не само добила нови изглед већ и постала 

прва са новом гумираном подлогом у нашем граду. Сви корисници поменутих терена су сада у 

прилици да много безбедније користе исте.  

 

 
 

Први догађај на новим теренима су треће Радничке спортске игре које су званично 

почеле 26.маја. На ова два реконстрисана, али и осталим теренима надметало се преко 1643 

чачанских радника запослених у 80 јавних и приватних предузећима. Овакав изглед и 

карактеристике терена су привукли многе спортисте и рекреативце, па је уследио велики број 

пре свега хуманитарних турнира. Навели би смо да је почетком августа по први пут одржан и 

турнир у баскету три на три који је окупио преко 50 екипа углавном млађих кошаркашких 

категорија. У плану је да у наредном периоду и терен за рукомет, односно мали фудбал добије 

нову подлогу, чиме би се заокружила целина терена за мале спортове и решио њихов проблем за 

дужи временски период.  

 

АТЛЕТСКИ СТАДИОН 

Већ годинама, а можемо рећи и деценијама се говори о реконструкцији овог веома 

битног спортског објекта. У 2019.години, разумевањем руководства града, вишегодишња жеља 

руководства Спортског центра „Младост“ и бројних Чачана је почела са реализацијом. У другој 

половини године урађени су сви груби грађевински радови, постављање ивичњака, 
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асфалтирање, канализациона и водна инфраструктура. У договору са инвеститором и извођачем 

радова, а уз консултацију струке, одлучено је да се у првој половини 2020.године постављањем 

тартана заврши реконструкција атлетског стадиона. 

Подсећамо да је Чачак у јуну 1973.године добио за то време модеран атлетски стадион. 

Изграђен је за потребе Армијских игара ЈНА и урађен је по свим нормативима краљице 

спортова. Представља један од ретких објеката овакве врсте, а да се не налази у склопу 

фудбалског стадиона.  

 

ТЕРЕН ЗА ФУДБАЛ 

Терен за фудбал се одржава свакодневно. Користи га неколико клубова нижег ранга, као 

и клубови који раде са млађим селекцијама. У његовом продужетку или тачније на простору 

између фудбалског терена и градског базена је направљен травнати терен димензија 50х70 

метара који користе школе фудбала.   

Уз систем за заливање који користи воду из Западне Мораве, у 2019.години је изграђена 

и трибина за гледаоце. Из голова на великом терену је постављена нова заштитна ограда, док је 

на малом терену премештена и монтирана заштитна ограда са атлетског стадиона. Константним 

улагањима у овај фудбалски терен створени су услови за тренинг и такмичење већег броја 

клубова, што ће свакако условити да се травнати део реконструисаног атлетског стадиона више 

неће користити за фудбалски спорт. 

ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ 

Тениски терени су пред почетак сезоне доведени у употребљиво стање. За разлику од 

прошлих година, тенис се у одређеној мери играо углавном на терену број један. У Спортском 

центру„Младост“ се размишља да се у перспективи неки од преостала три терена променом 

подлоге приведу намени за друге спортове, јер објективно овај део простора установе нема 

потребу за оволиким бројем терена за тенис. 
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ГРАДСКА ПЛАЖА 

Опште познати проблеми са квалитетом воде у Западној Морави су се одразили на рад 

Градске плаже у летњем периоду. Kао установа која је надлежна за руковођење плажом дали 

смо све од себе да се стекну услови за почетак купалишне сезоне. Било је доста околности на 

које ми нисмо могли утицати.  

Спортски центар „Младост“ је заједно са градским службама уложио максималне напоре 

да се ситуација на самој реци поправи, што је очигледно и дало одређене резултате. Језеро је 

формирано током јула, а у понедељак 12. августа су уклоњена упозорења за забрану купања и 

купалишна сезона је званично почела. 

Очекујемо да ће у наредном периоду све релевантне структуре почети озбиљније да се 

баве решавањем овог проблема, који посредно или не наноси штету и нашој установи, али пре 

свега бројним грађанима Чачка. Према званичним анализама Завда за јавно здравље Чачак од 

јула месеца у Западној Морави нису евидентирана загађења која би угрожавала здравље људи. 

 

Град Чачак је својим финансијским планом предвидео средства за почетак детаљне 

реконструкције градске плаже у 2020.години. Тиме ће почети реализација једног веома битног 

пројекта који ће за резултат имати изузетно лепо, функционално, али пре свега безбедно 

приобаље реке Западне Мораве. Сама инвестиција ће допринети да Чачак у перспективи буде 

град са најлепшим купалиштем у Србији. 

Одлуком оснивача издавање локација за летње баште већ три године није у ингеренцији 

Спортског центра ''Младост'', већ Градске управе за урбанизам. Град Чачак је након спроведеног 

јавног оглашавања спровео поступак и издао у закуп на пет година комерцијалне локале који се 

налазе у склопу Градског стадиона. 
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ТЕРЕН ЗА ОДБОЈКУ НА ПЕСКУ 

У 2019.години на простору који се налази непосредно уз градску плажу изграђен је 

потпуно нов терен за одбојку на песку. На месту некадашњег терена урађен је нов терен по свим 

стандардима овог све популарнијег спорта. Терен је комплетно ограђен, а уз нову пешчану 

подлогу урађена је и дренажа.  

 

КЛИЗАЛИШТЕ 

Клизалишна сезона је почела 22.12.2018.године и трајала је до 18.02.2019.године. Без 

обзира на временске услове и велике количине снега, клизалиште је сваког дана било у 

функцији. На клизалишту је продато 4.951 карата, док је велики број ђака у пратњи својих 

професора и учитеља уживао бесплатно у чарима леда. Корисници картице Три плус су имали 

могућност бесплатног клизања. Одржане су и традиционалне игре на леду 6.фебруара 

2019.године. По први пут је у сарадњи са школицом спорта ''Каспер'' одржана и седмодневна 

бесплатна школа клизања која је окупила преко 50 полазника у интервалу од 1. до 

07.02.2019.године. 

Пред почетак клизалишне сезоне наша установа је набавила 50 пари нових клизаљки 

чиме је после више година обновљена понуда неопходних реквизита за клизање. 

 

Нова клизалишна сезона, која је у току је почела 29.12.2019.године. 
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ГРАДСКИ СТАДИОН 

Одлуком Скупштине града Чачка бр.06-84/15-1 од 19.маја 2015.године Спортском центру 

''Младост'' је поверено одржавање Градског стадиона. Овај спортски објекат се користи и уједно 

одржава у функционалном стању за одигравање фудбалских утакмица највишег ранга 

такмичења.   

Од јула месеца 2017.године у функцију је стављен и пословни део нове зграде на 

Градском стадиону. Менаџмент Спортског центра ''Младост'' Чачак је пресељен на Градски 

стадион где постоје много бољи услови за свакодневни рад. Део пословне зграде који је завршен 

је у максималној функцији. Зграда се одржава, а присутно је и обезбеђење 24 часа. Све 

просторије су у функцији, а прес сала која је опремљена видео пројектором се користи за 

потребе великог броја чачанских спортских клубова и удружења.  

Поред саме зграде максимално се води рачуна и о осталим садржајима унутар комплекса 

Градског стадиона. Одржавају се и користе терен са вештачком травом, мини пич терен, као и 

два травната помоћна терена. Комплетан комплекс је ограђен и заштићен. 

У 2019.години је пуштен у функцију још један помоћни терен са природном подлогом. 

Овај терен ће у великој мери растеретити коришћење терена са вештачком травом.  

Током лета је урађена и комплетна реконструкција мини пич терена. Замењена је подлога 

од вештачке траве, реконстрисана је ограда, изграђена је прилазна стаза. Завршетком ових 

радова комплекс Градског стадиона добија једну сасвим нову димензију и може се посматрати 

кроз призму фудбалског комплекса са четири велика терена и једним мини пич тереном. 
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ДЕЧЈА ИГРАЛИШТА И ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ 

 Један од садржаја који су постали заштитни знак Спортског центра „Младост“ су дечја 

игралишта и теретане на отвореном. Ту је и 2019. године урађен огроман помак када је у питању 

одржавање постојећих, односно изградња и реконструкција нових садржаја. Спортски центар 

„Младост“ води бригу о теретани на отвореном поред тениских терена, дечјем игралишту и 

теретани на Љубић кеју, дечјем игралишту поред градског базена, као и реконструисаном дечјем 

игралишту у градском парку. Спортски центар „Младост“ је у 2019.години био покретач и 

реализатор пројекта реконструкције још два дечја игралишта у нашем граду, на локацијама 

Алваџиница и Авенија Липа. 
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Теретана на отвореном је веома брзо постала један од најпопуларнијих садржаја наше 

установе. У сарадњи са компанијом ''Ауто Чачак Комерц'' овај део простора је уређен и 

прилагођен намени. Овај спортско рекреативни терен је на располагању грађанима Чачка 24 

сата. Десет нових модерних справа за вежбање користе Чачани свих генерација. 

У 2019.години је реконструисано и вежбалиште на отвореном које се налази надомак 

атлетског стадиона. Урађени су ивичњаци, а стару бетонску је заменила гумирана подлога 

најновије генерације.   
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Старо дечје игралиште које се налази уз тениске терене је реконстрисано. Мобилијар је 

далеко безбеднији него раније, а постављена је и нова травната подлога. 

Игралишта на Љубић кеју и поред градског базена свакодневном сликом и бројем 

малишана у потпуности показују оправданост њихове изградње.  

Посебно треба нагласити да је реконструкција највећег игралишта на отвореном у Србији 

у Градском парку пун погодак, јер се на десетине или боље рећи на стотине малишана 

свакодневно играју у безбедном амбијенту овог простора. 

Реконструкцијом игралишта на Алваџиници и у Авенији липа настављена је лепа, али 

пре свега корисна реализација идеје да сваки део града Чачка буде ''покривен'' дечјим 

игралиштем најмодернијег и најбезбеднијег садржаја. 

ПОКАЗНА ВЕЖБА ''МОРАВА 2019'' 

У сарадњи са Градским штабом за ванредне ситуације, Ватрогасно-спасилачком 

јединицом Чачка, клубом екстремних спортова ''Армадило'' и јавним предузећима на простору 

Спортског центра „Младост“ је одржана трећа здружено методска показна вежба ''Морава 2019''. 

Сама вежба је после опсежних припрема организована у кориту и на обалама реке Западне 

Мораве. Циљ вежбе је било спасавање лица након саобраћајне незгоде, као и истовременом 

реакцијом учесника на дојаву о пожару. Уз припаднике поменутих безбедоносних организација 

активно и успешно су учествовали и радници Спортског центра ''Младост''. Поред самог учешћа 
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у вежби, наша установа је по оценама свих била и одличан домаћин овој показној вежби, којој 

су присуствовали и представници градског руководства, као и ученици чачанских основних 

школа. 

Ова показна вежба која је по први пут организована на простору Спортског центра 

''Младост'' је показала да је наша установа са својим људским и техничким капацитетима 

спремна да у сваком тренутку пружи подршку организацијама које се баве решавањем проблема 

у ванредним ситуацијама. 
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ  

Спортски центар ''Младост'' активно учествује у организацији великог броја 

манифестација, по којима је наш град такође препознатљив. 

ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ БОГОЈАВЉЕНСКИ КРСТ  

Пливање за Часни крст одржава се под благословом Српске православне цркве и Владике 

Жичког. Покровитељ организације је град Чачак, а организатор је Спортски центар “Младост”. 

Суорганизатори су Народни музеј и Дом културе. Помоћ у организацији манифестације 

пружили су Полицијска управа Чачка, Дом здравља Чачак, компанија “Слобода”, ронилачки 

клуб „Борац“, коњички клуб ''Грива'', кајакашки клуб ''Чачак'' и остали добротвори. 

Духовно спортска манифестација која се одржава сваке године на Богојављење 

19.јануара обновљена је после 52 године, односно 2005. године, одржана је по 15. пут. 

Учествовало је рекордних 149 пливача, међу којима и две даме.  Процена је да је било присутно 

преко 3500 гледалаца. Први до Часног крста допливао је Ђорђе Луковић, студент Економског 

факултета у Крагујевцу. Организација се састојала из три дела: пливање за Часни крст, изложба 

поводом 15 година пливања за Часни крст и „Богојављенска академија“. 

 

Као и претходних година такмичаре су до стара допратили трубачи, а старт је први пут 

означен из трешњевог топа. Захваљујући ангажовању радника Спортског центра ''Младост'' и 

осталих служби које учествују у организацији, све је протекло у најбољем реду.  
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На Богојављенској академији у Дому културе у програму су учествовали драмска 

уметница Љиљана Благојевић, хор чачанске Гимназије, КУД „Абрашевић“, здравичар и гуслар 

Вук Пантовић, певачки ансамбл из Горњег Милановца... 

Поводом 15 година организације ове манифестације снимњен је и петоминутни филм 

који је приказан на почетку академије. 

Сама манифестација је хуманитарног карактера па је прикупљено 16.000 динара као 

донација једном ученику ОШ „Ратко Митровић“ које је тешког материјалног положаја. У 

сарадњи са одељењем за трансфузију чачанске болнице прикупљено је 35 јединица крви кроз 

добровољно давање ове драгоцене течности. 

 

ЧАЧАК БЕЗ ГРАНИЦА И АТЛЕТСКА КРАЉИЦА 

Спортски центар „Младост“ је као и обично у пролећним данима био центар спортских 

збивања у нашем граду. Захваљујући ангажовању запослених, терени за мале спортове, 

фудбалски терен и атлетска стаза су били потпуно спремни и бројним заљубљеницима у спорт 

су представљали праву меку за свакодневно надметање. 

Петак 10.мај 2019.године ће остати упамћен као један од оних дана када је наш град 

‘’дисао’’ спортски. Тог лепог пролећног дана одржана је по први пут манифестација 

занимљивог имена и још атрактивнијег садржаја. ‘’Чачак без граница и атлетска краљица’’ је 

масовна спортска манифестација, из чије организације су стали град Чачак, Спортски центар 

„Младост“ и Чачански спортски савез. 

Почетак овог целодневног спортског дружења је био на лепо уређеном простору 

Спортског центра „Младост“. Традиционални Крос РТС-а је окупио бројне чачанске 

предшколце и школарце. Попут неких, већ помало заборављених времена, терени спортског 

центра „Младост“ су тог дана личили на праву кошницу. Девојчице и дечаци предшколског и 

школског узраста су се сјатили на терене Спортског центра „Младост“, како би се такмичили и 

огледали у једној од најмасовнијих спортских дисциплина, кросу. Одржано је укупно 26 трка на 

уређеним травнатим површинама атлетског стадиона и фудбалског терена. Све је одисало 

такмичарским духом, од најмлађих предшколаца до матураната чачанских средњих школа. 

Податак да је кроз циљ прошло на хиљаде младих довољно говори о успеху ове значајне 

спортске манифестације. Пехари ће красити витрине најмасовнијих школа и вртића. То су 

основна школа "Вук Караџић", Економска школа и предшколска установа Радост. 
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Након дешавања на простору Спортског центра „Младост“ спортска збивања су се 

преселила у средиште града. Градски трг је био епицентар поподневних и вечерњих збивања 

која су започела Јавним часом спорта. Бројни клубови из великог броја спортских грана су се 

представили великом броју знатижељних Чачана свих доби. 

 

Са првим сумраком су кренула и централна атлетска дешавања у градском језгру. Најпре 

је уприличена штафетна трка у којој су учествовале екипе чачанских школа и факултета. После 

занимљиве трке прва три места су освојиле екипе Економска школа, Гимназија и Агрономски 

факултет.  

Изванредна идеја организатора је била организација трке задовољства и породичне трке. 

Сви учесници су награђени медаљама, а очекивања су да наредних година управо ова трка 

добије сав свој смисао, изласком огромног броја наших суграђана на градско шеталиште и 

околне улице. 
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Централни догађај је свакако била Међународна улична ноћна трка ‘’Чачак Гранд Приx’’. 

Потрудили смо се да довођењем квалитетних страних тркача сама трка добије епитет 

међународне. Трчало се две миље, а упркос јакој страној конкуренцији први кроз циљ је прошао 

репрезентативац Србије Елзан Бибић. 

 

Овај дан спорта и радости је после уручења награда најуспешнијима и плакета бројним 

гостима окончан концертом поп певача Жељка Васића. 

Спортски центар „Младост“ је предузео све неопходне радње да такмичари имају 

максималне услове. Стаза је била обезбеђена, као и лекарска служба која је имала неколико 

лакших интервенција. Имали смо велику подршку бивших и садашњих атлетичара. Број 

учесника и остварени резултати најбоље илуструју да је организација кроса на нашим теренима, 

као и дешавања на Градском тргу била пун погодак и немамо никакву дилему да смо послали 

још једну лепу слику из нашег града. 

РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ 
Масовна спортско рекреативна манифестација која је покренута у мају 2017.године је у 

свом трећем издању привукла велики број учесника који су са надметањима почели у недељу 

26.маја 2019.године. Форум привредника Чачка уз максималну подршку локалне самоуправе је 

покренуо Радничке спортске игре, манифестацију која је у неким прошлим временима била 

изузетно популарна и редовно одржавана. Већина спортских такмичења је одржана на 

отвореним теренима наше установе. 

На теренима Спортског центра ''Младост'' су одржана такмичења у малом фудбалу, 

рукомету, баскету, одбојци, атлетици, надвлачењу конопца, стреличарству. У холу Градског 

стадиона је одржано надметање у пикаду, а у прес сали такмичење у шаху. У сали Техничке 

школе одржано је такмичење у бадминтону, док се стони тенис играо у сали Дома слепих. 

На трећим Радничким спортским играма је учествовало више такмичара него лане, 

тачније 1643 радника из 80 фирми.  
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ДАНИ УРБАНЕ КУЛТУРЕ(ДУК) 
ДУК фестивал је одржан 7. и 8.јуна на простору Спортског центра „Младост“. 

Сарадња са омладинским удружењем „Алтернатива за Чачак“ траје од 2014. године када 

су кренули земљани радови у оквиру пројекта Скејт парка, који је ове године завршен. 

Целокупна идеја „Алтернативе за Чачак“ и ДУК фестивала орјентисана је на привлачење 

што више људи на Мораву, како кроз културне музичке садржаје које нуди фестивал тако и кроз 

рекреативне садржаје које пружа Парк младости. 

Поред самог Скејт парка изграђен је и амфитеатар који има капацитет око 300 седећих 

места, што оставља простор за организацију културних догађаја током читавог лета. 

Фестивал је одржан шести пут по реду. Било је више хиљада посетилаца који су уживали 

у прелепом амбијенту. 

Чачак је та два дана бар на тренутак подсећао на фестивалски град. За два фестивалска 

дана публика је могла да ужива у музичком програму у коме су наступили: Who See, KKN, 
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Atheist Rap, Eric Sneo, Mihai Popoviciu, Miloš Vujović, Cactus Fields, Zbedem, Don Dada i 

Džonidža. 

Поред музике, настављена је и традиција цртања мурала на више локација у граду, ове 

године уз помоћ гостију из Мексика, Уругваја, Швајцарске, Италије, Немачке, Украјине, као и 

такмичење у екстремним спортовима. Поред такмичања у ролерима и скејту и ДУК пијаце 

право освежење за све посетиоце овогодишњег ДУК-а биле су и две секције, ДУК кидс и плесни 

окршај hip hop battle које су судећи по посећености привукле огромну пажњу. 

 

ОТВАРАЊЕ ПАРКА ''МЛАДОСТИ'' 

Један од најзначајнијих, а свакако најлепших догађаја ове године на простору наше 

установе је свечано отварање парка ''Младости“, које је уприличено 7.августа. Дугогодишња 

иницијатива удружења ''Алтернатива за Чачак'', која је имала здушну подршку града Чачка и 

Спортског центра ''Младост'' је на најлепши могући начин добила завршни печат свечаним 

отварањем ''Дисовог амфитеатра'' који је уз Скејт парк и централни део овог сада лепо уређеног 

простора на десној обали Западне Мораве. Само отварање је било спектакуларно, а за то су се 

побринули наши познати и признати суграђани Ратко и Радиша Теофиловић. Здушну подршку 

су имали у такође еминентним уметницима глумцу Небојши Дугалићу, гитаристи Мирославу 

Тадићу и америчкој виолинисткињи Ивет Холцварт. 
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Више од две хиљаде наших суграђана још увек препричавају један од најлепших 

културних догађаја у Чачку последњих година. Завршетком парка ''Младости'' су се стекли 

услови да и у наредним годинама већина културних, али и других дешавања буду одржана 

управо на овом прелепом простору.  

 

 

ПЛИВАЧКИ МАРАТОН 

 
 Традиционална спортска манифестација која се сваке године одржава 2.августа у Овчар 

Бањи организована је у сарадњи са Пливачким клубом „Чачак“ и Туристичком организацијом 

Чачка. На програму су биле две пливачке трке и то трка задовољства „Боривојева табла“ на 

стази дугој 500 метара и главна трка на стази дугој 2.500 метара. У главној трци код мушкараца 

најбржи је био Тамаш Фаркаш, а код жена Сара Петровић. 

 

НОВОГОДИШЊЕ ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА 

 
 Другу годину за редом наша установа је организовала ''Новогодишње игре без граница''. 

Реч је о спортској манифестацији која је посвећена најмлађима. Учествовало је 16 екипа са по 10 

чланова, које су чинили полазници школица спорта, клубова, као и осталих организација које 

окупљају најмлађе. За све учеснике били су обезбеђени новогодишњи пакетићи, које им је у 

присуству великог броја гледалаца уручио Деда мраз. Новогодишње игре без граница су 

одржане у спортској хали Младост 23.децембра 2019.године, а промотери су били познати 

чачански спортисти тенисерка Ивана Јоровић и кошаркашки тренер Марко Мариновић. 
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОЈЕ СМО ОРГАНИЗАЦИОНО ПОМОГЛИ 

 
ФЕСТИВАЛ ОДБОЈКЕ 

У сарадњи са одбојкашким клубом „Борац“ у априлу је одржан други „Фестивал 

одобојке“.  Турнир је одржан у четири узрасне категорије. У суботу 28.априла на терену су били 

млађе пионирке и кадеткиње, а у недељу пионирке и млађе јуниорке. Под сводовима хале 

Младост се такмичило више стотина младих одбојкашица из целе Србије.  

 

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР АЛЕКСАНДАР ЈАЋИМОВИЋ 

Заједно са ФК „Чачак 94“ у суботу 15.јуна на терену Спортског центра „Младост“ код 

градске плаже одржан је четврти по реду меморијални турнир у знак сећања на нашег трагично 

преминулог суграђанина, Александра Јаћимовића. На турниру су учествовале четири екипе: 

домаћин ФК Чачак 94, ФК Црвена звезда, ФК Борац и ФК Таково, ФК ФАП и ФК Вождовац. 

Прво место је освјила екипа ФК Чачак 94 која је у финалу савладала Црвену звезду. Турнир је 

свечано отворио градоначелник Чачка Милун Тодоровић. 

 

СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ 
Малишани у Чачку су се на теренима Спортског центра “Младост” дружили и такмичили 

у Спортским играма младих, које су одржане 6.јуна. 

Спортске игре младих су на теренима Спортког центра „Младост” окупиле на стотине 

дечака и девојчица. Бројни учесници су се надметали у малом фудбалу, баскету, одбојци, шахи 

и игри између две ватре. Након победе у Чачку, а затим и на државном првенству у Београду 

млада тенисерка из Чачка Софија Ђунисијевић освојила је и регионално такмичење у Сплиту.  
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ТУРНИР У БАСКЕТУ 3на3 
У сарадњи са групом младих кошаркаши на реконструисаном кошаркашком терену је 

почетком августа одржан турнир у баскету. Турнир је окупио око 50 екипа млађих категорија и 

привукао је велику пажњу како самих баскеташа, тако и гледалаца. Реконструкцијом 

кошаркашког терена и постављањем нове гумиране подлоге стекли су се услови за јако већи 

број такмичарских догађаја на овом терену.  

С'обзиром на одличну организацију и велики број учесника, наша установа је у сарадњи 

са идејним творцем турнира нашим суграђанином Вуком Обрадовићем, у последњим данима 

2019.године организовала турнир у баскету у спортској хали Младост. Турнир је одржан од 

30.децембра 2019. до 3.јануара 2020.године, а окупио је учествовало 43 екипе подељених у 5 

категорија. 

 

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ У АТЕНИЦИ И ЉУБИЋ КЕЈУ 

У склопу својих редовних активности Спортски центар ''Младост'' је у летњем периоду 

активно учествовао у организацији два турнира у малом фудбалу. У Атеници је одржан велики 

турнир „Златна лопта“ који је окупио 16 екипа. Организатор је била МЗ Атеница и ОРК 

Младост, док је наша установа такође пружила велику подршку овом догађају. 

Група ентузијаста из Фудбалског клуба Кеј је ове године по први пут организовала 

турнир у малом фудбалу на спортским теренима на Љубић кеју. На турниру је учествовало 13 

екипа, а поред одличног такмичења главно обележје је била изузетна посета гледалаца, који су у 

овом лепом амбијенту на левој обали Мораве сваке вечери уживали. Овакве спортске 

манифестације наставићемо да подржавамо и у наредним годинама. 

 

Поред набројаних манифестација Спортски центар ''Младост'' активно учествује у 

организацији још великог броја приредби спортског карактера у нашем граду. Готово да нема 

спортске манифестације која се одржава у објектима или на теренима Спортског центра 

„Младост“, а да наша установа не пружа сваку врсту подршке. Реч је о великом броју турнира 

званичног, пријатељског, меморијалног или хуманитарног карактера из многобројних спортских 

грана. 

На крају би напоменули да имамо одличну сарадњу са медијима из нашег града, али и 

онима који извештавају на подручју целе Србије. Званичан сајт наше установе је доступан свима 

и редовно извештава о свим активностима установе – scmladostcacak.org.rs 
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ЗАКЉУЧАК 
 

 Установа за физичку културу Спортски центар ''Младост'' је једна од ретких установа 

која ради свих 365 дана у години. Без обзира на временске услове, доба дана или године, објекти 

Спортског центра ''Младост'' су на располагању бројним корисницима. 

 Пред вама се налази извештај о пословању Спортског центра ''Младост'' за 2019.годину. 

После две и по године, од када сам на челу установе, могу са задовољством рећи да ће следећег 

лета спортски центар добити једну сасвим нову димензију. Много позитивног се дешавало и 

дешаваће се у како многи кажу најлепшем делу нашег града. Град Чачак ће завршетком великих 

инвестиција које имају директан утицај на нашу установу, добити један уређен и прелеп 

спортски центар, који мало градова у Србији има. 

 Већ сада могу да кажем да наредног лета, када кренете новим поплочаним градским 

бедемом, са уређеним степеништима, расветом, клупама, па прођете завршеним Парком 

Младости, поред градских базена, дечјих игралишта, па нових терена за мале спортове са 

гумираном подлогом, потрчите новом атлетском стазом, одиграте фудбал на једном од многих 

терена, па прошетате новом реконструисаном градском плажом и свратите да предахнете уз 

кафу и сок уз Мораву, добијамо једну комплетно уређену целину. Све што је обећано када је у 

питању развој спортске инфраструктуре је урађено.  

 Довољно разлога да будемо задовољни и поносни, али и да даље негујемо одговорност у 

свом послу и задацима које обављамо на задовољство свих грађана Чачка и њихових гостију.  

 

          директор             председник Управног одбора 

Спортског центра „Младост“              Спортског центра „Младост“ 

____________________       _____________________ 

     Милош Стеванић                      Предраг Теофиловић 
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