
Pery6nura Cpluja
IPAI qAqAK
Ipa4crco nehe
Epoj: 06-6712022-III
16. uaj 2022. roAI4He
I{AI{AK

cKI/fI lurrrHA rPAAA IIALIKA

Ha ocHoBy rrraHa 46. 3axona o :ror<a:rHoj caMo,vnpaBlr (,.C.r.r;racuuit PC"
6p.12912007, 83 2014- Ap. 3aKoH u 1012016 - irp. 3aKoH. 47 12018 u 1 I tl2A21 - ap. :axoH)
u q.naHa 84" Craryra rpa,qa r{aqra (..C1 .rucr rpaAa r{aqKa" 6p. 6/2019)"

fpa4cxo nehe rpaga r{auKa, Ha ceAHI4rII{ 16. uaja 2A22. roAI4He, pasnaorpuno je

Td3BEIIITAJ
O TIOCJIOBAIbY YCTAHOBE 3A @II3IIqKY KYJITYPY

cfroPTCKr4IIEHTAP ,,MJTMOCT" rrArrAK 3A 2021. rOAr4Hy

na rrpeAnaxe Cr<ynunu:r.kr Ea AoHece

3AKJbYTIAK

yCBAJA CE Z:semraj o uoc.noBarly Ycrauone sa $usuury Kynrypy Cuoptcrra
qeHrap ,,Mra4ocr" 9a.rar 2a2021. roAr4Hy, xoju je ycnojuo Yupannu o46op Vcranone sa

(fz:zuxy Kynrypy Cuoprcxu ueuTap ,,Mra4ocr" r{auaK, Ha ceAHI4IIu o4pNanoj 28. artputru

2022. roAr4He, 6poj 21 4l l.

l{:eecru,'lau Ha cenHrruu Cxl,uruurHe je Maruja Bpary,reellh, B.r. rnpexrop
YcraHoee :a Sn:uuxy Kynrypy Cnoprcxu IIeHrap ,.MJaroc'r" r{a'Iar.

TiPEACEAHT4K
TPAACKOT BEhA t
Nlu,ryu Toaopo"plrh Il', 1t ,,'\.ll l'j /I J.vx



l-pa4cxo ,.n. ,-/
Cxynu:rnua rpaAa

flpe4ruer: lzlseeuraj o noc.noBarsy VcraHoee aa Qrarvxy Kynrypy Cnoprcxn LleHrap,,Mra4ocr"

9aqax za2O21.. roArHy

Y nprnory Bann 4ocraorbaMo:

1,. haeer.urajo noc.noBabyYcrauoee sa Qraruxy Kynrypy Cnoprcxn qeHrap ,,Mnagoc-r"
9a.{ax sa2O21,. roArHy 6p.217 o928.O4.2A22.

O4nyxy Ha4sopHor o46opa CL{,,Mna4oc-r" t{a.{aK o ycaajaruy l,4aaeu:raja o nocnoBa}by
aa 2O21,. roAhHy 6p. 2121 1 op, 28.04.2O22.

O4nyxy Vnpasuor o46opa Cl-{,,Mna4ocr" 9a.raK o yceajauy lr'laeeu.lraja o nocnoBarby 3a

2021. roguay 6p. 21411, o928.O4.2O22.

V tiauxy, 29.04.2022.

I

cnoPTcKu UEHTAP

4l tl
^! 

/

iY i:o' ^''i'

lpagcxn 6eEer,a 2, 9a,{ar 32000 , len'. 0321344-632 . Oarc: A32 322-719 . l-1t48: 100895614 . ME: 06612946
Texyhr pavyH: 840-752668-90 . E-mail: sportskicentarmladost@gmail.com . www,scmladostcacak,org.rs

ocr.]AqAK

TPAA qAqAK

f ,:o
, I l-.,,. -. :t

L{ &,q6tX

2.

3.

B.A.

Marrja

ArpeKropa

{/r;^

AAA



!

Cnoprcxu qeHrap "MIIAEOCT"

6pai: 3l I
paryu: !,?. a4. zo& rost{a.{ax

r -cnoPTCKt4 UEHTAP

MAaA?^qfr

I43BEIUTAJ O NOCJIOBAI5)/
YCTAHOBE 3A @I43HI{KY KYJITYP]/

c[oPTCKr,I IIEHTAP,,MJIMOCT'. IIAIIAK
342021. rOAr4Hy

www. scmladostcacak.org.rs



УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. годину 
2 

САДРЖАЈ 

УВОД........................................................................................................................................................ 3 

ОРГАНИЗАЦИЈА УСТАНОВЕ ............................................................................................................. 4 

ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „МЛАДОСТ“ У 2021. години....................................... 6 

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА РАДА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ''МЛАДОСТ'' У 2021. 

ГОДИНИ ................................................................................................................................................ 12 

СПОРТСКА ХАЛА „МЛАДОСТ“ ................................................................................................... 13 

СОКОЛСКИ ДОМ (СОКОЛАНА) ................................................................................................... 13 

ГРАДСКИ БАЗЕН .............................................................................................................................. 13 

КОШАРКАШКА ХАЛА КРАЈ МОРАВЕ ....................................................................................... 16 

    ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ .............................................................................. 16 

АТЛЕТСКИ СТАДИОН .................................................................................................................... 16 

ТЕРЕН ЗА ФУДБАЛ.......................................................................................................................... 17 

ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ .......................................................................................................................... 17 

ГРАДСКА ПЛАЖА ........................................................................................................................... 18 

КЛИЗАЛИШТЕ .................................................................................................................................. 19 

ГРАДСКИ СТАДИОН ....................................................................................................................... 19 

ДЕЧЈА ИГРАЛИШТА И ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ ............................................................. 19 

MАНИФЕСТАЦИЈЕ…..........................................................................................................................20 

ЗАКЉУЧАК ........................................................................................................................................... 23 

 



УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. годину 
3 

 

УВОД 
Установа за физичку културу Спортски центар „Младост“ основана je 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'' један je 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 2021. 

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

физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2021. годину. 

На почетку треба навести чињеницу да је и 2021. година била специфична из угла 

пословања. Узрок је пандемија Ковид-19 која није заобишла Србију и град Чачак, па је и наша 

Установа пословала у специфичним и отежаним условима. Без обзира на ову непобитну 

чињеницу, 2021. година се може генерално оценити успешном када је у питању пословање 

Спортског центра ''Младост'' Чачак. 

У извештају је приказана структура извора финансирања из буџета и сопствених 
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прихода, табеларни приказ планираних и извршених трансфера из буџета града Чачка у 2021. 

години са освртом на 2020. годину и табеларни приказ планираних и остварених расхода и 

издатака у 2021. години за буџетска и сопствена средства. Такође, наведене су активности 

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

Пословање и остварени резултати у 2021. години су само наставак једног позитивног 

тренда развоја Установе и стварања још бољих услова за здрав живот и бављење спортом свих 

наших суграђана, без обзира на пол, године и све остале различитости које нас спајају. 

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 спортских хала 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 23 радника на неодређено време и један 

радник 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 19.859.467,89 динара и то 

11.643.953,88  из буџета града Чачка, а 8.215.514,01 динара из сопствених средстава. 

 У структури финансирања зарада запослених буџетска средства учествују са 58,63% 

наспрам 41,37% сопствених средстава.  

 Обрачун и исплата зарада у току 2021. године је вршена 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 2021. години у Спортском центру „Младост“ је 51.045 

динара. 

 

Квалификациона структура Старосна структура 

Редни 

број 
Опис Број запослених 

 

Опис 

Број 

запослених на 

дан 

1 ВСС 9 До 30 година  

2 ВС  Од 30 до 40 година 6 

3 ВКВ  Од 40 до 50 година 3 

4 ССС 11 Од 50 до 60 година 10 

5 КВ  Преко 60 година 4 

6 ПК    

7 НК 3 Просечна старост 48  

укупно 23 укупно 23 
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НАДЗОРНИ ОДБОР: чланови Надзорног одбора су Бранко Драгићевић (председник) и Милош 

Јанковић члан, из редова оснивача, као и Борко Катанић из редова запослених. Надзорни одбор 

је у 2021. години одржао једну седницу на којој је усвојен извештај о пословању наше установе 

за 2020. годину. 

УПРАВНИ ОДБОР: Управни одбор чине Добрило Јојић (председник), Никола Средојевић, 

Немања Ђорђевић, представници оснивача, док су из редова запослених изабрани Нада 

Крљанац и Стефан Петровић. Управни одбор је одржао 6 седница у периоду од 01.01.2021. до 

31.12.2021. године. 

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

- Усвојен извештај о пословању за 2020. годину 

- Усвојен извештај о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2020. 

- Усвојена измена Правилника о организацији и систематизација послова 

- Усвојена измена финансијског плана за 2021. годину 

- Донет Програм рада и финансијски план за 2022. годину 

- Усвојен План јавних набавки за 2022. годину 

- Усвојен План набавки за 2022. годину 

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

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

-ВД ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ је Матија Братуљевић, кога је на ово место поставила 

Скупштина града Чачка на седници одржаној 28. и 29. децембра 2021. 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. Бави се одржавањем свих терена и површина  

на простору установе, као и функционалног одржавања објеката. 
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ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА „МЛАДОСТ“ У 2021.год 

ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 

 

Средства из буџета града Чачка 

 

Структура  планираних и остварених трансфера из буџета града  Чачка у 2020. и 2021. години 

Конто Назив 
План за 

2021.год 

Трансфер/ 

трошак 

2021.год 

% 

изв.4/3 

Трансфер/ 

трошак  

2020.год 

1 2 3 4 5 6 

411000 Плате и додаци запослених 9.992.000,00 9.981.957,59 99,89% 9.021.105,77 

412000 Доприноси на терет послодавца 1.663.670,00 1.661.996,29 99,89% 1.502.014,19 

Плате 11.655.670,00 11.643.953,88 99,89% 10.523.119,96 

 

414000 Социјална давања запослених 600.000,00 581.338,00 96,88% 861.030,83 

415000 Накнаде трошкова за запосл. 500.000,00 481.295,68 96,25% 447.238,62 

416000 Накнаде за запослене 0,00 0  85.652,33 

Остала давања запосленима 1.100.000,00 1.062.633,68 96,60% 1.393.921,78 

 

421000 Стални трошкови 22.475.000,00 22.229.607,18 98,90% 16.892.682,04 

423000 Услуге по уговору 19.805.000,00 19.751.675,63 99,73% 13.586.345,82 

424000 Специјализоване услуге 5.185.000,00 5.163.247,23 99,61% 3.853.415,22 

425000 Текуће поправке и одржавање 8.630.000,00 8.576.407,00 99,37% 5.275.105,17 

426000 Материјал 5.220.000,00 5.140.303,58 98,47% 5.053.099,84 

Трошкови пословања 61.315.000,00 60.861.240,62 99,26% 44.660.648,09 

 

465000 
Донације,дотације и трансфери 

невладиним оргaнизацијама 
550.000,00 529.291,00 96,23% 486.817,00 

482000 Порези и обавезне таксе 349.800,00 280.958,62 80,03% 173.000,00 

Остали расходи 899.800,00 810.248,62 90,04% 659.817,00 

511000 Зграде и грађевински објекти 11.050.000,00 10.932.976,00 98,94% 13.965.614,00 

512000 Машине и опрема 7.168.000,00 7.126.216,34 99,41% 4.157.668,31 

Издаци за нефинансијску имовину 18.218.000,00 18.059.192,34 99,12% 18.123.282.31 

Свега: 93.188.470,00 92.437.270,14 99.194 75.360.789,14 

Структура извора финансирања  Износ Учешће по 

изворимафинансирањ

а 

Средства из буџета града Чачка 92.437.270,14 82,46% 

Остали извори финансирања 19.657.150,94 17,54% 

-Сопствени приходи 19.230.047,52  

-Средства за спровођење јавног рада 427.103,42  

Укупно остварени приходи: 112.094.421,08 100% 



УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. годину 
7 

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

пословања за 2021. годину.  У претходној табели  дата је структура планираних и остварених 

трансфера из буџета по економској класификацији  (упоредно са 2020. годином). Овде морамо 

истаћи велики проценат извршења буџета од 99,194% 

Остали извори финансирања 
 

 

 

Сопствени приходи 

 

Приход на базенима од улазница, школе пливања, клизалишта и рекреативаца 11.317.583,24 

 Приход од дневних улазница 9.217.666,58 

Приход од месечних улазница 66.666,74 

Приход од сезонских улазница 113.333,24 

Приход од школе пливања 1.175.000,00 

Приход од клизалишта 77.166,67 

Приход од рекреативаца из хале Атеница,фитнеса и теретане у кош.хали Борац 523.999,99 

Приход од сезонскихкарти за базен „Покрет 3+“ 143.750,02 

Приход од активности на отвореним и затвореним  спортским теренима 7.652.257,32 

Приход од осталих активности 260.206,96 

Укупно сопствени приходи: 19.230.047,52 

Добровољни трансфери - средства за спровођење јавног рада 427.103,42 

Укупно остварени приходи  из осталих извора финансирања: 19.657.150,94 

 

 

 

ВРСТА ПРИХОДА 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

Приход од давања у закуп 1.101.874,40 - - - - 

Приход од давања земљишта на 

градској плажи 

624.207,74 - - - - 

Приход од давања  у  угостите- 

љских објеката на базенима 

477.666,66 - - - - 

Приход на базенима, 

клизалишту и Соколск.дому 

8.524.983,41 7.829.691.65 10.583.011,2 3.102.233,33 11.401.083,25 

Приход од дневних улазница 6.729.250,00 6.138.750.00 8.740.375,0 580.375,00 9.217.666,58 

Приход од месечних улазница 55.000,05 41.666,67 75.000,07 0,00 66.666,74 

Приход од сезонских улазница 242.500,00 93.333,30 123.333,25 0,00 113.333,24 

Приход од школе пливања 685.833,36 300.416,66 525.000,02 0,00 1.175.000,00 

Приход од клизалишта 635.000,00 800.375.00 498.750,00 549.875,00 77.166,67 

Приход од Соколског дома 177.400,00 410.150.00 547.636,18 1.968.650,00 607.500,00 

Приход од картица 3+ - 45.000,02 72.916,69 3.333,33 143.750,02 

Приход од активности на 

осталим  спортским теренима 

134.916,70 682.440.93 3.133.915,36 4.932.033,36 515.966,67 

Приход од осталих закупа 

термина  у хали Младост, 

Г.стадион и К.Хала   

1.821.894,62 3.863.413.26 4.891.622,68 1.800.050,43 7.052.790,64 

Остали мешовити приходи - - 53.747,20 395.276,95 260.206,96 

Укупно: 11.583.669,13 12.375.545.84 18.662.296,45 10.229.594,07 19.230.047,52 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И УТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

Конто Опис План Извршење 

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛ. 9.992.000 9.981.957,59 
411111 Плате по основу цене рада 9.992.000 9.981.957,59 

412000 ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.663.670 1.661.996,29 

412111 Допринос за пензијско и инвалидско 1.147.930 1.147.925,27 

412211 Допринос за здравствено осигурање 515.740 514.071,02 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 600.000 581.338,00 

414311 Отпремнине приликом одласка у пензију 600.000 581.338,00 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 500.000 481.295,68 

415112 Накнаде трошкова за превоз на посао 500.000 481.295,68 

421000 СТАЛНИТРОШКОВИ 22.475.000 22.229.607,18 

421111 Трошкови платног промета 185.000 183.593,14 

421211 Услуге за електричну енергију 10.200.000 10.132.808,89 

421221 Гас 3.900.000 3.788.119,11 

421311 Вода и канализација 3.020.000 3.016.178,11 

421321 Дератизација 200.000 191.131,01 

421323 Услуге заштите имовине 3.090.000 3.050.440,52 

421324 Одвоз отпада 490.000 485.224,96 

421325 Услуге чишћења 550.000 547.860,00 

421411 Фиксни телефон 65.000 64.403,43 

421412 Интернет 175.000 173.400,51 

421414 Трошкови мобилног телефона 160.000 157.037,32 

421513 Осигурање опреме и зграда 234.500 234.391,21 

421521 Осигурање зап. у случају несреће на раду 20.500 20.296,98 

421522 Здравствено осигурање запослених 18.500 18.414,00 

421523 Осигурање купача и клизача 166.500 166.308,00 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 19.805.000 19.751.675,63 

423212 Услуге одржавања софтвера 200.000 185.314,76 

423419 Остале услуге штампе 240.000 239.258,15 

423432 Објављивање тендера и огласа 20.000 17.880,80 

423449 Остале медијске услуге 890.000 889.446,40 

423591 Накнаде  чл. управном и надзорном одбору  30.000 26.592,75 

423599 Остале стручне услуге 1.100.000 1.087.038,74 

423621 Угоститељске услуге 130.000 129.400,00 

423711 Репрезентација 165.000 163.517,00 

423911 Остале опште услуге 17.030.000 17.013.227,03 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 5.185.000 5.163.247,23 

424231 Услуге спорта 1.500.000 1.496.811,42 

424311 Здравствена заштита по уговору 185.000 180.159,70 

424331 Контрола и анализа воде 415.000 410.512,40 

424911 Остале специјализоване услуге 3.085.000 3.075.763,71 

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 8.630.000 8.576.407,00 

425111 Зидарски радови 140.000 134.320,00 

425115 Радови на води и канализацији 1.070.000 1.064.719,43 

425117 Електричне инсталације 1.880.000 1.870.692,21 

425119 Остале услуге и мат. за тек. попавке зграда 840.000 832.179,86 
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425191 Текуће поп. и одржавање осталих објеката 3.820.000 3.800.293,29 

425219 Остале поправке опреме за саобраћај 170.000 169.136,00 

425222 Текуће поправке рачунарске опреме 55.000 54.079,76 

425231 Остале поправке пољопривредне опреме 325.000 322.997,54 

425263 Текуће поправке и одржавање опр. за спорт 113.000 112.443,53 

425291 Текуће поп. и одрж. произ. моторне опреме 217.000 215.545,38 

426000 МАТЕРИЈАЛ 5.220.000 5.140.303,58 

426111 Канцеларијски материјал 90.000 86.069,42 

426121 Расходи за радну одећу и обућу 410.000 409.621,06 

426131 Цвеће и зеленило 20.000 18.962,94 

426231 Природна и вештачка ђубрива 474.100 474.023,27 

426291 Остали материјал за пољопривреду 565.900 565.863,60 

426311 Стручна литература за потребе запослених 130.000 129.033,69 

426411 Бензин 360.000 358.830,33 

426412 Дизел гориво 590.000 584.115,88 

426541 Материјал за тестирање воде - хлор и остало 250.000 193.150,00 

426631 Материјал за спорт 830.000 828.517,98 

426811 Хемијска средства за чишћење 340.000 337.630,06 

426911 Потрошни материјал 532.000 530.371,72 

426913 Алат и инвентар 283.000 281.634,20 

426919 Остали материјал за посебне намене 345.000 342.479,43 

465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 550.000 529.291,00 

465112 Остале дотације – инвалиди 550.000 529.291,00 

482000 ПОРЕЗИ И ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 349.800 280.958,62 

482191 Остали порези 349.800 280.958,62 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 11.050.000 10.932.976,00 

511299 Изградња осталих објеката 10.300.000 10.192.976,00 

511451 Пројектна докумеантација 750.000 740.000,00 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 7.168.000 7.126.216,34 

512241 Електронска опрема 168.000 168.000,00 

512311 Пољопривредна опрема 1.000.000 974.281,69 

512641 Опрема за спорт 6.000.000 5.983.934,65 

УКУПНО ПЛАНИРАНИ /ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ: 93.188.470                   92.437.270,14 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И УТРОШЕНИХ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 

Конто Опис План Извршење 

411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАП. 8.615.500 7.042.875,51 

411111 Плате по основу цене рада 8.615.500 7.042.875,51 

412000 ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 1.473.800 1.172.638,50 

412111 Допринос за пензијско и инвалидско 1.030.100 809.930,43 

412211 Допринос за здравствено осигурање 443.700 362.708,07 

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 100.000 68.064,00 

413142 Поклони за децу запослених 100.000 68.064,00 

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 290.000 75.964,44 

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

414419 Остале помоћи запосленима 90.000 75.964,44 

415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 50.000 4.211,77 

415112 Накнаде трошкова за  превоз на посао  50.000 4.211,77 

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1.150.000 374.050,06 

421111 Трошкови платног промета 105.000 102.725,19 

421211 Услуге за електричну енергију 344.000 25.667,02 

421221 Гас 1.000 49,09 

421311 Вода и канализација 300.000 4,701,62 

421324 Одвоз одпада 100.000 45.830,68 

421325 Услуге чишћења 100.000 85.410,00 

421411 Фиксни телефон 10.000 5.824,71 

421414 Услуге мобилног телефона 20.000 12.239,01 

421421 Пошта 10.000 5.847,00 

421422 Трошкови доставе 10.000 3.671,00 

421512 Осигурање возила 80.000 60.084,74 

421523 Осигурање од одгов.према трећим лицима 70.000 22.000,00 

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 200.000 174.917,84 

422111 Трошкови дневница на службеном путу 120.000 102.766,93 

422121 Трошкови превоза на службеном путу 40.000 38.240,00 

421131 Трошкови смешзаја на службеном путу 40.000 33.910,91 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2.110.000 1.637.099,78 

423321 Котизација за семинаре 76.000 15.500,00 

423419 Остале услуге штампе 429.000 428.777,50 

423432 Објављивање тендера и огласа 8.200 8.125,00 

423449 Остале медијске услуге 147.000 147.000,00 

423599 Остале стручне услуге 300.000 178.406,56 

423621 Угоститељске услуге 107.800 106.287,95 

423711 Репрезентација 192.000 191.119,56 

423911 Остале опште услуге 850.000 561.883,21 

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ  УСЛУГЕ 2.070.700 1.959.239,88 

424231 Услуге спорта 1.550.000 1.524.258,33 

424311 Здраствена заштита по уговору 100.000 69.111,56 

424331 Услуге јавног здраства-испекција и анализа 100.000 88.503,32 

424631 Геодеске услуге 139.000 110.000,00 

424911 Остале специјализоване услуге 181.700 167.366,67 
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425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ  И ОДРЖАВАЊЕ 2.870.000 2.810.615,48 

425115 Радови на води и канализацији 10.000 9.062,50 

425117 Електричне инсталације 540.000 539.178,69 

425119 Остале услуге и мат. за текућ попр. зграда 20.000 5.485,00 

425191 Текуће поп. и одржавање осталих објеката 1.800.000 1.773.420,00 

425219 Остале поправке опреме за саобраћај 75.000 74.160,00 

425222 Текуће поправке рачунарске опреме 70.000 66.220,00 

425231 Остале поправке пољопривредне опреме 125.000 121.504,49 

425291 Текуће поп. и одрж. моторне опреме 230.000 221.584,80 

426000 МАТЕРИЈАЛ 1.070.000 667.664,79 

426111 Канцелариски материјал 20.000 12.200,00 

426121 Расходи за радну униформу-одећа и ципеле 70.000 66.282,50 

426131 Цвеће и зеленило 100.000 77.580,00 

426231 Природно и вештачко ђубриво и слично 50.000 21.009,09 

426291 Остали материјал за пољопривреду 100.000 42.100,00 

426311 Стручна литература за потребе запослених 30.000 26.363,64 

426541 Материјал нза тестирање воде 100.000 4.500,00 

426631 Материјал за спорт 250.000 249.430,17 

426811 Хемијска средства за чишћење 150.000 940.84 

426911 Потрошни материјал 60.000 57.293,33 

426913 Алат и инвентар 90.000 78.807,37 

426919 Остали материјал за посебне намене 50.000 31.157,85 

465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 50.000 0,00 

465112 Остале дотације – инвалиди 50.000 0,00 

482000 ПОРЕЗИ И ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ 150.000 125.356,75 

482131 Регистрација возила 30.000 22.921,00 

482191 Остали порези 20.000 7.934,33 

482211 Републичке таксе 30.000 27.600,00 

482251 Судске таксе 70.000 66.901,42 

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 50.000 50.000,00 

483111 Новчане казне и пенали 50.000 50.000,00 

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2.550.000 490.800,00 

511200 Изградња зграда и објеката  2.000.000 0,00 

511441 Стручне оцене и коментари 300.000 278.200,00 

511451 Пројектна документација 250.000 212.600,00 

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 3.000.000 2.274.404,02 

512111 Аутомобили 1.600.000 1.585.999,99 

512211 Намештај 380.000 312.145,87 

512221 Рачунарска опрема 200.000 161.577,00 

512241 Електронска опрема 100.000 78.899,16 

512641 Опрема за спорт 700.000 135.782,00 

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 600.000 495.000,00 

515111 Нематеријална имовина-компјут.софтвери 600.000 495.000,00 

УКУПНО ПЛАНИРАНИ/ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ     26.400.000    19.422.902,82 
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Уз финансирање из буџета града Чачка, као и из сопствених прихода, Спортски центар 

„Младост“ је у 2021. години користио средства наменски усмерена за спровођење јавног рада. 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И УТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА У СПРОВОЂЕНУ 

ЈАВНОГ РАДА  

Конто Опис  План Извршење 

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 440.000 421.163,42 

423911 Осталеопштеуслуге 440.000 421.163,42 

426000 МАТЕРИЈАЛ 8.000 5.940,00 

426911 Потрошниматеријал 8.000 5.940,00 

УКУПНО ПЛАНИРАНИ/ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ 448.000 427.103,42 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 У 2021. години Спортски центар „Младост“ је на основу усвојеног плана јавних набавки, 

а у складу са Законом о ЈН Републике Србије спровео 6 поступака. 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ГОДИНА: 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

БРОЈ: 1 4 11 9 5 6 

 

ИЗВЕШТАЈ О АКТИВНОСТИМА РАДА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА 

''МЛАДОСТ'' У 2021. ГОДИНИ 

Упркос специфичним условима пословања у 2021. години Спортски центар ''Младост'' је 

направио велики помак у условима и просторном уређењу. На свима нама који радимо у 

Установи је задатак да у сарадњи са армијом наших корисника и посетилаца дамо допринос у 

очувању овако лепо уређеног простора на десној обали Западне Мораве.  

Цео овај простор је добио једну сасвим нову димензију реконструкцијом градског 

бедема, као и изградњом шеталишта на краку бедема ка насељу Кошутњак. Грађани Чачка су 

добили нови кутак за шетњу, а становници Кошутњака уређену стазу која их води ка центру 

града. Крајем 2021.године почели су радови на изградњи паркинга поред градске плаже, чиме ће 

се заокружити једна изузетна целина, каквом се мало који град може похвалити. Уз неопходна 

паркинг места за многобројне посетиоце, овај део простора ће бити обогаћен шетачким стазама, 

жардињерама, новим садницама дрвећа, бициклистичком стазом и плажним платоом. То је 

свакако најзначајнији нови садржај, који се само надовезује на све оно што је урађено и уређено 

претходних година. 

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

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

Првих пет месеци 2021. године овај спортски објекат изграђен 2005. године је био 

претворен у привремену Ковид болницу, што се у најтежим данима пандемије показало као 

велики одушак на већ преоптерећене здравствене капацитете у нашем граду. Након пражњења 

хале, дезинфекције и кречења, овај спортски објекат је од августа месеца поново на располагању 

бројним спортистима и клубовима из нашег града. 

Радници Спортског центра ''Младост'' су уз редовне задатке на одржавању спортске хале 

''Младост'' помагали и асистирали здравственим радницима пре свега у свакодневном уношењу 

боца са кисеоником, не либећи се да већи део радног времена проводе у црвеној зони овог 

привременог Ковид објекта. 

СОКОЛСКИ ДОМ (СОКОЛАНА) 

Најстарији спортски објекат у граду такође је 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, доступни су грађанима 24 

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

отворени терен. 

У 2022. години на отвореном спортском терену иза Соколског дома ће почети изградња 

сале за борилачке спортове, чиме ће наш град постати богатији за још један спортски објекат. 

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.  

Купалишна сезона 2021. године се може сматрати једном од успешнијих, када је у 

питању посета, али и побољшање самих садржаја на овом објекту. Након спроведеног поступка 

Јавне набавке на малом базену је постављен велики тобоган, који је веома брзо постао 

најпопуларнији садржај. О томе су најбоље сведочили целодневни редови испред тобогана. У 

сарадњи са извођачем радова тобогани који су до тада били на истој локацији су премештени на 

базене за непливаче, тако да сада и наши најмлађи посетиоци имају лепу разоноду на својим 

базенима. 

Одржана је и традиционална школа пливања у којој је 818 наших младих суграђана у 

четири смене (255, 292, 169 и 96) савладало успешно обуку и прикључило се армији пливача 



УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК 

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2021. годину 
14 

који су управо на базенима савладали тајне пливања. Све службе на базенима су ваљано обавиле 

свој део посла тако да је купалишна сезона била веома успешна у свим својим аспектима. 

 

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 

 

2020. 150,00 
од 19.06. 

3.045 
1598 / / 4.543 

2021. 200,00 
Од 19.06. 

16.086 
22.418 16.802 / 55.306 
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55.306 

 

ЛИСТИНГ КАРАТА ЗА 2021. ГОДИНУ 

дан јун јул август септембар 

01.  609 1.539  

02.  52 629  

03.  42 554  

04.  618 892  

05.  205 29  

06.  859 285  

07.  1.568 731  

08.  1.671 1.530  

09.  948 903  

10.  720 1.069  

11.  1.190 869  

12.  872 968  

13.  1.398 923  

14.  1.467 984  

15.  1.065 1.332  

16.  148 1.183  

17.  41 406  

18.  / 27  

19. 360 / 96  

20. 860 / 267  

21. 650 85 345  

22. 1.319 247 681  

23. 2.552 342 558  

24. 1.787 572 2  

25. 901 1.126 /  

26. 730 393 /  

27. 1.690 1.213 /  

28. 1.229 1.280 /  

29. 1.909 1.088 /  

30. 2.099 1.051 /  

31.  1.548 /  

укупно: 16.086 22.418 16.802  

 

УКУПНО ПРОДАТИХ КАРАТА: 
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КОШАРКАШКА ХАЛА КРАЈ МОРАВЕ 

 

 Овај стари и легендарни спортски објекат је од почетка 2021. године у власништву града 

Чачка. Одлуком Скупштине града поверен је на управљање Спортском центру ''Младост''. Без 

обзира што се ради о објекту изграђеном далеке 1969. године, он је у веома функционалном 

стању и у њему се одигравају утакмице највишег регионалног ранга такмичења АБА лиге. Халу 

поред КК Борац користе и остали кошаркашки клубови из нашег града за тренинге и 

одигравање утакмица, тако да је итекако експлоатисана. Подсећамо да је реч о КК Железничар, 

КК Чачак 94, КК Младост и ЖКК Ча Баскет. Поред кошарке у хали крај Мораве се одржавају и 

друге спортске манифестације. У склопу овог спортског објекта раде и теретана која је доступна 

грађанима Чачка, као и спортска амбуланта. 

 Град Чачак планира да у наредном периоду уложи одређена финансијска средства у 

реконструкцију овог легендарног спортског објекта, чиме би он постао још условнији за 

бављење спортом, пре свега кошарком.  

 

ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ 

У склопу Спортског центра „Младост“ налазе се и терени за мале спортове. Терени за 

рукомет, мали фудбал, кошарку и одбојку су опремљени неопходним реквизитима. Сви су 

осветљени и на располагању су спортистима 24 сата. Како је пре две године урађена 

реконструкција терена за кошарку и одбојку, када је стари асфалт замењен гумираном подлогом 

најновије генерације, током маја 2020. године урађена је и реконструкција терена за рукомет. 

Након дужег низа година постављена је нова асфалтна подлога, тако да и овај терен попут оних 

за одбојку и кошарку испуњава све услове за бављење спортом и рекреацијом. Сам рукометни 

терен је оивичен стазом од бехатона који је раније био постављен на градској плажи. 

Ови спортски терени су били веома посећени у 2021. години и користе се фактички 9 до 

10 месеци годишње. Поред свакодневног рекреативног бављења спортом, терени су били 

поприште масовних спортских догађаја попут Спортских игара младих, кошаркашког кампа 

''Малина'', манифестације Полиција у спорту, као и великог броја хуманитарних и меморијалних 

турнира у малом фудбалу, баскету, одбојци... 

 

АТЛЕТСКИ СТАДИОН 

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

битног спортског објекта. У 2020. години Чачак је добио модеран атлетски стадион. 

Постављена је гумирана подлога најновије генерације, урађена је потпуно нова расвета 

целог стадиона, уређене су зелене површине, обележена борилишта... 
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Од тренутка отварања атлетског стадиона за кориснике 19.јуна 2020. године, њихов број 

још једном потврђује о каквом капиталном спортском објекту је реч. Установа је организовала 

24-часовно дежурство, док сам атлетски стадион има радно време. Приметно је да и корисници 

у великој мери поштују кућни ред, тако да сматрамо да упркос великом броју корисника, 

заједничким напорима овај објекат можемо максимално сачувати за генерације које долазе. 

При крају 2020.године урађена је реконструкција прилаза атлетском стадиону и изградња 

нове јавне чесме, тако да је ова целина у потпуности добила нови изглед и функционалност. 

У 2021. године је на улазу постављена електронска капија. Податак да се око 4000 наших 

корисника пријавило за бесплатне картице говори у прилог чињеници да је атлетски стадион 

капиталан спортски објекат и права жила куцавица спортског центра. 

ТЕРЕН ЗА ФУДБАЛ 

Терен за фудбал одржава се 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, направљен је травнати терен димензија 50х70 

метара који користе школе фудбала.  

Терен поседује систем за заливање који користи воду из Западне Мораве, као и трибину 

за гледаоце. 

У 2021. години је око овог терена урађена нова ограда. Сам терен је постао безбеднији за 

кориснике, а простор око њега далеко лепши и функционалнији. 

 

ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ 

Први тениски терени у нашем граду су направљени седамдесетих година прошлог века 

на простору Спортског центра „Младост“. Комплекс од четири терена са шљаком представља 

праву тениску оазу за поклонике белог спорта. 
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После неколико година у којима овај садржај није на прави начин оправдавао своје 

постојање, 2021. године је доживео праву ренесансу. У сарадњи са тениским клубом 

„Борац“терени су поново ''оживели'' тако да је бели спорт био актуелан од раних јутарњих до 

касних вечерњих часова. 

ГРАДСКА ПЛАЖА 

Чачак је један од ретких градова који се може похвалити да му река протиче кроз само 

језгро. Већи део простора Спортског центра „Младост“ се налази у приобаљу реке Западне 

Мораве. У летњем периоду се спуштањем устава на рекреативној брани формира језеро уз који 

је градска плажа. По неколико хиљада Чачана сваког дана током лета спас од жеге управо 

налази на градској плажи.  

У 2020. години средствима Града Чачка урађена је реконструкција комплетног простора 

градске плаже. Овај део града постао је један од најлепших, са потпуно новим архитектонским 

решењима. Некадашње земљане и поприлично неуређене површине су покривене бехатоном, а 

оно што је посебно битно напоменути задржане су и проширене зелене површине. У току 

реализације пројекта реконструкције градске плаже није уклоњено ниједно стабло столетне 

шуме која свакако краси овај део града. 

Половином јуна 2021.години је спуштањем устава формирано језеро и званично је почела 

купалишна сезона. Била је јако успешна, а овај простор је посебно био посећен у вечерњим 

сатима, тако да се с'правом може рећи да се Чачак током летњих месеци ''преселио'' на Мораву.  

Крајем године су почели и радови на изградњи модерног паркинга поред градске плаже. 

Завршетком ових радова заокружиће се целина која је својом лепотом и садржајима постала 

централни део нашег града.  
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КЛИЗАЛИШТЕ 

Клизалишна сезона почела је 28.12.2021. године и трајала до 31.01.2022. године. Без 

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

функцији. На клизалишту је од 28.12.2021. до 31.12.2021. продато 463 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.  

По трећи пут је у сарадњи са школицом спорта ''Каспер'' одржана и седмодневна 

бесплатна школа клизања која је окупила преко 50 полазника. 

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 користи се 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. 

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 2021. године урађен огроман помак када је у питању 

одржавање постојећих, односно изградња и реконструкција нових садржаја. Поред великог 

броја игралишта која су у претходне три године изграђена или реконструисана (градски парк, 

поред градског базена, у склопу комплекса градског стадиона, насеље Алваџиница поред ''Роде'', 

насеље Авенија 1), у 2021. години је спортски центар ''Младост'' имао изузетну активност када је 

у питању побољшање инфраструктуре намењене најмлађима на територији града Чачка. У 

години за нама наша установа је изградила шест нових дечјих игралишта на следећим 

локацијама: 

- Месна заједница Сајмиште 

- Раскрсница Немањине и Обилићеве улице 

- Код ОШ ''Ратко Митровић'' 

- Индустријска зона 

- Насеље Обреж 

- Месна заједница Лозница 

Спортски центар ''Младост'' се стара о свим овим игралиштима и редовно их одржава.  
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ПАРК ЗА ПСЕ 

Увиђајући потребе великог броја наших суграђана који имају кућне љубимце, на 

простору Установе је у мају 2020. године изграђен парк за псе. Овај садржај Спортског центра 

Младост се налази у непосредној близини Западне Мораве. Повезан је пешачком стазом, тако да 

је приступачан бројним корисницима, чији кућни љубимци имају сада свој кутак. 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

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

манифестација, по којима је наш град такође препознатљив.Такође није одржан и велики број 

турнира и спортских манифестација које је из године у годину организационо помагао Спортски 

центар ''Младост''. 

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. 

Због у то време веома озбиљне и компликоване пандемијске ситуације пливање за Часни 

крст 2021. године није одржано. Оваква одлука је била у сагласности са препорукама Радног 

тима и Кризног штаба. Верски део манфестације је одржан. 

 

ЧАЧАНСКИ ПОЛУМАРАТОН 

Једна од спортско рекреативних манифестација која је одржана у 2021. години је трећи 

Чачански полумаратон. Спортски центар ''Младост'' је био један од носилаца организације овог 

великог и масовног спортског догађаја. Трећи Чачански полумаратон је одржан на градским 

улицама, а рекреативци и активни атлетичари су се надметали у неколико дисциплина. Сама 

организација овог такмичења је добила похвале од бројних гостију и представника Српског 

атлетског савеза, а само такмичење је одржано уз придржавање епидемиолошких мера како 

учесника тако и гледалаца,  које су биле на снази 26.септембра. 

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 на Градском тргу и 

улицама Чачка била пун погодак и немамо никакву дилему да смо послали још једну лепу слику 

из нашег града. 
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ПЛИВАЧКИ МАРАТОН 

 На програму су две пливачке трке и то трка задовољства „Боривојева табла“ на стази 

дугој 500 метара и главна трка на стази дугој 2.500 метара. Традиционална пливачка 

манифестација на велики православни празник Илиндан ће се и даље одржавати под 

организацијом наше установе и у сарадњи са Пливачким клубом Чачак и ТО Чачак. 

 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОЈЕ СМО ОРГАНИЗАЦИОНО ПОМОГЛИ 
 

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР АЛЕКСАНДАР ЈАЋИМОВИЋ 

Заједно са ФК „Чачак 94“ у суботу 19.јуна на терену Спортског центра „Младост“ код 

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

преминулог суграђанина, Александра Јаћимовића. На турниру је учествовалошест екипе: 

домаћин ФК Чачак 94, ФК Црвена звезда, ФК Борац, ФК Синђелић Београд, Шумадије из 

Крагујевца и Такова из Горњег Милановца. 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 12.маја. Одржана су масовна такмичења младих 

спортиста од 7 до 15 година у следећим дисциплинама: шаху, стоном тенису, тенису, баскету, 

малом фудбалу, између две ватре, одбојци и одбојци на песку. 

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

дечака и девојчица.  
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ТУРНИР У БАСКЕТУ 3 на 3 

Наша установа је у сарадњи са идејним творцем турнира, нашим суграђанином Вуком 

Обрадовићем, организовала турнир у баскету. Занимљиво је да се Турнир у баскету одржава 

фактички у два издања. Најпре се током зимског распуста у спортској хали Младост одржава 

турнир у баскету свих узрасних категорија, док је током августа на отвореном терену СЦ 

Младост слична манифестација са великим бројем учесника. 

 

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

организацији још великог броја приредби спортског рекреативно-туристичког карактера у 

нашем граду.У 2021. години по први пут на простору Парка младости је одржан ''Цуг фест. Реч 

је о манифестацији која је окупила велики број посетилаца и на којој су се у богат музички 

програм представили бројни чачански угоститељи. Лепа идеја за коју верујемо да ће прерасти у 

традицију и коју ће наша Установа здушно подржати.  

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 – scmladost.rs 
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yCTAHOBA 3A OI43I4IIKy KyJITyPy CIIOPTCKII UEHTAP,,MJIMOCT" TIATIAK

3AKJbITIIAK

Vcr:anosa sa lpusu.rry Kynrypy Cnoprcxra rIeHTap "Mrar{ocr" je4ua je oa perKr{x ycrarroBa
roja paau cnrx 365 xallray roAlIH[I. Ees o6srpa Ha BpeMerrcKe ycnoBe, go6a 1La*aLrJrLr roAr.rHe, o6jexrr
Cuoprcror ueHTpa "Mrar{ocr" cy Ha pac[onararry 6pojuurra Kopr,rcrrr4rluMa.

flpea BaMa ce HaJIa3lr raseeurraj o flocJroBar;y Cnoprcxor rIeHTpa "MraAocr" sa 2021. roAr.ruy.
Moxeruo ca 3aAoBoJbcrBoM pehra ga crroprcKrr rIeHTap Lr3 [a*a y,uan loluja r{oBy A[MeHsrajy. Mnoro
rIo3lITIlBHor ce AertraBano 14 Aeuranahe ce y KaKo MHou{ raxy najnelrreM ,qeJry Harrrer rpaga. fpa,4
r{asar je :anpmetroM BeJr}rKI{x uunec:rraquja xoje rarrajy ArapexTar{ yruqaj Ha Harry ycraHoBy, lo6uo
jetan ypefeu r rpener croprcKrr rleurap, roju ua-uo lpaAoea y Cp6t4uuwa.

Hra eenlrrra npo6nelru ca rojunaa ce cyoqaBa rleno qoBeqauerBo Hac Hr4cy oMenu ra y
ryp6y;reuruoj 2421. ro4{Hr{ HarIpaB}IMo HoB}r }Icropax. Caru [orJreA Ha arnercKr{ cra,u{ou, lpa4cKy
-fIJIalIty, KoMrIJreKc fpaAcnor cra,qr4oua r,r ocrarre caApxaje crnapajy cJrlrKy 3aAoBoJlcrBa ypa$enrvr.
Yjeano o6an*yjy Aa u y HapeAeHoM replro4y 4ajeuo croj rvrarcraM.rJrurr Aorrplruoc AaJbeM pa:nojy
croprcKe uu(ppacrpyrrype, a caMr4M rr4M r4 AarreM pa:eojy Hamer rpa.Aa.

O toue naj6omy oqeny aaje 6poj Hulrrrr{x ilocerr{naqa r,r Kopr.rcnlrKa, xoju 6e: o6supa na
BpeMeHcKe ycnoBe pacTe r43.{aHa y Aan.

B.A. AI{PEKTOP

Cnopmor Fpwma,,Mra4ocr"

Maruja EparyreLzh

rrpeAceAHr{K Vupanuor

I4BELTITAJ O IIOCJIOBAITy 3A2021. roAraHy
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+. zo t2roa
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Ha lll ceAHHql4 o4plxaHoj 28.04.2022. roguue, ynpaBHV oq6ap Cl-[ ,,Mra4ocr"
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