
Република Србија 
ГРАД ЧАЧАК 
Градско веће 
Број: 06-217/2022-III 
20.децембар 2022. године
ЧАЧАК

СКУПШТИНА ГР АДА ЧАЧКА 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. Закон, 47/2018 и "111/2021 - др закон) и 
члана 84. Статута града Чачка (,,Сл.лист града Чачка" бр. 6/2019), 

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 20. децембра 2022. године, 
утврдило је 

ПРЕДЛОГ 
ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 

И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 
СПОРТСКИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ" ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 

па предлаже Скупштини да донесе 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 

И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 
СПОРТСКИ ЦЕНТ АР "МЛАДОСТ" ЧА ЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 

у тексту који је достављен одборницима за седницу Скупштине. 

Известилац на седници Скупштине је Матија Братуљевић, директор Установе за 
физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак. 
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ГРАДСКОГ ВЕЋА 
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На основу члана 54. став 1. тачка 44. Статута града Чачка (,,Сл. лист града 
Чачка" бр. 6/2019) и члана 6. Одлуке о оснивању Установе за физичку културу 
Спортски центар "Младост" Чачак (,,Сл.лист општине Чачак" бр. 5/92, 8/2002 и 2/2005 
и "Сл. лист града Чачка" бр. 3/2013), 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној _ _ _ _ _ ___ , донела Је 

ОДЛУКУ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

СПОРТСКИ ЦЕНТ АР "МЛАДОСТ" ЧА ЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 

1 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и Финансијски план У станове за физичку 
културу Спортски центар "Младост" Чачак за 2023. годину, који је донео Управни 
одбор У станове за физичку културу Спортски центар "Младост" Чачак, на седници 
одржаној 13. децембра 2022. године, број 547/2. 

п 

Ову одлуку објавити у "Службеном листу града Чачка". 

СКУПШТИНА ГР АДА ЧАЧКА 
Број: ____ _ __ _ 

ПРЕДСЕДНИК 
Скупштине града Чачка, 

Игор Трифуновић 
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ГРАД ЧАЧАК 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА 

Предмет: Програм рада и финансијски план за 2023.годину Установе за физичку 

културу Спортски центар "Младост" Чачак 

Управни одбор Спортског центра "Младост" је на седници одржаној 22.11.2022.године 
усвојио предлог Програма рада и финансијски план за 2023.годину и доставио 
оснивачу. Након усклађивања са предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 
2023.годину, Управни одбор Спортског центра "Младост" је на седници одржаној 
13.12.2022.године а усвојио Програм рада и финансијски план за 2023.годину. 

У прилогу Вам достављамо: 

Одлуку Управног одбора Спортског центра "Младост" о усвајању Програма 
рада и финансијског плана за 2023.годину бр. 547/2 од 13.12.2022.године 

- Програм рада и финансијски план за 2023.годину Установе за физичку културу
Спортски центар "Младост" Чачак бр. 548 од 13.12.2022.године

У Чачку, 14.12.2022.године 
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На основу чл. 14 Статута, Управни одбор СЦ" Младост" Чачак је 
на IX седници 2022. годю-m, одржаној 13.12.2022. године, донео 

ОДЛУКУ 

У свај а се Програм рада и финансијски план У станове за физичку 
културу Спортски центар "Младост" Чача.1< за 2023. годину. 

У Чачку, 13.12.2022. 
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УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ" ЧАЧАК

УВОД 
О УСТАНОВИ 

У станова 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 

56.1 О -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 

4 7 .11 -трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима 

и дуваном 

4 7 .19 -остала трговина на мало у продавницама 

47.99-остала трговина на мало изван продавница 

Од дана оснивања Спортски центар "Младост" један је 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. 

Одлуком Скупштине града Чачка Установа за физичку културу Спортски центар 

"Младост" је добитник Децембарске награде за 2020.годину, што још једном показује успешност 

рада у претходном периоду, а уједно представља и обавезу за године које су пред нама. 

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. годину 



УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ" ЧАЧАК

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 

МИСИЈА 

Основна делатност установе је пружање услуга грађанима у области спорта, физичке 

културе и рекреације, на стручан и квалитетан начин, у складу са инфраструктуром којом 

располаже. 

Приоритет у раду Спортског центра "Младост" представља развој спортске 

инфраструктуре, стварањем све бољих услова за бављење спортом и рекреацијом грађана свих 

доби. Такође, битан аспект је и пружање услуга активним спортистима свих спортских грана, 

стварањем оптималних услова за развој врхунског спорта. У том циљу се улажу сва 

расположива и планирана финансијска средства, технички и кадровски капацитети како би 

спортска инфраструктура била у што бољем стању. 

Спортски центар "Младост", поред пружања стручно-техничке подршке у бављењу 

спортом напред наведених категорија грађана, је носилац и других спортско-рекреативних 

манифестација на подручју града Чачка. 

Да Спортски центар "Младост" посебно води рачуна о најмлађима илуструје податак да 

већ годинама своје капацитете бесплатно пружа за одржавање школских такмичења, и одвијање 

наставе физичког васпитања. 

Обим посла и обавеза запослених у СЦ "Младост" се из године у годину повећава, што 
представља јасан циљ оснивача да што већи број грађана има услове за здрав живот као 

неопходност свакодневнице у којој живимо и радимо. 

ВИЗИЈА 
Визија Спортског центра "Младост" је да буде синоним за успешно предузеће (установа) 

које стално поставља више стандарде у области спорта, рекреације, физичке културе, забаве, 

културе и које, не само да уводи нове навике и трендове, него их предвиђа и креира, односно да 

буде синоним за установу која послује у дослуху са временом и потребама својих корисника, а 

то су сви грађани Чачка. У том циљу се. константно "ослушкују" потр.ебе и жеље rрађана Чачка, 

који својом активношћу и временом проведеним на простору и објектима Установе доказују да 

смо на правом путу. 

ЦИЉЕВИ 
Основни циљ Спортског центра "Младост" је пружање што бољих услуга својим 

корисницима у области спорта, рекреације и физичке активности, при том водећи рачуна о 
интересима корисника и о интересима саме установе. 

Спортски центар "Младост" планира да у наредним годинама настави тренд побољшања 
својих понуда кроз ревитализацију спортских терена и објеката, али и проширења садржаја који 
ће бити доступни свим корисницима. У сарадњи са оснивачем, Републиком и друштвено 

одговорним компанијама радиће се на реализацији нових пројеката како би Чачак из године у 
годину постајао што јачи спортски центар, али превасходно град у коме ће се житељи свих 
генерације развијати у стилу спорта и здравог духа. 

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. годину 
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ЗАСНОВАНОСТ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА НА 

ЗАКОНСКИМ И ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА 

Програм рада Установе за 2023.годину сачињен је на основу следећих аката: 

Закона о спорту 

- Закона о раду
- Закона о јавним набавкама
- Закона о платама у државним органима и јавним службама
- Закона о приватном обезбеђењу
- Закона о запосленима у јавним службама

Статута У станове за физичку културу Спортског центра "Младост" Чачак
- Правилника о организацији и систематизацији послова у Спортском центру "Младост"
- Колективног уговора

Правилника о организацији буџетског рачуноводства

Система финансијског управљања и контроле
- Правилника о безбедности и здрављу на раду
- Правилника о заштити од пожара
- Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања
- Правилника о раду купалишних објеката Спортског центра "Младост" Чачак
- Одлуке Скупштине општине Чачак о оснивању У станове за физичку културу Спортски

центар "Младост" Чачак бр.5/92 од 17 .07.1992.године са изменама и допунама од

05.07 .2002.године.

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. годину 
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УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ" ЧА ЧАК 

МАТЕРИЈАЛНА ОСНОВА 

Спортски центар "Младост" се углавном простире на десној обали реке Западне Мораве 

и располаже објектима отвореног и затвореног типа, као и слободним зеленим површинама од 

Градског стадиона до пешачког моста. Поред тога у склопу Спортског центра "Младост" су и 

објекти спортске хале "Младост", Соколског дома и кошаркашке хале крај Мораве. 

ОБЈЕКТИ КОЈИМА РУКОВОДИ СПОРТСКИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ" 

СПОРТСКА ХАЛА "МЛАДОСТ" 

После вишедеценијске тежње чачанских спортиста наш град је коначно 2005.године 

добио спортску дворану. Утакмицом рукометних репрезентација тадашње Србије и Црне Горе и 

Словеније спортска хала "Младост" је свечано отворена у октобру 2005.године. Од тада је дом 

чачанских рукометаша, кошаркаша, одбојкашица, фудбалера и осталих спортиста. Уз редовна 

такмичења, у спортској хали "Младост" су одржане бројне међународне спортске приредбе, 

посебно из борилачких спортова. Поред спортских манифестација у спортској хали "Младост" 

се одржавају и други масовни скупови. Спортска хала "Младос't" је условна за одигравање 

утакмица по међународним критеријумима, а капацитет је 1000 места за гледаоце. У склопу 

хале је и фитнес центар који је опремљен справама и машинама за вежбање новије Fенерације. У 

склопу хале раде и амбуланта Дома здравља Чачак, као и апотека Апотекарске установе Чачак, 

што је веома битно за бројне житеље овог дела града. 

Након периода обележеног пандемијом Ковид-19 и у коме се на прави начин показала и 

друга јако битна улога овог објекта, спортска хала Младост се вратила свом основном деловању. 

И у наредној години је планирано да "плава хала" буде један од главних стожера дворанских 

спортова. У том -циљ-у ће се -и даље предузима-ти све неопходне радње да хала функционално 

пружи све услове огромном броју спортиста разних спортских грана. 

СОКОЛСКИ ДОМ (СОКОЛАНА) 

Богати трговци града Чачка започели су 1912. године изградњу Соколског дома. Објекат 

је завршен 1925. године када је поклоњен граду. Од тада па до краја осамдесетих година у њему 

су Чачани вежбали гимнастику, борилачке спортове, дизали тегове. Спортски центар "Младост" 

се стара о згради Соколане, коју данас поред ученика Економске школе, користе и бројни 

чачански спортисти. У дворишту Соколане се налазе и отворени терени за мали фудбал и 

кошарку који су недавно реконструисани. Објекат Соколског дома је под заштитом државе. 

Планирано је да у наредној 2023.години Соколски дом буде претворен у Музеј кошарке, 

што ће представљати јединствено место на коме ће бројни Чачани, али и гости нашег града бити 

у прилици да се упознају са историјатом спорта који је прославио Чачак. 

За одвијање спортских активности клубова и реализацију наставе физичког васпитања 

Економске школе ће бити нова сала за борилачке спортове, чија је изградња при самом крају, а 

која се налази у дворишту Соколског дома. 

КОШАРКАШКА ХАЛА КРАЈ МОРАВЕ 

Један од најстаријих спортских објеката у граду, изграђен далеке 1969.године, је крајем 

2020.године пребачен у својину града Чачка. Одлуком Скупштине града Чачка овај спортски 
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објекат је поверен на управљање Установи за физичку културу Спортски центар "Младост". 

Овом одлуком делокруг рада наше У станове се проширио и Спортски центар "Младост" има 

далеко веће обавезе. Реч је о старом спортском објекту за који је град Чачак у перспективи 

предвидео детаљну реконструкцију, чиме би сама хала била условна за одигравање утакмица 

највишег ранга у кошаркашком спорту. Уз све селекције КК Борац халу користе и остали 

кошаркашки клубови из нашег града(Чачак 94, Железничар, Младост и ЧА Баскет), тако да се 

може рећи да су капацитети максимално попуњени и да се тренажни и такмичарски процеси 

спроводе од раних јутарњих, па до касних вечерњих часова. У 2022.години је извршена 

реконструкција подлоге, која је сада у много бољем стању и условна је за одигравање утакмица 

највишег регионалног ранга такмичења. 

Хала се свакодневно одржава и у складу са могућностима се побољшавају сами услови за 

одвијање тренажног процеса и одигравање утакмица. Свесни велике обавезе која нам је 

поверена, сматрамо да смо својим кадровским и техничким капацитетима већ показали да 

можемо да одговоримо овом новом и захтевном задатку, посебно из разлога што се у хали крај 

Мораве одигравају утакмице највишег регионалног кошаркашког такмичења. 

ГРАДСКИ БАЗЕН 
Чачак је 1977 .године добио градске базене. Прво су изграђени олимпијски базен (25х50 

метара) и мали базен (25х12 метара). Већ више од четири деценије градски базени су омиљено 

стециште хиљада грађана Чачка, али и околних места. С обзиром на потребе које из године у 

годину расту, комплекс базена је проширио своје садржаје, а самим тим и понуду. У протеклих 

неколико година изградњом два базена за непливаче одвојен је део намењен најмлађим 

посетиоцима, тако да градски базен у Чачку сада у понуди има четири купалишта. 

Градски базен у Чачку има и све пратеће садржаје попут гардеробног, угоститељског, 

медицинског и санитарног дела. Набављен је и велики број лежаљки, тако да посетиоци базена 

имају неупоредиво боље услове за овај вид рекреације и разоноде. У 2022.години је урађена 

реконструкција и фарбање малог базена, а у плану је да се и у години пред нама даљим 

улагањима створе још бољи услови за бројне посетиоце. 

Уз свакодневни рад током купалишне сезоне, на градском базену се већ годинама 

успешно спроводи школа пливања, али и манифестације на води. 

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 целог простора градске 

плаже. Овај део града је постао 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. 
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У склопу зграде градског стадиона постоје четири угоститељска локала која су под 

закупом, а цео процес издавања спровео је Град Чачак. Сви локали имају летње баште на којима 

су изграђени типски шанкови, што представља једну сасвим нову и лепу целину. 

У 2022.години је завршена изградња паркинга на прилазу градској плажи из правца улице 

Илије Гарашанина. Тиме је решен дугогодишњи проблем овог дела градске плаже, а сам 

комплекс је заокружен у једну изузетно лепу и функционалну целину. 

ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ 

АТЛЕТСКИ СТАДИОН: Чачак је 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. Поседује сва атлетска борилишта и уз активне спортисте га користе 

бројни рекреативци. После дужег низа година 2019.године, финансијском подршком града 

Чачка је почела генерална реконструкција овог спортског објекта. Упркос великим проблемима 

проузрокованих објективним разлозима (пандемија Ковид-19) радови су завршени у јуну 

2020.године. 

У 2021.години је у потпуности реконструисан сам улаз на атлетски стадион. Уређен је 

прилаз стадиону и изграђена је нова портирница уз инсталирање електронске контроле улаза на 

стадион. До сада је око 5000 наших корисника преузело бесплатне идентификационе картице 

које користе приликом уласка на атлетски стадион. То је у великој мери потпешило поштовање 

кућног рада па се сама атлетска стаза користи на прави начин уз одлично одржавање. У станова 

је организовала 24-часовно дежурство, тако да корисници у сваком тренутку могу да се обрате 

за сваку врсту помоћи радницима СЦ "Младост" .. 

ТЕРЕНИ ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ: Ови терени који се налазе уз сам градски бедем 

представљају већ деценијама омиљено место за рекреативно и такмичарско бављење кошарком, 

одбојком, рукометом и малим фудбалом. Подсећамо да терени за кошарку и одбојку имају 

гумирану подлогу најновије генерације, док је рукометни терен пре две године "пресвучен" 

новом асфалтном подлогом. Управо на овим теренима је у 2022.години одржан велики број 

турнира у баскету и малом фудбалу, као и кошаркашки камп "Малина", Спортске игре младих, 

финале Сеоских спортских игара Србије, турнири "Полиција у спорту" ... 

И у 2023.години је већ планиран велики број спортских манифестација који ће се 

одржати управо на овим теренима, а поред такмичарског ће имати и меморијални, односно 

хуманитарни карактер. 

ТЕРЕТАНЕ НА ОТВОРЕНОМ: Омиљена вежбалишта бројних грађана Чачка се налазе 

у непосредној близини реке Западне Мораве. Прва теретана на отвореном је опремљена 

справама на којима се вежба сопственом снагом, док је нова теретана са модерним справама дар 

компаније "Ауто Чачак Комерц" и отворена је у марту 2017.године. У 2019.години је стара 

отворена теретана реконструисана. У договору са бројним корисницима додате су нове справе, а 

уместо бетонске подлоге због безбедности корисника постављена је гумирана подлога са 

ивичњацима. 
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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. 

После неколико година у којима овај садржај није на прави начин оправдавао своје 

постојање, ове 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. Уз бројне рекреативце тениске терену су користили и млади талентовани 

играчи који су учествовали на пар међународних турнира. И у наредној години је план да се 

терени пре свега одржавају и пруже добре услове бројним поклоницима тениса. 

ФУДБАЛСКИ ТЕРЕН: У склопу отворених терена у Спортском центру "Младост" 

постоји и фудбалски терен. Користе га бројни чачански фудбалски клубови који немају своје 

терене за тренинге и одигравање првенствених утакмица. Уз фудбалски терен је направљен још 

један димензија 50х70 метара кога углавном користе млађе категорије. У 2019.години, на 

бедему који се пружа између фудбалског терена и атлетске стазе, постављена је трибина са 

седиштима која гледаоцима омогућава боље услове за праћење утакмица. Иза голова на оба 

терена је постављена заштитна ограда, која је због реконструкције премештена са атлетског 

стадиона. У 2022.години је завршена изградња ограде око терена, тако да је сада много више 

безбеднији и функционалнији за све кориснике. Фудбалски терен је опремљен системом за 

заливање, који користи воду из реке Западне Мораве. 

У склопу овог дела простора У станове у 2022.години направљен је још један мини 

фудбалски терен са травнатом подлогом који ће користити најмлађи полазници бројних 

клубова. 

ТРИМ СТАЗА: У шумици надомак градске плаже се налази мини трим стаза. Стаза је 

опремљена препрекама и справама и служи за активно вежбање како активних спортиста, тако и 

рекреативаца. 

ПАРК ЗА ПСЕ: Сагледавајући реалне околности и објективне потребе великог дела 

наших суграђана на простору У станове уз саму реку је у првој половини 2020.године изграђен 

Парк за псе. Овај простор је ограђен и опремљен неопходним справама за псе и користе га 

бројни суграђани који имају кућне љубимце. 

СКЕЈТ ПАРК: Великом жељом и залагањем заљубљеника у овај вид рекреације Чачак је 

2015.године добио и скејт парк. Налази се такође у приобаљу Западне Мораве, осветљен је и 

доступан 24 сата. 

ПАРК МЛАДОСТИ: Дана 7. августа 2019. године је изузетно лепом свечаношћу 
отворен Парк Младости. 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. 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. 

ДЕЧЈА ИГРАЛИШТА: Крајем 2017 .године наша установа је кроз пројекат "Заједници 

заједно" изградила дечје игралиште и теретану на отвореном на Љубић кеју. Са ове временске 
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дистанце се види да је то једноставно био замајац у једној сасвим новој стратегији града Чачка, 

када је у питању брига о најмлађима. 

У међувремену је изграђено или реконструисано преко 40 дечјих игралишта како на 

градском, тако и сеоском подручју. Спортски центар "Младост" се стара о свим овим 

игралиштима и редовно их одржава. Планирано је у договору са градским руководством да се са 

наставком реконструкције дечјих игралишта настави и у 2023.години, како би Чачак добио једну 

заиста широку лепезу оваквих садржаја за наше најмлађе суграђане. Сва игралишта се редовно 

контролишу и одржавају. 

ГРАДСКИ СТАДИОН 

Један од најстаријих и најпознатијих чачанских спортских објеката је Градски стадион. 

Одлуком града Чачка налази се у надлежности Спортског центра "Младост" од 2015.године. 

Капацитета је 5.400 места и на њему првенствене утакмице игра фудбалски клуб "Борац 1926". 

Заједничким средствима Републике Србије и града Чачка стадион је адаптиран уз изградњу нове 

спортско пословне зграде у којој се налази управа Спортског центра "Младост". Стадион је 

урађен по прописима УЕФА, има рефлекторско осветљење и услован је за одигравање 

међународних утакмица. У склопу комплекса Градског стадиона се налазе још три фудбалска 

терена од којих су два са природном, а један са вештачком травом најновије генерације. 

Битно је напоменути да, уз фудбалски клуб Борац 1926, капацитете стадиона користе и 

бројни клубови нижег степена такмичења за одигравање првенствених утакмица. Такође је 

битно рећи да једини терен са вештачком травом у зимском периоду користе бројни клубови за 

спровођење утакмица у припремном периоду. 

Радници техничке службе СЦ "Младост" свакодневно одржавају све терену у склопу 

градског стадиона, што изискује велики напор и ангажовање. Сви терени са природном 

подлогом, односно један са вештачком травом су у беспрекорном стању. 

КЛИЗАЛИШТЕ 

Од 2006. године Чачак има своје клизалиште. Клизалиште ће се по први пут поставити 

на градској плажи Спортског центра "Младост" и представљаће стециште бројних Чачана у 

зимским месецима. За све посетиоце су обезбеђене клизаљке које се бесплатно рентирају уз 

плаћену улазницу. Клизалиште ће ове године почети са радом 17.12. у склопу обележавања Дана 

Града и у функцији ће бити целе зиме. Ове сезоне је планирано.да клизалиште буде на новој 

локацији(градска плажа), а изнајмљено је модерно и савремено клизалиште, што ће у великој 

мери донети на уштеди пре свега електричне енергије, које је изискивало коришћење старог 

клизалишта. 

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА 
Спортски центар "Младост" се финансира из буџета града Чачка и остварује приходе 

пружањем услуга из спорта и рекреације, продајом улазница на базену и клизалишту, 

приходима од издавања термина, донаторством, као и пружањем других услуга из делатности 

установе. Од 2018. године Спортски центар "Младост" нема право на приход од издавања вишка 

пословног простора, већ закупци директно уплаћују средства у буџет града. 

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

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

центру "Младост" је 40 часова недељно, стим што се врши прерасподела посла према потребама 
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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 23 радника на неодређено време и један 

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

сезонских послова (радници на одржавању зелених површина, спасиоци, инструктори пливања, 
лекари). 

Организација обухвата: 

- НАДЗОРНИ ОДБОР има три члана. Мирко Ћурчић (председник) и Милош Јанковић

(члан) су из редова оснивача, а Борко Катанић је представник запослених.
- УПРАВНИ ОДБОР чини пет чланова. Добрило Јојић (председник), Никола Средојевић

и Немања Ђорђевић (чланови) су испред оснивача, а Стефан Петровић и Нада Крљанац

су чланови из редова запослених.
- ДИРЕКТОР УСТ АН ОВЕ је Матија Братуљевић.

СЛУЖБА СПОРТ А 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 РА ЧУН О ВОДСТВА 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.

Квалификациона структура Старосна структура 

Редни 
Број 

број 
Опис Број запослених Опис запослених на 

дан 
1 всс 10 До 30 година 1 

2 вс Од 30 до 40 година 5 

3 вкв Од 40 до 50 година 3 

4 ссс 10 Од 50 до 60 година 13 

5 кв Преко 60 година 1 

6 пк 

7 нк 3 Поосечна стаоост 47,5 
укупно 23 укупно 23 
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Надзорю1 одбор 

Управни одбор 

Директор 

Служба спорта и 
физичке културе 

Правна служба 

Рачуноводство 

•Е{
Служба 

одржавања 

Служба 
обезбеђења 

ПЛАН АКТИВНОСТИ, ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ 

ОДРЖАВАЊА У 2023.ГОДИНИ 
У станова ће као и претходних година обављати редовне активности током свих 365 дана. 

Одржавањем терена и објеката у функционалном стању обезбедиће се услови за неометано и 

свакодневно бављење спортом и рекреацијом свих корисника. Посебно треба напоменути да је 

већина спортских садржща установе доступна корисницима 24 сата. Поред свакодневних и 

редовних активности установа ће пружити помоћ у организацији осталих активности. 

СПОРТСКА ХАЛА "МЛАДОСТ" 
У спортској хали "Младост" се одвијају тренажни процеси клубова дворанских спортова, 

као и одигравање званичних првенствених утакмица. Поред тога у спортској хали "Младост" се 

одржавају такмичења школског спорта и велики број већ традиционалних турнира у фудбалу, 

каратеу, одбојци, рукомету ... Од 2022.године некадашња сала за стони тенис је реконструисана 

у салу за бокс, тако да и такмичари и поклоници "племените вештине" имају свој кутак који 

свакодневно користе за тренинге. Поред спортских клубова спортска хала "Младост" је 

доступна за коришћење и рекреативцима. Хала се може издавати и за одржавање манифестација 

које нису спортског карактера. 

СОКОЛСКИ ДОМ (СОКОЛАНА) 
Најстарији спортски објекат у граду је такође у функционалном стању. Завршетком 

радова на изградњи нове сале за борилачке спортове и наставу физичког васпитања ученика 

Економске школе овщ објекат ће постати јединствени музеј кошарке, не само у Србији већ и ван 

њених граница. Очекујемо да ће Музеј кошарке бити једна од највећих атракција и незаобилазна 

дестинација за све оне који посећују наш град, а наравно и за све житеље Чачка. 

КОШАРКАШКА ХАЛА КРАЈ МОРАВЕ 
Стари легендарни спортски објекат који је дат на управљање нашој Установи последњих 

дана 2020.године. У 2021.години наша Установа је преузела комплетно одржавање и управљање 

овим спортским објектом. Изграђен је нови тоалет за гледаоце урађене су бројне ситније 

адаптације како би хала била условна за одржавање утакмица највишег кошаркашког ранга 
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(АБА лига), као и нижих степена такмичења. Поред свих селекција КК Борац, халу крај Мораве 

редовно користе и остали клубови из нашег града (КК Железничар, КК Чачак 94, КК Младост и 

ЖКК ЧА Баскет). Капацитети хале су максимално искоришћени тако да је радно време овог 

објекта од 7 до 23 часа сваког дана. 

У самој хали је организовано сменско дежурство наших радника, док радници техничке 

службе по потреби раде на санацији кварова и осталих послова везаних за одржавање овог 

објекта. У 2022.години је извршена реконструкција подлоге-паркета, а план је да се и у 

2023.години уз редовно одржавање перманентно улаже у овај објективно најпосећенији 

спортски објекат у граду. 

ГРАДСКИ БАЗЕН 
Објекат који се користи током купалишне сезоне. У последњих неколико година велика 

новина је датум почетка купалишне сезоне где смо, ослушкујући глас наших корисника, капије 

базена отварали раније у складу са временским приликама. Такође је промењено и дугогодишње 

радно време, тако да базени за посетиоце сада раде од 8,30 до 20 часова. Тиме смо свим 

посетиоцима омогућили два и по сата купања више, него што је било претходних година. 

Годинама се спроводи традиционална школа пливања која сваке године "изнедри" преко 600 

нових пливача. У складу са временским приликама наставићемо и традицију ноћног купања, 

која је такође веома популарна, посебно међу чачанским тинејџерима. 

И даље ће се спроводити редовна контрола квалитета воде од стране Завода за јавно 

здравље Чачак. Организоваће се спасилачка и медицинска служба. 

Сигурност купача и имовине се обезбеђује сарадњом са ПУ Чачак, као и ангажовањем 

радника обезбеђења. 

Ново доба и нове технологије изискују увођење новог и брзог интернета за посетиоце 

базена и намера је да се тај "проблем" реши до почетка купалишне сезоне. 

Новим Законом о фискализацији уведен је адекватан начин плаћања дневних, месечних и 

сезонских карата, тако да сви посетиоцу након плаћања услуге добијају фискални рачун. 

Спортски центар "Младост" ће предузети све да се обезбеде услови за још једну успешну 

купалишну сезону, као и обавити све текуће поправке и одржавање система пред сам почетак 

нове купалишне сезоне. 

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. Уз Радничке спортске игре, 
као и Спортске игре младих на отвореним теренима се током године одржава велики број 
хуманитарних турнира у малом фудбалу, баскету и одбојци. 

Терени се редовно одржавају, уочени недостаци отклањају, тако да се увек условни за 
рекреативно и такмичарско бављење спортом. 

АТЛЕТСКИ СТАДИОН 
Садржај Спортског центра "Младост" који је у 2020. години претрпео највеће промене. У 

јуну месецу је завршена реконструкција атлетског стадиона и наш град је добио спортски 

објекат којим се свакако може похвалити. Капије реконструисаног атлетског стадиона су за 

ПРО ГР АМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. годину 



.. 

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ" ЧА ЧАК 

кориснике отворене 19.јуна. Од тог дана у интервалу од 5 до 23 часа атлетски стадион користи 

огроман број корисника. Бројни спортисти и још бројнији рекреативци свакодневно се баве 

спортом управо на атлетском стадиону. 

Основни и примарни задатак у 2023. години када је у питању атлетски стадион се своди 

на редовно одржавање, можемо рећи једног стварно новог објекта, као и организација 

коришћења истог од стране активних и рекреативних корисника. Атлетски стадион је 

"покривен" службом обезбеђења свих 24 сата, а приметно је да се огромна већина корисника 

придржава правила понашања на овом спортском објекту. 

У 2021. години је уређен прилаз атлетском стадиону. Изграђен је потпуно нови плато са 

чесмом на прилазу атлетском стадиону. Такође је изграђена портирница на уласку у стадион, 

где се увек у току 24 сата налази дежурни радник који се стара о реду на стази, али и помаже 

свим посетиоцима у решавању евентуалних проблема. Од половине године се почело са 

увођењем бесплатних чланских карата за кориснике, чиме се води јасна и прецизна евиденција 

свих који користе стазу. До овог тренутка је за електронску картицу аплицирало око 5000 

корисника. 

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. Крајем 2021. године се почело са реконструкцијом овог 

старог фудбалског терена. Урађена је потпуно нова ограда са капијама како би и овај терен био 

још условнији за тренинге и одигравање првенствених утакмица. Терен користе бројни клубови 

нижег степена такмичења, што у великој мери даје "душу" самом терену јер се неретко 

одигравају прави мали градски дербији између чачанских фудбалских клубова. У 2022.години је 

недалеко од овог терена изграђен још један мини фудбалски терен уз саму ограду градског 

базена, намењен најмлађим полазницима бројних чачанских клубова. 

ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ 
Планирано је да се терени као и сваке године пред сезону припреме уређењем подлоге.У 

сарадњи са ТК Борац терени су претходне године на време припремљени и што је најбитније 

знатно коришћенији него претходних година. У плану је и даља сарадња са овим клубом, који је 

својим ангажовањем и коректним односом стекао поверење поклоника белог спорта. 

ГРАДСКА ПЛАЖА 
Одлуком оснивача издавање локала и летњих башти није више у ингеренцији Спортског 

центра "Младост". Након јавног надметања у новембру 2019. године град Чачак је издао локале 

у склопу градског стадиона на период од 5 година. 

Наша установа обавља редовне активности када је у питању купалишна сезона, што 
подразумева организацију спасилачке и медицинске службе, као и одржавање хигијене на 
простору плаже. 

Овај простор, који је за кратко време постао најпосећенији у нашем граду, је под 
ингеренцијом наше У станове, тако да су велики капацитети спортског центра ангажовани на 
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одржавању овог великог и лепо уређеног простора. И у наредној 2023. години је у плану пре 

свега свакодневно одржавање овог простора, како би бројни посетиоци могли да уживају у овом 

прелепом простору, без обзира на доба године. На простору плаже планирано је у 

У 2022.години су завршени радови на изградњи паркинга на приласку градској плажи из 

правца улице Илије Гарашанина. Решен је дугогодишњи проблем паркинга за возила бројних 

посетилаца, али је и заокружена једна изузетно модерна и функционална целина. Сам паркинг 

уз места за возила има уређене зелене површине, пешачку и бициклистичку стазу" 

КЛИЗАЛИШТЕ 

План је да у 2023. години клизалиште као и претходних година буде један од 

најзначајнијих садржаја у току зиме. Средином децембра 2022. године радници СЦ "Младост" 

ће почети са радовима на монтажи новог и савременог клизалишта у делу градске плаже. 

Клизалиште ће ове године почети са радом 17.12. у склопу обележавања Дана града Чачка и у 

функцији ће бити целе зиме. 

За разлику од претходних година за потребе овосезонске клизалишне сезоне је 

изнајмљено ново и савремено клизалиште, које у односу на старо ради по новој и далеко 

рентабилнијој технологији. У новом и лепом амбијенту градске плаже посетиоци ће имати 

додатне садржаје, а само функционисање клизалишта би требало да донесе пре свега велику 

уштеду када је у питању потрошња електричне енергије, али и свих осталих пратећих 

активности везаних за овај садржај У станове. 

ГРАДСКИ СТАДИОН 

Овај спортски објекат се користи и уједно одржава у функционалном стању за 

одигравање фудбалских утакмица највишег ранга такмичења. 

Спортски центар "Младост" Чачак ће у 2023. години свакодневно вршити одржавање 

свих садржаја у оквиру комплекса Градског стадиона, а подсећамо да се ради о три терена са 

природном подлогом, као и терена са вештачком травом и мини пич терена за најмлађе .. 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

Бројне спортске, културне, меморијалне и хуманитарне манифестације које су одржане у 

2022. години су протекле у најбољем реду и потпуно су оправдале своје постојање. У колико 

услови буду дозвољавали Спортски центар "Младост" ће у 2023. години организовати 

планиране и традиционалне манифестације. 

БОГОЈАВЉЕЊЕ 

Духовно спортска манифестација која се одржава сваке године на Богојављење 19. 
јануара обновљена је после 52 године, односно 2005. године. Ове године одржаће се по 18. пут. 
Из године у годину учествује све више пливача свих узраста уз присуство више хиљада 
гледалаца. 

Одржава се под благословом Српске православне цркве и Владике Жичког. Покровитељ 
организације је град Чачак,а организатор је Спортски центар "Младост". Суорганизатори су 
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Народни музеј, Полицијска управа Чачка, Дом здравља Чачак, Дом културе, компанија 
"Слобода

"
, ронилачки клуб, коњички клубови и остали добротвори. 

Програм манифестације је следећи: 

Литургија у чачанској цркви 
Литија на релацији Црква - градска плажа у пратњи градског руководства, коњаника, 
војске и полиције републике Србије, деце из вртића, ученика чачанских школа и грађана 
Чачка 
Освећење реке и пливање за Часни крст 
Хуманитарна акција добровољних давалаца крви 
Културно уметнички програм на плажи 
Богојављенска академија у вечерњим часовима уз присуство 500 до 700 гледалаца, у сали 
Дома културе са пригодним програмом културно- верске садржине у трајању од два сата 
и представљање пливача и додела награде победнику. 

Из буџета града Чачка је за ову манифестацију опредељено 1.200.000 динара. 

РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ 

Масовна спортско рекреативна манифестација која је покренута у мају 2017. 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 се одржава на отвореним теренима наше 
установе. 

На теренима Спортског центра "Младост" се одржавају такмичења у малом фудбалу, 
рукомету, баскету, одбојци, атлетици, надвлачењу конопца. У холу Градског стадиона се 
одржава надметање у пикаду и шаху. 

На Радничким спортским играма учествује преко хиљаду такмичара из предузећа јавног 
и приватног сектора. Очекује се с правом да Радничке спортске игре ове године привуку још 
већи број учесника и да побољшањем инфраструктуре буду створени још оптималнији услови за 
даљи развој ове масовне спортске манифестације, која ће верујемо прерасти у традиционалну. 

Из буџета града Чачка за ову манифестацију је опредељено 800.000 динара. 

ДАНИ УРБАНЕ :КУЛТУРЕ (дУК) 

ДУК фестивал одржава се у јуну месецу 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. 

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 ЗОО седећих 
места, што оставља простор за организацију културних догађаја током читавог лета. 
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Као фестивал који претендује да постане један од водећих брендова града сматрамо да 

треба подржати реализацију ове манифестације као одличног примера јавно приватног 

партнерства. 

Фестивал ће се ове године одржати шести пут по реду. Очекује се око 5000 посетилаца, а 

организатори су предвидели три фестивалске зоне. 

Планирано је да се манифестација одржи у два периода. Од 15. до 21.маја на програму је 

ДУК Интро и цртање мурала. Само одсликавање мурала ће трајати седам дана и биће окончано 

21.маја. Завршетак сликања мурала обележиће ДУК Интро, мини музички увод за главни

фестивал који ће се одржати у јулу на коме ће такође бити одржано и такмичење у екстремним

спортовима у скејт парку.

Главни музички фестивал ДУК-а за 2023.годину планиран је у парку Младости од 14. до 

16.јула. Планирано је проширење музичког програма на две фестивалске бине.

У месецима до фестивала планирана су три промотивна догађаја у јануару, марту и мају. 

Поред дневних радионица намењених најмлађима планирана је сарадња са библиотеком, 

интерактивна радионица са архитектонским тимом, као и постављање кампа за посетиоце 

фестивала који долазе са стране. 

ДУК пијаца се показала као одличан продаЈНИ простор и прилика да излажу млади 

чачански дизајнери. 

Из буџета града Чачка за ову манифестацију је опредељено 4.700.000 динара. 

ОТВОРЕНИ-ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ У МОТО КРОСУ 

Спортски центар "Младост" се од 2021. године активно укључио у организацију 

отвореног шампионата Србије у Мото кросу. Реч је о спортској манифестацији са дугом 

традицијом која се већ деценијама одржава на легендарној стази на Јељену. Ми смо као 

Установа препознали важност ове спортске манифестације, као и велики труд и 

ентузијазам људи из Ауто мото спортског клуба Чачак, који већ деценијама успешно 

организују ову манифестацију. Уз велики труд који улажу жеља нам је да са својим 

капацитетима дамо максималан допринос да ова атрактивна манифестација поврати стари 

сјаја и врати се на ниво из седамдесетих и осамдесетих година прошлог века када се на 

Јељену окупљало по неколико десетина хиљада гледалаца. 

Мислимо да је ово спортска манифестација која завређује пажњу свих Чачана и за 
коју смо уверени да ће у перспективи бити подигнута на још виши ниво, посебно ако се у 
обзир узму сјајни резултати чачанскох мотокросиста. 

Из буџета града Чачка за ову манифестацију је опредељено 800.000 динара. 

ЧАЧАНСКИ ПОЛУМАРАТОН 

Спортска манифестација која ће се по пети пут одржати у нашем граду. Великим 
ангажовањем иницијатора, али и СЦ "Младост", ова спортска манифестација је из године у 
годину бивала све боља, чиме је доспела на високу лествицу и по масовности и по квалитету. 

Пети чачански полумаратон ће бити одржан 24.09.2023.године. За предстојећи догађај 
планиран је велики број спортских догађаја, употпуњених са пригодним културним програмом. 
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Овогодишњи полумаратон биће уједно и Државно првенство Србије у овој дисциплини, што 
. свакако даје на значају и важности саме манифестације. Поред главне полумаратонске трке(21 
км) одржаће се и три дечје трке, као и трке рекреативаца на 5 и 1 О километара. Новина је и 
одржавање штафетне трке 4 пута по два круга, која до сада није никада одржана. 

Новину представља и план да се главна трка одржи у вечерњим часовима, а сам догађај 
ће бити употпуњен концертом на градском тргу. 

Из буџета града Чачка за ову манифестацију је опредељено 2.000.000 динара. 

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. 

НОВОГОДИШЊЕ ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА 

Крајем децембра се у спортској хали Младост у А теници одржавају Новогодишње игре 
без граница. Учествују школице спорта из Чачка. Сваке године наша У станова у сарадњи са 
неком од лиценцираних школица спорта организује ово лепо новогодишње дружење деце која 
се надмећу у традиционалним и модерним спортским дисциплинама. 

Спортски центар "Младост" као организатор овог такмичења обезбеђује пакетиће за све 
учеснике. 

МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР АЛЕКСАНДАР ЈАЋИМОВИЋ 
Заједно са ФК "Чачак 94" већ традиционално одржавамо меморијални фудбалски турнир 

"Александар Јаћимовић". На фудбалском терену Спортског центра "Младост" се надмећу екипе 
из свих делова Србије, а самим турниром се чува сећање на нашег трагично настрадалог 
суграђанина. И у 2023. години ће се половином јуна окупити тимови из Србије и учествовати на 
овом турниру. План је да у будућности турнир траје два дана и постане међународни. 

Из буџета града Чачка за ову манифестацију је опредељено 500.000 динара. 

ФЕСТИВАЛ ВИНА 
Манифестација која је на простору градске плаже окупила рекордан број посетилаца. 

Неколико хиљада људи из нашег града, али и окружења је уживало у дегустирању вина бројних 
излагача, али и пригодном музичком програму. Било је то вече за незаборав на градској плажи у 
Чачку. Веома је битно да су на Фестивалу вина своје производе излагали најпознатији 
произвођачи из Србије, али и региона. 
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ЦУГ ФЕСТ 
Специфична манифестација коју су идејно покренули мали произвођачи крафт пива из 

нашег града. На простору парка младости два дана лепог дружења уз пиво, музику и роштиљ. 
Број посетилаца у потпуности оправдава ову идеју, која полако прераста у традицију. 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОЈЕ ОРГАНИЗАЦИОНО ПОМАЖЕМО 

ФЕСТИВАЛ ОДБОЈКЕ 
У сарадњи са одбојкашким клубом "Борац" у априлу организујемо "Фестивал одбојке". 

Турнир се одржава у четири узрасне категорије. Под сводовима хале Младост такмичи се више 
стотина младих одбојкашица из целе Србије. 

СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ 
Малишани у Чачку се на теренима Спортског центра "Младост

" 
друже и такмиче у 

Спортским играма младих. Овај спортски караван који "путује" земљама региона је увек радо 
виђен и у нашем граду. Већ је постала традиција да се надметања одржавају на нашим теренима 
и нема сумње да ће тако бити и у 2023. години. 

ТУРНИР У БАСКЕТУ 3на3 
Наш град, као град кошарке, на добром је путу да добије још један традиционалан турнир 

у баскету. У сарадњи са групом младих кошаркаша на реконструисаном кошаркашком терену у 
2019. години почели смо организацију турнира у баскету 3на3. План је да подржимо 
организацију и у 2023. години, а поред летњег почели смо и организацију Новогодишњег 
турнира у баскету. 

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" да наша установа не пружа сваку врсту подршке. Реч је о великом броју турнира 

званичног, пријатељског, меморијалног или хуманитарног карактера из многобројних спортских 

грана. Спортски центар Младост је већ деценијама технички суорганизатор такмичења из 

система Школског спорта Србије. Простор реконструисане градске плаже даје нам могућност да 

у наредном периоду проширимо број забавних, рекреативних, туристичких манифестација које 

би свакако прошириле нашу понуду. 

ЗИМСКА ЧАРОЛИЈА 

"Селидбом" клизалишта на простор градске плаже стекле су се могућности да се у једном 

лепом и атрактивном амбијенту организују пропратне манифестације, које за циљ имају 

побољшање саме понуде за бројне посетиоце током зимске сезоне. Манифестација "Зимска 

чаролија" ће трајати око 40 дана, фактички од почетка клизалишне сезоне, па до краја јануара. 

Уз сам боравак и клизање на леду посетиоци ће бити у прилици да посете неки од 
штандова на којима ће своје домаће производе излагати искључиво произвођачи из нашег града 
и ближе околине. Поред тога у разним дневним и вечерњим терминима наступаће бројни 
чачански музичари, који ће имати лепу прилику да се представе, а уједно и разгале Чачане 
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својим гласом и нотама. Бројне акције ће имати и хуманитарни карактер, а помоћ ће бити 

упућена онима којима је најпотребнија. 

Цео простор ће биту украшен празничном расветом, а у центру пажње ће свакако бити 

велика новогодишња јелка. 

Циљ ове манифестације је да пре свега бројним посетиоцима оживи најлепши део нашег 

града и у једном сасвим новом зимском амбијенту. 

Из буџета града Чачка је за ову манифестацију опредељено 5.500.000 динара. 

ГАЛЕРИЈА НА МОРАВИ 

Нови садржај на простору Спортског центра "Младост" који пре свега за циљ има 

презентацију културних збивања у нашем граду, али и шире. 

Реч је о простору на отвореном који ће бити прилагођен изложбама слика, фотографија 

фото записа, информација о културним догађајима ... 

Постављањем вертикалних полигона за презентацију, створиће се услови да сам простор 

парка Младости буде обогаћен и културним садржајем. 

За посетиоце ће у склопу Галерије на Морави бити постављен мобилијар за седење који 

ће употпунити дружење са културом у једном лепом и природном амбијенту надомак реке 

Западне Мораве. 

Из буџета града Чачка је за ову манифестацију и припремне грађевинске радове 

опредељено 3.000.000 динара. 
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ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Планом пословања у 2023. години, Спортски центар "Младост" планирао је и реализацију 

одређених инвестиција, које за резултат имају побољшање спортске инфраструктуре у нашем 

граду. 

Дечја игралишта - за реализацију ове инвестиције планирано је 15.000.000 динара. 

На локацијама: Бељина, МЗ Сајмиште/код плавог моста, Бул.Вука Караџића/код Дис-а, 

МЗ Палилула/НИС пумпа. 

Раздвајање мерних места електричне енергије за локале на градској плажи - за реализацију ове 

инвестиције планирано је 2.000.000 динара. 

Набавка и монтажа бехатона на пешачким стазама СЦ "Младост" - за реализацију ове 

инвестиције планирано је 3.600.000 динара. 

Реконструкција тоалета на градском базену - за реализацију ове инвестиције планирано је 

800.000 динара. 

Проширење мреже видео надзора - за реализацију ове инвестициЈе планирано Је 1.000.000 

динара. 

Набавка лежаљки за градски базен - за реализацију ове инвестиције планирано је ЗОО.ООО 

динара. 

Проширење расвете на простору СЦ "Младост" за реализацију ове инвестиције планирано је 

1.200.000 динара 

Израда настершнице на простору СЦ Младост за реализацију ове инвестиције планирано је 

1 .900.000 динара 

Набавка еколошких машина на батерије за кошење траве - за реализацију ове инвестиције 

планирано је 1.820.000 динара. 

Сви објекти Установе су предмет свакодневних радова на одржавању и побољшању стања у 

којима се налазе. Подсећам да је у последњих пар година садржај Спортског центра 

"Младост"обогаћен великим бројем нових објеката. Ту пре свега мислим на Градски стадион 

који је под патронатом У станове, нове теретане и дечија игралишта на отвореном . Сматрам да у 

наредне четири године за Спортски центар "Младост" и даље треба да буде приоритет уређење 

и одржавање градске плаже и приобаља реке Западне Мораве. Сви велики градови се спуштају 

на реке и постају нови центри дешавања. На наведеној плажи у плану је да се у току зиме 

формира клизалиште и манифестација коју смо неформално назвали 
"
Зимска чаролија" са 

пропратним забавним, културним и едукативним садржајем првенствено за наше најмлађе 

суграђане. На реци Западној Морави у плану је формирање купалишта и на левој обали уколико 

законске регулативе буду допустиле наведени садржај, баскет на води и вожња Aqua Cruise 

скутера за најмлађе суграђане. 
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У сарадњи са оснивачем, Републиком и друштвено одговорним компанијама радиће се на 

реализацији нових пројеката како би Чачак из године у годину постајао јачи спортски центар, 

али превасходно град у коме ће се генерације младих развијати у стилу спорта и здравог духа. 

Тениски терен број 4 би требали да осавременимо и претворимо у PADEL терен (савременија 

верзија традиционалног тениса). 

У оквиру Установе у плану је да се поставе два TEGBALL стола (фудбал на бази стоног тениса). 

Сви стари садржаји који су у функционалном стању ће изградњом и монтажом нових 

употпунити јединствену понуду за бројне посетиоце простора Установе, који се налази на 

десној обали Западне Мораве и представља праву оазу здравља, спорта, рекреације и културе. 
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН СПОРТСКОГ ЦЕНТРА "МЛАДОСТ" 

ЧА ЧАК ЗА 2023.ГОДИНУ 

Планирани приходи и примања за финансирање рада установе за 2023.годину 

састоје се из следеliих средстава и извора: 

1301-0004 
411000 

, 412000 

415000 

416000 

421000 

423000 

424000 
425000 

426000 

465000 

БУЏЕТ ГР АДА:Извор 01 

Плате, додаци и накнаде запослених 

Остале дотације и трансфери - буџ. фонд за проф. 
илитаци· и запошљавање особа са инвал. 

таксе 

нски об· екти 
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12.557.130 

2.027.970 

600.000 

150.000 

28.850.000 

31.610.200 

6.500.000 
7.969.800 

10.050.000 

650.000 

349.800 

23.300.000 



., 
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1201-7002 ПА: Престоница културе Србије 2023-ЧАЧАНСКА

РОДНА 

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ УСТАНОВЕ: Извор 04 

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. годину 
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Планирани расходи и издаци за финансирање рада У станове за 2023.годину састоји 

се из следећих средстава и извора 

ПА 1301-0004-ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА 

' 

,,fi 

4211 ОО Трошкови платног промета 
421200 Енергетске услуге 
421300 Комуналне услуге 
421400 У слуге комуникација 
421500 

423200 Компјутерске услуге 
423300 Услуге образовања и усаврш. запослених 
423400 У слуге информисања 
423500 Стручне услуге 
423600 У слуге за домаћинство и угоститељство 
423700 Репрезентација 
423900 Остале опште услуге 

424200 
424300 
424600 

У слуге образовања, културе и спорта 
Медицинске услуге 
У слуге очув.жив.средине и геод. услуге 
Остале специјализоване услуге 

;�.' fie ' ,�--· 

350.000 
17.400.000 
10.000.000 

600.000 
500.000 

зоо.ооо 

о 

1.500.000 
1.330.000 

200.000 
250.000 

28.030.200 

3.000.000 
800.000 

о 

2.700.000 
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500.000 
250.000 17.650.000 
200.000 10.200.000 
70.000 670.000 

200.000 700.000 

оо 

о ЗОО.ООО 

100.000 100.000 
200.000 1.700.000 
400.000 1.730.000 
100.000 зоо.ооо 

100.000 350.000 
850.000 28.880.200 

, 

1.750.000 4.750.000 
200.000 1.200.000 
150.000 150.000 
250.000 3.750.000 
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426200 Материјал за пољопривреду 
426300 Материјал за образовање запослених 
426400 Материјал за саобраћај 
426500 Материјал за очување животне средине 
426600 Материјал за образ., културу и спорт 

Материјал за одржавање хигијене 

Материјал за посебне намене 

JIWШDIPA 

ПА 0401-0003-ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 

2.000.000 

150.000 

2.000.000 

600.000 

2.000.000 

600.000 

2.000.000 

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
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150.000 2.450.000 

зо.ооо 180.000 

400.000 2.400.000 

200.000 900.000 

450.000 2.450.000 

150.000 750.000 

700.000 3.670.000 
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ЗАКЉУЧАК 

У 2022. 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. Завршетком радова на изградњи паркинга поред градске плаже 

заокружена је амбијентална целина целог простора, који својим изгледом, али и 

функционалношћу служи свима на понос. Бројне пешачке стазе, спортски терени и остали 

садржаји представљају јединствену "понуду" свим нашим суграђанима и њиховим гостима да у 

здравом окружењу проведу лепе тренутке бавећи се спортом или на неки други начин утичу на 

здрав начин живота. 

Свесни те чињенице сви запослени у Спортском центру "Младост" пуни одговорности 

очекују нове пословне изазове. Тежња и жеља су нам да посветимо максималну пажњу очувању 

и функционалности постојећих садржаја, али и да из дана у дан у сарадњи са оснивачем радимо 

на побољшавању спортске инфраструктуре града Чачка, а на задовољство свих наших 

суграђана. 

Не можемо побећи од чињенице да живот у савременом добу носи са собом многе 

негативне појаве, које у великој мери утичу на здравље и расположење сваког човека. Због свега 

тога се трудимо да наша У станова буде место где ће сви наши посетиоци наћи свој кутак и кроз 

бављење спортом и рекреацијом имати прилику да превентивно делују у правцу свог здравог 

живота који ће одисати радошћу и срећом. 

Спортски центар"Младост" 

дире 
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Спортски центар "М адост" 

председник У прави одбора 


