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На основу члана 12. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Установе за физичку 

културу Спортски центар Крушевац - пречишћен текст (Службени лист града Крушевца 

бр.6/2010) и члана 25.тачка 3.Статута Установе, Управни одбор Установе на седници 

одржаној 27.11.2020. год., на предлог директора, донео је 

 

Програм рада Установе за физичку културу 

Спортски центар Крушевац  за 2021.годину 

I. УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ 

Установа за физичку културу Спортски центар Крушевац основана је одлуком 

скупштине Града Крушевца 16.02.1977.године. Регистрована је у Привредном суду Краљево 

ради обављања делатности и послова од посебног друштвеног интереса из области спорта и 

физичке културе. Претежна делатност Установе је делатност спортских објеката-9311.  

Установа обавља делатност на начин којим  се обезбеђује квалитетно и под једнаким 

условима, остваривање права грађана и организација у области физичке културе 

Земљиште, зграде и друга средства која су стечена односно која стекне Установа, су у 

јавној својини и користе се за обављање утврђених делатности, у складу са законом 

Град Крушевац поверио је на управљање Установи следеће објекте и непокретности: 

• Хала спортова 

• Сала „Соко“ 

• Тениски терени 

• Покривени базени 

• Отворени базени 

• Бетонски терени 

• Атлетско-фудбалски блок „Радомир Мићић МИЧЕ“ 

• Фудбалски стадион „Младост“ 

Добијењем горе наведених непокретности и објеката Установа  је прихватила и обавезу 

да предузме старање о одржавању и коришћењу капиталних спортских објеката и опреме.  

При изради Програма рада имали смо у виду потребу пружања високог нивоа услуга 

нашим корисницима као и  Стратегију развоја спорта у Републици Србији. 

Генерално План и програм рада Установе за 2021 год. је : 

1. Редовно одржавање спортских објеката у грађевинском и функционалном смислу  

2. Обезбеђење услова за несметано обављање тренажног процеса спортским клубовима на 

територији града Крушевца, 

3. Реализација спортских, рекреативних и едукативних програма, 

4. Организовање спортских такмичења  

5. Стварање услова за извођење и одржавање наставе физичке културе за ученике 

основних и средњих школа са територије града Крушевца, 

6. Давање у закуп и на коришћење инфраструктурних објеката и пословног простора за 

рекреацију, 

7. Давање у закуп објеката за естрадне и забавне програме, 

8. Пружање услуга рекламирања (постављање рекламних паноа и банера), 
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9. Обезбеђивање услова за масовно бављење трећим базичним спортом (атлетика) 

10. Рад на популаризацији до сада недовољно заступљених спортова 

Установа ће у 2021. години остваривати све облике пословне сарадње са другим 

спортским центрима у Републици Србији, Асоцијацијом спортских центара Републике Србије 

чији је члан, као и пословно техничку сарадњу са Факултетима. 

План и програм рада за 2021. годину рађен је на бази предвиђања обезбеђења 

финансијиских средстава за поједине намене, а према Упутству Министарства финансија и 

службе Буџета локалне самоуправе, што је и определило обим активности које ће се спровести. 

II. ПРОГРАМ  АКТИВНОСТИ  И  ИНВЕСТИЦИЈА, РАЗВРСТАНО ПО 

ОБЈЕКТИМА 

Хала спортова 

У току 2021. године у овом објекту биће обезбеђени услови за спортске активности 

следећих корисника: 

• за спортске клубове, чланове Спортског савеза града Крушевца, 

• за кориснике програма рекреације, запослене у привредним друштвима и установама. 

• за Савезе школских организација, основних и средњих школа, 

• за учеснике у програмима културно-уметничког профила и садржаја, ради обезбеђења 

додатних средстава Установи, 

• за учеснике привредних манифестација, изложби и сајмова у периодима по завршетку 

активности спортских клубова. 

• за учеснике државних и међународних такмичења. 

У току ових активности обезбедиће се адекватни технички и хигијенски услови. 

Корисницу су у обавези да плате коришћење објекта по важећем ценовнику Установе. 

Ради испуњења свих наведених активности објекат ће радити свакога дана у времену 

08,00 до 24.00h.  

Сала Соко  

У овом објекту одвијаће се следеће активности: 

• тренинзи  и такмичења гимнастичких клубова,  

• програмске активности Спортског центра, намењене деци предшколског  узраста, 

млађег школског узраста и реализацији школског спорта као полазне основе за 

организовани развој спорта и младих талената, 

• програм корективне гимнастике, 

• програм ритмичке гимнастике, 

• тренажни процес и активност Гимнастичке секције „Соко“, 

Корисницу су у обавези да плате коришћење објекта по важећем ценовнику Установе. 

У току 2021.године планирана је реконструкција, доградња и адаптација сале соко.  

Отворени базени 

У периоду 1. април -  20. мај 2021. године. обавиће се годишњи ремонт машинских 

постројења, електро инсталације, водоводне и канализационе мреже. Рад комплекса отворених 

базена трајаће у периоду 10. јуна - 01. септембра 2021. године у периоду од 10:00-20:00 h. 
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• У току лета унутар овог комплекса организоваће се јавне манифестације забавног и 

културног карактера које могу наћи своје место у летњем амбијенту отворних базена. 

• Средства за покривање трошкова везаних за рад базена обезбедиће се делом и путем 

продаје претплатних и дневних карата физичким и правним лицима 

Корисницу су у обавези да плате коришћење објекта по важећем ценовнику Установе. 

Отворени спортски терени 

Након реконструкције отворених базена у 2016.год отворени спортски терени постали 

су саставни део комплекса, те из тог разлога у даљем периоду користће се првенствено као 

додатни садржај комплекса.  

Корисницу су у обавези да плате коришћење објекта по важећем ценовнику Установе. 

Тениски терени 

Комплекс тениских терена издат је у закуп ТК „Крушевац“ на период од три године, 

самим тим клуб је преузео и обавезу о одржаваљу и издавању тениских терена, а у складу са 

Уговором.  

Комплекс покривених базена 

Комплекс покривених базена чине: олимпијски, средњи и мали базен. Представља 

спортско-рекреативни центар који ради преко целе године. 

Дневни распоред рада одвијаће се према следећем распореду: 

10,00 - 12,00 Основне и средње школе, Полицијска управа Крушевац; Војска 

РС,клубови 

12,00 – 18,00 Грађанство 

18,00 -  22,00 Обука непливача, пливачки, ватерполо, ронилачки клуб и клуб за 

синхроно пливање 

Посебна пажња при реализацији програма рада затворених базена биће усмерена на 

следеће активности: 

• обука непливача и школа пливања свих узрастних категорија са посебним нагласком на 

популације предшколског узраста и ученика нижих разреда основних школа кроз трећи 

час физичког васпитања, 

• реализација програма за потребе Полицијске управе Крушевац и Војске РС, 

• реализација програма клубова:  ватерполо, пливачких, ронилачких и синхроног 

пливања. 

На адекватан начин пружиће се помоћ деци без родитељског старања, организацијама 

које окупљају хендикепирана лица и ратним војним инвалидима.  

Планиран просечан број корисника  затворених базена је око 500 дневно. 

Поред програма и садржаја у пливалишту омогућиће се  паралелно одвијање свих 

пратећих програма у куглани, сали за стони тенис, фитнес центру, сали за борилачке спортове. 

Корисницу су у обавези да плате коришћење објекта по важећем ценовнику Установе. 

За обезбеђење рада затвореног базена током целе године,  са дневном динамиком рада 

од 10 сати, односно годишње 10 месеци са око 3000 часова, нужно је да град Крушевац 

обезбеди средства за енергенте и друге неопходне материјане трошкове. 

За реализацију овог плана потребно је: 

• Израда пројектне документације за реконструкцију зграде покривених базена 
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• Потпуна реконструкција зграде 

Фитнес студио 

Фитнес студио је један од садржаја унутар затворених базена. 

Фитнес студио ће пружати услуге сваким радним даном у периоду од 10:00 до 22.00h, 

викендом од 10.00 – 18.00h за организације и грађанство,а за спортске клубове према плану 

тренинга.  

Корисницу су у обавези да плате коришћење објекта по важећем ценовнику Установе. 

Куглана 

Куглана је један од садржаја унутар затворених базена. 

Куглана ће пружати услуге сваког радног дана у периоду од 07:00 – 22:00 h, за спортске 

клубове и грађанство. 

Корисницу су у обавези да плате коришћење објекта по важећем ценовнику Установе. 

Атлетско -Фудбалски блок „Радомир  Мићић МИЧЕ“  

Атлетско фудбалски блок чине фудбалски терен са вештачком и приордном травом, 

атлетска стаза, борилишта за скакаче и бацаче као и слвачионице са пратећом 

инфраструктуром. 

Кориснике овако опремљеног стадиона чине фудбалски клубови са теритотије града 

Крушевца, атлетски клуб Крушевац, али и други клубови и појдинци.  

Корисницу су у обавези да плате коришћење објекта по важећем ценовнику Установе. 

У току следеће године планиран је вићи број такмичења како фудбалских тако и 

атлетских, а у складу са Уговором  између Министарства спорта, Атлеског савеза Србије и 

наше установе. 

III. ДРУГА  УЛАГАЊА 

Установа ће у 2021. год. наставити са квалитетним одржавањем објеката капиталне 

вредности у складу са потребама и могућностсима. Потребно је обавити и следеће послове: 

- молерско-фарбарске послове у већем обиму на свим објектима, 

- набавка личних заштитних средстава и опреме за ПП заштиту,   

- остале радње које представљају текуће одржавање. 

IV. ОСНОВНА  ОПРЕДЕЉЕЊА  И  СМЕР  ДЕЛОВАЊА 

Имајући у виду могућности којима Установа располаже у области физичке културе 

пружићемо адекватну подршку програмима који су превасходно намењени физичком и 

педагошком васпитању најмлађих кроз школе спорта пре свега у гимнастици, атлетици и 

пливању, организовањем  кампова спортова за талентоване, као и организацију разних видова 

такмичења. 

Као и до сада, Установа ће имати разумевања за младе и талентоване спортисте, 

наставиће своје вишегодишње чланство у Фонду за развој младих талената, ђака и студената, 

на адекватан начин пружиће помоћ деци без родитељског старања, организацијама које 

окупљају хендикепирана лица, а Установа је уз помоћ Оснивача објективно у стању да такву 

помоћ пружи.  

V. ИЗРАДА  ПРАВНИХ  АКАТА  

У току 2021. год. Спортски центар Крушевац ускладиће све акте са позитивним 

законским прописима. 

VI. ЗАКЉУЧАК 
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За реализацију Плана рада и Програма активности за 2021 год., за који верујемо 

да је добро осмишљен и адекватно конципиран, очекујемо подршку Републике Србије 

и Оснивача у складу са опредељеним средствима за ову Установу из плана Буџета 

Скупштине града Крушевца за 2021 год. 

 

 

У Крушевцу, 

27.11.2020.год 

 

 

 

 

 

 

Установ за физичку културу 

Спортски центар Крушевац 

Председник 

Управног одбора  

 

 

Стефан Стевановић,  

 проф.физичке  

културе  

                                                                                                                     

          


