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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07),члана 42. 
Статута општине Горњи Милановац („Сл.гласник Општине Горњи Милановац“, бр.28/2014 - 
пречишћен текст) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац 
(„Сл.гласник општине Г.Милановац“,бр.17/13), Скупштина општине Горњи Милановац на седници 
одржаној 25. децембра 2015.године, донела је  

 
 

О Д  Л У К У 
о усвајању Програма развоја спорта на територији општине Горњи Милановац за 

период 2016.-2018.године 
 
 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком усваја се Програм развоја спорта на територији општине Горњи Милановац за 

период 2016.-2018.године. 
 

Члан 2. 
Ову Одлуку и Програм развоја спорта на територији општине Горњи Милановац за период 

2016.-2018.године, објавити у Службеном гласнику општине Горњи Милановац. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине 

Горњи Милановац.  
 
Број: 2-06-155/2015 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 
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УВОД 

УВОДНА РЕЧ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

Поштовани суграђани, 

Доношењем  Закона  о  спорту  заокружен  је  процес  модернизације  српског  спортског  права  као  темеља  за  уређење 
целокупног спорта. Заједно са Националном стратегијом, Закон о спорту представља путоказ и правац у ком треба да се креће српски 
спорт.  Зато  и ми  треба да  будемо на  том путу  и  да  са  нашим   Програмом    кренемо  у  лепшу и  успешнију  будућност.  Укључивање 
локалне самоуправе у планирање и развој ове значајне области за све грађане, спортисте и спортске клубове, савезе и удружења и 
чињеницом да спорт као делатност од посебног значаја треба да испуни своју наглашену друштвену мисију која, поред такмичарског, 
има важан васпитни, здравствени, културни, социјални и други садржај. 

Општи циљ Програма развоја спорта на територији општине Горњи Милановац за период 2016 – 2018. године је унапређење 
и  развој  спорта  у  нашој  општини  кроз  системску,  стратешку  и  организациону  бригу  са  јасно  одређеним  конкретним  мерама  за 
решавање проблема у свим областима спорта. Израђен на основу сумирања досадашњих искустава, анализе стања у спорту и уочених 
проблема и потреба за чије решавање су,  пратећи модерне  тенденције, дате    смернице и акциони план,  овај важан документ као 
циљеве развоја спорта у нашој општини поставља: 

‐  повећан  обухват  бављења  спортом  у  свим  сегментима  становништва,  посебно  деце,  младих,  жена,  особа  са 
инвалидитетом и старих; 

‐  укључивање  што  већег  броја  ученика  у  бесплатне  програме  школског  спорта  у  оквиру  школских  секција  и 
ваннаставних активности; 

‐ унапређење подршке клубовима и спортовима са подручја наше општине; 

‐ подршка изградњи и адаптацији спортске инфраструктуре и обезбеђивање услова за привредно – туристичку добит. 

Приоритети Програма развоја спорта у општини Горњи Милановац са детаљним акционим планом су: рекреативни спорт, 
школски спорт, врхунски и квалитетан спорт, спортска инфрастуктура. 

Програм развоја спорта општине Горњи Милановац, као први званичан документ овакве врсте у нашој општини, дефинише 
активности на реализацији постављених реалних циљева по областима спорта, водећи рачуна о томе да је општина Горњи Милановац 
увек  била  општина  спорта,  подједнако  важно  да  има  што  више  спортиста,  чији  успеси  превазилазе  оквире  спорта  и  доприносе 
афирмацији наше општине, и што ширу доступност спорта за све грађане, узимајући у обзир да спортско – рекреативне активности 
омогућавају људима да побољшају своје физичке и функционалне способности чиме се, између осталог, стварају и повољни утицаји 
на њихово здравље. 

Сматрам да смо због свега тога кадри да истрајемо и успемо у својим намерама и да урадимо нешто на шта ћемо сви бити 
поносни. У име општине Горњи Милановац захваљујем се свим младим људима, спортистима, њиховим тренерима, наставницима, 
професорима и људима који воде бригу о својим клубовима, који својим трудом, радом и личним примером промовишу позитивне 
вредности спорта. 

Захваљујем се радној групи за израду Програма развоја спорта на територији општине Горњи Милановац за период 2016 – 
2018. године и Акционог плана за спорвођење, као и свим сарадницима који су учествовали у њиховој изради. 

 

 
 
 
 

Председник општине Горњи Милановац 
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Милисав Мирковић 
 
 

 
СПОРТ – ЗНАЧАЈ И УЛОГА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ 

 
Спорт  има  кључну  улогу  у  сваком  друштву  кроз  допринос  социјалној  кохезији,  превазилажењу  предрасуда, 

повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких и општих принципа који се кроз њега преносе. Грађани 
могу учествовати у спорту као пасивни посматачи тј. као гледаоци и љубитељи спорта или као непосредни учесници у 
спортским активностима, што јесте и најважнији циљ Стратегије за развој спорта у Србији. 

Савремени    спорт  представља  огромно  достигнуће  модерног  друштва  и  важно  друштвено  благо.  Спорт  је  и 
једна  од  покретачких  снага  за  достизање  миленијумских  циљева  развоја  људског  друштва,  дефинисаних  од  стране 
Уједињених  нација.  Посебно  је  вредан  за  савремени  свет  који  се  брзо  мења  и  који  се,  с  једне  стране,  карактерише 
повећањем  слободног  времена,  а  с  друге,  урбанизацијом  и  сталним  технололошким  разавојем  који  теже  да  одвоје 
човека од његове природне средине. 

Прилику да учествују  у  спорту имају  сви  грађани Републике Србије,  без обзира на друштвени статус,  верску и 
сексуалну  припадност,  или  било  који  други  вид  опредељености.  Спорт  повезује  појединце,  породице,  заједнице, 
регионе и целокупни народ. Када се људи баве спортом они се играју, радују и тада испољавају најбоље људске особине 
које долазе до посебног изражаја: лојалност, толеранција, другарство, тимски рад, упорност и др. 

Бављење спортом може оснажити децу и младе, не само са апекта физичког здравља, већ и када је реч о психо 
–  социјалном  развоју,  јачању  самопоштовања,  развоју  одговорности,  истрајности  и  сарадничких  вештина,  усвајању 
позитивних вредности и бољем школском успеху. Осим тога, бављење спортом представља важно средство превенције 
различитих  понашања  младих,  попут  пушења,  конзумирања  алкохола  и  дроге  и  малолетничке  деликвенције. 
Ангажовање у спорту може кориговати факторе који доприносе деликвентном понашању младих, као што су недостатак 
позитивних узора, недостатак самодисциплине и досада. 

На  нивоу  локалне  заједнице  и  друштва  у  целини,  спорт  може  значајно  допринети  промоцији  здравља, 
превенцији  неких  болести,  образовању  деце  и  младих,  родној  равноправности,  може  подстаћи  инклузију  особа  са 
инвалидитетом и бити важан фактор у друштвеној заједници. 

 
СПОРТ – ДЕФИНИЦИЈЕ ПОЈМОВА 

 
Спорт  обухвата  све физичке  активности  које људи  изводе  из  такмичарских  разлога,  а шире  гледано,  спорт  је 

могуће дефинисати као слободну људску активност усмерену на развој психо – физичких способности. Спорт има кључну 
улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији, превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја 
на јавно мњење и ширење етичких и општих принципа који се кроз њега преносе. 

За реализацију спортских активности неопходни су и објекти посебне намене, као и специфична организација 
праћења правним, финансијским,  информатичким и другим ресурсима.  Спорт  се везује  за  такмичарску активност која 
подразумева  усмеравање  на  постизање  што  бољих  резултата,  међутим,  постоје  разлике  и  области  у  спорту  које  су 
наведене у Закону о спорту (2011. година), као што су врхунски и квалитетан спорт, школски спорт и спорт за све. 

Врхунски  спорт  обухвата  спортске  активности  које  показују  врхунске  спортске  квалитете  и  резултате  (нпр. 
постизање изузетних резултата на међународном нивоу). 

Квалитетан  спорт  обухвата  спортске  активности  у  оквиру  поједине  спортске  гране  на  националном  или 
локалном нивоу (лиге и првенства), уз услов да су те спортске гране регистроване у складу са законом и препознате од 
стране Олимпијског комитета Србије као редовни или придружени чланови. 

Школски спорт представља укључивање деце школског узраста у систем такмичења на локалном, регионалном 
и републичком нивоу и у тесној је вези са физичким васпитањем деце у школама. 

Спорт  за  све,  пре  свега,  значи  рекреацију,  односно,  бављење  спортским  активностима  ван  професионалног 
подручја и често се овај појам назива и рекреативни спорт. Мотивација за бављење спортом у овој области је повезана 
са одмором и рекреацијом, као и са унапређењем здравља и сопствених резултата. 
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ИСТОРИЈА СПОРТА У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ 
 

Зачеци организованог бављења спортом у нашој општини везују  се  за  тренутак  када  је 1911.  године у  Горњи 
Милановац  први  пут  донета  фудбалска  лопта  и  формиран  Фудбалски  клуб  „Таково“,  један  од  најстаријих  српских 
фудбалских клубова. 

Масовни такмичарски облици телесног вежбања почињу одмах после Првог светског рата, када се формирају и 
неке спортске секције.   

Након  Другог  светског  рата,  1945.  године,  формиран  је  Атлетски  клуб  „Таково“.  Већ  почетком  1946.  године 
основано  је  Спортско  друштво  „Таково“  и  тада  је  почео  организован  рад  секција,  касније  клубова  који  и  сада  веома 
успешно  раде.  Стрељачка  дружина  „Драган  Јевтић – Шкепо“  основана  је 1949.  године,  Рукометни  клуб  „Омладинац“ 
1959. године, Карате клуб „Таково“ 1971. године, Кошаркашки клуб „Таково“ 1972. године, а Одбојкашки клуб „Таково“ 
1976. године. 

 Што се тиче клубова на сеоском подручју општине Горњи Милановац, најстарији међу њима је Фудбалски клуб 
„Шумадија“ из Брђана, основан 1923. године.  

Масовни  облици  физичке  културе,  рекреације  и  спортске  рекреације  традиционално  се  у  нашој  општини 
спроводе више од 60 година. Спроводе се кроз разне игре деце, омладине и одраслих као што су ОСИУРС, РСИ и ОСИС.  

Последњих  година  побољшани  су  услови  за  рад  спортских  организација  и  клубова.  То  се  пре  свега  огледа  у 
већим средствима која су опредељена из буџета за финансирање клубова и посебно у инфраструктуру.  

Изграђена је велелепна хала „Бреза“ капацитета 1400 места, завршена је изградња спортских хала на Руднику и 
у Прањанима.  Нови  атлетски  дом  је  стављен  под  кров.  Реновиране  су  сале  у  Такову  и  Гимназији  „Таковски  устанак“. 
Компанија „Металац АД“,  у  сарадњи са локалном самоуправом и Фудбалским савезом Србије, изградила  је савремен 
фудбалски стадион по стандардима УЕФА капацитета 4.500 гледалаца. 

На територији општине Горњи Милановац данас делује 55  спортских организација, друштава и савеза, које су 
удружене у Спортски савез општине Горњи Милановац. 

ЗАКОН О СПОРТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

  Усвајањем Закона о спорту, 2011. године, стекли су се услови за развој Републичке стратегије развоја спорта, али 
и  да  се  креирају  Акциони  планови  на  нивоу  општина.  Закон  о  спорту  усвојен  је  31.  марта  2011.  године,  од  стране 
Скупштине Републике Србије. 

Законом о спорту је уређена област спорта у складу са европским стандардима и  прописима чији је развој био 
изузетно динамичан у протеклом периоду.  

Уз усаглашавање са националним прописима неопходан је и консензус свих релевантних субјеката спорта да се 
област спорта уреди на системски целовит и свеобухватан начин. 

Такође,  Закон о  спорту  конкретно  уређује  област  потреба и  интереса  грађана  у  области  спорта  у  јединицама 
локалне самоуправе. 

Потребе  и  интереси  грађана  за  чије  се  остваривање  обезбеђују  средства  из  буџета  јединица  локалне 
самоуправе у складу са законом јесу: 
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1. Подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом, 
посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; 

2. Изградња,  одржавање  и  опремање  спортских  објеката  на  територији  јединице  локалне 
самоуправе,  а посебно  јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и 
школских спортских објеката, набавка спортске опреме и реквизита; 

3. Организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе; 

4. Спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима; 

5. Учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у европским клупским 
такмичењима; 

6. Предшколски и школски  спорт  (рад школских  спортских  секција и друштава,  општинска,  градска, 
међуопштинска, окружна, међуокружна и републичка школска спортска такмичења и др.); 

7. Делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан јединица локалне самоуправе; 

8. Активности  спортских  организација,  спортских  друштава,  удружења,  гранских  и  територијалних 
Спортских  савеза  на  територији  јединице  локалне  самоуправе,  у  зависности  од  тога  да  ли  је 
спортска грана од значаја за јединицу локалне самоуправе; 

9. Унапређење  заштите  здравља  спортиста  и  обезбеђивање  адекватног  спортско  –  здравственог 
образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање; 

10. Стипендирање  за  спортско  усавршавање  категорисаних  спортиста,  посебно  перспективних 
спортиста; 

11. Едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о 
питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима; 

12. Периодична  тестирања,  сакупљање,  анализа  и  дистрибуција  релевантних  информација  за 
адекватно  задовољавање  потреба  грађана  у  области  спорта  на  територији  јединице  локалне 
самоуправе, истраживачко – развојни пројекти и издавање спортских публикација; 

13. Унапређивање  стручног  рада  учесника  у  систему  спорта  са  територије  јединице  локалне 
самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских 
спортиста; 

14. Рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је 
корисник  јединица  локалне  самоуправе,  кроз  одобравање  њиховог  коришћења  за  спортске 
активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта; 

15. Награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта; 

16. Спречавање негативних појава у спорту. 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 

Министарство омладине и спорта је, у оквиру Закона,  израдило Стратегију развоја спорта, која је у примени од 
2014.године. 

Улога Министарства омладине и спорта  је да предводи, инвестира и омогућава спортском систему Републике 
Србије да оствари циљеве и приоритете које је Стратегија  дефинисала , као што су повећање броја младих који се баве 
спортом, подстицање рекреације код грађана, подршка развоју врхунског спорта и улагање у спортску инфраструктуру.  

Визија Стратегије развоја спорта је обогаћивање живота сваког грађанина Републике Србије кроз спорт, свакога 
дана. 
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Мисија је остваривање светски признатог спортског система у Републици Србији, на свим нивоима и то на начин 
да што више деце упражњава спорт, да што више одраслих активно учествује у њему и да имамо више победника на 
европским и светским спортским такмичењима, као и на Олимпијским играма. 

Да  би  на  свим  нивоима  стратегија  заиста  имала  ефекта,  препоручено  је  да  локалне  самоуправе  креирају 
Програме развоја у односу на анализу стања и локалне потребе у овој области, у складу са Републичком стратегијом и 
важећим законским оквиром. 

 
ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА 2016. – 2018. ГОДИНУ 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ У СПОРТУ  
У ОПШТИНИ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
Институционални механизми који постоје у општини Горњи Милановац, а задужени су за одржавање система 

спорта су, пре свега, Општинско веће и члан Већа задужен за спорт, Спортски савез општине Горњи Милановац и Јавно 
предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац. Између осталог, ови институционални механизми имају 
задатак да иницирају и учествују у изради локалних стратешких докумената развоја спорта, да иницирају и учествују у 
писању локалних акционих планова, да прате њихово остваривање и да брину о спортској инфраструктури. 
Спортски  савез  општине  Горњи  Милановац  разматра  и  решава  питања  од  значаја  за  развој  спорта  кроз  Одлуку  о 
финансирању  спорта  и  физичке  културе  из  буџета  општине  Горњи Милановац,  Правилник  о  финансирању  у  области 
спорта и физичке културе и Правилник о категоризацији спортских организација (клубова и удружења) у општини Горњи 
Милановац. Савез своје активности спроводи кроз редовне и посебне програме на основу јавног позива, где конкуришу 
сви клубови са територије општине Горњи Милановац. 

Јавно предузеће „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац основано је ради обезбеђивања услова за 
задовољавање  потреба  грађана  у  области  спорта  и  физичке  културе.  Предузеће  управља  спортско  –  рекреативним 
објектима, а управљање подразумева њихово одржавање, обнављање и унапређење, све у циљу развијања успешног 
пословања у пружању услуга највиших стандарда у области спорта. 
 

КОНТЕКСТ 
ДЕМОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 
  Општина  Горњи  Милановац  се  налази  у  југозападном  делу  Србије,  на  додиру  западне  Србије,  Груже  и 
Поморавља, захватајући простор подгорина планина Рудника, Сувобора и Маљена. Територија општине граничи се са 8 
суседних  општина:  на  северу  са  подручјима  општина  Љиг  и  Аранђеловац,  на  североистоку  и  истоку  са  подручјима 
општина Топола и Крагујевац, на  југуистоку и југу са подручјима општина Кнић и Чачак, и на западу и северозападу са 
подручјима општина Пожега и Мионица. 
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Положај општине Горњи Милановац у Републици Србији и Моравичком округу 

 

  Површина 
(км2) 

Удео у укупној 
површини (%) 

Број 
становника

* 

Удео у укупном броју 
становника (%) 

Густина 
насељености 
(бр. ст./км2) ГМ  Округ Србија ГМ Округ Србија 

Општина  
Г.Милановац  836  100  27.71  0.94  44.663  100  20.73  0.61  54 

Моравички 
округ  3.016  /  100  3.41  215.422  /  100  2.94  72 

Република 
Србија  88.361  /  /  100  7.320.807  /  /  100  83 

*процена РЗС    Извор: РЗС, „Општине у Србији 2010.” 
Основни подаци о општини Горњи Милановац и Моравичком округу (површина и становништво), 2009. година 

 
  Општина  Горњи  Милановац  заузима  27.7%  површине  и  обухвата  20.7%  становништва  Моравичког  округа, 
односно 0.9%  површине и 0.6%  становништва Републике Србије. Према процени Републичког  завода за  статистику из 
2009.  године,  са 44.663  становника, општина Горњи Милановац друга  је општина Моравичког округа  (после Чачка) по 
броју становника, а такође се налази на другом месту и према укупној површини територије, са површином од 836 км2 
(испред ње  је само општина Ивањица са 1.090  км2). Просечна  густина насељености износи 54  ст./1км2, што  је мање у 
односу на Моравички округ (72ст./1км2) и Републику Србију (83ст./1км2). 
  Територија општине Горњи Милановац обухвата 63 насеља (63 катастарске општине), која су организована у 51 
месну заједницу, од чега је 1 насеље градског типа, а 62 су сеоска насеља.  
  Сам  град  Горњи  Милановац  је  насеље  новијег  типа  и  он  је  административно  и  управно  седиште  општине. 
Смештен је на левој и десној обали реке Деспотовице. Центар града налази се на надморској висини од 332 м. На том 
месту укрштају се регионални путни правци који су повезани мрежом локалних путева и омогућавају Горњем Милановцу 
везу са свим деловима општинске територије.  
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Горњи Милановац 

 
Горњи Милановац  има  веома  повољан  природно  –  географски  и  саобраћајни  положај.  За  саобраћај  општине 

посебан значај има Ибарска магистрала, државни пут првог реда, која је на северу повезује са Београдом (122 км), а на 
југу са Чачком (22 км), Ужицем (80 км), Златибором и даље – Црногорским приморијем (Петровац – 410 км) и Скопљем 
(314 км). Од Краљева Магистрала пружа погодну везу са познатим бањским локалитетима (Матарушка бања, Врњачка 
бања,  Рибарска  бања),  планинским  и  скијашким  центрима  (Гоч,  Копаоник,  Јастребац),  културно  –историјским 
споменицима (манастири Студеница, Жича, Љубостиња), као и градским насељима (Трстеник, Крушевац, Ћићевац), који 
имају везу са ауто – путем Београд – Ниш – Скопље – Ђевђелија – Солун. Паралелно са Ибарском магистралом, правцем 
северозапад – југоисток, преко територије општине пролазе два регионална пута. Један који повезује Горњи Милановац 
са  Кадином  Луком,  а  други  који  га  повезује  са  Рудником  и  даље,  преко  Тополе,  са  Београдом.  На  истоку  општине 
регионални пут долином Груже повезује Горњи Милановац са Крагујевцом, а на западу са Пожегом. 

Сва  насељена  места  општине  повезана  су  локалним  асфалтним  путевима  са  Ибарском  магистралом  и 
регионалним путевима у општини. Према процени РЗС‐а из 2010.  године,  укупна путна мрежа на територији општине 
износи 510 км, од чега су магистрални путеви 37 км, регионални 191 км, а локални 282 км. 

 
СТАНОВНИШТВО 

 
Општина Горњи Милановац спада у ред општина у којима је број становника између два пописа смањен до 10 

одсто. Према попису становнишва из 2011. године укупан број становника општине Горњи Милановац износи 44.406 што 
значи  да  је  број  становника  смањен  у  поређењу  са  бројем  становника  из  Пописа  2002.  године  за  3.235  становника 
односно 6,7%. 

  Број становника  % 

Градско подручје  24.216  54,53 

Сеоско подручје  20.190  45,46 

Број становника општине Горњи Милановац према територијалнојприпадности на основу пописа из 2011.године 

 
Број становника 2011. године према старосним групама у Моравичком округу и општини Горњи Милановац 

Последњи попис показује да  удео  старог  становништва  у  општини износи 26,46%,  чиме  је  увелико премашен 
критични  праг  старости  од  12%  када  се  нека  средина  сматра  „старом“.  Према  демографским  критеријумима, 
становништво  општине  Горњи Милановац  се  налази  у  стадијуму  дубоке  демографске  старости  (40,0).  Насупрот  томе, 
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удео  контигента  младог  становништва  (до  19  година)  константно  опада,  а  према  попису  из  2011.  године  износио  је 
18,39%. 

Старост  Број 
становника  % 

0‐19  8.169 18,39
20‐29  5.441 12,25
30‐39  5.774 13,00
40‐49  5.697 12,82
50‐59  7.574 17,05
60+  11.751 26,46

УКУПНО  44.406 100,00

Старосна структура становништва општине Горњи Милановац у 2011. години 

Посматрајући општину Горњи Милановац у целини може се закључити да је на 100 становника старосне доби од 
15 до 64 године у 2002. години долазило 48,6 становника који припадају категорији од 0‐14 и 65 и више година. У 2011. 
години  овај  коефицијент  је  био,  47,2  становника  што  говори  да  имамо  велику  оптерећеност  економски  активног 
економски неактивним становништвом. 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О СПОРТУ У ОПШТИНИ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
СПОРТСКИ КЛУБОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
У општини Горњи Милановац постоји 1 грански савез (Општински фудбалски савез), Спортско друштво „Таково“ 

и 53 спортска клуба, који су регистровани у Спортском савезу општине Горњи Милановац. Клубови – чланови савеза су: 
1. Фудбалски клуб „ Металац”        Г. Милановац 
2. Фудбалски клуб „Таково”        Г. Милановац 
3. Фудбалски клуб „Доња Врбава”        Доња Врбава 
4. Фудбалски клуб „Напредак”        Сврачковци 
5. Фудбалски клуб „Брезак”        Прањани 
6. Фудбалски клуб „Шумадија”        Брђани 
7. Фудбалски клуб „Луњевица”        Луњевица 
8. Фудбалски клуб „Јабланица”        Јабланица 
9. Фудбалски клуб „Младост 09”        Враћевшница 

10. Фудбалски клуб „Таковски устанак”      Таково 
11. Фудбалски клуб „Млади рудар”        Рудник 
12. Фудбалски клуб „Озрем ПМХ”                                          Озрем     
13. Фудбалски клуб „Озремица”        Бершићи 
14. Фудбалски клуб „Омладинац”        Калиманићи 
15. Фудбалски клуб „Велереч 94”        Велереч 
16. Фудбалски клуб „Бацковац јунајтед”      Г. Милановац 
17. Омладински фудбалски клуб „Мајдан”      Мајдан 
18. Фудбалски клуб „Шилопај”        Шилопај 
19. Футсал клуб „Металац Колорадо”       Г. Милановац 
20. Фудбалски клуб „Српски орлови”       Г. Милановац 
21. Одбојкашки клуб „Таково”        Г. Милановац 
22. Атлетски клуб „Таково”          Г. Милановац 
23. Куглашки клуб „Металац”        Г. Милановац 
24. Омладински кошаркашки клуб „Таково”      Г. Милановац 
25. Женски рукометни клуб „Металац АД”      Г. Милановац 
26. Шаховски клуб „Металац – Таково”      Г. Милановац 
27. Карате клуб „До – Кан”          Г. Милановац 
28. Карате клуб „Таково”          Г. Милановац 
29. Карате кик бокс клуб „Милановац”      Г. Милановац 
30. Тениски клуб „Таково”          Г. Милановац 
31. Стрељачка дружина „Драган Јевтић – Шкепо”    Г. Милановац 
32. Рукометни клуб „Омладинац”        Г. Милановац 
33. Атлетски клуб „Ветеран”         Г. Милановац 
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34. Планинарско смучарско друштво „Рудник”    Г. Милановац 
35. ДТВ „Партизан”            Г. милановац 
36. Кошаркашки клуб „Икар”        Г. Милановац 
37. Мото клуб „Ребелс”          Г. Милановац 
38. Пикадо клуб „Купидон”          Г. Милановац 
39. Спортско – риболовни клуб „Пловак”      Г. Милановац 
40. Удружење спортских риболоваца „Таково 2013”    Г. Милановац 
41. Фудбалски клуб „Junior Soccer”        Г. Милановац 
42. Кошаркашки клуб „ГМ 032”        Г. Милановац 
43. Спортско – рекреативни клуб „Спортић”      Г. Милановац 
44. Спортско – рекреативни клуб „Полетарац”    Г. Милановац 
45. Дечји спортски клуб „Цицибан”        Г. Милановац 
46. Мото клуб „Lonely Riders”        Г. Милановац 
47. Аутомобилски спортски клуб „Срдан спорт”       Г. Милановац 
48. Џудо клуб „Араши ГМ`          Г. Милановац 
49. Фудбалски клуб „Спарта Грабовица”      Г. Милановац 
50. Спортски клуб „Пума”          Г. Милановац 
51. Ски удружење „Рудник 1132”        Г. Милановац 
52. Фудбалски клуб „ГМ ЦЗ“         Г. Милановац 
53. Гимнастички клуб „Таковски грм”                                        Г. Милановац 

 
АНАЛИЗА СТАЊА СПОРТА У ОПШТИНИ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 
ПРЕСЕК СТАЊА СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У ОПШТИНИ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 

 

Анализа стања у спорту и физичкој култури општине Горњи Милановац обухвата квалитетан и масован спорт, 
стање и искоришћеност спортских објеката и начини обезбеђивања средстава за рад спортских организација.      

У протеклом периоду развој  спорта и физичке културе и улагања  су  адекватно пратила развој наше општине. 
Последњих  година  знатно  су  увећана  средства  од  стране  општине  за  изградњу  спортских  објеката  и  издвајања  за 
физичку културу и спорт, а захваљујући Компанији „Металац АД“ изграђен је модеран стадион по стандардима УЕФЕ. 

Општина  је пренела надлежност развоја спорта и физичке културе на територији општине Горњи Милановаац 
Спортском савезу општине Горњи Милановац и Јавном предузећу „Спортско – рекреативни центар“ Горњи Милановац.  

На  територији општине делује 55    спортских   организација које су удружене у Спортски савез општине Горњи 
Милановац. 

 
КВАЛИТЕТАН СПОРТ 

Највећи број клубова квалитетног спорта заступљен  је у савезним ранговима и своју активност спроводи кроз 
првенствена и куп такмичења, као и турнире. Ови клубови окупљају око 1500 чланова, сврстаних у више селекција која 
спроводе своја такмичења на одређеним нивоима. У рад тих клубова укључено је преко 30 тренера, различитих профила 
и  стручне  оспособљености.  Клубови  у  свом  раду  користе  спортску  халу  „Бреза“,  школске  сале,  фудбалске  терене  и 
терене за мале спортове.       

Приметан  је проблем одливања,  односно преласка најквалитетнијих  спортиста  у  веће  средине, што директно 
утиче  на  резултате  клубова.  То  је,  пре  свега,  због  наставка  школовања  и,  евентуално,  бољих  услова  рада  у  другим 
клубовима. И поред тога можемо бити задовољни  оствареним резултатима. 

 
МАСОВНИ ОБЛИЦИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, РЕКРЕАЦИЈА И СПОРТСКА РЕКРЕАЦИЈА 

Ове  активности  се  у  општини  Горњи  Милановац  спроводе  кроз  ОСИУРС,  од  2013.  године  и  кроз  ОСИС,  а 
учествује се и на републичким такмичењима, затим, кроз спортска удружења и организације, док се такмичења у оквиру 
РСИ већ дуже време не организују.             
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Традиционално се одржавају „Светосавски спортски сусрети” основних и средњих школа у рукомету, одбојци и 
малом фудбалу, а у плану је да се ови сусрети одржавају и у кошарци, шаху, стоном тенису и другим спортовима. 

На  Руднику,  у  Такову,  Мајдану,  Сврачковцима,  Брђанима,  Доњој  Врбави...  одржавају  се  турнири  у  малом  и 
великом фудбалу, а у хали „Бреза” се од  2010. године одржава  турнир у малом фудбалу „Трофеј Горњег Милановца“, 
који је традиционалан. 

И  у  другим  сеоским  срединама  све  је  више  такмичења  и  турнира  (стони  тенис,  шах,  народни  вишебој),  које 
помаже локална самоуправа преко Спортског савеза општине Горњи Милановац. 

Креирани су и реализовани нови спортски садржаји и програми:   „Спорт на улици”, „Тројка из блока“, „Наша 
страна мреже“, а урађен је и пројекат „Одбојка на улици“.  

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ – СТАЊЕ И ЊИХОВА ИСКОРИШЋЕНОСТ 

Имајући  у  виду  развијеност  и  потребе  спорта  и  физичке  културе  у  општини,  број  и  функционалност  објеката 
можемо  сматрати  задовољајућим,  а  последњих  година  се  почело  више  улагати  у  спортске  објекте.  Примери  за  то  су 
изградња нове хале „Бреза”, затим, изградња спортских хала у Прањанима и на Руднику и адаптација сале у Такову.  

Изграђен  је модеран фудбалски стадион по највишим стандардима и представља репрезентативан објекат  са 
4.500  седећих  места  за  гледаоце  са  рефлекторима,  на  коме  је  млада  фудбалска  репрезентација  Србије  већ  играла 
квалификационе утакмице за Првенство Европе.  

На територији општине, у функцији спорта и физичке културе, су 53 спортска објекта и то: 

‐  Спортски  центар  (један  травнати фудбалски  терен,  тениски  терени    (4  отворена  и  један  затворени), 
Градски базен са тереном за одбојку на песку, 2 „мини – пич“ терена  и спортска хала „Бреза” капацитета 1400 седећих 
места. На оквиру стадиона СД „Таково”  је рупкорн стаза за атлетику која није адекватна за рад, али је добра основа за 
постављање тартан стазе. 

‐ Стадион  „Металац” (капацитет 4.500 седећих места); 

‐ Аутоматска четворостазна куглана; 

‐ Стрељана (12 пуцачких места); 

‐ Две просторије шаховског клуба; 

‐ Терен за мале спортове у приградском делу према Луњевици; 

‐ Спортске сале (9) и отворени терени (14) основних и средњих школа;  

‐ Фудбалски терени у селима (17); 

‐ Објекти за мале спортове у Коштунићима; 

‐ „Мини – пич“ терен (приватно власништво) у Горњем Милановцу. 

Спортске сале основних и средњих школа, спортске организације користе за рад и такмичења бесплатно.  

Спортску  халу  „Бреза“  за  тренинге  и  одигравање  првенствених  утакмица  користе  одбојкашки,  рукометни  и 
кошаркашки клубови,  као и футсал клуб. Истовремено,  поред одржавања тренинга клубова,  хала  је на располагању и 
грађанству за све облике рекреације. 

У фебруару 2009. године Скупштина општине је донела Одлуку о усвајању Програма за израду Плана детаљне 
регулације Спортско – рекреативног центра у Горњем Милановцу. План обухвата простор у површини 15,44 хектара. 

ФИНАНСИРАЊЕ И НАЧИНИ ОБЕЗБЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА РАД СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Финансирање клубова, друштава и савеза највећим делом је из буџета општине Горњи Милановац, а спортске 
организације су се окренуле и сопственим изворима финансирања путем спонзорстава, донаторства, чланарина и друго. 
Преко  буџета  се  финансира  редовна  делатност  спортских  организација,  трошкови  коришћења  сала  и  учешће  у 
одржавању и инвестицијама за даљу изградњу спортских објеката.  
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   Последње три године знатно су увећана средства из буџета за финансирање спортских организација . Средства 
су  ранијих  година  била  око  2%  за  физичку  културу  и  спорт,  а  сада  су  преко  3%,  па  је  за  2015.  годину  опредељено 
14.281.998,00 динара директно спортским организацијама.  

Последње  три  године  и  улагања,  пре  свега,  у  инфраструктуру  дају  нам  за  право  да  у  нашој  средини  спорт  и 
физичка култура све више хватају корак са срединама које су то урадиле пре нас. 

Клубови  се  углавном  финансирају  средствима  из  буџета,  путем  спонзорства,  донаторства  и  сопственим 
приходима. 

Спортске  организације  не  би  требало  да  се  ослањају  искључиво  на  буџетска  средства,  већ  би  требало  да 
покрену  јаку маркетиншку кампању како би привукли што већи број спонзора, што би на крају довело до већег броја 
извора финансирања. Велики проблем је што у општини Горњи Милановац нема медијске подршке (телевизија) где би 
се  радило  на  популаризацији  спорта.  Тиме  би  се  могли  остваривати  додатни  приходи  од  маркетинга,  спонзорства, 
продаје улазница и сувенира и лакше придобити друштвено одговорне фирме за улагање у спорт. 

Финансирање  спорта  мора  бити  систематски  спровођено,  правно  утемељено,  транспарентно,  економски 
рационално и друштвено оправдано. 

Рад  Спортског савеза општине Горњи Милановац је, после дужег низа година, активиран па је и то утицало на 
статус спорта и физичке културе у нашој општини у протеклом периоду. 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СПОРТИСТА 
 

Здравствена  заштита  спортиста  је  обавезна  за  сваког  спортисту  који  се  такмичи  или  се  излаже  посебним 
физичким  напорима.  Прегледима  којима  се  утрђује  здравствена  способност  спортиста,  такмичара,  одређује  се  стање 
здравља, оцењује психофизичка способност у односу на захтеве појединих спортских грана и дисциплина, као и општи 
утицај физичке активности на организам и обезбеђује адекватна селекција у спорту на основу утврђених предиспозиција 
у којој се може очекивати највећи успех. 

Циљеви  утврђивања  здавствене  способности  спортиста  за  учешће  на  такмичењима  су  очување  и  унаређење 
здравља спортиста, правилно усмерење у спорту, превенција обољевања, повређивања и других поремаћаја здравља и 
инвалидности током бављења спортом. 

Један од  главних циљева  је детекција и превенција изненадне  срчане  смрти на  терену,  чији  узрок мозе бити 
различите етиологије (ХКМ, АДДК, Бругада синдром итд). Полазећи од тога да локална заједница има суштински заначај 
за  промоцију  спорта  и  очување  здравља  спортиста,  треба  очекивати  улагања  у  савремену  опрему,  тј.  набавку 
ергобицикла, како би било могуће обављање теста оптерећења са континуираним праћењем ЕКГ. 

Према правилнику за утврђивање здравствене способности спортиста, објављеном у „Службеном гласнику“ бр. 
15/2012 од 2. марта 2012. године, преглед се мора обавити два пута годишње, а трошкове сносе клубови. Према анализи 
тренутног  стања  и  важности  спортске  медицине  у  заштити  здравља  спортиста  свих  категорија  у  процесу  тренинга  и 
тамичења,  неопходно  је  утврдити  мере  које  ће  олакшати  доступност  медицинске  дијагностике,  и  да  све  услуге  буду 
бесплатне за такмичаре свих узраста, почевши од школског па све до врхунског спорта. 

АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 

ОБЛАСТ: ШКОЛСКИ СПОРТ ЗА ПЕРИОД 2016. – 2018. ГОДИНЕ 
 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР 
СИНАНСИРАЊА

Приоритет 1/Општи циљ из стратегије:  Унапређен школски спорт     

Посебан циљ  7.1.1.2: Повећан број спортских 
секција и других ваннаставних спортских и 
рекреативних активности у оквиру школског 
спорта 

         

Мера 7.1.1.2.1: Повећање броја школских секција  
базичних спортова (атлетика, пливање, 

 % школа које 
има повећан 

Годишњи 
извештај 

Обучен и 
стручан кадар; 

Школе 
 

Буџет 
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА

БУЏЕТ + ИЗВОР 
СИНАНСИРАЊА

гимнастика) 
 
20 % школа које имају повећан број секција  
 
број ученика који учествује у реализацији секција 
повећан за 10 – 15%  

број секција  
 
 
број ученика 
који учествује 
у реализацији 
секција 

школа, 
Спортски савез 
општине  
 
 

Мотивација; 
Одговарајућа 
школска 
спортска 
Инфрастуктура 
и 
Одговарајући 
реквизити  

Школска 
управа 
 
 
 
Спортски 
савез 
општине 

Активност 7.1.1.2.1.1:  Едукација професора 
физичког васпитања 
10% професора који су успешно завршило обуку 

Број 
професора 
који је 
успешно 
завршио 
обуку  

Годишњи 
извештај 
школа, 
сертификати, 
Спортски савез 
општине 

Мотивација и 
поштовање 
законских 
обавеза 

Школе, 
Школска 
управа, 
Спортски 
савез 
општине 

Буџет, 
Министарство 
просвете, науке 
и технолошког 
развоја 

Активност 7.1.1.2.1.2: Израда плана коришћења 
школских сала за секција увршћен у школски 
развојни план 
 
30% школа које су урадиле план коришћења 
школских сала 

Број школа 
које су 
урадиле план 
коришћења 
школских 
сала, поред 
постојећих 

Годишњи 
извештај 
школа,  
Годишњи 
извештај 
школске 
управе, 
Спортски савез 
општине 

Контрола + 
санкција 

Школе 
Школска 
управа 
Спортски 
савез 
општине 

 

 
 

ОБЛАСТ: СПОРТ ЗА СВЕ И СПОРТ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ЗА ПЕРИОД 2016. – 2018. ГОДИНЕ 
 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Приоритет 2/Општи циљ из стратегије: 7.2.1: Повећан обухват бављења спортом у свим 
сегментима становништва посебно деце, младих, жена и особа са инвалидиетом   

 

Посебан циљ 7.2.1.1: 
Подстакнута и ојачана свест 
о важности редовне 
физичке активности 

         

Мера 7.2.1.1.1: Промоција 
здравог начина живота кроз 
акције и манифестације 
које подстичу редовну 
физичку активност као 
животни стил. 

Број акција и 
манифестација које су 
презентоване на свим 
нивоима (локал, 
покрајина, држава) 
Број клубова који су 
основали рекреативне 
секције  

Известаји 
спортских 
организација И 
удрузења  

Спроведене  3 
акције: “Дани 
изазова”, “Корак у 
спорт”, “За срећније 
детињство” и 2 
манифестације: 
“Наша страна мреже” 
и “Сви грађани 
пливачи” 

Спортски савез 
општине 
ДТВ “Партизан” 
Клубови 
чланице 
Спортског савеза 
општине и 
ЈП “СРЦ” 

Буџет 

Активност 7.2.1.1.1.1: 
Организовање акција и 
манифестација и 
оспособљавање стручног 
кадра за спровођење 
рекреативних програма 

Број акција и 
манифестација које су 
презентоване на свим 
нивоима (локал, 
покрајина, држава) и 
број оспособљавање 
стручног кадра за 
спровођење 
рекреативних 
програма 

Извештаји 
Спортског савеза 
и Општине Горњи 
Милановац 

Мотивисани 
грађани/ке, број већ  
оспособљеног 
стручног кадра за 
спровођење 
рекреативних 
програма 

Спортски савез 
општине, ДТВ 
“Партизан” и ЈП 
“СРЦ” 

Буџет 

Посебан циљ 7.2.1.2: 
Унапређење услова за 
развој спорта за особе са 
инвалидитетом 
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

ПОКАЗАТЕЉИ 
ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ 
ПРЕТПОСТАВКЕ 

ОДГОВОРНА 
ИНСТИТУЦИЈА 

БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Мера 7.2.1.2.1: 
Популаризација и 
промоција  
значаја бављења спортом 
особа са инвалидитетом 

Број особа са 
инвалидитетом који се 
баве спортом 

Општина Гор. 
Милановац, 
Спортски савез 
општине и ЈП 
“СРЦ” 

Адекватна спортска 
инфраструктура, 
адекватни спортски 
реквизити, 
мотивисани и 
едуковани кадрови, 
мотивисане особе са 
инвалидитетом 
 

Спортске 
организације  Буџет + донатори 

 
 
 

Активност 7.2.1.2.1.1: 
Подизање капацитета 
спортских организација за 
развој и спровођење 
програма намењеих 
особама са инвалидетом(до 
100 особа) 

Број спроведених 
стручних семинара 
 
Број сертификованих 
тенера 

Извештаји 
клубова, 
удружења о 
спроведеним 
програмима 

Адекватна спортска 
инфраструктура, 
адекватни спортски 
реквизити, 
мотивисани и 
едуковани кадрови, 
мотивисана лица са 
инвалидитетом 

Општина Горњи 
Милановац, 
Спортски савез 
општине, ЈП 
“СРЦ”, спортски 
клубови и 
удружења 

Буџет и донатори

Посебан циљ 7.2.1.3: 
Унапређење услова за 
развој спорта у сеоским 
срединама и радничке 
спортске рекреације  

         

Мера 7.2.1.3.1: Спровођење 
такмичења у оквиру 
Олимпијских сеоских игара 
Србије и Радничко 
спортских игара 
(800 учесника + 100 
учесника) 

Број особа који 
учествују у 
такмичењима у оквиру 
ОСИС и РСИ 

Општина Гор. 
Милановац, 
Спортски савез 
општине, ЈП “СРЦ” 
и Синдикати 

Организација 
такмичења ОСИС и 
РСИ на општинском 
нивоу 

Општина Гор. 
Милановац, 
Спортски савез 
општине, Месне 
заједнице и 
предузећа 

Буџет +предузећа

Активност 7.2.1.3.1.1: 
Повећање броја програма 
из области спортске 
рекреације у сеоским 
срединама и рекреације 
радничког спорта 
(6 + 3) 

Број спроведених 
програма 

Општина Гор. 
Милановац, 
Спортски савез 
општине 

Адекватна спортска 
инфраструктура, 
адекватни спортски 
реквизити, 
мотивисане Месне 
заједнице и 
предузећа 

Општина Гор. 
Милановац, 
Спортски савез 
општине, МЗ и 
предузећа 

Буџет + 
Синдикалне 
организације 

 
 
 
 
 
ОБЛАСТ: ВРХУНСКИ И КВАЛИТЕТАН СПОРТ ЗА ПЕРИОД 2016. – 2018. ГОДИНЕ 
 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА

Приоритет 3/Општи циљ из стратегије: 7.3.1: Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског 
спорта и стварање услова за развој професионалног спорта 

   

Посебан циљ 7.3.1.2.: Стварање 
услова за одржавање и даље 
постизање врхунског спортског 
резултата 

         

Мера 7.3.1.2.1: Остваривање 
врхунских резултата 

Учешће екипа у 
навишим 
степенима 
такмичења, 
наступ екипа у 

Извештај гранских 
савеза о учешћима и 
пласману екипа, као 
и освајачима 
медаља 

Обезбеђени 
услови за одласке 
и учешћа на 
државним и 
међународним 

Општина Гор. 
Милановац, 
Спортски савез 
општине 

Буџет + 
донатори 
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЈА
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА

међународним 
такмичењима и 
број медаља 
појединаца на 
медјународним и 
државним 
такмичењима 

такмичењима 

Активност 7.3.1.2.1.1: Обезбеђивање 
средстава за квалитетне турнире и 
званична такмичења 

Износ средстава 
који се 
опредељује за 
турнире и 
такмичења 

Буџет општине 
Средства 
опредељена у 
буџету 

Општина 
Горњи 
Милановац, 
Спортски  савез 

Буџет + 
донатори 

Активност 7.3.1.2.1.2: Стварање 
репрезентативаца и повећање 
учешћа на међународним 
такмичењима и камповима 

Број 
репрезентативаца 
и број учешћа на 
међународним 
такмичењима 

Извештај гранских 
савеза 

Обезбеђени 
услови за одласке 
на државна и 
међународна 
такмичења 

Општина 
Горњи 
Милановац, 
Спортски савез 
општине 

Буџет + 
донатори 

Активност 7.3.1.2.1.3.: Учешће на 
стручним семинарима у области 
врхунског спорта 

Број и 
кредибилитет 
похађаних 
семинара, број 
учесника на 
семинарима 

Извештаји са 
одржаних семинара 
– Спортски савез 
општине 

Одржавање 
семинара који се 
баве врхунским 
спортом 

Спортски савез 
Буџет + 
спортске 
организације 

 
 

ОБЛАСТ: СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПЕРИОД 2016. – 2018. ГОДИНЕ 
 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

Приоритет 4/Општи циљ из стратегије: 7.4.1: Развијена и унапређена инфраструктура     

Посебан циљ  7.4.1.1: 
Успостављена потпуна база 
података, односно евидентирано 
и евалуирано постојеће стање 
спортске инфраструктуре 

     
     

Мера 7.4.1.2.1: Формирање базе 
података спортских објеката до 
краја 2016. Године 
Полазно стање: 90% 
евидентираних објеката или 53 
евидентирана спортска објекта 

Комплетирана база 
података 

Wеб страница 
Спортског савеза 
општине и 
Општине Гор. 
Милановац 

Стручни кадар; 
 

Општина Горњи 
Милановац и 
Спортски савез 
општине 

 

Активност 7.4.1.2.1.1: 
Прикупљање података и 
евидентирање спортских објеката 
Полазно стање: 90% 
евидентираних објеката 

% евидентираних 
објеката 

Извештај о 
обиму 
прикуљене 
документације 

Стручни кадар; 
Сарадња 
власника 
спортскх 
објеката са 
Општином Г. 
Милановац 

Општина Гор. 
Милановац; 
Спортски савез 
општине; 
Власници 
спортских 
објеката 

 

Активност 7.4.1.2.1.2: Ажурирање 
базе података на годишњем 
нивоу 

Ажурирана база 

Wеб страница 
Спортског савеза 
општине и 
Општине Гор. 
Милановац 

Обезбеђен 
кадар за 
ажурирање 

Општина Гор. 
Милановац и 
Спортски савез 
општине у 
сарадњи са 
власницима 
спортских 
објеката 

 

Активност 7.4.1.2.1.3: Правно 
регулисано коришћење 
повећаног броја  спортских 

Број мапираних 
спортских објеката са 
израђеним планом 

Годишњи 
извештај о стању 
и броју спортских 

Стављање у 
функцију 
спортских 

Општина Гор. 
Милановац; 
Спортски савез 
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ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ  ПОКАЗАТЕЉИ  ИЗВОРИ 
ВЕРИФИКАЦИЈЕ  ПРЕТПОСТАВКЕ  ОДГОВОРНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ + ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

објеката  са адекватним планом 
коришћења 
 
(5  мапираних спортских објеката 
са израђеним планом 
коришћења) 

коришћења  објеката који су 
систематски 
сложени по 
приоритетима 

објеката, који 
се тренутно не 
користе 

општине; 
ЈП “Спортско‐
рекреативни 
центар” и 
Школске 
установе 
 
 
 
 

Посебан циљ  7.4.1.2: Системски 
планирана, реконструисана и 
изграђена спортска 
инфраструктура 

         

Мера 7.4.1.2.1: Креирање и 
спровођење програма одржавања 
И развоја повећаног броја 
спортских објеката 

Четири израђена 
пројекта адаптације и 
изградња једног новог 
спортског објекта 

Годишњи 
извештај 
израђених 
пројеката по 
приоритетима 

Стручни кадар; 
Доступна 
опрема; 
Обезбеђена 
средства; 
Испуњени сви 
предуслови за 
имплементацију 

Општина Гор. 
Милановац; 
Спортски савез 
општине;  
ЈП “Спортско‐
рекреативни 
центар”; 
Компанија 
“Металац” АД и 
Туристичка 
организација 
општине 
Куглашки савез 
Србије Србије 
Куглашки клуб 
“Металац” 

 

Активност 7.4.1.2.1.1: Израда 
фазног програма адаптације, 
реконструкције постојећих и 
изградње нових спортских 
објеката 

Систематски посложени  
план израђених  
Пројеката  

Годишњи 
извештај 
Општине Гор. 
Милановац и 
Спортског савеза 
општине 

     

Активност 7.4.1.2.1.2: Спровођење 
фазног адаптације, 
реконструкције постојећих и 
изградње нових спортских 
објеката 

Адаптација атлетске стазе 
на Стадиону СД “Таково” 
до 2018. године. 
 
Изградња помоћног 
фудбалског игралишта од 
вештачке подлоге, 
димензија 105 x 68 
метара до 01.07.2016. 
године 
 
 
Адаптација пешачке и 
бициклистичке стазе и 
излетишта Ждребан у 
току 2017. године 
Адаптација два 
фудбалска терена 
(Брђани и Враћевшница) 
у 2017. 
 
 
Адаптација ски стазе на 
Руднику до 2018. 
 
 

Годишњи 
извештај 
Општине Гор. 
Милановац и 
Спортски савез 
општине 

Благовремено 
припремљена 
планска и 
пројектно 
техничка 
документација; 
Обезбеђена 
финансијска 
средства; 
Благовремено 
спровођење 
јавних набавки 

Општина Гор. 
Милановац; 
Спортски савез 
општине и 
Атлетски савез 
Србије  
 
Општина Гор. 
Милановац; 
Спортски савез 
општине и 
Компанија 
“Металац” АД  
Општина Горњи 
Милановац, 
Спортски савез 
општине и ТО 
општине 
Општина Горњи 
Милановац, 
Спортски савез 
општине и 
клубови 
 
Општина Горњи 
Милановац, 

Буџет и 
Атлетски 
савез Србије 
 
 
Буџет, ФСС и 
Компанија 
“Металац” 
 
 
 
Буџет + 
донатори 
 
 
 
Буџет и ФСС 
 
 
 
 
Буџет и 
Скијашки 
савез Србије 
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Постављање шест 
куглашких стаза са 
пратећом опремом у 
оквиру Стадиона 
„Металац” до 2018. 
године. 
 
 
 
Израда идејног пројекта 
затвореног базена до 
2017. године. 
 
 
Изградња 
мултифинкционалног 
терена за мале спортoве 
у оквиру ЈП “СРЦ”. 

Спортски савез 
општине и 
Туристичка 
организација 
општине 
 
Општина Горњи 
Милановац, 
Куглашки клуб 
„Металац“, 
Куглашки савез 
Србије и Спортски 
савез општине 
 
Општина Горњи 
Милановац, ЈП 
„СРЦ“ и Спортски 
савез општине 
 
Општина Горњи 
Милановац, ЈП 
„СРЦ“ и Спортски 
савез општине 

 
 
Буџет, 
Куглашки 
савез Србије, 
Компанија 
“Металац” и 
Куглашки 
клуб 
 
 
Буџет и ЈП 
„СРЦ“, 
Пливачки 
савез Србије 
 
 
Буџет и ЈП 
„СРЦ“ 

 
 

 748. 

Скупштина општине Горњи Милановац, на основу чланова 64. и  65. Пословника СО, донела је 
 

О Д Л У К У 
 
Образује се  повремено радно тело СО Горњи Милановац под називом „Комисија за разматрање нацрта Закона о 
финансирању локалне самоуправе“. 
 
Задатак радног тела је да проучи текст Нацрта Закона о финансирању локалне самоуправе и да Скупштини општине 
Горњи Милановац достави предлог измена и допуна наведеног акта који ће афирмисати и штитити интересе локалне 
самоуправе.  
 
Рок за извршење задатка радног тела је 1.03. 2016. године. 
 
Радно тело има председника и шест чланова, које ће именовати Скупштина општине Горњи Милановац посебном 
одлуком, на предлог одборничких група, сразмерно броју одборника које имају у СО. 
 
Број: 2-06-155/2015 
 
У Горњем Милановцу,  
25.12.2015. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 
 
 ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Јадранка Достанић,с.р. 

 

___________________________________________
____ 

САДРЖАЈ 
АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
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747. Одлука о усвајању Програма развоја спорта на територији општине Горњи Милановац за  
         Период 2016.‐2018.године..................................................................................................................... 
748. Одлука о образовању повременог радног тела СО Горњи Милановац за разматрање Закона 
         О финансирању локалне самоуправе................................................................................................... 

страна 1.
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________________________________________________ 
ИЗДАВАЧ: Општинска управа општине Горњи Милановац  

Администрација:Одељење за скупштинске послове Општинске управе Горњи Милановац,  
Одговорни уредник Горица Петровић, начелник Општинске управе општине Г.Милановац. 

Жиро рачун за претплату:Прихода општинских органа управе Горњи Милановац, бр.840-742351843-94 
Службени гласник општине Горњи Милановац  уписан  је у Регистар јавних гласила  

Решењем Министарства правде и локалне самоуправ број 651-01-255/2001-09  
 
 
 
 

 
  
 


