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1. УВОД 
 
Програм развоја спорта општине Ћуприја за период од 2016. до 2020. године и 

aкциони план за њену примену израђени су у складу са Националном стратегијом развоја 
спорта у Републици Србији и Законом о спорту. Њиме је предвиђено укључивање 
локалних самоуправа у планирање и развој ове значајне области за све грађане, 
спортисте и спортске клубове, савезе и удружења.  

Спорт као делатност од посебног значаја треба да испуни своју наглашену 
друштвену мисију која поред такмичарског има важан васпитни, здравствени, културни и 
социјални аспект. Циљ стратегије развоја спорта општине Ћуприја је унапређење и развој 
спорта у нашем граду кроз системску, стратешку и организацијску 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 документ као циљеве развоја спорта у нашем граду 
поставља: 

 
 Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва 

 Унапређен школски спорт на територији општине Ћуприја 

 Унапређено стање спортске инфраструктуре на територији општине Ћуприја 

 Побољшање услова за развој такмичарског спорта у Ћуприји 

 
У систему који треба да са једне стране обезбеди доступност спорта ширим 

слојевима, посебно деци, али и да обезбеди услове за развој такмичарског спорта , 
локална самоуправа својим средствима за одржавање инфраструктуре, суфинансирањем 
активних клубова, стипендијама и донацијама игра важну улогу, те је стога за целокупни 
развој спорта неопходно поставити стратешке правце развоја и применити конкретне 
мере за побољшање услова у којима се тренутно налази спорт у Ћуприји.. 
 

  

Слика 1. – Авионски снимак градског језгра општине Ћуприја 
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1.1 ОПШТИНА ЋУПРИЈА-општи подаци 

Општина Ћуприја се налази у средишту Поморавског округа, окружена општином 
Јагодина на североистоку, општином Параћин на југу, односно општином Деспотовац на 
северозападу. Ћуприја се налази на најнижој моравској тераси, у централном делу Србије, 
на обалама реке Раванице и Велике Мораве, у средишњем делу горњег Поморавља.  

Површина територије општине Ћуприја износи 287 км², налази се на надморској 
висини од 123м, на географској дужини од 43°56’ и географској ширини од 21° 22’.  

 

 
Климатска карактеристика овог реона 

одређена је својствима и елементима умерене 
континенталне климе, просечним количинама 
падавина и мањим утицајем ветрова, изузев кошаве. 
Максималне температуре достизале су у неким 
годинама и преко 400С изнад, а зими и до 390С 
испод нуле.  

 
Ћуприја има одличан геостратешки положај на 

раскрсници саобраћајног пута познатог као коридор 
10, ауто-пута Е–75 који спаја источну са западном 
Европом, плодно пољопривредно земљиште, 
повољне услове за сточарство, значајне шумске 
потенцијале, погодне локације за формирање 
саобраћајно-трговинско-индустријских терминала. 

 
 

Слика 2. Географски положај општине Ћуприја 
 

Према  попису из 2011. године Општина Ћуприја има 30.645 становника, и то у 
19.471 у граду и 11.174 у сеоским месним заједницама. Густина насељености је 106 
становника по м2 

 

Попис 1981 Попис 1991 Попис 2002 Попис 2011 

M Ж M Ж M Ж М Ж 

19052 19789 18909 19838 16163 17404 14849 15796 

Табела 1. Динамика у односу на раније пописе               Извор:Републички завод за статистику 
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Табела 2. Становништво сеоских месних заједница                              Извор:Локална самоуправа 
 

 
1.2 Принципи израде стратешког плана 

 

- усаглашеност са националним стратегијама и међународним стандардима 

- отворена, "транспарентна" консултација у припремању и доношењу плана 

- демократско одлучивање, 

- дугорочна перспектива, 

- ефикасност (исплативост / економичност), 

- специфични мерљиви, реални и оствариви циљеви  

- мултидисциплинарни и међусекторски приступ 

 
 

1.3 Анализа законских оквира и повезаност са националним стратегијама  

 
Усвајањем Закона о спорту  2011. године стекли су се услови за креирање  

републичке стратегије развоја спорта, али и акционих планова на нивоу општина.  

Законом о спорту је уређена област спорта на системски целовит и свеобухватан начин у 

складу са европским стандардима и прописима уз усаглашавање са националним 

прописима. Закон о спорту конкретно уређује и област потреба и интереса грађана у 

области спорта у јединицама локалне самоуправе. Потребе и интереси грађана за чије се 

остваривање обезбеђују средства у буџету јединица локалне самоуправе у складу са 

законом јесу: 

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; 
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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 и међуопштинска 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, 

која је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се унапређује 

спортски рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује и у којој мери се 

повећава обухват бављења грађана спортом; 

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. спречавање негативних појава у спорту; 

12. едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у 

систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и 

делатностима; 

13. 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; 

14. унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице 

локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских 

стручњака и врхунских спортиста; 

15. 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; 

16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта 

Министарство омладине и спорта је у оквиру закона,  израдило Стратегију развоја 

спорта 2014-2018. 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, 
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подстицање рекреације код грађана, подршка развоју врхунског спорта и улагање у 

спортску инфраструктуру. То су уједно и теме којима се програм бави. 

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 сратегијом и важећим законским оквиром тако да 

је Програм развоја спорта општине Ћуприја 2016-2020 у складу са  препоруком владе и 

министарства. 

 

1.4 Институционални механизми општине Ћуприја задужени за одржавање 

система спорта  

Институционални механизми који постоје у општини Ћуприја, а задужени су за 

одржавање система спорта су: Савет за младе и спорт скупштине општине Ћуприја, 

Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси 

грађана у области спорта у општини Ћуприја и Спортски савез општине Ћуприја,  

Комисије за оцену програма - Комисија за доделу средстава у области спорта 

разматра предлоге годишњих програма и посебних програма по јавном позиву у складу са 

одлуком којом се уређује финансирање или суфинансирање потреба и интереса грађана у 

области спорта из буџета општине. 

 

Савет за младе и спорт -  Осим саветодавне функције и сугестија у креирању 

политике спорта општине , има и конкретне задатке у области спорта, почев од 

најопштијег – подстицање и стварање бољих услова за унапређење спорта (односно 

бављења грађана спортом са посебним акцентом на децу, омладину, жене и особе са 

инвалидитетом), до подстицања сарадње, повезивања локалне самоуправе и спортских 

организација, учествовања у унапређењу заштите здравља спортиста, едукацији, 

информисању и саветовању спортиста и рекреативаца 

 

Спортски савез - Спортски савез Ћуприје је самосталан, добровољан, невладин, 

неполитичан и непрофитни спортски савез  за територију општине Ћуприја.  У спортски 

савез Ћуприје  удружују се општински грански спортски савези, општинска спортска 

удружења, спортска друштва и остала спортска стручна удружења са тероторије општине 

Ћуприја.  Циљ савеза је да доприноси развоју и промоцији спорта на територији општине 

Ћуприја, промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања, 

толеранције и одговорности кроз бављење спортом и обавља пословe којима се 
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обезбеђују услове за праћење, развој и унапређење масовног спорта, школског спорта, 

врхунског спорта и спорта инвалидних лица. 

Све ове институције/организације баве се развојем спорта и спортске културе у 

складу са својим планом, програмом и надлежностима. 

 

1.5  Историја спорта у Ћуприји 

Спорт у општини Ћуприја има традицију дужу од једног века. О томе сведоче 

поједини објекти који су изграђени још у 19. веку, попут градског стрелишта изграђеног 

1887. године. Не може се, ипак, временски прецизно утврдити када је изграђена и 

намењена спорту прва спортска површина у граду. Као први терени намењени спорту 

помињу се фудбалска игралишта која су, урбанизацијом града у каснијим периодима, 

претворена у земљиште других намена. Први фудбалски клуб „Морава“ основан је 1918. а 

у предратном периоду били су значајни и СК „Славија“, СК „Омладинац“ и СК „Грађански“. 

Први затворени спортски објекат изграђен је у кругу фабрике шећера 1923. године. 

То је била дрвена барака под називом Соколана. Овај објекат су користиле фискултурне 

организације у граду за тренинг,  спортске и друге приредбе . Била је у функцији до 

свечаног отварања Соколског дома у Ћуприји 1938. године. Пре рата били су активни и 

бициклистичко спортски клуб “ Јастреб“ , коло јахача “Кнез Михаило“, градско стрељачко 

друштво и месни одбор аеро- клуба „Наша крила“. 

До другог светског рата масовност доживљавају фудбал, гимнастика, шах, расте 

интересовање младих и према атлетским спортским дисциплинама. Развијају се бројна 

стрељачка друштва, тако да је од 1946.год до данас било регистровано 26 , од којих су три 

тренутно активна.  

Након другог светског рата, уочава се развој бројних спортских друштава и развој 

не само професионалног, већ и рекреативног, радничког и школског спорта.  

 

      
Слика 3. Спорт некада                           Извор:“Да се не заборави-Ћуприја град спорта“ Р.Милојковић 
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ О СПОРТУ У ЋУПРИЈИ 

2.1 Спортски клубови и савези општине Ћуприја 

Назив клуба Грана спорта Ранг такмичења Највећи успеси 

Атлетски клуб 
„Морава“ 

Атлетика  3 првака Европе 
50 државних првака 

Аероклуб 
„Ћуприја“                                      

Ваздухопловни 
спорт 

  

Боди билдинг 
клуб „Relax“ 

Боди билдинг   

Боди билдинг 
клуб  „W&M“ 

Боди билдинг   

Градски стрељачки 
клуб „Ћуприја 
1887“ 

Стрељаштво   

СК „ВОЋ“ Стрељаштво Регионална и 
републичка 

Јуниорски првак 
Србије 

СК „Живка 
Дамјановић“  

Стрељаштво Регионална и 
републичка 

 

ЖОК „Равно-
Ћуприја“ 

Одбојка   

Карате клуб „Кнез 
Лазар“-Ћуприја 

Карате   

Кик бокс клуб  Кик бокс   
Омладински 
кошаркашки клуб 
„Ћуприја“     

Кошарка   

Омладински ФК 
„Ћуприја“ 

Фудбал   

Омладински ФК 
„Раваница“ 

Фудбал   

Омладински ФК 
„Крушар“ Крушар 

Фудбал   

Риболовачки 
клуб „Раваница 

Риболов   

Рукометни клуб 
„Раднички“ 

Рукомет   

Стонотениски 
клуб „Славија“ 

Стони тенис Друга лига  

Тениски клуб 
„Славија“ 

Тенис   

Тениски клуб 
„Relax“ 

Тенис   

Тениски клуб 
„Smile“ 

Тенис   

ФК „Морава 
1918“ 

Фудбал Поморавска 
окружна лига 

Једна сезона у 
2.лиги 
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Табела 3. Спортски клубови на територији општине 

У Ћуприји постоји 12 регистрованих грана спортова, од којих је најмасовнији фудбал, 

према броју клубова.   

Грана 
спорта 

Шах Стрељаштво Фудбал Боди 
билдинг 

Атлетика Стони 
тенис 

Рукомет Кик 
бокс 

Кошарка Одбојка Карате Тенис 

Број 
клубова 

3 3 12 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Табела 4. Регистроване гране спортова  

ФК „Јединство“-
Мијатовац                           

Фудбал Зона „Запад“ 
Окружна кад.лига 
Окружна пион.лига 

Пласман у зону 
„Запад“ 

ФК „Младост“-
Јовац                                     

Фудбал Окружна лига ФСПО  

ФК „Полет“-Сење                                    Фудбал Општинска лига 
 

 

ФК „Добричево“-
Добричево 

Фудбал   

ФК „Полет“-
Супска                                     

Фудбал   

ФК „Раднички 
1992“-Ћуприја                      

Фудбал   

ФК „Борац“-
Иванковац                                 

Фудбал   

ФК „ОФК 
Батинац“ Батинац 

Фудбал Међуопштинска 
лига „Југ“ 

 

ФК „Супска“ 
Супска 

Фудбал Општинска лига  

ФК „Младост 
Вирине“ Вирине 

Фудбал Општинска лига  

ФК „Слога 2013“ 
Исаково 

Фудбал Општинска лига  

ФК „Будућност“ 
Влашка 

Фудбал Општинска лига  

ФК „Поморавље“ 
Остриковац 

Фудбал Општинска лига  

ФК „Виола 035“ 
Ћуприја 

Фудбал ФСРИС друга лига 
пионира и 
петлића„Север“ 

 

Шах клуб 
„Раднички“ 

Шах Српска лига исток Једна сезона у 
2.лиги 

Шах клуб 
„Морава“-Супска 

Шах   

ШК „Врач“ 
Влашка   
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2.2 Чланство у спортским клубовима 

На основу спроведеног анкетног истраживања у 10 клубова,  укупан број 

регистрованих спортиста је 366, док нерегистрованих има око 400. Највећи број 

регистрованих спортиста је у категорији испод  14 година, а најмање у категорији од 18-20 

година. Уколико посматрамо учешће по спортовима у фудбалу, атлетици, кошарци и 

рукомету има највише регистрованих спортиста до 14 година. 

2.3 Кадрови у спорту 

Под стручним усавршавањем, у смислу закона о спорту, подразумева се стицање 

знања и вештина спортских стручњака, које обухвата континуирану едукацију током 

радног века као и учешће на стручним и научним скуповима, семинарима и курсевима. 

Високошколске установе су једине које могу школовати кадрове за одређена подручја из 

спорта и издавати законом предвиђене дипломе за завршени одређени степен 

образовања. Надлежни национални грански спортски савез у сарадњи са високошколском 

установом издаје, обнавља и одузима дозволу за рад спортским стручњацима у складу са 

овим законом, правилима тог савеза и правилима надлежног међународног спортског 

савеза и води евиденцију издатих, обновљених, односно одузетих дозвола за рад.  

Проблеми које је радна група истакла везују се за стручно оспособљавање и 

лиценцирање тренера, посебно недостатак школованих тренера за рад са млађим 

категоријама. Уочен је и  проблем надзора и контроле броја укључених тренера без 

добијених лиценци за рад. Најважнија ставка јесте обезбедити запошљавање квалитетних 

тренера који би на пример, између осталог имали и радну обавезу да држе додатну 

спортску активност, или тренинг у школама или клубовима, барем једанпут недељно. Од 

анкетираних клубова наведени имају стручне тренере: 

Фудбалски клуб Морава 1918: 2 тренера са Ц лиценцом 

ФК Јединство Мијатовац:  2 тренер са УЕФА Ц лиценца 

ФК Виола 035 Ћуприја: 1 тренер са УЕФА Б лиценца. 

ФК Младост Јовац: 1 тренер са Ц лиценцом 

Карате Клуб Кнез Лазар: 2 тренера са националним лиценцама  

Градски стрељачки клуб Ћуприја 1887: лиценцирана дозвола  

Тениски клуб Славија: 2 тренера са Ц лиценцом, 2 виши тениски тренери са Ц лиценцом. 

ФК Слога 2013 Исаково: 1 тренер са УЕФА Ц лиценца. 

Relax gym Ћуприја: 2 тренера са ИБФФ Б лиценца 

Атлетски клуб“Морава“: 2 тренера са лиценцом. 
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2.4  Финансирање спорта у општини Ћуприја 

Без одговарајућег финансирања немогуће је обезбедити материјално техничке услове 

за развој спорта, али и мотивисати и задржати спортске раднике и саме спортисте у 

општини и држави. Постоје бројни проблеми који су заједнички за већину општина у 

Србији, а они се тичу доношења одлука о суфинансирању клубова и критеријума по 

којима се исти финансирају, затим одлуке о реконструкцији или изградњи спортских 

објеката и сл.  

Због тога је важно предочити јасне смернице и приоритете Стратегије за развој спорта, 

да би у складу са њима локална самоуправа могла ускладити своје дугорочније планове и 

финансијске прорачуне који се тичу већег улагања у развој спорта.  Према анализи 

финансијског пословања спортских клубова на територији општине клубови се одржавају 

захваљујући донацијама, чланарини и средствима из буџета општине. 

У највеће трошкове које клубови имају спадају примања запослених у клубу, 

организације турнира и такмичења, одржавање терена, набавка горива и опреме. 

Општина Ћуприја, према одлуци о буџету за 2015 (Сл.гласник 36/2014) као подршку 

локалним спортским организацијама, удружењима и савезима издвојила  је 8.000.000,00 

а за подршку предшколском, школском, рекреативном спорту и масовној физичкој 

култури 1.000.000 динара.  
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3.ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Спорт за све и рекреативни спорт 

 

 

Спорт за све као покрет цивилног друштва пружа могућност бављења спортом 

читавој популацији грађана и спроводи препоруке да се спортске активности реализују 

током целе године и то најмање два пута недељно. Рекреативно бављење спортом јесте 

оно бављење спортом које се реализује: редовно (минимум једном недељно), по 

квалитетним програмима, под вођством стручних лица, на адекватним спортским 

објектима и уз адекватну лекарску контролу.       

Рекреативним спортом у Србији се бави мали број грађана. Болести савременог 

доба (срчана, респираторна обољења, деформитети кичме,болести зависности...) су 

увелико присутни у нашим животима, тако да један од начина превентиве представља 

континуирана рекреативна активност. 

Спортске организације које се искључиво баве рекреативним спортом не постоје у 
општини. Са друге стране, постоји довољна спортска инфраструктура која дозвољава да се 
поред програма из клубског и такмичарског спорта, реализују и програми из области 
масовног рекреативног спорта.  

Локалне власти су одговорне, било директно или оспособљавањем других, за 

побољшање приступа спорту и спортским капацитетима свих људи, без обзира на њихово 

социјално порекло, економски статус и приходе, узраст, пол или етичку припадност. То је 

могуће постићи креирањем посебне позитивне политике и руковођењем програмима 

помоћи социјално угроженим и  маргиналним групама за узимање учешћа у спорту.  

Ова област спорта се бави стварањем услова за бављење спортом свих сегмената 

становништва при чему  основни критеријум није постизање спортског резултата већ што 

већи позитиван утицај на ментално и физичко здравље.  

На територији општине има мало организованих рекреативних садржаја и 

углавном су везани за школе-Прва права школица спорта, Олимпијски час, Kids athletics, 

Шах у школе.  
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Од рекреативних садржаја за шири део популације у току 2015.године 

организовани су: Дан изазова, турнири у фудбалу (2004-05 годиште), бадминтону и 

футкоцкама, отворено првенство у баскету, игре на води, ролеријада, бициклијада и 

промоција стреличарства.   

Анализа стања у овој области у општини Ћуприја дата је кроз  SWOT анализу -

табела бр 5. На основу издвојених слабости формулисани су следећи циљеви:  

 

3.1.Спорт за све, рекреативни спорт  

 

Општи циљ: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва  

 

Посебни циљеви: 

3.1.1  Побољшање материјално техничких услова за рекреацију у циљу доступности свим 

грађанима 

3.1.2 Унапређење комуникације између клубова и њихово активно учешће у планирању и 

спровођењу рекреативних спортских активности 

3.1.3 Популаризација спорта и подстицање становништва на активно бављење спортом 
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  Спорт за све, рекреативни спорт 

 СНАГЕ СЛАБОСТИ 
 

 

СЛАБОСТИ 

 
 

-Дуга спортска традиција 

-Присутна разнолика спортска 

инфраструктура (трим стаза, базени, крос 

стаза, стадиони...) 

-Велики број школа и деце 

-Велики број активних спортских клубова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Незаинтересованост грађана за спорт  
( поготово за одређене спортове) 
-Слаба укљученост клубова у рекреативни 
спорт 
-Недостатак бесплатних тренинга 
-Лоша информисаност грађана 
-Недовољна активност спортских радника 
-Слабо улагање у спортску инфраструктуру 
и њено коришћење 
-Лоша сарадња између клубова 
-Лоша комуникација између локалне 
самоуправе и клубова  

МОГУЋНОСТИ 

 

ПРЕТЊЕ 

  

-Донаторска средства 

 

 

-Неповољни друштвено-економски 
токови 
-Нестабилна политичка и економска 
ситуација 
-Запостављеност региона од стране 
Републике 
 

 
Табела бр.5 SWOT анализа области „Спорт за све и рекреативни спорт” 
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3.2 Спорт деце и младих 

 

 
 

Основна улога спорта код деце и младих је да, без обзира на узраст, пол, 

способности и друге разлике, омогући учествовање у спортским активностима и тако 

допринесе физичком и менталном здрављу и подстакне најмлађу популацију на бављење 

спортом. Истраживање националног института за јавно здравље  «Др Милан Јовановић 

Батут», из 2013. године показало је да сваки пети ученик у Србији има лоше телесно 

држање: код 15,4 одсто ђака регистрован је неки деформитет кичме, а лоше обликована 

стопала има чак 17,6 одсто ученика. Осим са кичмом и стопалима, деца све чешће имају 

проблем и са гојазношћу: петина деце узраста од 7-19-година има прекомерно телесну 

тежину, показали су систематски прегледи.  

Школски спорт треба да допринесе унапређењу јавног здравља, буде база за 

омасовљавање и развој спорта у општини и спона између школа, спортских клубова и 

удружења. Школски спорт у први план истиче партиципацију и висок ниво активности свих 

учесника уз коришћење инклузивних стратегија које свим ученицима омогућавају да 

доживе успех. Игре са правилима и неизбежан тимски рад имају важну улогу за децу 

школског узраста. Они им помажу да развију сопствене физичке вештине  и да вежбају 

сарадњу, узајамно разумевање и логичко мишљење. Они  их уче како се треба смењивати 

са члановима своје екипе, како треба делити заједничко, поштовати своје вршњаке и 

уважавати правила.  

Осим тога, бављење спортом представља важно средство превенције ризичних 

понашања младих, попут пушења, злоупотребе алкохола и дрога, и малолетничке 

деликвенције. Ангажовање у спорту може кориговати факторе који доприносе 

деликвентном понашању младих, као што су недостатак позитивних узора, недостатак 

самодисциплине и досада. 
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Табела број 6. Заступљеност деце и омладине међу становништвом Ћуприје 
 

У општини Ћуприја постоје три основне школе са још 13 школских подручних 
јединица и 3 средње школе: медицинска, техничка и гимназија. Средње школе похађа 
укупно 1268 а основне 2146 ученика који се налазе у систему школског спорта. План 
школског спорта се реализује кроз наставу физичког васпитања, кроз школска такмичења 
и спортске секције. 

 Један од проблема је неодговарајућа настава физичког васпитања за децу млађег 
основно школског узраста пошто немају наставнике. Такође, материјално-технички услови 
за одвијање наставе физичког васпитања у свим узрастима су потпуно неадекватни пошто 
школе (сем медицинске) немају своје спортске сале већ само отворене терене и нису 
опремљене спортским реквизитима. 

Приметан је недостатак услова и недовољан ангажман наставника и тренера у 
руралним срединама као и мали број спортских секција по школама. Анализа стања у овој 
области у општини Ћуприја дата је кроз  SWOT анализу -табела бр 7.  

На основу издвојених слабости формулисани су следећи циљеви: 
 

3.2. Спорт деце и младих 
 
Општи циљ: Унапређен школски спорт на територији општине Ћуприја 
 
Посебни циљеви: 
3.2.1 Подстицање додатног ангажмана и мотивисаности  наставника у организацији и 
спровођењу такмичења, школских спортских секција и активности за омасовљавање 
школског спорта 
3.2.2 Побољшање материјално-техничких услова за реализацију школског спорта на 
територији општине 
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 Спорт деце и младих 

 СНАГЕ СЛАБОСТИ 
 

 

СЛАБОСТИ 

 
 

-Заинтересованост деце за бављење 

спортом 

-Велики број школа и деце 

 

 

 

 

 

 

 

-Слаба мотивисаност професора физичког 

васпитања 

 

-Недовољан број објеката при школама 

 

-Мали број школских спортских 

такмичења  

 

  МОГУЋНОСТИ 

 

ПРЕТЊЕ 

 -Донаторска средства 

-Могућност конкурисања за новчана 

средства код министарства  

 

-Нестабилна политичка и економска 
ситуација 

 
-Недовољна средства за проширење 
активности у раду са школском 
децом 

 

-Недовољна интеграција деце са 
сметњама у развоју 

 

-Бела куга 

Табела бр.7 SWOT анализа области „Спорт деце и младих” 
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3.3 Спортска инфраструктура 
 

 

 
Према Закону о спорту јавни спортски објекти су спортски објекти у државној 

својини (у јавној својини), чији је корисник Република Србија, аутономна покрајина и 

јединица локалне самоуправе (општина, град). Јавни спортски објекти могу бити 

затворени спортски објекти и отворени спортски терени. 

Затворени спортски објекти су објекти који представљају физичку, функционалну и 

техничко-технолошку целину са свим инсталацијама,постројењима и опремом намењени 

за обављање одређених спортских активности (хале,базени,балон сале и сл.).  

Отворени спортски терени су посебно уређене површине намењене за обављање 

одређених спортских активности( трим стазе, скијалишта, планинарске стазе, 

бициклистичке стазе, плаже и сл.).Изузетно, за потребе обављања тренинга и реализације 

такмичења и јавни пут, река и језеро сматрају се отвореним спортским теренима. 

Јавни спортски објекти могу се користити за обављање спортских активности под 

условом да су уређени, обележени, опремљени и одржавани у стању које омогућава 

одговарајући ниво обављања спортских активности и осигурава безбедно коришћење, с 

тим да морају бити доступни грађанима под једнаким условима. Ниво бављења спортом у 

свакој заједници значајно зависи од броја, разноврсности и доступности потребних 

спортских објеката. Због тога, њихово опште планирање јесте надлежност јавних власти, 

при чему су одговорни дужни да воде рачуна о локалним потребама и да спроводе мере 

чији је циљ обезбеђивање доброг управљања спортским  капацитетима и њихово 

безбедно и потпуно коришћење. 

Спортска инфраструктура по сеоским месним заједницама - Рурална заједница је 

свака заједница са мање од 10.000 становника, у подручју где се становници претежно 

баве пољопривредом.  Ове заједнице имају потребе и традиције у спорту другачије од 

градова. Уколико се жели задовољење спортских потреба руралне заједнице потребно је 

обезбеђивање адекватних капацитета, нарочито оних погодних за групне спортове и 

културне активности.  
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Ћуприја има 18 месних заједница, од тога 3 градске и 15 сеоских. У табели бр.8 дат 

је приказ стања спортских терена и објеката у селима општине Ћуприја  

 

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СПОРТСКИ ОБЈЕКАТ/ТЕРЕН ОПИС СТАЊА 

  
 
 

Сење 

Фудбалски терен Прописаних димензија, са пратећим 
објектима (свлачионицама) и водом. 
Нема струје. 

Терен за мале спортове у 
школском дворишту 

Непрописних димензија, са 
продужетком за кошарку. Постоји само 
један кош који је поломљен и ризичан 
за кориснике. 

Мини спортска сала У оквиру школе 

Тениски терен Прописаних димензија, подлога-шљака, 
приватно власништво. 

          Добричево Фудбалски терен Ван употребе, запуштен 

 
 
            Батинац 

Фудбалски терен Прописаних димензија, са пратећим 
објектима (свлачионицама), струјом и  
водом. 

Терен за мали фудбал у 
школском дворишту 

Травнати терен, запуштен 

 
 
 

Крушар 

Фудбалски терен Прописаних димензија, са пратећим 
објектима (свлачионицама), струјом и  
водом. 

Терен за мале спортове У дворишту дома културе 

Терен за кошарку у школском 
дворишту 

 

 
               Супска 

Фудбалски терен Непрописних димензија, без 
свлачионица 

Терен за мале спортове у 
школском дворишту 

 

             Исаково Фудбалски терен У центру села, непрописних димензија, 
без свлачионица 

Бигреница Фудбалски терен Поред школе, непрописних димензија, 
запуштено 

 
              Вирине  

Фудбалски терен Прописаних димензија, недовршене 
свлачионице, без воде и струје 

Терен за мале спортове у 
школском дворишту 

Непрописних димензија 

               Влашка 
 

Фудбалски терен Без пратећих објеката 

 
 
Иванковац-Паљане 
 
 

 
Фудбалски терен 

Прописаних димензија, са пратећим 
објектима , запуштено 

Терен за мале спортове Поред школе, адекватних димензија, 
има рефлекторе 
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          Остриковац 

 
 

Фудбалски терен 

 
 
Прописаних димензија, са пратећим 
објектима (свлачионицама), без струје и  
воде. 

Терен за мале спортове  

 
 
 
                 Јовац  

 
 

Фудбалски терен 

 
 
Прописаних димензија, са пратећим 
објектима (свлачионицама), струјом и  
водом. 

Терен за мале спортове Поред дома културе 

Теретана на отвореном  

 
            
             
             Мијатовац 

 
Фудбалски терен 

Прописаних димензија, са пратећим 
објектима (свлачионицама), струјом и  
водом. 

 
Терен за мале спортове 

У школском дворишту, адекватних 
димензија и опремљености, има 
рефлекторе 

 
Тениски терен 

Отворен( у селу), приватно власништво 

 
Тениски терен 

Затворен (код ауто пута), приватно 
власништво 

Табела бр.8 Спортски терени и објекти у сеоским месним заједницама 

 

На градском подручју од  спортских терена и објеката постоји:  

1.Базени „Славија“ са тениским теренима-У јавној су својини, састоје се од олимпијског 

базена, малог базена и четири тениска терена. Капацитет гледалишта 500-базен, 200-

тенис  

2.Стадион „Раднички“ Славија-Терен за фудбал, у приватном власништву (Унипром метал 

Стара Пазова) 500 места  

3.Соколски дом-затворени објекат, са тереном за кошарку одбојку, карате, кик бокс, тенис 

4.Стадион „Морава“ – Окружна такмичења. Терен за фудбал (103*68м), помоћни терен 

(90*55м) и атлетска стаза 

 

Анализа стања у овој области у општини Ћуприја дата је кроз  SWOT анализу -

табела бр 9. На основу издвојених слабости формулисани су следећи циљеви:  
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3.3 Спортска инфраструктура 

 

Општи циљ: Унапређено стање спортске инфраструктуре на територији општине Ћуприја 

 

Посебни циљеви: 

3.3.1 Обезбеђивање услова за квалитетно одржавање, изградњу и коришћење спортске   

инфраструктуре 

 

 Спортска инфраструктура 

 СНАГЕ СЛАБОСТИ 
 

 

СЛАБОСТИ 

 
 

-Присутна разнолика спортска 

инфраструктура (трим стаза, базени, крос 

стаза, тениски терени, стадиони, 

затворени терени...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Лоше одржавање постојећих спортских 

објеката 

 

-Недовољна искоришћеност постојећих 

спортских објеката 

  

МОГУЋНОСТИ 

 

ПРЕТЊЕ 

  

-Страни донаторски фондови 

-Могућност конкурисања за новчана 

средства код министарства  

 

 
-Неповољни друштвено-економски 
токови 

 

-Нестабилна политичка и економска 
ситуација 
 

-Запостављеност региона од стране 
Републике 

 

Табела бр 9. SWOT анализа области „Спортска инфраструктура” 
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3.4 Такмичарски спорт 

 

 
Већи део  постигнутих резултата ћупријских спортиста су везани за такмичења у 

ранговима као што су републичка, регионална и међународна првенства и лиге. У 

прошлости, такмичарски спорт је у Ћуприји био на много вишем нивоу - пливачки клуб 

„Раднички„ (угашен 1974) је изнедрио 5 првака Србије у различитим категоријама.  

Велики број успешних појединаца су дали и кошаркашки клуб“Морава“, КК „Ћуприја“, 

одбојкашки клуб „Морава“, рукометни клуб „Раднички“ као и више клубова борилачких 

спортова.   

Атлетски клуб Морава још од 1957. године представља традиционални расадник 

атлетских величина и из њега су поникли носиоци светског рекорда, 8 европских, 45 

балканских и 100 државних медаља.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Табела 10. Позиционираност до сада најуспешнијих клубова   
 

Бављење спортом на вишим такмичарским нивоима треба да буде подржано и 
подстакнуто на одговарајуће и посебне начине, у сарадњи са релевантним спортским 
организацијама. Подршка треба да покрива подручја као што су: препознавање талента и 
саветовање; пружање одговарајућих услова; развој бриге и подршке кроз спортску 

Назив клуба Грана спорта Ранг такмичења Највећи успеси 

Атлетски клуб 

„Морава“ 

Атлетика  3 првака Европе 

50 државних 

првака 

СК „ВОЋ“ Стрељаштво Регионална и 

републичка 

Јуниорски првак 

Србије 

ФК „Морава 1918“ Фудбал Поморавска 

окружна лига 

Једна сезона у 

2.лиги 

ФК „Јединство“-

Мијатовац                           

Фудбал Зона „Запад“ 

Окружна кад.лига 

Окружна пион.лига 

Пласман у зону 

„Запад“ 

Шах клуб 

„Раднички“ 

Шах Српска лига исток Једна сезона у 

2.лиги 
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медицину; охрабривање тренирања уз примену научних метода; едукација за тренере и 
друге лидерске функције; помоћ клубовима у обезбеђивању постојања одговарајућих 
структура и такмичарских екипа. Кроз постизање запажених спортских резултата 
спортисти позитивно утичу на мотивисање широког круга људи да се баве спортом.  

Анализа стања у овој области у општини Ћуприја дата је кроз  SWOT анализу -
табела бр 11. 
На основу издвојених слабости формулисани су следећи циљеви: 

 
4. Такмичарски спорт 
 
Општи циљ: Побољшање услова за развој такмичарског спорта у Ћуприји 
 
Посебни циљеви: 
4.1 Подизање капацитета стручног рада у области  врхунског и квалитетног спорта. 

4.2 Повећање финансијских улагања у развој такмичарског спорта 

 

 Такмичарски спорт 

 СНАГЕ СЛАБОСТИ 
 

 

СЛАБОСТИ 

 
 

-Дуга спортска традиција 

-Мотивисаност тренера за рад 

-Финансирање  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Застарела спортска опрема 

-Недовољна едукованост тренера 

-Низак ранг такмичења у којима се 

учествује 

-Одлазак такмичара у друге градове 

-Недовољно финансирање спортских 

клубова за учешће на такмичењима и 

тренинге 

-Слаба организованост спортских радника 

-Лоша комуникација  

МОГУЋНОСТИ 

 

ПРЕТЊЕ 

 
-Страни донаторски фондови 

-Могућност конкурисања за новчана 

средства код министарства  

-Подршка спортског савеза 

 

-Неповољни друштвено-економски 
токови 

-Нестабилна политичка и економска 
ситуација 
-Запостављеност региона од стране 
Републике 
 Табела бр 11. SWOT анализа области „Такмичарски спорт” 
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А К Ц И О Н И     П Л А Н О В И 
 
 
3.1. СПОРТ ЗА СВЕ И РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ(7.2).* 
3.2. СПОРТ ДЕЦЕ И МЛАДИХ (7.1.) 
3.3. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА (7.4.) 
3.4. ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ (7.3.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
*- Нумерација по стратегији развоја спорта у Републици Србији за период 2014–2018 
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ПРИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ 

3.1 СПОРТ ЗА СВЕ И РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ (7.2) 

Општи циљ: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништва (7.2.1.) 
 

3.1.1  Побољшање материјално техничких услова за рекреацију у циљу доступности свим грађанима (7.2.1.2.) 
 

Активности Рокови Износ и извор 
финансирања 

Тело задужено за 
имплементацију 

Индикатор учинка Програм и 
програмска 

мера* 

Увођење бесплатних 
термина за коришћење 

постојеће спортске 
инфраструктуре 

(хала,базен,тениски 
терени,стадиони) 

 
2016-

континуирано 

 
 

 
Установа за спорт СЦ   
„АДА“ ЋУПРИЈА 

 

 
Бесплатан приступ 

сали/простору 

 

 
програм 14 
ПА 1301-0002 

 
Јавни тренинзи 

спортских клубова уз 
активно учешће грађана 

 
2016-2017 

 
Буџет Општине 

Ћуприја 

 
Спортски савез 

Ћуприје ,  

 
Одржани јавни 

тренинзи 

 
програм 14 
ПА 1301-0002 

Организовање 
програма масовне 
рекреације доступне 
свима  
- Ангажман стручних 
сарадника за 
реализацију 
бесплатних програма 

 

 
2016-

континуирано 

 
100.000,00 годишње 

 
Буџет Општине 

Ћуприја, донаторска 
средства,спонзори 

 
Спортски савез 

Ћуприје 

 
Ангажовани стручни 
сарадници, одржани 
програми масовне 
рекреације 
 

 
програм 14 
ПА 1301-0002 

Програм развоја 
спортова на води 

2016-
континуирано 

 
 

 
Спортски савез 

Ћуприје 

 
Усвојен програм 
развоја 

 

* - У облику број програма.број програмске мере према ”Упутствo зa изрaду прoгрaмскoг буџeтa”  , Министарство Финансија, Фебруар 2014 
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3.1.2 Унапређење комуникације између клубова и њихово активно учешће у планирању и спровођењу рекреативних 

спортских активности (7.2.1.5.) 
 

Активности Рокови Износ и извор 
финансирања 

Тело задужено за 
имплементацију 

Индикатор учинка Програм и 
програмска 

мера 

Покретање интернет 
портала са актуелним 

спортским садржајем са 
територије општине 

 
2017-2020 

5000,00 годишње 
Буџет Општине 

Ћуприја 

Спортски савез 
Ћуприје 

Доступан портал програм 14 
ПА 1301-0001 

 

3.1.3 Популаризација спорта и подстицање становништва на активно бављење спортом (7.2.1.1.) 
 

Активности Рокови Износ и извор 
финансирања 

Тело задужено за 
имплементацију 

Индикатор учинка Програм и 
програмска 

мера 

Издавање спортског 
билтена 

 
2016-

континуирано 

40.000,00 
Буџет Општине 

Ћуприја, донаторска 
средства 

Спортски савез 
Ћуприје 

Издат спортски 
билтен 

програм 14 
ПА 1301-0001 

Медијске кампање о 
потреби за физичким 

активностима и 
здравим 

начинима живота 

2016-
континуирано 

15.000,00 
Буџет Општине 
Ћуприја,  донаторска 
средства 

Спортски савез 
Ћуприје  

ТВ емитовања, 
друштвене мреже 

програм 14 
ПА 1301-0002 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3.2. СПОРТ ДЕЦЕ И МЛАДИХ (7.1.) 

Општи циљ: Унапређен школски спорт на територији општине Ћуприја (7.1.1.) 
 

3.2.1 Подстицање додатног ангажмана и мотивисаности  наставника у организацији и спровођењу такмичења, школских 
спортских секција и активности за омасовљавање школског спорта (7.1.1.4.) 

 
                   Активности Рокови Износ и извор 

финансирања 
Тело задужено за 
имплементацију 

Индикатор 
учинка 

Програм и 
програмска 

мера 

 
Реализација спортских 

секција, школска 
такмичења и турнири 

 

 
континуирано 

 
Буџет РС, 
Ресорно 

министарство 

 
Школе на територији 

општине 

 
Одржани 
спортски 

догађаји и 
састанци 
секција 

 

 
Подстицање стручног 

усавршавања наставника и 
њиховог укључивања у 

реализацију секција 
школског спорта 

 

 
2016-

континуирано 

 
100.000,00 
Буџет РС, 
Ресорно 

министарство 

 
Школе на територији 

општине 

 
Повећан број 
ангажованих 
стручњака и 
наставника 

 

 
програм 9 
ПА 2002-0001 

 
Годишњи састанак са 

директорима школа ради 
већег ангажмана наставника 

у организацији и 
спровођењу секција 

 
 
 

 
годишње 

 

 
 

Председник  
Спортског савеза 
Ћуприје 

 

 
Повећан број 
ангажованих 
стручњака и 
наставника 

 

 
програм 9 
ПА 2002-0001 



 

29 
 

 
3.2.2 Побољшање материјално-техничких услова за реализацију школског спорта на територији општине (7.1.1.1) 

 
Активности Рокови Износ и извор 

финансирања 
Тело задужено за 
имплементацију 

Индикатор 
учинка 

Програм и 
програмска 

мера 

Изградња спортске сале у 
матичној школи Вук Караџић 
- Ћуприја  

2020 20.000.000,00 
Буџет РС , Буџет 

Општине 
Ћуприја  

Школа Вук Караџић - 
Ћуприја 

Изграђен 
објекат 

програм 14 
ПА 1301-0003 

Изградња спортске сале у 
Гимназији - Ћуприја 

2019 20.000.000,00 
Буџет РС , Буџет 

Општине 
Ћуприја 

Гимназија Ћуприја Изграђен 
објекат 

програм 14 
ПА 1301-0003 

Техничко – пројектна 
документација за спортску 
салу у матичној школи Вук 

Караџић - Ћуприја 

2018 500.000,00 
Буџет РС , Буџет 

Општине 
Ћуприја 

Школа Вук Караџић - 
Ћуприја 

Израђена 
документација 

програм 14 
ПА 1301-0003 

Техничко – пројектна 
документација за спортску 
салу у Гимназији- Ћуприја 

2017 500.000,00 
Буџет РС , Буџет 

Општине 
Ћуприја 

Гимназија Ћуприја Израђена 
документација 

програм 14 
ПА 1301-0003 

 
Идејно решење Спортско 

рекреативног комплекса на 
локацији стадион Морава 

2016 500.000,00 
Буџет општине 

Ћуприја 

Општина Ћуприја Израђено 
идејно решење 

програм 14 
ПА 1301-0003 

 
Главни пројекти Спортско 

рекреативног комплекса на 
локацији стадион Морава 

 

2016-
континуирано 

2.500.000,00 
Буџет Општине 

Ћуприја 

Општина Ћуприја Израђени 
Главни пројекти 

програм 14 
ПА 1301-0003 
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Учешће спортских клубова у 

активностимаишколских 
спортских секција 

2016-
континуирано 

 
- 

Школе на 
територији општине 
 

Спроведене 
активнос ти 
спортских 

секција 
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ПРИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ 

3.3. СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА (7.4.) 

Општи циљ: Унапређено стање спортске инфраструктуре на територији општине Ћуприја (7.4.1.) 
 

3.3.1 Обезбеђивање услова за квалитетно одржавање, изградњу и коришћење спортске  инфраструктуре (7.4.1.2.) 
 

Активности Рокови Износ и извор 
финансирања 

Тело задужено за 
имплементацију 

Индикатор учинка Програм и 
програмска мера 

Радови на 
санацији и 

реконструкцији  
објекатаистрељане 

 

2018 1.000.000,00 
Ресорно 

министарство, 
Буџет РС , Буџет 

Општине Ћуприја 

Спортски савез 
Ћуприје 

Реконструисана 
стрељана 

програм 14 
ПА 1301-0003 

 
Постављање 

завршне подлоге 
на спортским 

теренима 
Соколски Дом 

 
2016 

10.437.426,00 
Буџет РС , Буџет 

Општине Ћуприја. 
Грански спортски 

синдикат  

 
Установа за спорт СЦ 

„АДА“ ЋУПРИЈА“ 

  
Постављена 

завршна подлога 

програм 14 
ПА 1301-0003 

 
Израда крос стазе 

у Ади 
 
 

 
2016 

 

900.000,00 
Буџет РС , Буџет 

Општине Ћуприја. 

 
Установа за спорт СЦ 

„АДА“ ЋУПРИЈА“ 

 
Израђена крос 

стаза 

програм 14 
ПА 1301-0003 

 
Изградња 
атлетског   
стадиона 

„Алаксандар Аца 
Петровић“ 

2020 92.847.060,00 
Ресорно 

министарство, 
Буџет РС , Буџет 

Општине Ћуприја. 
Атлетски савез 

Србије 

Општина Ћуприја Окончана 
изградња 
стадиона 

програм 14 
ПА 1301-0003 
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Изградња хале 
преко тениских 

терена на Славији  

2020 20.000.000,00 
 Буџет РС , 
Донатори 

Општина Ћуприја Изграђена хала програм 14 
ПА 1301-0003 

Изградња 
затвореног базена 

2020 
 

100.000.000,00 
Ресорно 

министарство, 
Буџет РС , Буџет 

Општине Ћуприја 

 
Општина Ћуприја 

 
Израђен 

затворени базен 

програм 14 
ПА 1301-0003 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3.4. ТАКМИЧАРСКИ СПОРТ (7.3.) 

Општи циљ: Побољшање услова за развој такмичарског спорта у Ћуприји (7.3.1.) 
 

3.4.1 Подизање капацитета стручног рада у области  врхунског и квалитетног спорта (7.3.1.1.) 
 

Активности Рокови Износ и извор 
финансирања 

Тело задужено за 
имплементацију 

Индикатор учинка Програм и 
програмска 

мера 

Организовање обуке 
„Управљање 

пројектним циклусом“ 
за раднике у спорту 

2018 50.000,00  

Ресорно 
министарство, 

Буџет РС , Буџет 
Општине Ћуприја 

Спортски савез 
Ћуприје 

 

Одржана обука  
програм 14 

ПА 1301-
0001 

 

Организација стручних 
трибина и семинара 

 

 
2016-

континуирано 

60.000,00iгодишње 
Ресорно 

министарство, 
Буџет РС , Буџет 

Општине Ћуприја 

 
Спортски савез 
Ћуприје 

 
Одржани семинари и 

обуке 

 
програм 14 

ПА 1301-
0001 

 

3.4.2 Повећање финансијских улагања у развој такмичарског спорта (7.3.1.2.) 
 

Активности Рокови Износ и извор 
финансирања 

Тело задужено за 
имплементацију 

Индикатор учинка Програм и 
програмска 

мера 

         Дефинисање 
приоритетнихиспортова 
за територију општине 

 
2016 

 
- 

 

Општина Ћуприја Одабранииспортовииза 
интезивнијеиулагање 
средстава 
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Радна група за израду програма развоја спорта општине Ћуприја 2016-2020. * 
 
 Саша Јовановић, виши кошаркашки тренер 
 Младен Милановић, виши тениски тренер 
 Снежана Јовановић, професор физичог васпитања, тренер атлетике 
 Дејан Милојевић, професор физичог васпитања, рукометни тренер 
 Тамара Ђорђевић, такмичар у стрељаштву   
 Вељко Влаховић, спортски новинар 
 Дејан Томић, фудбалски тренер 
 Даница Стојковић, професор физичог васпитања 
 Радомир Милојковић, спортски ветеран 
 Марко Нонић, одбојкашки судија 

 

  
Координационо тело за израду и спровођење програма : 
 

 Илија Пауновић, заменик председника општине 

 Владимир Васиљевић, директор ЈП СРЦ „Ада“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* -Сл.гласник општине Ћуприја бр.9/15 
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Програм објавити у службеном гласнику општине Ћуприја. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 
БРОЈ:  06-301-10/2015-02 

 
 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 
 
 

Драган Николић, дипл.правник 
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