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ПРЕДГОВОР 

Поштовани суграђани, 

Спорт и рекреација представљају важан део живота становника општине Ћуприја. То 

знамо кроз деценијске резултате који нам сведоче о 

успесима спортиста из Ћуприје. Поред непревазиђених 

резултата атлетичара на највишим нивоима 

активног учешћа у земљи и иностранству који су у 

многим дисциплинама постигли врхунске резултате, 

значајни су и други успеси у колективним и 

индивидуалним спортовима што све заједно чини 

понос локалног становништва и наше заједнице. 

Општина Ћуприја је кроз Програм развоја спорта са 

акционим планом као највишим нивоом детаљности 

документа јавне политике, разрадила динамику 

спровођења мера, циљева и пројеката у области 

спорта.   

Потрудили смо се да кроз различите спортске активности испланирамо развој спорта 

у трогодишњем периоду на територији наше општине. Обухватили смо све сегменте 

укључујући развој спортске инфраструктуре, унапређење спортских и спортско-

рекреативних манифестација, као и развој школског и такмичарског спорта и 

спортско-рекреативних дешавања за све становнике општине Ћуприја.  

Кроз досадашње активности посебно бисмо издвојили одлично организован зимски 

турнир у футсалу који се већ осам година одржава у нашем граду, неизоставну 

вишедеценијску међународну атлетску уличну трку Меморијал „Александар 

Петровићˮ, и атлетски митинг који је први пут одржан 2021., а носи назив по 

некадашњој светској рекордерки Вери Николић.    

Као одговор на потребу коју су истакли многи клубови и рекреативни спортисти, 

иницирали смо и преко Министарства омладине и спорта омогућили реконструкцију 

спортских терена на отвореном у Соколском дому и то за реконструкцију рукометног, 

фудбалског и кошаркашког терена, као и тениских терена и сређивање трибина од 800 

места. Завршили смо Атлетски стадион „Александар Петровићˮ и радимо на другој 

фази уређења која ће укључити израду партерног сређивања са изградњом западне 

трибине, изложбеним холом и наткривеном терасом. У 2022. планирани су и радови на 

реконструкцији стрељане, фудбалског терена у ОШ 13.октобар, као и уређење 

излетишта Вавило. 



 

 

Додао бих и то, да се поред наведених активности кроз годишњи буџет редовно 

планирају и средства за активности спортских клубова и Спортског савеза Ћуприје 

који су значајни носиоци спортских дешавања у нашем граду. 

Уверен сам да ћемо до истека Програма развоја спорта општине Ћуприја одговорно и 

посвећено приступити реализацији овог документа и да ће се та пракса наставити и 

убудуће. 

На крају желим да се захвалим свима који су учествовали у изради Програма развоја 

спорта  општине Ћуприја и на било који начин дали свој допринос.  

 

Заменик председника општине Ћуприја 

Владимир Васиљевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УВОД 

Спорт у Ћуприји деценијама представља важан сегмент друштвеног живота. Град има дугу 

традицију у области спорта, али је најпознатији по атлетици. Са четири еврпска злата и 

неколико десетина репрезентативаца, атлетичари Ћуприје прослављали су и прослављају 

име града широм света.   

У општини Ћуприја, најзаступљенији су фудбалски клубови, али не заостају ни клубови 

попут шах, стрељачких, тениских, рукометних, кошаркашких, одбојкашких и других 

клубова. Посебну атракцију представља ваздухопловни аеро клуб и најуспешнији, 

омладински атлетски клуб Морава. 

Општина Ћуприја приступила је изради Програма развоја спорта за период 2022-

2024.године истеком претходног документа („Сл.гласник општине Ћупријаˮ, бр. 30/2015). 

Циљ овог Програма је унапређење и развој спорта кроз стратешко планирање са 

одређеним конкретним мерама за развој и решавање проблема у свим областима спорта 

на територији општине Ћуприја. У изради документа учествовали су представници ЈЛС, 

Установа у области спорта, школа, ОЦД, представници локалне заједнице. Задатак Радне 

групе био је да идентификује препреке за развој спорта и припреми стручну основу за 

исраду Програма, као и активности за израду акционог плана за период 2022-2024. 

Документ представља стратешки план и даје смернице за будући одрживи развој спорта. 

Дефинише развој спорта као свеобухватан и синергетски процес који утиче на битне 

аспекте живота становника општине Ћуприја. Израђен је у партнерству са одговорним и 

заинтересованим странама, а у циљу свеобухватности, одрживости и транспарентности. 

Својом структуром и садржином, трогодишњи Програм развоја спорта општине Ћуприја, 

обухвата анализу стања у области спорта, идентификовану визију и мисију, дефинисане 

приоритете и циљеве, мере и акциони план. Акциони план конципиран је тако да садржи 

утврђену мрежу координације и учесника у систему спорта који су задужени за 

спровођење планираних циљева и пројеката у наредном трогодишњем периоду. 

Програм развоја спорта општине Ћуприја представља документ јавних политика који 

садржи један општи и три посебна циља. Даје смернице активностима за развој града у 

трогодишњем временском периоду и одређује смер, мере, акције и начин 

имплементације.  

Програм развоја спорта општине Ћуприја, усмерен је ка унапређењу и развоју спорта са 

одређеним конкретним мерама за решавање проблема у свим областима спорта. 

Документ је израђен на основу сумирања досадашњих искустава, анализе стања спорта у 

Ћуприји и уочених проблема и потреба са којима се заједница суочава.  

Програм се темељи на Стратегији развоја општине Ћуприја 2019-2024., и усклађен је са 

осталим локалним и националним документима. 



 

 

2. МЕТОДОЛОГИЈА  

Методологија израде Програма развоја спорта општине Ћуприја 2021-2024, базирана је на 

вишемесечном процесу рада, планираном у складу са анализом и проценом стања  и 

потребама заједнице. Изради се приступило након истека претходног документа, а на 

основу Решења о именовању радне групе за израду Програма развоја спорта. Израда 

документа састоји се од следећих компоненти: 

-припремних активности за спровођење Програма 

-формирања радне групе за израду Програма развоја спорта општине Ћуприја  

-анализе стања у области спорта на територији општине Ћуприја 

-израде анализе постојећег стања и SWOT анализе 

-дефинисања визије и мисије  

-дефинисања циљева и мера у складу са законском регулативом 

-дефинисања пројектних активности 

-израде Акционог плана са елементима програмског буџетирања 

-јавне расправе и 

-усвајања документа. 

Процес израде започет је анализом теренског и кабинетског проучавања, укључујући низ 

истраживачких, аналитичких и интерпретативних поступака. 

У првој фази израде, спроведена је детаљна анализа стања и трендова на територији 

јединице локалне самоуправе. Спроведена анализа је мултисекторска, заснована на 

прикупљању релевантних података из организација и интерних база, података општинске 

управе,  али и из других релеватних институција попут Спортског савеза Ћуприје, Установе 

за спорт СЦ АДА, Републичког завода за статистику, Туристичке организације општине 

Ћуприја и сл.  

На темељу анализе постојећег стања,  израђена је SWOT анализа, која је омогућила 

дефинисање развојних потреба и потенцијала општине Ћуприја. Осмишљена је визија,  

прецизирана мисија, формулисани су циљеви, мере и активности.   

Процес израде документа, прилагођен је ограничавајућим условима насталим услед 

пандемије COVID-19,  па је највећи део активности током израде Програма, обављен 

онлајн комуникацијом. Подаци су прикупљани током 2021. , а документ је финализиран у 

крајем наведене године.  



 

 

Дефинисање оквира за праћење, евалуацију и извештавање са структуром одговорности 

представљао је завршни корак у изради документа укључујући дефинисање активности и 

одређивање одговорности за спровођење Програма развоја спорта. 

Као засебни део сачињен је средњорочни Акциони план са елементима програмског 

буџетирања, након чега је уследила последња фаза са спроведеном јавном расправом, 

непосредно пре достављања документа Општинском већу на даљу надлежност и 

поступање.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ЗАКОНСКИ ОКВИР 

3.1. Институционални механизми општине Ћуприја  

 

За одржавање система спорта у општини Ћуприја задужени су Савет за друштвене 

делатности Скупштине општине Ћуприја, Стручна комисија за оцену годишњих и посебних 

програма  у области спорта, Спортски савез Ћуприје и Установа за спорт СЦ АДА.  

 Савет за друштвене делатности Скупштине општине Ћуприја 

Савет је основан Одлуком Скупштине општине Ћуприја 20.08.2020.године. Задужења 

Савета укључују разматрања извештаја о раду установа из области образовања, науке, 

културе, информисања, социјалне заштите, и сл. Савет разматра и питања у вези 

унапређења положаја младих и даје мишљења на предлоге одлука у областима од 

значаја за младе и спорт.  

 Стручна комисија за оцену годишњих  и посебних програма  у области спорта 

Стручна комисија за оцену годишњих  и посебних програма  у области спорта разматра предлоге 

годишњих програма по јавном позиву у складу са Одлуком којом се уређује финансирање 

или суфинансирање потреба и интереса грађана у области спорта из буџета општине.  

 Спортски савез Ћуприје 

Спортски савез Ћуприје је невладина организација која организује спортске 
манифестације и такмичења, ствара услове за развој спорта у Ћуприји посебно код 
омладине, остварује међуградску и међународну спортску сарадњу, пружа подршку 
рекреативном спорту, школском спорту и предузима активности на афирмацији духа 
олимпизма. ССЋ подстиче фер плеј, ради на унапређењу васпитног, образовног и стручног 
рада у спорту, бори се против лажирања, насиља, недоличног понашања и допинга у 
спорту и заузима се за здраво, безбедно, фер, толерантно, етички прихватљиво и 
одговорно друштвено окружење.1 Спортски савез око спровођења својих активности, 
сарађује са ЈЛС Ћуприја, са спортским клубовима Ћуприје,  Спортским центром АДА, 
Канцеларијом за младе, школама и Туристичком организацијом општине Ћуприја. 

 Установа за спорт Спортски центар ”АДА” Ћуприја 

Установа је основана Одлуком СО Ћуприја, ради унапређења општих услова за развој 

спорта и физичког васпитања, одржавања и управљања објектима намењених спорту и 

рекреацији и обављања других делатности којима се обезбеђује квалитетније коришћење 

јавних средстава у области физичке културе. 

                                                           
1Спортски савез Ћуприје, Нови Статут ССЋ, доступно на: 
http://www.ssc.org.rs/images/dokumenta/statut2017.pdf [приступљено:  11.јануар 2021]. 

http://www.ssc.org.rs/images/dokumenta/statut2017.pdf


 

 

3.2. Законодавство РС и усаглашеност са документима 

Једно од критичних питања сваког планирања је законски оквир. Ни једна јединица 

локалне самоуправе не може деловати независно од постојеће законске регулативе.  

 Устав РС 

Према чл. 190. ст. 1. Устава Републике Србије: „Општина, преко својих органа, у складу са 

законом:  4. стара се о задовољавању потреба грађана у области просвете, културе, 

здравствене и социјалне заштите, дечије заштите, спорта и физичке културе ”. Оваква 

улога и надлежности јединица локалне самоуправе разрађена је Законом о локалној 

самоуправи и Законом о спорту.2 

 Закон о локалној самоуправи 

Према чл. 20 Закон а о локалној самоуправи, општина преко својих органа у складу са 

Уставом и законом, стара се о задовољавању потреба становника у области просвете, 

научноистраживачке и иновационе делатности, културе, здравствене и социјалне заштите, 

дечије заштите, спорта и физичке културе.  3 

 Закон о спорту Републике Србије 

На нивоу Републике Србије основни правни акт којим се регулише област спорта, јесте 

Закон о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. Закон). У контексту 

његових одредаба локалне заједнице су добиле своје место и садржаје одговорности за 

развој и функционисање спорта на својој територији. Посебно је значајан члан 137. Закона 

о спорту којим се утврђују потребе и интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују 

средства у буџету јединица локалне самоуправе. Овим чланом предвиђена су подстицања 

и стварање услова за унапређење спорта за све; изградња, одржавање и опремање 

спортских објеката на територији ЈЛС; организације спортских такмичења од посебног 

значаја; спортски развој талентованих спортиста; и остале активности усмерене ка 

потребама и интересима грађана у области спорта у ЈЛС. 

 Закон о планском систему 

Овим Законом уређује се плански систем Републике Србије, односно управљање 
системом јавне политике и планирање, врсте и садржаји планских докумената који су у 
складу са својим надлежностима.4 Појам и врсте докумената јавних политика  укључују 
стратегију, програм, концепт политике и акциони план.5  Сходно члану 14,  Закона о 

                                                           
2 http://www.ustavni.sud.rs/page/view/sr-Latn-CS/70-100028/ustav-republike-srbije  
3 https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_lokalnoj_samoupravi.html  
4 Закон о планском систему Републике Србије, Сл.гласник РС бр. 30/2018, чл.1, доступно на: 
http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?did=432179  [приступљено:31. Децембра 2020 
5 Ibid, чл.4,5,10 

http://www.ustavni.sud.rs/page/view/sr-Latn-CS/70-100028/ustav-republike-srbije
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_lokalnoj_samoupravi.html
http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?did=432179


 

 

планском систему, Програм у смислу овог закона јесте документ јавне политике, ужег 
обухвата од стратегије. Усваја се на период од три године, а остваривање циљева прати се 
посредством акционог плана. 6 

 Национална стратегија развоја спорта у РС 

ЈЛС, имају значајно место у примени Националне стратегије развоја спорта, што је и Законом о 

спорту дефинисано и то да је обавеза сваке ЈЛС да утврди Програм развоја спорта на својој 

територији, а који ће бити усаглашен са националном стратегијом спорта. У Националној 

стратегији развоја спорта идентификовани су следећи приоритети: 

- Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт 

- Повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске 

рекреације 

- Развој и унапређење врхунског спорта 

- Развој и унапређење спортске инфраструктуре. 

 Стратегија одрживог развоја општине Ћуприја 2019 – 2024 

Програм развоја спорта општине Ћуприја, усаглашен је са Стратегијом одрживог развоја 

општине Ћуприја 2019 – 2024. Један од главних приоритета обједињује Интегративни 

развој туризма, културе и спорта, док општи циљ обухвата унапређење услова за спорт 

и рекреацију и стварање услова за развој спортског туризма, са акцентом на Унапређење 

спортске инфраструктуре путем изградње и ревитализације спортских објеката и терена, и 

Организовања спортских манифестација.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Закон о планском систему Републике Србије, Сл.гласник РС бр. 30/2018, чл.14, и 15. доступно на: 
http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?did=432179  [приступљено:31. Децембра 2020 

http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?did=432179


 

 

4. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОПШТИНИ ЋУПРИЈА 

Општина Ћуприја, налази се у централној Србији у средишту Поморавског округа, 

окружена Јагодином на североистоку, општином Параћин на југу и општином Деспотовац 

на северозападу.  Површина територије износи 287 km2 на надморској висини од 123m. 

Основни подаци о климатским карактеристикама овог краја одређени су својствима и 

елементима умерено континенталне климe са просечно довољним количинама падавина 

и мањим утицајем ветрова, изузев кошаве. 

Према подацима последњег званичног пописа становништва спроведеног 2011.године, на 

подручју Ћуприје живи 30.645 становника. Територију општине, утврђену Законом о 

територијалној организацији Републике Србије, чине насељена места, односно подручја 

катастарских општина и то: Батинац, Бигреница, Вирине, Влашка, Исаково, Јовац, Дворица, 

Кованица, Крушар, Мијатовац, Остриковац, Паљане, Иванковац, Сење, Супска, Ћуприја 

град, Ћуприја ван града. 

Ћуприја има изванредан геостратешки положај. Налази се на раскрсници саобраћајног 

пута познатог као Коридор X. Путеви се разилазе у више праваца што пружа велике 

могућности за сарадњу у свим областима са општинама у ближој и даљој околини. 

Ћуприја остварује директну везу са државним путем А1, односно ауто-путем Е-75 и 

удаљена је од Београда 147km, а од Ниша 89km. Кроз општину пролази и магистрална 

двоколосечна пруга међународног значаја Е-85 на релацији Будимпешта-Суботица-

Београд-Ниш-Скопље-Солун–Атина. 

Најближи путнички аеродром Константин Велики удаљен је 80km, док је најближи 

спортски аеродром удаљен 2km. Најближи гранични прелаз за теретна возила је ка 

Бугарској (Вршка Чука) и удаљен је 110km. Најважнији прелаз за теретна и путничка 

возила до ког се стиже ауто-путем (Градина СРБ – Калотина БГР), удаљен је 194km.  

Гранични прелаз Ђердап са Румунијом удаљен је 206km, док се гранични прелаз 

Котроман са Босном и Херцеговином налази на 225-ом километру од Ћуприје. Гранични 

прелаз Прешево са Македонијом удаљен је  237km. 

Од већих градова земаља у окружењу, најближа је Софија у Бугарској 249km, затим 

Скопље 290km, Сарајево 357km и Подгорица 408km. Од Будимпеште Ћуприју дели 524km, 

од Беча 761km, Минхена 1087km, а од Милана 1178km. 

Ћуприја се налази у централном делу Србије на обалама  реке  Раванице  и  Велике  

Мораве,  у  средишњем  делу  горњег  Поморавља. Општина је смештена у долини, са 

десне стране опасана благим обронцима Кучајских планина, а са леве стране планином 

Јухор. 

Поседује мрежу здравствених установа која се састоји од Завода за јавно здравље, Опште 



 

 

болнице,  Дома здравља и седам сеоских амбуланти. У граду постоје три основне школе 

са још 12 школских подручних јединица, Предшколаска установа Дечја радост са 4 вртића 

и 5 сеоских одељења, три средње, једна висока школа струковних студија и две музичке 

од којих је једна сврстана у школе од посебног националног значаја. 

Спорт у Ћуприји има традицију дужу од једног века. Данас на територији општине постоји 

укупно 24 клуба, од којих се посебно издвоја Омладински атлетски клуб „Морава“, из ког 

су потекли бројни домаћи, европски и светски шампиони. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Спорт у Ћуприји има традицију дужу од једног века. Крајем 19. и почетком 20. века почели 

су да се оснивају први клубови и развија спорт у Ћуприји. Градско стрелиште изграђено је 

1887. године, први атлетски клуб основан је 1911., а први фудбалски клуб Морава 1918. 

године. У предратном периоду били су значајни СК Славија, СК Омладинац и СК 

Грађански, док је први затворени спортски објекат изграђен у кругу фабрике шећера 1923. 

године. Овај простор користио се све до отварања Соколског дома 1939. године.  

До Другог светског рата масовност доживљавају шах, фудбал и гимнастика, расте 

интересовање младих и према атлетским спортским дисциплинама и развијају се бројна 

стрељачка друштва. Први фудбалски стадион након Другог светског рата изграђен је 

крајем четрдесетих у насељу Славија, док је градски стадион са атлетском стазом Ћуприја 

добила 1954. године. Стадион је 2021.године комплетно реконструисан по највећим 

светским стандардима, док је базен  фабрике шећера који је изграђен исте 1954.године 

комплетно адаптиран 2014. године. 

5.1. Носиоци спортских дешавања у општини Ћуприја  

Највећи носиоци спортских дешавања у Ћуприји су Спортски савез Ћуприје и Установа за 

спорт СЦ АДА Ћуприја. У граду постоје два фудбалска стадиона, хала спортова АДА, 

Соколски дом Ћуприја, два пливачка базена, неколико тениских игралишта, стрелиште, 

атлетска кружна и крос стаза. Већина објеката ради пуним радним временом, као и 

викендом и празницима како би увек били доступни грађанима.  

5.1.1. Установа за спорт СЦ АДА Ћуприја  

Установа за спорт СЦ АДА Ћуприја, постоји више од тридесет година, али као установа 

ради од 2016. године. Основана је за спорт и рекреацију, а ради унапређења општих 

услова за развој спорта и физичког васпитања. Спортски центар пружа услуге 

регистрованим клубовима који функционишу у оквиру Спортског савеза Ћуприје, као и 

школама које немају сопствене сале за физичко васпитање: ОШ Ђура Јакшић, Гимназији, 

ОШ Вук Караџић и Средњој техничкој школи. Преостало слободно време у објектима 

испуњавају грађани који се баве рекреацијом, као и спортска дешавања у виду 

манифестација, приредби и сл. У склопу Установе за спорт, за спровођење омладинске 

политике, послује и Канцеларија за младе. 

 



 

 

У Установи за спорт СЦ АДА, запослено је 17 лица на неодређено време, док троје ради на 

одређено. Постоји могућност додатних радних ангажовања и то најчешће сезонски, у 

летњим месецима на базену током сезоне купања. Установа за спорт СЦ АДА, финансира 

се из буџета, али и из сопствених извора. 

5.1.1.1. Спортски објекти Установе за спорт СЦ АДА 

Установа за спорт Спортски центар АДА, управља са око 10.000 квадратних метара, 

укључујући халу спортова, Соколски дом, стрелиште, крос стазу, четири тениска терена, 

стадион и базене на Славији. У власништву Установе за спорт, налази се и ледена плоча, 

одн. клизалиште које се у зимским месецима поставља у функцију.  

5.1.1.1.1. Хала спортова АДА 

Хала спортова АДА,  изграђена је 1986. године. Два пута је обнављана и то од оштећења 

бомбардовања 1999. године, и 2006. након експлозије војног складишта у Параћину.  Хала 

је последње велико сређивање имала 2012.године, од када је потпуно уређена и 

функционална. Ова спортска дворана редовно уступа простор школама за извођење 

наставе физичког васпитања, као и спортским клубовима, рекреативцима и сл.  

Хала располаже са 2400m2, површина терена износи 800m2 око ког су постављене трибине 

са 1800 места за седење.  

 
Слика 1, Хала спортова АДА, ектеријер 

 
Слика 2, Хала спортова АДА, ентеријер 

  

5.1.1.1.2. Соколски дом 

Објекат Соколског дома саграђен је у Ћуприји пре више од осам деценија. Ово је 

најстарији спортски објекат који је у функцији и који поред затворене спортске сале, 

поседује и отворене спортске терене за кошарку, рукомет и тенис, са капацитетом 



 

 

трибина за гледаоце од 800 места. Соколски дом налази се на листи утврђених и 

убележених споменика културе Завода за заштиту споменика културе - Крагујевац,  као 

добро које има посебну вредност. 

 
Слика 3, Соколски дом, екстеријер 

 
Слика 4, Соколски дом, ентеријер 

  

5.1.1.1.3. Стрелиште и крос стаза 

Стрелиште и крос стаза у Ћуприји представљају плод вишедеценијског рада спортских 

радника и врхунских спортиста. 

Стрелиште се налази у затвореним објектима и пружа идеалне услове стрељачким 

клубовима за тренинге ваздушним оружјем, као и могућност организације домаћих и 

међународних првенстава за све категорије такмичарских екипа.  Осим затворених 

објеката, постоји и стрељачки полигон за ватрено оружје на отвореном простору који је 

изграђен по међународним стандардима и испуњава услове за тренинге, професионалну 

проверу и такмичења у гађању ватреним оружјем на 50 и 100 метара. Стрелиште је 

изграђено још у 19. веку, тачније 1870. године. 

Крос стаза налази се на левој обали Велике Мораве, дужине је 1000 метара  и спада у 

категорију средњих стаза. Пружа идеалне услове за тренинге и организацију домаћих и 

међународних крос трка за све категорије атлетичара. 

 
Слика 5, Стрељана 

 
Слика 6, Кружна крос стаза 



 

 

 

5.1.1.1.4. Базени Славија са тениским теренима 

Велики олимпијски базен и мали базен за децу реконструисани су и пуштени у рад 2014. 

године и од тада представљају тачку окупљања и забаве како мештана Ћуприје, тако и 

гостију из региона. Бистрина воде, квалитет услуга, приступачне цене и одлична локација 

представљају микс за неизоставну посету и гостију из суседних општина.  У 2019. години, 

базене на Славији, посетило је 15.000 купача.  

Око базена се налази поплочан терен и трибине на којима гости могу да се сунчају и 

уживају током целог дана.  Комплекс са базенима поседује кафе, ресторан, обезбеђен 

паркинг и четири уређена тениска терена, где обожаваоци белог спорта могу уживати 

рекреативно током целог дана и вечери. У летњим месецима, овде се организује и школа 

тениса за децу и одрасле. 

На базенима „Славијаˮ током летњих месеци одражава се и низ спортско-рекреативних и 

осталих садржаја који су занимљиви широј публици. Сваке године организује се школа 

пливања за све заинтересоване, почевши од најмлађих, узраста од 4 год., па до оних 

најстаријих који желе да науче да пливају.  Летњи програм праћен је разним анимацијама 

за децу, такмичењима у пливању,  филмским пројекцијама на отвореном, концертима, 

ноћним купањима и разним рекреативним активностима. 

 
Слика 7, Базени Славија  

 
Слика 8, Тениски терени Славија 

5.1.1.1.5. Атлетски стадион 

Ћуприја је одувек била позната као град атлетике, краљице спортова. Изнедрила је више 

од 60 репрезентативаца, државних рекордера и сваке године, већ више од 70 година овде 

се одржава и једна од најпознатијих међународних уличних трка у Европи, а најстарија на 

Балкану.  

Општина Ћуприја је 2018. започела радове на уређењу атлетског стадиона. Издрадња је 

трајала око 2 године и комплетно је финансирана из буџета општине Ћуприја. До сада је 

на уређењу атлетског стадиона завршено уређење стадиона са осам трака на 



 

 

полиуретанској стази (подлога која трпи све временске услове), ограда атлетске стазе,  

фудбалски терен, јужна трибина, део са магацинским подтрибинским простором са 

седиштима почев од 3,7m и лучни главни део бетонских трибина са седиштима почев од 

1m релативне висине. 

Почетком маја 2021.године, на ћупријском атлетском стадиону, одржано је прво званично 

такмичење „Првенство Србијеˮ на 10.000 метара на стази у брзом ходању и трчању.  Више 

од 90 такмичара из 32 клуба из земље и иностранства учествовало је на овом државном 

првенству. 

 
Слика 9, Атлетски митинг у Ћуприји 2021, 
Владимир Васиљевић, заменик председника 
општине Ћуприја(лево), Драган Здравковић, 
председник ССЋ (десно)  

 
Слика 10, Атлетски стадион Ћуприја, Првенство 
Србије на 10.000 метара на стази у брзом 
ходању 

  

Због комплетне епидемиолошке ситуације и COVID'а 19, стадион је званично отворен 28. 

августа 2021. атлетским такмичењем „Меморијал Вере Николићˮ са одржаним тркама на 

100, 400, 800, 1500 и 3000 метара.  

5.1.2.  Остала спортска инфраструктура у општини Ћуприја 

Затворени спортски објекти у Ћуприји имају физичку, функционалну целину са свим 

инсталацијама и опремом за обављање спортских активности. Поред напред наведених 

затворених објеката хале спортова АДА и Соколског дома, са затвореном халом за 

обављање спортских активности располаже и Средња медицинска школа и ОШ 

13.октобар, остале две основне и средње школе, поседују терене на отвореном, док 

Школи за музичке таленте недостаје простор за обављање физичких активности.  

5.1.2.1. Спортска инфраструктура и објекти по сеоским месним заједницама 

У руралним насељима на територији општине Ћуприја постоји 13 фудбалских терена, 8 

терена за мале спортове који се најчешће налазе у школским двориштима, 2 тениска 



 

 

терена на отвореном и један затворен у приватном власништву, теретана на отвореном, 

мала спортска сала у ОШ у Сењу и дечје игралиште у селу Јовац.  

У наредној табели, дат је приказ стања спортских терена у сеоским месним заједницама у 

2021.години. 

 

Табела 1, Стање спортских терена и објеката, 2021. 

СТАЊЕ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА И ОБЈЕКАТА У СЕОСКИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

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. 

Потребно је пресвлачење терена због пукотина 

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, у функцији  

Супска  Фудбалски терен  Непрописних димензија, без свлачионица  

Терен за мале спортове у 

школском дворишту  

/ 

Исаково  Фудбалски терен  У центру села, непрописних димензија, незавршене 

свлачионице склоне паду,  

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. Потребно је поставити голове, 

кош и мрежу за одбојку  

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, 

запуштено  

 

Остриковац  

 

Фудбалски терен  Прописаних димензија, са пратећим објектима 

(свлачионицама), без струје и воде.  

 

 

Јовац  

 

Фудбалски терен  Прописаних димензија, са пратећим објектима 

(свлачионицама), струјом и водом.  

Теретана на отвореном У склопу терена за фудбал, налази се теретана на 

отвореном 

Терен за мале спортове  Поред дома културе , у функцији, сређен, нови кошеви, 

голови , терен за одбојку, за фудбал и кошарку 

Дечје игралиште Уређено, на гуменој подлози, поред терена за мале 

спортове 

 

 

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.  

Извор: Општина Ћуприја, сеоске МЗ 

5.1.3. Спортски савез Ћуприје  

Спортски савез Ћуприје је спортско удружење које организује спортске манифестације и 

такмичења, ствара услове за развој спорта у Ћуприји посебно код омладине, остварује 

међуградске и међународне спортске сарадње, пружа подршку рекреативном спорту, 

школском спорту и предузима активности на афирмацији духа олимпизма.  

ССЋ подстиче фер плеј, ради на унапређењу васпитног, образовног и стручног рада у 

спорту, бори се против лажирања, насиља, недоличног понашања и допинга у спорту и 

заузима се за здраво, безбедно, фер, толерантно, етички прихватљиво и одговорно 

друштвено окружење. Спортски савез око спровођења својих активности, сарађује са 

локалном самоуправом Ћуприја, са спортским клубовима Ћуприје, Установом за спорт СЦ 

АДА, Канцеларијом за младе, школама и Туристичком организацијом општине Ћуприја.  



 

 

Спортски савез Ћуприје, члан је спортског савеза Србије и активно сарађује са Савезом за 

школски спорт и савезима других градова, а своје активности реализује са локалном 

самоуправом и осталим учесницима у систему спорта. Циљеви ССЋ, усмерени су ка 

развоју спорта у Ћуприји, за све учеснике.  

ССЋ учествује у организацији многих спортских такмичења и манифестација. Само се 

током лета организује преко 25 спортско-рекреативних манифестација за све генерације, 

укључујући игре на води, сеоске олимпијске игре, баскет 3 на 3, футскоцке, јога на 

отвореном, бициклијада, итд. 

 
Слика 11, Баскет 3 на 3 

 
Слика 12, Сеоске олимпијске игре 

 

5.1.3.1. Спортски клубови у Ћуприји  

Табела 2, Спортски клубови у Ћуприји 2021. године7 

                                                           
7Подаци су добијени  из Спортског савеза Ћуприје, 2021.године 

Назив клуба Грана спорта Ранг такмичења Брoj чланова 

ОАК Морава Атлетика 3 првака Европе 

50 државних првака 

50 

Аероклуб Ћуприја                                      Ваздухопловни спорт   20 

Градски стрељачки клуб 

Ћуприја 1887 

Стрељаштво  45 

СК Живка Дамјановић Стрељаштво Регионална и републичка 55 

ЖОК Равно-Ћуприја Одбојка  55 



 

 

Извор: Спортски савез Ћуприје, 2021.  

 

Омладински кошаркашки 

клуб Ћуприја     

Кошарка  600 

КБК Шећеранац Кик бокс клуб  40 

КББ Relax GYM Боди билдинг  50 

КК Кнез Лазар Ћуприја Карате клуб  70 

Рукометни клуб Раднички Рукомет  79 

Тениски клуб Славија Тенис  256 

ФСЋ Ћуприја Фудбал  910 

ФК Морава 1918 Фудбал Поморавска окружна 

лига/ Једна сезона у 

2.лиги 

162 

ФК Јединство-Мијатовац                           Фудбал Зона Запад 

ФСРИС 

55 

ФК Младост-Јовац                                     Фудбал Међуопштинска лига југ  45 

ФК Виола 035 Ћуприја                                     Фудбал ФСРИС друга лига 

пионира и петлића Север 

70 

ФК ОФК Батинац Батинац Фудбал Окружна лига  ФСПО 40 

    

ФК Моравац Крушар Фудбал Међуопштинска лига Југ 26 

ФК Поморавље 1948 

Остриковац 

Фудбал Међуопштинска лига југ 38 

    

Шах клуб Раднички Шах Српска лига исток/  Једна 

сезона у 2.лиги   

30 

Шах клуб Морава-Супска Шах  30 

ШК Врач Влашка   Шах  20 

Планинарско друштво 

Зуброва 

планинари  62 

Удружење екстерних 

спортова Мост 

Боди билдинг  3 



 

 

5.1.3.2. 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. 

Спортски савез Ћуприје, располаже и подацима о броју лиценцираних тренера.  

Од напред наведених клубова стручне тренере имају: 

Табела 3, Лиценцирани тренери 

АОК “Морава“ 2 тренера са лиценцом 

ФК Морава 1918 2 тренера са Ц лиценцом  

ФК Јединство Мијатовац 2 тренера са УЕФА Ц лиценцом  

ФК Виола 035 Ћуприја 1 тренер са УЕФА Б лиценца.  

ФК Младост Јовац 1 тренер са Ц лиценцом  

КК Кнез Лазар 2 тренера са националним лиценцама  

ГСК Ћуприја 1887 лиценцирана дозвола  

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

Relaxgym Ћуприја 2 тренера са ИБФФ Б лиценца 

 
 

5.2. Предшколски и школски спорт у Ћуприји  

Поред редовних часова физичког васпитања у основним и средњим школама, општина 

Ћуприја преко Спортског савеза Ћуприје, већ 5 година реализује пројекат „Прва школица 

спортаˮ. Овај пројекат покренут је како би се мотивисала деца узраста од 4 до 7 година за 

бављење спортом и физичком културом. Школица је бесплатна и од 2019. године до сада, 

кроз „Прву школицу спортаˮ прошло је неколико стотина деце. Циљ овог пројекта јесте да 

окупи сву децу са територије општине Ћуприја и створи здрав темељ за развој спорта код 

најмлађих.  



 

 

 
Слика 13, Прва школица спорта 

Спортски савез Ћуприје, преко Савеза за школски спорт Србије редовно реализује и 

следеће пројекте: 

1) „Ђак репортер” - ОШ Ђура Јакшић има организовану новинарску секцију ''Ђак 

репортер'' где ученици иду на терене, прикупљају информације, снимају, сликају, а 

све то из љубави према спорту. Ђаци репортери, успешно извештавају о разним 

спортским темама, пишу извештаје и обављају интервјуе.  

2) „Здраво растимо” - Пројекат „Здраво растимо” подразумева едукацију ученика 

седмих разреда о важности правилне исхране и бављења физичком активношћу. 

Овај пројекат се сваке године спроводи у свим основним школама у Ћуприји и 

едукује ученике о здравим навикама у исхрани и подстиче их на повећање физичке 

активности. 

3) „Спорт у школе” -  Ученици ОШ 13.октобар, заједно са 87 других основних школа из 

Србије, учествовали су у пројекту за децу узраста од 1. до 4. разреда, где су кроз 

игру и различите спортске активности, учили основне елементе бројних спортских 

грана. Због тренутне епидемиолошке ситуације и COVID'а 19, активности на 

реализацији пројекта су обустављене.  

4) „Твој лајк за наш плес” - Пројекат подстиче ученике основних и средњих школа да 

кроз плес и покрет развијају креативност и афирмишу своју школу. Циљ пројекта је 

да младе допстакну на физичку активност и неговање тимског духа. Као и 

претходни пројекат и овај је обустављен због неповољне епидемиолошке 

ситуације. 

 



 

 

5.3. Рекреација или „Спорт за све“ 

Спортски савез Ћуприје уз подршку општине Ћуприја, сваког лета организује спортско-

рекреативне манифестације на око 15 локација у граду и селима.  Циљ „Спортског лета”, 

које се одржава током јула и августа, јесте да приближи спорт што већем броју популације 

и прилагоди спортске садржаје свим генерацијама.  

Спорт и рекреација за све генерације, а које организује и спроводи Спортски савез 

Ћуприје, укључује спортско-рекреативне садржаје попут игара на води, сеоских 

олимпијских игара, баскета 3 на 3, уличног фудбала, јоге на отвореном, футскоцки, 

фитнеса у природи, бициклијаде, спортског пикника, ролеријаде, бадминтон промоције 

итд. 

 
 Слика 14, Спортско лето: бициклијада, спортски пикник, сеоске олимпијске игре(финале) 

Рекреативним спортом бави се и спортско удружење Планинарско друштво „Зуброва” 

основано 2019.године. Друштво редовно организује самосталне акције за све 

заинтересоване чланове и становнике општине Ћуприја,  а учествује и у републичким 

активностима према календару Планинарског савеза Србије. Са 62 члана, маркирантима и 



 

 

водичем, удружење активно спроводи лаке и тешке акције укључујући и високогорске 

које се организују два до три пута у току месеца у зависности од временских услова и 

броја учесника.  

Планинарско друштво Зуброва, доноси план у договору са свим члановима и прилагођава 

се свим узрастима, као и  физичким и здравственим могућностима активиста. 

 

 

   Слика 15, Дан пешачења, Планинарско друштво „Зуброва” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.4. Такмичарскии врхунски спорт  

Једна од најистакнутијих личности тог времена био је Александар Петровић, ћупријски 

професор географије и тренер Атлетског клуба Морава. Свој живот посветио је атлетици и 

раду са младима, а знање стечено на усавршавању у Немачкој, применио у својој средини 

што је резултирало врхунским спортским достигнућима.   

Најпре је на ћупријском кросу открио Веру Николић европску првакињу и светску 

рекордерку, затим Драгана Здравковића,  још једног евроспког првака и Снежану Пајкић 

која се као и њени претходници окитила златном европском медаљом. Године 1997. 

изабран је за савезног капитена сениорске репрезентације Југославије. Два пута је 

одликован Оредном заслуга за народ са сребрном звездом. Добитник је Мајске награде 

СОФК Србије (1964), Златне значке Атлетског савеза Југославије и Златне плакете 

Атлетског савеза Србије (1998). Ћуприја му је два пута доделила Октобарску плакету за 

резултате у спорту и афирмацији града и наше земље. У име врхунског стручњака 

 
Слика 16, Атлетичари „Мораве” некад и сад, са некадашњим тренером 
Александром Петровићем и сада Драганом Здравковићем 

Ћуприја је 

одувек позната 

као град спорта, 

али са 

најбројнијим 

медаљама у 

атлетици.  Први 

значајни успеси 

југословенске 

атлетике 

постигнути су 

70-их, 80-их и 

90-их година 

прошлог века 

када су 

ћупријски 

атлетичари 

освајали Европу 

и обарали 

светске 

рекорде.  



 

 

краљице спортова професора Александра Петровића, у Ћуприји се више од 70 година 

одржава најстарија улична трка на Балкану. 

Данас ОАК Морава наставља традицију рада са младим атлетичарима. После смрти 

Александра Петровића, рад са младима наставио је Драган Здравковић чији пулени већ 

сада праве одличне резултате.  

Табела 4.Позиционираност до сада најуспешнијих клубова 

Назив клуба Грана спорта Ранг 
такмичења 

Највећи успеси 

Атлетски клуб 
„Морава“ 
(сада ОАК 
Морава) 

Атлетика Светска, 
европска, 
олимпијска, 
државна, 
републичка, 
локална 

Оборен светски рекорд, 4 европска 
злата: 
1. Снежана Пајкић на 1500м, 

1990.год – злато на Европском 
првенству 

2. Вера Николић 2x злато на 
Европском првенству на 800м 
(уједно и једини наш атлетичар 
са обореним светским рекордом 
и два пута обореним државним 
рекордом) 

3. Драган Здравковић, Европско 
злато на 3.000м 

4. Зора Томецић, јуниорски 
вицешампион Европе на 800м 

5. 50 државних првака 

6. Алекса Милановћ: 

2016. - златна медаља на првенству 
Србије  у категорији млађих пионира;  
2017. -златна медаља на 2000м и 
3000м у категорији старијих пионира 
2018. – оборен државни рекорд на 
1500м 
2019. – првак Балкана за млађе 
јуниоре на 3.000 метара 
2021 – оборен државни рекорд на 
дворанском атлетском митингу 
Меморијал Михајло Мика Шврака 
(2:27,51) 

7. Алекса Томић: 
2020 – првак Србије на 800 и 1500м у 
категорији млађи јуниор и старији 
јуниор  
2021  - старији јуниор, првак Србије 
на 800 и 1500м 



 

 

2021 – Атлетски митинг у Загребу 
„Динамо - Зрњевац” – први на 800м 
2021 – први у трци на 1500м на 
првенству Балкана за јуниоре у 
Истанбулу 
2021 – оборен државни рекорд на 
дворанском атлетском митингу 
Меморијал Михајло Мика Шврака 
(2:26,67) 

Одбојкашки 
клуб Морава 
(сада ЖОК 
Равно-
Ћуприја) 

Одбојка Прва А лига 
Југославије 
На 
међународној 
сцени, учешће 
у Европском 
купу ЦЕВ-а 
2002.г 

Прва А лига Југославије од 2001.г. до 
2004.г 

СК  Живка 
Дамјановић 

Стрељаштво Прва 
категорија  

- Освојене медаље у свим 
категоријама у екипном и 
појединачном такмичењу 
(пионири, јуниори, сениори)  

- Оборен државни рекорд из 
војничке пушке 2002. 

СК„ВОЋ“ Стрељаштво Регионална и 
републичка 

Јуниорски првак Србије 

ФК „Морава 
1918“ 

Фудбал Такмичење до 
2.савезне лиге 

2.савезна лига 

Шах клуб 
„Раднички“ 

Шах Српска лига  Једна сезона у 2.лиги 

ДТВ Партизан 
 

Гимнастика Савезна Марија Џелатовић Вицешампион 
државе / 2. место у сениорском 
вишебоју у СФРЈ  
Јуниорска репрезентативка у 
гимнастици СФРЈ 
Првак Србије у свим узрасним 
категоријама 

 

5.5. Спортске манифестације  

У општини Ћуприја сваке године организује се велики број спорстских националних и 

интернационалних такмичења и манифестација, које окупљају и велики број учесника. 

Од спортских дешавања која се одржавају у граду треба издвојити  Међународну уличну 

трку „Меморијал Александар Петровић”,  Меморијални кошаркашки турнир „Драгослав 

Субићˮ и све посећенији турнир у футсалу у организацији Установе за спорт СЦ АДА.  



 

 

5.5.1. Зимски турнир у футсалу  

Зимски турнир у футсалу већ се осам година одржава у Ћуприји. Сваке године све 

посећенији и све популарнији овај турнир полако постаје један од најважнијих и 

најзанимљивијих спортских догађаја у граду. Екипе се пријављују сваке године у све 

већем броју. Турнир у футсалу одржава се у децембру у хали спортова АДА и увек је 

пропраћен додатним садржајем. Треба истаћи и то да је футсал једини спорт који је ФИФА 

признала као спорт у дворани.  

5.5.2. Меморијални кошаркашки турнир Драгослав Субић  

Меморијални кошаркашки турнир „Драгослав Субићˮ има међународни карактер и 2021. 

године одржан је тринаести пут. У фокусу турнира (који се одржава у организацији ОКК 

Ћуприја, у сарадњи са Фондацијом Драгослав Субић и под покровитељством Општине 

Ћуприја), пре свега су млађе категорије кошаркаша: пионири и кадети. Квалитет самог 

турнира исказује се кроз учешће екипа као што су: КК Црвена звезда, КК Партизан, КК 

Спартак Москва, КК ПАОК Солун, репрезентација Бугарске (У14), КК Агрономиа 4спортс 

Букурешт, а свакако треба истаћи и да је на припремама током лета пре турнира у Ћуприји 

редовно боравила по једна руска екипа (Спартак Москва, Калии баскет Пермска област, 

Олимпиец Перм...). Меморијални турнир одржава се у знак сећања на Драгослава Субића, 

чији је матични клуб био КК Морава из Ћуприје. 

5.5.3. FLY IN – Аеромитинг / АВГУСТ 

На аеродрому у Добричеву код Ћуприје (за коришћење VFR летова дању), у августу 

месецу,  одржава се FLY IN аеромитинг у организацији Аероклуба Ћуприја. Посетиоци су у 

могућности да виде представљање авиона, малих летилица, моторних змајева, 

жирокоптера и сл. Такође могу да уживају и у панорамском разгледању града што уједно 

употпуњује спортско - туристички садржај и атрактивност Ћуприје. Ова манифестација се 

одржава на путу од Ћуприје ка манастиру Раваница и као врло атрактиван догађај 

привлачи велики број туриста из целе Србије. 

5.5.4. Риболовачки Мост Куп 

Риболов у Ћуприји постоји више од пола века. Многобројне су награде које су мештани 

деценијама освајали на државним и међународним такмичењима. 

Будући да град лежи на две реке, Туристичка организација општине Ћуприја, организује 

Риболовачки куп ''Мост куп'', који је установљен по свим мерилима европских 

риболовачких манифестација. Куп се организује последњих дана лета, а учесници могу да 

се такмиче у три дисциплине: удицом на пловак и фидер и у вараличарењу. 



 

 

Манифестација се одржава у Моравском парку уз присуство љубитеља риболова и 

природе. 

5.5.5. Међународна улична трка Мемориал Александар Петровић 

Традиционална међународна улична трка која носи назив Меморијал „Александар 

Петровић", одржава се у Ћуприји више од 70 година. Меморијал је посвећен селектору и 

тренеру атлетске репрезентације Југославије, Александру Аци Петровићу из Ћуприје, који 

је читав свој радни век посветио атлетици и проналажењу талената. Ово је једна од 

најпознатијих уличних трка у Европи и најстарија је на Балкану.  

Организује се у оквиру обележавања Дана општине Ћуприја 13.октобра. Организатор трке 

је Атлетски клуб Морава из Ћуприје, а покровитељ је Општина Ћуприја. 

5.5.6. Календар спортских дешавања 

Табела 5, Календар спортских дешавања у Ћуприји 

Месец Датум Назив догађаја Организација 

Јануар    

 1-4.недеље Клизалиште на леду Установа за спорт СЦ АДА, општина 
Ћуприја 

Фебруар  
 1-4.недеље Клизалиште на леду СЦ АДА, општина Ћуприја 
  Трибина на тему значаја 

спорта и спортских 
дешавања 

ССЋ 

Март од 15. марта 

до краја јуна 

Пролећна фудбалска 

полу сезона  

Фудбалски савез општине Ћуприја, 

ФС Поморавског округа  

Април од 15. марта 

до краја јуна 

Пролећна фудбалска 

полу сезона  

Фудбалски савез општине Ћуприја, 

ФС Поморавског округа  

Мај    

 прва половина 

маја 

Показни тренинг СЦ АДА Ћуприја 
 Спортска предавања и 

едукација 
СЦ АДА Ћуприја 

 Мале олимпијске игре ССЋ, основне школе 
 Општинско такмичење у 

атлeтици 
ССЋ 

СПОРТСКО ЛЕТО ОД ЈУНА ДО КРАЈА АВГУСТА: 

Јун     
 1.јун-31.август Фитнес и аеробик сваког 

викенда, током трајања 
Спортског лета 

ССЋ 

Јул    



 

 

19-22.јула Футскоцке / турнир 
дублова у тенису ногама 

ССЋ, СЦ АДА Ћуприја, општина 
Ћуприја 

24-31.јула Сеоске олимпијске игре ССЋ, општина Ћуприја 

23-30.јула 3 на 3 турнир у баскету ССЋ, СЦ АДА, општина Ћуприја 

Кошаркашке припреме, 
кошаркашки камп 

ОКК Ћуприја, ССЋ, СЦ АДА Ћуприја 

Август    
 1.недеља Бициклијада ССЋ 

  Игре без границе на 
води 

ССЋ 

 3.недеља Спортски пикник ССЋ 

 17-18.август Виола куп / фудбалски 
турнир 

ССЋ 

 23-26.август Међународни 
кошаркашки турмнир 
Драгослав Субић 

ОКК Ћуприја, ССЋ, СЦ АДА Ћуприја 

 25-26.август Аеро митинг / FLY IN  Аероклуб Ћуприја  
Спортски савез Ћуприје 
Општина Ћуприја 

 од 15.августа 
до краја 
новембра 

Јесења фудбалска полу-
сезона  

Фудбалски савез општине Ћуприја, 
ФС Поморавског округа 

    

    

Септембар    
од септембра 
до маја 

Спортска школаска 
такмичења 

ССЋ 

Од септембра 
до јуна 

''Ђак репортер'' ССЋ, школе 

Од септембра 
до јуна 

ʺЗдраво растимоʺ ССЋ, школе 

Од септембра 
до јуна 

ʺСпорт у школеʺ ССЋ, школе 

Октобар    
 2.недеља 

октобра 
Међународна улична 
трка Меморијал 
Александар Петровић 

Атлетски савез Србије, Спортски 
савез Србије, општина Ћиприја 

 Од октобра до 
јуна 

Школица спорта ССЋ, основне и средње школе, СЦ 
АДА 

Новембар    
 Од октобра до 

јуна 
Школица спорта ССЋ, основне и средње школе, СЦ 

АДА 
Децембар    
 од 1-4.недеље Футсал турнир Ћуприја СЦ АДА Ћуприја 

 / Клизалиште на леду СЦ АДА Ћуприја 

 Од октобра до 
јуна 

Школица спорта ССЋ, основне и средње школе, СЦ 
АДА 



 

 

 

 

5.6. Инфраструктурни пројекти и унапређење спортске инфраструктуре  

5.6.1. Атлетски стадион – 2. фаза 

Поред напред наведених активности (стр.19-20) и комплетне реконструкције Атлетског 

стадиона, у 2022. години планирана је 2. фаза уређења која ће укључити израду партерног 

уређења стадиона са изградњом западне трибине, изложбеним холом и наткривеном 

терасом у функцији угоститељства.  

  

Слика 17, Атлетски стадион у Ћуприји  

Реализација радова ове фазе атлетског стадиона планирана је за наредну годину.   

Изградња атлетског стадиона само је први део планираног великог пројекта атлетског 

комплекса који би требало да буде завршен у наредном периоду. Овај део пројекта 

обухватиће комплекс са атлетском двораном која је планирано да буде изграђена на 

месту садашњег помоћног стадиона, а према пројекту урађеном у складу са правилником 

Светске атлетске федерације.  

5.6.2. Атлетска дворана 

Атлетски центар обухватиће комплекс са атлетском двораном, спратности +1. Овај 

простор простираће се на 10.620m2. У плану је да атлетска дворана садржи атлетску стазу, 

трибине, просторије за загревање такмичара, свлачионице са тушевима и тоалетима, 

технички инфо центар, callroom, простор за електронска мерења и просторије за 



 

 

реквизите. Услови Атлетског центра биће  примамљиви за све спортисте региона што ће 

сигурно помоћи презентацији Ћуприје и развоју спортског туризма. Одржавање великих 

спортских такмичења привлачиће велики број спортиста што ће утицати и на повећање 

туристичког промета (долазака и ноћења) и презентацију града.  

5.6.3. Излетиште Вавило 

Излетиште се налази поред државног пута IIА реда 160, у наставку манастира, а на 

деоници Ресавица – Сење. Окружење излетишта је типично за брдско-планинске крајеве 

са густом и богатом вегетацијом, коју претежно чине високи лишћари.  Излетиште је 

омиљено место Ћупричана, али није уређено. Не постоји електромрежа, водовод и 

канализација, па је идејно решење планирано у складу са тим. Планиране активности 

укључују: 

- лоцирање пунктова, који ће бити уређени и опремљени у складу са амбијентом 

(елементима визуелне комуникације),  

- информативним таблама и путоказима,  клупама /надстрешницама, које би се 

постављале на вишим надморским висинама, како би се добила улога видиковца) 

- формирање тачака за пасиван боравак корисника у виду летњиковца са 

елементима за седење 

- уређење простора за роштиљање на позицијама са најмањим ризиком од пожара 

- формирање пешачких стаза од дрвених талпи,  

- опремање мобилијаром у складу са амбијентом 

- формирање површина са опшремом дечијих игралишта у складу са простором 

- формирање зоне за спорт и рекреацију. (Изградња мултифункционалног спортског 

терена, опремање бетонским шах сетом и бетонским столовима за стони тенис) 

5.6.4. Мото Кампинг Морава 

Следећа планирана активност на развоју спортско-рекреативних активности је израда 

пројекта за уређење Мото Кампинга Морава. Капмпинг заузима простор на левој обали 

Велике Мораве, у непосредној близини моста који повезује Ћуприју са Јагодином, а 

локацији се може приступити преко државног пута IIА реда 158.  

На овој локацији, сваке године се одржава међународни мото скуп, који окупи по 

неколико хиљада бајкера и дупло више посетилаца, док током лета љубитељи природе и 

спортских рекреација уживају у спортском и излетничком амбијенту од априла до октобра 

месеца. Тренутно стање кампинга укључује насуту трим и стазу која води до реке и 



 

 

простора на коме се по потреби монтира бина, као и озидане роштиље са излетничком 

опремом.  

5.6.5. Бициклистичка стаза  „Зелена стазаˮ  

Израду идејног решења за бициклистичку и пешачку „Зелену стазуˮ подржало је 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у оквиру пројекта Зелена 

Србија. Овај пројекат обухвата реконструкцију укинуте железничке пруге Ћуприја – Јовац у 

дужини од 5km, у тзв. „Зелену стазуˮ за пешачки и бициклистички саобраћај.  Ова траса 

треба да се формира реконструкцијом инфраструктуре железничке пруге Ћуприја-Јовац и 

Ћуприја-Параћин у нову путну саобраћајницу. Циљ је да се реализацијом ове пројектне 

идеје и пројектног задатка формира стаза која би била намењена рекреативним, 

спортским, културним, туристичким и другим услужним активностима. Наставак 

активности укључује израду пројектне документације за грађевинску дозволу. 

5.6.6. Уређење спољних терена у Соколском дому 

Соколски дом у Ћуприји део је пројекта Министарства омладине и спорта РС за 

реконструкцију спортских терена на отвореном.  Пројектом је планирано постављање 

тартан подлоге на рукометном и кошаркашком терену, као и постављање подлоге на 

тениском терену. Пројектом је предвиђена реконструкција наведених терена са 

трибинама од 800 места за седење, и укупна површина износи 2500m2.   

Министарство омладине и спорта РС, потписало је уговор са извођачем радова, али су 

рокови за извођење померени због лимитираног рада услед пандемије COVID 19. 

5.6.7. Уређење спољних спортских терена у ОШ 13.Октобар 

У оквиру парцеле (10.835,00 m2) школског дворишта пројектовани су спортски терени, 

простор за игру деце, уређене зелене површине, као и пешачке и колске комуникације. 

Од спортских терена, пројектован је терен за мали фудбал, кошарку и тенис. За терен за 

кошарку и тенис предвиђено је постављање спортског акрилног пода од гуменог 

гранулата, док је за терен за фудбал потребно заменити вештачку траву. Око терена за 

тенис предвиђено је постављање заштитне мреже, као и око терена за фудбал. У оквиру 

парцеле пројектован је и простор за игру деце за који је такође предвиђен спортски 

акрилни под, као и рампе за особе са инвалидитетом. 

 

 



 

 

5.7. Спортско рекреативне локације и потенцијали 

Поред напред наведених инфраструктурних пројеката усмерених ка развоју и унапређењу 

спортске инфраструктуре, спортско-рекреативне могућности укључују обале реке Велике 

Мораве, језера Мућаву и Везировац, пешачку стазу Видиковац, прелепу природу надомак 

Ћуприје, које заједно стварају лепе могућности за унапређење спортске рекреације. 

5.7.1. Туристичко пешачка стаза Видиковац 

Туристичко пешачка стаза Видиковац налази се недалеко од манастира Раваница. Стаза је 

сврстана у лаке стазе и за око 45минута, може се обићи 3.62km. Полазна тачка почиње са 

253m надморске висине и завршава се на 425m. Путања пролази поред манастирских 

винограда, Мисиркине колибе и ловачке чесме. Стаза је маркирана и приступачна за све 

узрасте и физичке кондиције. 

5.7.2. Обале Велике Мораве  

Ћуприја је једини град који се налази на самој обали реке. Са леве стране обале налази се 

кампинг и спортско излетнички простор, док је са десне најпознатији парк у граду 

„Моравски парк”,  у ком се најчешће одвија спортска рекреација, као и одржавање 

различитих културних, туристичких и спортских манифестација.  

5.7.3. Језеро Мућава  

Језеро Мућава налази се североисточно од Ћуприје, између путева који воде до села 

Супска и села Иванковац, односно пута за Деспотовац. Припада типу вештачких 

акумулационих језера, запремине 140.000m3, а настало је преграђивањем мућавског 

потока за потребе наводњавања. Мућава је богата рибом, а осим риболова, подручје око 

језера погодно је и за рекреацију. 

5.7.4. Спортски аеродром  

Спортски аеродром налази се на 2km од Ћуприје и отворен је за спортске авионе до 15 

путника, тежине до 5.700kg. Аеродромом управља Аеро клуб Ћуприја, који спроводи 

промоцију ултралаког летења, панорамског летења, видео и фотографског снимања из 

ваздуха, школу за обуку пилота ултралаких летелица, развој ваздухопловне културе код 

младих и сл. Најактивнији је у летњим месецима, када се одржава и аеро митинг где 

учествују клубови из целе Србије. 



 

 

5.7.5. Језеро Везировац  

Још једна ћупријска вештачка акумулација је језеро које je направљено на Кнез селачком 

потоку капацитета од око 80.000 кубика и носи назив Везировац. Налази се непосредно уз 

Ћуприју, на Везировом брду, омиљеном викенд насељу мештана Ћуприје. Порибљено је, 

окружено дрвећем и шумарком и налази се у ловном подручју.  

5.7.6. Бициклистичка стаза Манастир Раваница/ Спомен парк на Иванковцу  

Стаза почиње северно од манастира Раванице, поред манастирских винограда, пролази 

поред викенд и ловачких кућа са потенцијалима за развој сопствених смештајних 

капацитета. Овим путем, на 2.36 километру од манастира, налази се раскрсница на тзв. 

месту Биковац, где се рачва за још две пешачко / бициклистичке стазе, планиране за 

мапирање. Једна води ка насељу Сењски рудник, а друга ка Старом селу преко зубровске 

реке. На 2.80 километру стазе долази се до засеока Старог села. Надаље, између 3. и 4. 

километра, наилази се на тзв. место Пиривоје са јединственим видиковцем, са ког се 

може видети Поморавље, Јухор, Гледићке планине, Јастребац и Копаоник. Место је 

уређено као одмориште са заклоном, столом и клупама. У овом делу руте налази се још 

један аутентичан видиковац са изузетним погледом на Поморавље, познат као „Деда 

Лунина стенаˮ. По избијању са шумског земљаног пута, на 6.53 километру, стиже се до 

цркве Светог Јована саграђене на остацима старог хришћанског храма из 11. века, а у 

непосредном окружењу  постоји и уређени извор са пијаћом водом. Рута ове пешачко 

планинарске стазе води до планинарског дома, познатог као Небеско брдо, које се налази 

на 7.40 километру.  Дом располаже капацитетом од десет соба за преноћиште, ергелом 

коња и коњичким клубом. Објекат се налази на локацији познатој као „Немањаʺ. Наставак 

руте макадамским путем води поред тока реке Миросаве према селу Иванковац. Након 

8.40 километра, стазом се долази до скретања за језеро за рекреативно пецање, и још 

1.200 метара, доводи до асвалтиране сеоске улице у Иванковцу, где се бициклистичка 

стаза укршта са бициклистичком стазом на путу Ћуприја-Иванковац-Сење-Странац-

Ћуприја. Пролази се поред ловачке чесме и места за одмор, а затим преко моста на реци 

Миросави поред шанчева и стиже до крајње тачке, Спомен парка на Иванковцу. Рута се 

завршава на 10.66 километру од полазне тачке. 



 

 

5.8. Финанисирање спорта у општини Ћуприја 

Одлуком о буџету општине Ћуприја, расходи и издаци буџета по Функционалној 

класификацији за област спорта за 2021. годину утврђени су за 810 - Услуге рекреације и 

спорта, у износу од 52,975.320РСД8. 

Предвиђени издаци по програмској класификацији 1301 -0001, Одлуком о буџету за 

2021.годину, износе: 

 19.000.000,00РСД  за подршку локалним спортским организацијама, удружењима и 

савезима, док је  

 за подршку предшколском и школском спорту опредељено 1.600.000,00РСД.  

За функционисање локалних спортских установа предвиђена средства из буџета износе 

30.625.000,00РСД и из других извора 745.320,00РСД. За спровођење омладинске политике 

Одлуком о буџету општине Ћуприја за 2021.годину, предвиђено је 1.005.000,00РСД.9 

На Јавни позив општине Ћуприја за доделу средстава спортским клубовима и 

удружењима и школском и предшколском спорту, у 2021.години за 28 спортских 

програма одобрено је  20.598.500,00 РСД и то за:  

- шест фудбалских клубова градских и сеоских,   

- два шаховска клуба,  

- два стрељачка клуба,  

- спортски савез,   

- аероклуб,  

- омладински кошаркашки клуб,  

- тениски клуб,  

- карате клуб,  

- кик-бокс клуб,  

- женски одбојкашки клуб,  

- рукометни клуб и  

- планинарско удружење. 

 

                                                           
8 https://cuprija.rs/sr/wp-content/uploads/2021/01/0006.pdf стр.7 
9 https://cuprija.rs/sr/wp-content/uploads/2021/01/0006.pdf  стр. 10 

https://cuprija.rs/sr/wp-content/uploads/2021/01/0006.pdf
https://cuprija.rs/sr/wp-content/uploads/2021/01/0006.pdf


 

 

6. SWОТ АНАЛИЗА 

 

Наредни корак у аналитичком делу процеса израде Програма развоја спорта општине 

Ћуприја 2022 - 2024 јесте SWOT анализа коју су чланови радне групе дефинисали након 

анализе тренутног стања у области спорта у општини Ћуприја.  

Интерна и екстерна процена снага, слабости, шанси и претњи, одређена је на основу 

стратегијских избора чланова радне групе и бодовања, тако што је након утврђених 

предлога, бодована SWOT анализа од 1 до 5 узимајући број 5 за највећу снагу / слабост 

одн.  број 1 за најмању снагу / слабост .   

 

Табела 6, SWOT анализа за област спорта општине Ћуприја 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Дуга традиција у области такмичарског 

врхунског спорта  

 Капацитети и услови за рад у области 

спорта су задовољавајући  

 Хала спортова капацитета 2000 седишта  

 Нов стадион са полиуретанском атлетском 

кружном стазом 

 Отворени базени  

 Број активних спортиста на територији 

општине је задовољавајући 

 Дуга и богата традиција у алетици  

 Активна спортска удружења 

 Међународне спортске манифестације  

(улична трка, кошаркашки турнир) 

 Институционална подршка развоју спорта 

на високом нивоу од стране Спортског 

савеза Ћуприје и СЦ Ада  

 Изграђени мали спортски терени у 

сеоским срединама 

 Највећи футсал догађај у Србији 

 Велика подршка спорту од стране локалне 

самоуправе 

 Објекат стрељане 

 Постојање великог клизалишта 

 Минимално залагање деце и 

наставног кадра у систем школског 

спорта 

 Неадекватно спровођење физичког 

васпитања у основним школама од 

првог разреда 

 Непостојање затвореног базена  

 Недостатак спортског доктора  

 Поједине школе немају адекватне 

услове за бављење школским 

спортом 

 Недостатак балон сале за бављење 

спортским активностима у зимским 

условима 

 Не постоји план за трајно 

инфраструктурно уређење крос 

стазе поред Велике Мораве 

 Рекреативни спорт није на 

задовољавајућем нивоу 

 Неискоришћеност вештачких 

акумулација и излетишта за 

рекреативни спорт 

 Недовољна искоришћеност 

незапослених стручних кадрова 



 

 

 Велики број талената поготово у атлетици 

 Готова пројектна документација за 

спортске објекте и спортско-рекреативне 

локације 

 Подршка приватног сектора спортским 

клубовима и активностима 

 Добри инфраструктурни услови за развој 

рекреативног спорта 

 Постојање природних потенцијала за 

развој рекреативног спорта 

 Иницијативе за повезивање спорта и 

туризма 

 Међуинституционална  сарадња на 

локалном нивоу за развој рекреативног 

спорта 

(наставника) из области физичког 

васпитања 

 Недовољна промоција спорта и 

рекреације 

 Недостатак објеката за поједине 

спортове и  простора за рекреацију 

грађана  

 Дотрајали и запуштени спортски 

терени у сеоским срединама 

 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 Јака политичка подршка развоју спорта 

 Издвајање финансијских средстава из 

буџета изнад републичког просека 

 Развој регионалних и међународних 

пројеката  

 Фондови министарства спорта и 

међународни фондови  

 Безрезервна подршка Спортског савеза 

Србије и Савеза за школски спорт  Србије 

 Усклађивање активности са локалним и 

националним стратегијама  

 Изразита препознатљивост Ћуприје на 

државном нивоу у сектору спорта и 

спортке традиције 

 Повећање тренда младих људи разних 

професија заинтересованих да улествују у 

креирању спортског окружења 

 

 Миграције становништва, одлив 

младих и квалитетних кадрова  

 Недовољна укљученост 

Министарства просвете у 

решавању проблема физичког 

васпитања од првог разреда 

 Недовољно развијена свест 

родитеља и шире јавности о 

потреби бављења спортом код 

најмлађих 

 Све старија популација наставног 

кадра у основном и средњем 

образовању 

 Слаба мотивација наставног кадра 

у предшколском и основном 

образовању 

 



 

 

Након израђене SWOT анализе, спроведена је класификација слабости и снага у области 

развоја спорта. Идентификоване су доминантне снаге и слабости SWОТ анализе: 

 

Табела 7, SWOT анализа за област спорта – доминантне снаге и слабости 

ДОМИНАНТНЕ СНАГЕ 

Спортска 
инфраструктура 

Рекреативни спорт Школски и 
предшколски 

спорт 

Такмичарски спорт 

Нов стадион са 
полиуретанском 
атлетском стазом 

Постојање 
природних 
потенцијала за 
развој рекреативног 
спорта 
 

Покренуте 
иницијативе на 
нивоу 
предшколског 
спорта 

Задовољавајући 
број активних 
спортиста 

Хала спортова 
капацитета 2000 
седишта  

Међународне 
спортске 
манифестације   

Повећање тренда 
младих људи за 
креирање 
спортског 
окружења 
 

Дуга традиција у 
области 
такмичарског 
врхунског спорта  
 

Готова пројектна 
документација за 
спортске објекте и 
спортско-рекреативне 
локације 
 

Иницијативе за 
повезивање спорта 
и туризма 
 

Подршка ЈЛС за 
развој спорта  

Велики број 
талената поготово у 
атлетици 

Отворени базени  
 

Инфраструктурни 
услови за развој 
рекреативног 
спорта 

Активна 
реализација 
пројеката 
Спортског савеза 
Ћуприје преко 
Савеза за школски 
спорт 
 

Активна спортска 
удружења 
 

Постојање великог 
клизалишта 

Међуинституционал
на  сарадња на 
локалном нивоу за 
развој рекреативног 
спорта 

Освајање медаља 
на школским и 
републичким 
такмичењима  

Капацитети и 
услови за рад у 
области 
такмичарског 
спорта су 
задовољавајући  

Табела . SWOT анализа за област спорта – доминантне слабости 



 

 

ДОМИНАНТНЕ СЛАБОСТИ 

Спортска 

инфраструктура 

Рекреативни 

спорт 

Школски и 

предшколски спорт 

Такмичарски спорт 

Непостојање 

затвореног базена  

 

Недовољна 

популаризација 

рекреације 

Дотрајали школски 

спортски терени у 

сеоским срединама 

Недостатак 

спортског доктора 

 

Не постоји план за 

инфраструктурно 

уређење крос стазе 

поред Велике 

Мораве 

Неискоришћеност 

вештачких 

акумулација и 

излетишта за 

рекреативни спорт 

Поједине школе 

немају адекватне 

услове за бављење 

школским спортом 

Недостатак 

спортског 

маркетинга 

Недостатак балон 

сале за спортске 

активности у 

зимским условима 

Рекреативни спорт 

није на 

задовољавајућем 

нивоу 

Смањене активности 

школског такмичења 

због COVID'а 19 

Недостатак 

лиценцираних 

тренера у 

појединим 

спортским гранама 

Недостатак 

адекватних услова 

за бављење 

спортом у 

појединим школама 

Недовољна 

мотивисаност 

становништва за 

рекреативним 

спортом 

Смањен број ученика 

у школама, највише у 

сеоским срединама 

Одлазак спортиста у 

друге градове 

Недостатак објеката 

за поједине 

спортове 

 

Недовољна 

промоција спорта 

и рекреације 

Само две школске 

установе имају 

одговарајуће терене 

за обављење 

спортских активности 

у затвореном 

простору 

Недовољно 

финансијских 

ресурса за 

такмичење у 

високим ранговима 

 

Израда SWOT анализе и бодовање, представило је  основу за дефинисање визије, мисије,  

циљева и мера Програма развоја спорта општине Ћуприја.  

 

 



 

 

7. ВИЗИЈА И МИСИЈА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈЕ 
 

 

Општина Рековац, мала општина у срцу Србије, инфраструктурно 

7.1. Визија  

Општина Ћуприја је атрактивна спортска локација са позитивном спортском климом и 

искоришћеним спортско-рекреативнонм потенцијалом, унапређеном спортском 

рекреацијом,  развијеним школским, такмичарским и врхунским спортом и савременом 

спортском инфраструктуром. 

 

7.2. Мисија 

Мисија  спорта општине Ћуприје јесте да изгради одрживи систем развоја спорта, како би 

се изградила и очувала спортска инфраструктура и створили такви услови где сваки 

становник има могућност да се бави спортом и развија своју личност, унапређује своје 

физичке способности, одржава добро здравље или тежи постизању врхунских 

такмичарских резултата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. ЦИЉЕВИ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 
  

У складу са Законом о планском систему, чл.15, став 2,  Програмом развоја спорта општине Ћуприја 2022-2024, дефинисана су три 

посебна циља која непосредно доприносе остварењу општег циља. Програм развоја спорта општине Ћуприја везује се за приоритете који 

укључују развој спортске инфраструктуре, развој школског и предшколског спорта, развој врхунског спорта и развој рекреативног спорта. 

Овим документом, дефинисан је 1 општи циљ, 3 посебна циља  и 10 мера: 

  Општи циљ 1:  Допринети унапређењу услова за спорт и рекреацију и стварање услова за развој спортског туризма 

(Циљ је преузет из Стратегије развоја општине Ћуприја) 

Посебни циљ 1.1. Унапредити спортску инфраструктуру за минимум 5% до 2024. путем изградње и ревитализације спортских објеката и терена 
(Циљ је преузет из Стратегије развоја општине Ћуприја (3.5.1.)) 

 

 Мера 1.1.1. Активности/Пројекти 

Веза са ЦОР:  Циљ 11. 

Учинити градове и људска 

насеља инклузивним, 

безбедним, отпорним и 

одрживим 

 

11.3. До 2030. унапредити 

инклузивну и одрживу 

урбанизацију и капацитете 

за партиципативно, 

интегрисано и одрживо 

планирање и управљање 

људским насељима у свим 

Анализа стања спортске инфраструктуре 1.1.1.1. Формирати радну групу за спровођење анализе и 

праћење стања спортске инфраструктуре 

1.1.1.2. Прикупљање и обрада података и одређивање 

приоритета спортске инфраструктуре 

Опис мере 

Ниво бављења спортом у свакој заједници значајно зависи 

од броја, разноврсности и доступности потребне спортске 

инфраструктуре. Због тога је опште планирање које се 

налази у надлежности јавних власти неопходно, како би се 

адекватно спровеле потребне мере доброг управљања 

спортским капацитетима и њихово безбедно и потпуно 

коришћење, а у циљу задовољења локалне заједнице. 

Мера 1.1.2. Активности/Пројекти 

Израда неопходне документације за унапређење стања 1.1.2.1. Израда пројектно-техничке документације за 



 

 

земљама. 

 

 

спортске инфраструктуре изградњу атлетског стадиона, 2.фаза(Партерно уређење 
стадиона са изградњом западне трибине) 

1.1.2.2. Израда пројектно-техничке документације за 
изградњу атлетске дворане 

1.1.2.3. Идејно решење и пројектна студија за Спортско-
рекреативни центар „Мућаваˮ 

1.1.2.4. Идејни пројекат за уређење Мото кампинга 
Морава 

1.1.2.5. Израда пројекта за грађевинску дозволу за 
„Зелену стазуˮ 

1.1.2.6. Израда пројектно-техничке документације 
затвореног базена и отворених спортских терена у 
ул.Шумадијској (документација са још два пројекта 
(спортски терени код железничке станице и помоћни 
стадион Морава)) 

Опис мере 

Мера укључује прикупљање и израду неопходне пројектно 

- техничке документције за реализацију инфраструктурних 

пројеката у вези развоја спорта на територији општине 

Ћуприја како би реализација посебног циља (1.1.) била 

остварива и орджива. Мером су обухваћени сви аспекти 

инфраструктуре, укључујући спортско- такмичарске, 

рекреативне, школске и манифестационе активности. 

Мера 1.1.3. Активности/Пројекти 

Реконструисати постојећу и изградити нову спортску 

инфраструктуру 
1.1.3.1. Реконструкција терена Соколски дом 

1.1.3.2. Радови на партерном уређењу Атлетског 
стадиона са изградњом западне трибине, изложбеним 
холом и наткривеном терасом 

1.1.3.3. Уређење излетишта Вавило 

1.1.3.4. Реконструкција паркинга код хале спортова Ада 

1.1.3.5. Уређење и опремање парка на Славији са трим 
стазом 

1.1.3.6. Уређење спортског игралишта у селу Сење 

1.1.3.7. Реконструкција стрељане 

1.1.3.8. Реконструкција крова сале у Медицинскоj 

1.1.3.9. Реконструкција спортских терена на отвореном и 
партерно уређење у ОШ 13.Октобар 

Опис мере 

Мера обухвата реконструкцију, уређење и изградњу 

спортских терена, спортско-рекреативних и пратећих 

објеката у градским и сеоским месним заједницама. 

Уређење и опремање јавних објеката и површина је 

неопходно како би се омогућило адекватно обављање 

спортских активности становника општине Ћуприја, а и 

шире, уз омогућавање једнаких услова за све генерације и 

кориснике. 

Спортска инфраструктура у сеоским месним заједницама 

завређује посебну пажњу. Ове заједнице имају потребе и 

традицију у спорту другачију од градова. Како би се 



 

 

задовољиле спортске потребе у руралним срединама, 

потребно је обезбедити одговарајуће капацитете, 

нарочито оних за обављање групних спортова и културних 

активности. 

 

Посебни циљ 1.2. Организовати три спортске манифестације и допринети повећању посећености за 5% до краја 2024. 

(Циљ је преузет из Стратегије развоја општине Ћуприја (3.5.2.)) 

 

Веза са ЦОР: Циљ 8. 

Промовисати континуиран, 

инклузиван и одржив 

економски раст, пуну и 

продуктивну запосленост и 

достојанствен рад за све 

8.9. До 2030. осмислити и 

применити политике за 

промовисање одрживог 

туризма који ствара радна 

места и промовише локалну 

културу и производе 

 

 

 

Мера 1.2.1. Активности/Пројекти 

Унапредити развој капацитета спортско-туристичких 

манифестација 

 

Опис мере 1.2.1.1. Улична трка „Меморијал Александар Петровићˮ  

1.2.1.2. Aтлетски митинг „Вера Николићˮ 

1.2.1.3. Зимски турнир у футсалу 

1.2.1.4. Меморијални кошаркашки турнир Драгослав  
Субић 

1.2.1.5. Риболовачки куп Мост куп 

1.2.1.6. Спортско лето  

1.2.1.7. Сеоске олимпијске игре  

1.2.1.8. „Отворени дан- FlyIn 2021“ 

 

Спортске манифестације на територији општине Ћуприја 

могу се дефинисати као догађаји који садрже спортски, 

туристички, рекреативни и забавни карактер, а кроз 

ангажовање локалних туристичких ресурса остварују и 

туристичке и привредне ефекте и имају широк друштвено-

економски значај. Зато је значајно да поседују и одређени 

степен туристичке опремљености (инфраструктура, 

информисање, снабдевање, забава, активности..) и људске 

ресурсе за организовање спортских манифестација. 

Спортске манифестације у општини Ћуприја временом су 

осим спортског добиле и елементе културног, 

рекреативног и забавног садржаја, што је допринело и 

њиховој већој посећености коју треба константно 

одржавати и унапређивати увођењем нових активности. 

 Мера 1.2.2. Активности/Пројекти 

Унапредити организационе капацитете и људске ресурсе у 1.2.2.1 Едукација спортских и туристичких радника за 



 

 

циљу повезивања спорта и туризма искоришћавање потенцијала спортског туризма 

(Менаџмент у спортском туризму (Дигитални спортски 
маркетинг, Јачање капацитета за конкурисање на позиве 
Министарства омладине и спорта, страних донатора, ЕУ 
фондова, Курсеви енглеског језика, Тродневни курсеви 
„Организација догађаја“, Посета побратимљеном граду 
(Цеље) и размена искустава) 

1.2.2.2 Успостављање сарадње између јавног, приватног 
и невладиног сектора у циљу унапређења спортског 
туризма 

Опис мере 

Услед ограничења запошљавања у јавном сектору 

спортске и туристичке организације суочавају се са 

проблемом недовољно кадрова.  

Мањак запослених стручних кадрова може се решавати 

континуираним усавршавањем запослених у наведеним 

установама. За јачање кадровских капацитета од изузетног 

значаја су обуке, семинари, студијске посете, размене 

искуства са партнерским организацијама у земљи и 

иностранству, због унапређења управљања у 

манифестационом и спортском туризму, планирања и 

реализације спортских програма. Потребно је израдити 

програм обука запослених кроз програме целоживотног 

учења, нарочито у оквиру информационих технологија и 

писања пројеката. 

 

Посебни циљ 1.3 . Развој школског, врхунског, такмичаског спорта и спортске рекреације код свих становника општине Ћуприја 

 

Веза са ЦОР: Циљ 4. 

Обезбедити инклузивно и 

праведно квалитетно 

образовање и промовисати 

могућност целоживотног 

Мера 1.3.1.  Активности/Пројекти 

Унапредити техничке и људске ресурсе, спортске секције  

и ваннаставне активности у оквиру предшколског и 

школског спорта 

1.3.1.1.Истраживања о заинтересованости и потребама 

школске деце у погледу спортских активности 



 

 

учења за све  

4.2. До 2030. обезбедити да 

све девојчице и дечаци 

имају приступ квалитетном 

развоју у раном детињству, 

бризи и предшколском 

образовању како би били 

спремни за основно 

образовање. 

4.3. До 2030. обезбедити 

једнаку доступност 

приступачног и квалитетног 

стручног образовања на 

свим нивоима, укључујући и 

универзитетско, за све жене 

и мушкарце. 

 

Опис мере 

Већина учесника у радној групи слаже се да постоји мањак 

учешћа деце у физичким и спортским активностима и 

један од проблема се наводи постојање свега 2 часа 

недељно физичког васпитања за децу млађег 

основношколског узраста. Зато је потребно обезбедити да 

се настава физичког васпитања у потпуности реализује по 

усвојеним програмима, као и да се спортске секције 

организују како је прописано.  

Такође је потребно да се у основним и средњим школама 

обнове спортски реквизити како би се омогућило 

обављање физичких активности у адекватно опремљеним 

просторијама наменски осмишљеним за обављање 

наставних спортских садржаја. 

ОШ Ђура Јакшић има организовану новинарску секцију, 

''Ђак репортер'' где ученици успешно извештавају о 

разним спортским темама, пишу извештаје и обављају 

интервјуе. Будући да је Ћуприја позната као град спорта, 

потребно је анимирати и едуковати ученике за обављање 

спортског новинарства и у другим школама 

1.3.1.2. Израда програма на основу постојећих ресурса и 

извештаја о заинтересованости деце  

1.3.1.3. Израда анализе стања опремљености справама и 

реквизитима и утврђивање приоритета  

1.3.1.4. Набавка спортских реквизита за основне и 

средње школе 

1.3.1.5. Презентација и учешће спортских клубова у 

активностима школских спортских секција 

1.3.1.6. Проширење понуде спортских секција у     

школама 

1.3.1.7. Едукација ученика из области спортског 

новинарства  

Мера 1.3.2. Активности/Пројекти 

Унапређење капацитета стручног рада у области 

такмичарског спорта 
1.3.2.1.Kреирање евиденције лиценцираних тренера у 

врхунском квалитетном спорту 

1.3.2.2.Организовање годишњих стручних и едукативних 

скупова и конференција 

1.3.2.3. Увођење спортског лекара 

 

 

Опис мере 

Ћуприја има дугу традицију бављења спортом на вишим 

такмичарским нивоима. Као таква треба да садржи базе и 

евиденције лиценцираних тренера у врхунском спорту и 

да буде подржана и подстакнута одговарајућим и 

посебним начинима у сарадњи са релевантним спортским 



 

 

организацијама. Подршка треба да покрива подручја као 

што су: препознавање талената и саветовање; пружање 

одговарајућих услова; развој бриге и подршке кроз 

спортску  медицину - увођење спорског лекара; и 

организацију годишњих стручних и едукативних скупова. 

Веза са ЦОР:  Циљ 11. 

Учинити градове и људска 

насеља инклузивним, 

безбедним, отпорним и 

одрживим 

11.7. До 2030. омогућити 

универзални приступ 

безбедним, инклузивним и 

приступачним зеленим и 

јавним површинама, 

посебно за жене и децу, 

старија лица и особе са 

инвалидитетом 

Мера 1.3.3. Активности/Пројекти 

Побољшани организациони и материјално технички 

услови за рекреацију у циљу доступности свим грађанима 
1.3.3.1. Израда извештаја о стању спортско-рекреативних 

активности у месним заједницама 

1.3.3.2.Израда програма и реализација рекреативних 

спортских активности за особе са инвалидитетом 

1.3.3.3.Набавка пловила за развој рекреативних 

активности на Великој Морави  

1.3.3.4.Адаптација и опремање просторија у сеоским 

месним заједницама за рекреативне спортске активности 

Опис мере 

За бављење рекреативним спортским активностима, 

постоји довољна спортска инфраструктура која дозвољава 

да се поред програма из клупског и такмичарског спорта, 

реализују и програми из области масовног рекреативног 

спорта. Ипак, и поред наведених инфраструктурних 

капацитета потребно је обновити и унапредити постојеће 

стање кроз набавку опреме за нове рекреативне 

активности, изградњу, реконструкцију и адаптацију 

отворених и затворених објеката за спорт и рекреацију, са 

посебном пажњом на стварање услова за децу, младе, 

жене, особе са инвалидитетом и старе. 

 

Мера 1.3.4. Активности/Пројекти 

Подстакнути и ојачати свест грађана о важности редовне 

физичке активности и бављења спортским и рекреативним 

активностима 

1.3.4.1 Одржавање интернет портала са актуелним 

спортским садржајем са територије општине 

1.3.4.2. Издавање спортског билтена 

1.3.4.3. Јавни тренинзи спортских клубова уз активно 
Опис мере 



 

 

Подићи капацитете спортских радника за популаризацију 

спортско рекреативних активности усмерених ка 

социјалној инклузији и промоцији здравих стилова живота 

код младих, као и повећање ефикасности и ефектности 

мултидисциплинарне системске бриге о младима.  

Посебна пажња ће бити посвећена унапређењу сарадње 

са невладиним организацијама које воде бригу о особама 

са инвалидитетом, старима и сл., и ССЋ ради повећања 

обухвата и развоја нових облика садржаја који су 

намењени становницима општине у функцији одржавања 

здравља,виталности и дигнитета; 

учешће грађана 

Мера 1.3.5. Активности/Пројекти 

Унапређење учешћа особа са инвалидитетом у спортским 

активностима 
1.3.5.1.Обезбеђивање прилаза свим спортским објектима 

за особе са инвалидитетом 

1.3.5.2.Обезбеђивање бесплатних лекарских прегледа у 

оквиру спортске амбуланте 

 

Опис мере 

Општина Ћуприја ће кроз Програм развоја спорта 

предузети мере како би се обезбедило да особе са 

инвалидитетом имају обезбеђен прилаз спортским 

објекитима, као и обезбеђен бесплатни преглед у оквиру 

спортске амбуланте. 



 

9. ОКВИР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА 

ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА  

 

За потребе спровођења Програма развоја, општина ће успоставити одговарајући 

институционални оквир, који подразумева и праћење спровођења, извештавање и 

вредновање постигнутих учинака. 

Институционални оквир за спровођење и праћење спровођења имаће два нивоа 

структуре: 

 Координационо тело, на челу са координатором и 

 Носиоце мера, како је дефинисано Програмом развоја 

Координационо/управљачко тело управља процесом спровођења, прати напредак на 

основу достављених извештаја, одлучује о предлозима за решавање установљених 

проблема у спровођењу Програма, по предлогу доноси корективне мере у случају да је 

остваривање мера или циљева угрожено, или предлаже евентуалне ревизије Програма и 

установљавање нових циљева и мера. 

Састав Координационог тела чиниће доносиоци одлука унутар општине (високи 

функционери општине и руководиоци носилаца мера) који ће обезбедити управљачку 

подршку за спровођење Програма и ефикасно решавати проблеме, а посебно оне које се 

односе на сарадњу различитих институција/јединица/носилаца мера и активности. У том 

смислу улогу Координационог тела имаће општинско веће у проширеном саставу. 

Појединици у оквиру Координационог тела добиће задужења и одговорности за 

имплементацију и праћење појединачних праваца развоја и тако давати подршку  

локалној  администрацији која ће конкретно бити одговорна за спровођење на нивоу 

циљева и мера. Они ће посебно имати важну улогу у подршци појединим носиоцима 

мера када је у питању процес буџетирања а поготово аплицирању за екстерне изворе 

финансирања од чијег прибављања спровођење многих од њаважнијих мера зависи. 

Општинска управа општине Ћуприја, као Координатор, бити задужено да одржава 

константну комуникацију са јединицама/организацијама које су носиоци мера и 

активности, да од њих прибавља извештаје и информације о спровођењу мера и 

активности, дискутује о оствареним резултатима и идентификованим проблемима, 

израђује препоруке за решавање установљених проблема у спровођењу мера, проверава 

да ли су средњорочни планови институција усаглашени са мерама и циљевима у 

Програму развоја, извештава Координационо тело о напретку, припрема материјале и 

обавља административно-техничке послове за Координационо тело. 



 

 

Носиоце мера и активности чине организациони делови управе и други актери под чију 

надлежност потпадају активности у вези са мерама дефинисаним у Програма развоја, 

службе општине, установе и/или организације чији је оснивач општина. Носиоци мера и 

активности имају одговорност да у своје планове рада (и финансијске планове) уврсте 

утврђене мере и активности за чије спровођење су одговорни, да их спроводе, 

извештавају Координационо о резултатима спровођења тих мера и активности, утврде 

евентуалне проблеме у спровођењу мера и предложе опције за решавање тих проблема. 

9.2. Спровођење Програма развоја спорта општине Ћуприја 

Првенствено Програм развоја спорта општине Ћуприја биће операционализован кроз 

израду Акционог плана.  

9.3. Праћење спровођења Програма развоја спорта општине Ћуприја 

Праћењем спровођења Програма развоја спорта биће утврђено: 

– Да ли се мере и приоритетни циљеви остварују по плану и ефикасно; 

– Који ризици се јављају или очекују у остварењу учинака Плана развоја; 

– Које одлуке треба донети у случају одступања од планираног, као и 

– Да ли су планирани и остварени учинци и даље релевантни за остваривање визије. 

Праћење (мониторинг) реализације мера дефинисаних Програмом развоја спорта је 

систем прикупљање и обраде података у вези са реализацијом мера. Сврха прикупљања и 

обраде података је упоређивање постигнутих резултата у оквиру сваке од мера, у односу 

на планиране. 

Праћење ће се вршити континуирано, а за то  ће се корстити дефинисани обрасци и базе 

података које је потребно ажурирати у складу са доступним подацима званичне 

статистике (секундарни подаци). Поред секундарних података,  прикупљаће се и 

примарни подаци, а одговорност за наведену активност имају руководиоци одељења, у 

складу са надлежностима за конкретне податке. Посебно ће се водити рачуна о јасном 

дефинисању улога и одговорности у делу прикупљања података, где ће овај посао бити 

дефинисан као системска активност, а не као једнократни задатак. 

9.4. Вредновање постигнутих учинака Програма развоја спорта општине Ћуприја 

Вредновање учиника Програма развоја спорта спроводиће се периодично, на начин да се  

прикупљени подаци и информације добијени током спровођења плана, анализирају и 

упоређују.  



 

 

Податке и информације за потребе вредновања достављаће органи и организације  

одговорнi за спровођење мера из Програма развоја спорта. Такође, користиће се у 

анализама и други подаци и информације, прибављени из осталих извора, који могу бити 

од користи за бољу процену учинака Програма развоја спорта. 

9.5. Извештавање о спровођењу и постигнутим учинцима Програма развоја спорта 

За прикупљање информација о реализацији плана на годишњем нивоу и припрему нацрта 

годишњег извештаја о спровођењу плана биће задужено Одељење за друштвене 

делатности, привреду и локални економски развој. Нацрт годишњег извештаја о 

спровођењу упућује се општинском већу на усвајање. 

Истеком сваке календарске / треће календарске године од доношења, општинско веће 

биће одговорно да утврди предлог извештаја о учинцима спровођења Програма развоја 

спорта. 

Извештаји о спровођењу Програма развоја спорта и средњорочног плана о учинцима 

Програма биће објављивани  на званичној интернет страници општине Ћуприја, кроз 

израду извештаја за претходну годину, а у оквиру израде средњорочног плана до 

15.марта текуће године. 

9.6. Ревизија Програма развоја спорта општине Ћуприја 

Уколико се након усвајања извештаја о учинцима утврди потреба за ревизијом плана, 

истој ће се приступити у складу са процедурама које прописује Закон о планском систему. 

Према Закону, општинско веће иницира ревизију постојећег Програма развоја спорта, уз 

детаљно образложење разлога за ревизију. Одлуку којом се покреће ревизија постојећег 

Програма развоја спорта, доноси Скупштина општине, а ток поступка за ревизију 

реализује се по процедури која је прописана и за усвајање Програма развоја 

спортаопштине Ћуприја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. АКЦИОНИ ПЛАН ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ 

ЋУПРИЈА 2022 – 2024 
 

Акциони план за период 2022–2024. године за спровођење Програма развоја спорта 

општине Ћуприја (у даљем тексту: АП) представља документ јавне политике који се 

доноси ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева утврђених 

Програмом развоја спорта општине Ћуприја 2022-2024 и Стратегијом развоја општине 

Ћуприја 2019 -2024. године („Сл. гласник општине Ћуприја”, број 07/2019). 

Акциони план Програма развоја спорта општине Ћуприја као документ јавне политике 

највишег нивоа детаљности, разрађује динамику спровођења, мера, циљева и активности. 

Саставни је део Програма и усваја се на исти период као и Програм у складу са Законом о 

планском систему (чл.18, став 6).  

Акциони план за спровођење Програма развоја спорта општине Ћуприја садржи:  

- Општи циљ усмерен ка унапређењу услова за спорт и рекреацију и стварању 

услова за развој спортског туризма;  

- Посебне циљеве усмерене ка унапређењу спортске инфраструктуре, организовању 

спортских манифестација и развоју школског, врхунског, такмичаског спорта и 

спортске рекреације код свих становника општине Ћуприја; 

- Мере и активности за постизање општих и посебних циљева програма, уз 

навођење пројеката и активности које се спроводе; 

- Институције партнере одговорне за спровођење мера и активности, као и 

институцију носиоца која је одговорна за праћење спровођења и извештавање о 

спровођењу Програма; 

- Рок за завршетак предвиђених мера и активности; 

- Потребна средства за спровођење мера, уз навођење извора финансирања за 

обезбеђена средства; и 

- Показатеље учинака на нивоу мера јавних политика, а по потреби и на нивоу 

активности 



 

 

10.1. Табеларни приказ Акционог плана за спровођење Програма развоја спорта општине Ћуприја 2022-2024 
Предлагач: ЈЛС Ћуприја 

Координација и извештавање: ЈЛС Ћуприја 

 

Општи циљ 1: Допринети унапређењу услова за спорт и рекреацију и стварање услова за развој спортског туризма 

Веза: (Општи циљ преузет је из Стратегије развоја општине Ћуприја 2019-2024) 

Институција одговорна за праћење и контролу реализације:  ЈЛС Ћуприја 

Показатељи ефекта на нивоу oпштег циља  Jединица 
мере 

Извор провере Почетна 
вредност 

Базна година Циљaна 
вредност у 
последњој 
години АП 

Последња 
година важења 

АП 

Број унапређених објеката спортске инфраструктуре и 
проценат остварене промене 

проценат 
промене 

ЈЛС 20% 2020. 85% од 
планираних 
активности 

2024. 

Проценат унапређена одржавања спортских 
манифестација 

% ЈЛС, ССЋ 20% 2019. 80%  од 
планираних 
активности 

2024. 

Унапређен школски, такмичарски, врхунски спорт и 
спортске рекреације 

проценат 
промене 

ЈЛС, ССЋ 20% 2018. 70% 
планираних 
активности 

2024. 

 

Посебни циљ 1.1. Унапредити спортску инфраструктуру до 2024. путем изградње и ревитализације спортских објеката и терена  

Институција одговорна за координацију и извештавање: ЈЛС Ћуприја 

Показатељ исхода на нивоу 
посебног циља  

Jединица 
мере 

 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна година Циљaна 
вредност у 

2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 

Унапређена спортска 
инфраструктура 

% Извештаји 
ЈЛС 

20% 2020. 36 37 12 

 

Мера 1.1.1: Анализа спортске инфраструктуре 

Институција одговорна за реализацију: ЈЛС Ћуприја 



 

 

Период спровођења: 2022. -2024. Тип мере: институционално-организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 

 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна година Циљана 
вредност у 

2022. 

Циљана 
вредност у 

2023. 

Циљана 
вредност у 
последњој 

2024. 

Формирана РГ за праћење стања 
спортске инфраструктуре 

% ЈЛС 
(Сл.гласник 

општине 
Ћуприја) 

0 2021. 100 0 0 

Израђена база приоритета спортске 
инфраструктуре 

% ЈЛС 
Годишњи 
Извештај 

0 2022. 80 10 10 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2022. У години 2023. У години 2024. 

Буџет општине Ћуприја 1301-0001 10 0,00 0,00 

    

 
 
 
 
 
 
 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани партнери 
у спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин.  

2022 2023 2024 



 

 

1.1.1.1.Формирати 
радну групу за 
спровођење анализе и 
праћење стања 
спортске 
инфраструктуре 
 

ЈЛС  Институције и 
актери укључени 
у рад РГ која ће 
бити формирана 
за анализу стања 

II квартал 
2022. 

Није 
потребно 

финансирање 

/ 0 0 0 

1.1.1.2.Прикупљање и 
обрада података и 
одређивање 
приоритета спортске 
инфраструктуре 

ЈЛС  Институције и 
актери укључени 
у рад РГ која ће 
бити формирана 

III квартал 
2022. 

Буџет 
општине 
Ћуприја 

1301-0001 10 0 0 

 

Мера 1.1.2. Израда неопходне документације за унапређење стања спортске инфраструктуре 

Институција одговорна за реализацију: ЈЛС Ћуприја 

Период спровођења: 2022.-2024. Тип мере: институционално-организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна вредност  Базна 
година 

Циљана 
вредност у 
2022. години  

Циљана 
вредност у 
2023.години  

Циљана 
вредност у 
последњој 
години АП 

Израђена документација за 
унапређење спортске 
инфраструктуре 

% ЈЛС 15% 2021. Завршено у 
2022.години 
28,57% 
планиране 
пројектне 
документације 

Завршено 42,86% 
планиране 
пројектне 
документације 

Завршено 
28.57% 
планиране 
пројектне 
документације 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години 2022. У години 2023. У години 2024. 

Буџет општине Ћуприја 
 

1101-0001 8.080 5.998 Биће утврђена кроз 
средњорочно 

планирање 

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 

Oргани 
партнери у 

Рок за 
завршетак 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмски

Укупна процењена финансијска средства 
по изворима у 000 дин.  



 

 

активност спровођењу 
активности 

активности м буџетом 
 

2022 2023 2024 

1.1.2.1 Израда пројектно-
техничке документације за 
изградњу атлетског 
стадиона, 2.фаза 
(Партерно уређење 
стадиона са изградњом 
западне трибине) 

ЈЛС  2022 Буџет општине 
Ћуприја 

 

1101-0001 3.088 0 0 

1.1.2.2 Израда пројектно-
техничке документације за 
изградњу атлетске 
дворане 

ЈЛС  2022 Буџет општине 
Ћуприја 

1101-0001 4.992 0,00 0,00 

1.1.2.3 Идејно решење и 
пројектна студија за 
Спортско-рекреативни 
центар „Мућаваˮ 

ЈЛС ВП, МТТТ, МОС 2024 Буџет општине 
Ћуприја 

1101-0001 0 0 Износ ће 
бити 

утврђен 
кроз 

примену АП 

1.1.2.4 Идејни пројекат за 
уређење Мото кампинга 
Морава 

ЈЛС МТТТ 2024 Буџет општине 
Ћуприја 

1101-0001 0 0 Износ ће 
бити 

утврђен 
кроз 

примену АП 

1.1.2.5 Израда пројекта за 
грађевинску дозволу за 
„Зелену стазуˮ 

ЈЛС Мин. 
грађевинарства
, саобраћаја и 
инфраструктур

е 

2023 Извор 1 
ЕИБ 

Извор 2 
Министарство 

грађевинарства
, саобраћаја и 

инфраст. за 
израду 

пројектно-
техничке док. 

    

1.1.2.6 Израда пројектно-
техничке документације 
Затвореног базена и 
Отворених спортских 

ЈЛС  2023 Буџет општине 
Ћуприја 

1101-0001 5.998 
4 пројекта по 

једном уговору 
 

0,00 0,00 



 

 

терена у ул.  Шумадијској 
(документација укључује 
још два пројекта по 
уговору: спортске терене 
код железничке станице и 
помоћни стадион Морава)  

 

Мера 1.1.3. Реконструисати постојећу и изградити нову спортску инфраструктуру 

Институција одговорна за реализацију: ЈЛС Ћуприја 

Период спровођења: 2022.-2024. Тип мере: Јавне инвестиције кроз капиталне и инфраструктурне пројекте 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 

 

Извор 
провере 

Почетна вредност Базна 
година 

Циљана 
вредност у 

2022. години 

Циљана 
вредност у 

2023.години 

Циљана 
вредност у 
последњој 
години АП 

Реконструисана и изграђена нова 
спортска инфраструктура 

% ЈЛС 10 2021. Завршено у 
2022.години 

40% 
планираних 

радова 

Завршено 49% 
планираних 

радова 

Завршено 11% 
планираних 

радова 

 
 
 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години 2022. У години 2023. У години 2024. 

Буџет општине Ћуприја, 
Могућност ЕИБ и Министарства, 
Донаторска средства ЕУ 

0602, 1502-0002, 1301-0004, 
2003-0001, 0602-5005 

41.900 97.404 9.650 

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 
буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин.  

2022 2023 2024 

1.1.3.1. Реконструкција 
терена Соколски дом 

МОС ЈЛС Крај 2022 МОС 0602 10.000 0 
 

0 



 

 

1.1.3.2 Радови на 
партерном уређењу 
стадиона са изградњом 
западне трибине, 
изложбених холом и 
наткривеном терасом 

ЈЛС 
Ћуприја 

 Крај 2023 Извор 1 
Буџет општине 

Ћуприја 
 

0602 0 Износ ће 
бити 

утврђен кроз 
примену АП 

0 

1.1.3.3 Уређење 
излетишта Вавило 

ЈЛС 
Ћуприја 

Министарст
во трговине,  

туризма и 
телекомуни

кација; 
Министарст

во 
омладине и 

спорта 

Крај 2022 Буџет општине 
Ћуприја 

1502-0002 Износ ће 
бити утврђен 

кроз 
примену АП 

0 0 

1.1.3.4 Реконструкција 
паркинга код хале 
спортова АДА  

ЈЛС 
Ћуприја 

ЈКП Равно Крај 2023 Буџет општине 
Ћуприја 

0602 0 19.420 
I Фаза 

9.650 
II Фаза 

1.1.3.5 Уређење и 
опремање парка на 
Славији са трим стазом 

ЈЛС 
Ћуприја 

/ Крај 2023 Буџет општине 
Ћуприја 

0602 0 Износ ће 
бити 

утврђен кроз 
примену АП 

0 

1.1.3.6 Уређење 
игралишта у селу Сење  

ЈЛС 
Ћуприја 

/ Крај 2023 Буџет општине 
Ћуприја 

0602 0 Износ ће 
бити 

утврђен кроз 
примену АП 

0 

1.1.3.7 Реконструкција 
стрељане 

ЈЛС 
Ћуприја 

/ Крај 2022 Буџет општине 
Ћуприја 

1301-0004 1.500 0 0 

1.1.3.8 Реконструкција 
крова сале у 
Медицинској 

ЈЛС 
Ћуприја 

/ Крај 2024 Буџет општине 
Ћуприја 

2003-0001 0 0 Износ ће бити 
утврђен кроз 
примену АП 

1.1.3.9 Реконструкција 
спортских терена на 
отвореном и партерно 
уређење у ОШ 
13.Октобар 

ЈЛС 
Ћуприја 

/ Крај 2023 Канцеларија за 
управљање 

јавним 
улагањима 

Веза са 
програмским 
буџетом биће 
успостављена 

након 
потписивања 

0 61.984 0 



 

 

уговора у 
години 

извођења 
радова 

1.1.3.10 Реконструкција 
мултисекторског 
објекта Дома културе у 
селу Супска 

ЈЛС 
Ћуприја 

Дом 
здравља, 

Регионална 
агенција за 
економски 

развој 
Шумадије и 
Поморавља, 
Удружење 

жена 
„Крушарске 
чаролијеˮ 

2023 ЈЛС, ЕУПРО+ 0602-5005 
 

11.400 из 
буџета 

19.000 из 
донаторских 

средстава  

16.000 из 
буџета 

Износ ће бити 
утврђен кроз 
примену АП 

 

Посебни циљ 1.2. Организовати минимум три спортске манифестације и допринети повећању посећености до краја 2024. 

Институција одговорна за координацију и извештавање: ЈЛС Ћуприја 

Показатељ исхода на нивоу 
посебног циља  

Jединица 
мере 

 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна година Циљaна 
вредност у 

2022. 

Циљaна 
вредност у 

2023. 

Циљaна 
вредност у 

2024. 

Унапређена посећеност спортских 
манифестација 

% Извештаји 
ЈЛС, ССЋ 

0 2022. 80 80 80 

 

Мера 1.2.1: Унапредити развој капацитета спортско-туристичких манифестација за 5% до краја 2024. 

Институција одговорна за реализацију: ЈЛС Ћуприја 

Период спровођења: 2022. -2024. Тип мере: институционално-организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 

 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна година Циљана 
вредност у 

2022. 

Циљана 
вредност у 

2023. 

Циљана 
вредност у 
последњој 

2024. 

Реализоване спортско-туристичке 
манифестације и унапређени 
капацитети манифестација  

% Годишњи 
Извештај 

ЈЛС, 

0 2022. 80% 
планираних 
активности 

80% 
планираних 
активности 

80% 
планираних 
активности 



 

 

Установе за 
спорт СЦ 
АДА, ССЋ, 

ТООЋ 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2022. У години 2023. У години 2024. 

Буџет општине Ћуприја 1301-0001, 1502-0002, 1301-
0004 

5.645 5.645 5.645 

    

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмски
м буџетом 

 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин.  

2022 2023 2024 

1.2.1.1. Улична трка 
„Меморијал Александар 
Петровић 

ССЋ ЈЛС IV квартал 
2022. 

Извор 1 1301-0001 
 

2.000 2.000 2.000 

Буџет општине 
Ћуприја 

 1.2.1.2. Aтлетски митинг 
„Вера Николићˮ 

ССЋ ЈЛС II квартал 
2022. – 
14.маја 

1.2.1.3.Зимски турнир у 
футсалу 
 

Установа за 
спорт СЦ 

АДА 

ЈЛС, МСП 
сектор 

IV квартал 
2024 

Буџет општине 
Ћуприја 

1301-0004 1.000 1.000 1.000 

1.2.1.4 Меморијални 
кошаркашки турнир 
Драгослав Субић 
 

ОКК 
Ћуприја, 

Фондација 
Драгослав 
Субић, ССЋ 

ЈЛС, СЦ АДА III квартал 
2024 

Буџет општине 
Ћуприја 

1301-0001 205 205 205 

1.2.1.5 Риболовачки куп Мост 
куп 
 

ТООЋ ЈЛС, 
Риболовачко 

друштво 
Вараличар, 

III квартал 
2024 

Буџет општине 
Ћуприја 

1502-0002 100 100 100 

1.2.1.6.Спортско лето ССЋ ЈЛС, Установа 
за спорт СЦ 

III квартал 
2024 

Буџет општине 
Ћуприја 

1301-0001 2.000 2.000 2.000 



 

 

АДА 

1.2.1.7. Сеоске олимпијске 
игре 

ССЋ ЈЛС III квартал 
2024 

Буџет општине 
Ћуприја 

1.2.1.8. „Отворени дан- FlyIn 
2021“ 
 

Аероклуб 
Ћуприја 

ЈЛС III квартал 
2024 

Буџет општине 
Ћуприја 

1301-0001 340 340 340 

 

Мера 1.2.2: Унапредити организационе капацитете и људске ресурсе у циљу повезивања спорта и туризма 

Институција одговорна за реализацију: ЈЛС Ћуприја 

Период спровођења: 2022. -2024. Тип мере: информативно-едукативна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 

 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност 

Базна година Циљана 
вредност у 

2022. 

Циљана 
вредност у 

2023. 

Циљана 
вредност у 
последњој 

2024. 

Унапређени организациони и 
људски ресурси  

Да/не ЈЛС, 
Установa за 

спорт СЦ 
АДА, ССЋ, 

ТООЋ 

не 2022. да да да 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским 
буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

У години 2022 У години 2023 У години 2024 

Буџетска средства 1301-0001 40 30 Износ ће бити утврђен 
кроз примену АП 

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Oргани 
партнери у 

спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

Веза са 
програмским 

буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин.  

2022 2023 2024 



 

 

1.2.2.1 Едукација 
спортских и туристичких 
радника за 
искоришћавање 
потенцијала спортског 
туризма  

СЦ АДА 
Ћуприја, 
ССС, ССЋ, 

ТООЋ, 
РЕДАСП, 

МТТТ, МОС 

ЈЛС 2022 Буџет општине 
Ћуприја 

1301-0001 40   

1.2.2.2 Успостављање 
сарадње између јавног, 
приватног сектора и ОЦД 
у циљу унапређења 
спортског туризма 

ЈЛС 
Ћуприја, СЦ 
АДА, ССЋ, 

НВО, ММСП 2023 Извор 1 
Буџет општине 

Ћуприја 
 

1301-0001  30  

 

Посебни циљ 1.3. Развој школског, врхунског, такмичаског спорта и спортске рекреације код свих становника општине Ћуприја  

Институција одговорна за координацију и извештавање: ЈЛС Ћуприја 

Показатељ исхода на нивоу 
посебног циља  

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљaна 
вредност у 
2022. 

Циљaна 
вредност у 
2023. 

Циљaна 
вредност у 
2024. 

Унапређен школски, такмичарски, 
врхунски спорт и спортске 
рекреације 

% Извештаји 
ЈЛС, СЦ АДА, 
ССЋ, ТООЋ, 
 

/ 2022. Износ ће бити 
утврђен кроз 
примену АП 

Износ ће бити 
утврђен кроз 
примену АП 

Износ ће бити 
утврђен кроз 
примену АП 

 

Мера 1.3.1: Унапредити техничке и људске ресурсе, спортске секције и ваннаставне активности у оквиру предшколског и школског спорта  

Институција одговорна за реализацију: ЈЛС Ћуприја 

Период спровођења: 2022. -2024. Тип мере: информативно-едукативна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљана 
вредност у 
2022. 

Циљана 
вредност у 
2023. 

Циљана 
вредност у 
последњој 2024. 

Унапређени ресурси за реализацију 
школског спорта 

% Извештаји 0 2022 80% 80% 80% 

 

Извор финансирања мере Веза са програмским буџетом Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  



 

 

  У години 2022. У години 2023. У години 2024. 

Буџет општине Ћуприја 1301-0002 600 600 600 

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања

10 
 

Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин.  

У години 
2022 

У години 
2023 

У години 
2024 

1.3.1.1.Истраживања о 
заинтересованости и потребама 
школске деце у погледу 
спортских активности 

ССЋ ЈЛС, школе 2022 ЈЛС 1301-0002    

1.3.1.2. Израда програма на 
основу постојећих ресурса и 
извештаја о заинтересованости 
деце 

ССЋ Школе 2022 ЈЛС 1301-0002    

1.3.1.3. Израда анализе стања 
опремљености справама и 
реквизитима и утврђивање 
приоритета 

ССЋ Школе 2022 ЈЛС 1301-0002    

1.3.1.4. Набавка спортских 
реквизита за основне и средње 
школе 

ЈЛС ССЋ, школе 2022-2024 ЈЛС 1301-0002    

1.3.1.5. Презентација и учешће 
спортских клубова у 
активностима школских 
спортских секција 

ССЋ, Школе СЦ АДА, ЈЛС 2023 ЈЛС 1301-0002    

1.3.1.6. Проширење понуде 
спортских секција у     школама 

ССЋ, Школе СЦ АДА 2023 Буџет 
општине 
Ћуприја 

1301-0002    

1.3.1.7. Едукација ученика из 
области спортског новинарства  

ССЋ Школе 2022 Буџет 
општине Ћ. 

1301-0002    

 

Мера  1.3.2. Унапређење капацитета стручног рада у области такмичарског спорта 

                                                           
10 Финансијска средства се процењују на нивоу мере, није потребно процењивати их на нивоу активности 



 

 

Институција одговорна за реализацију: ЈЛС Ћуприја 

Период спровођења: 2022. -2024. Тип мере: информативно-едукативна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљана 
вредност у 
2022. 

Циљана 
вредност у 
2023. 

Циљана 
вредност у 
последњој 
2024. 

Број лиценцираних тренера Да/не ССЋ 0 2022 да не не 

Број одржаних стручних и 
едукативним скупова 

Број ССЋ 0 2023 2 2 2 

Уведен спортски лекар Да/не ЈЛС 0 2024 не не да 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години 2022. У години 2023. У години 2024. 

Буџет општине Ћуприја 1301-0001, 1801-0001 10 100 Износ ће бити 
утврђен кроз 
примену АП 

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 
 

Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин.  

У години 
2022 

У години 
2023 

У години 
2024 

1.3.2.1.Kреирање 
евиденције лиценцираних 
тренера у врхунском 
квалитетном спорту 
 

ССЋ / 2022 ЈЛС 1301-0001 10 0 0 

1.3.2.2.Организовање 
годишњих стручних и 
едукативних скупова и 
конференција 
 

ССЋ ССС, ЈЛС 2023 ЈЛС 1301-0001 0 100 0 

1.3.2.3. Увођење спортског 
лекара 

ЈЛС Установе 
здравствене 

заштите 

2024 ЈЛС 1801-0001 0 0 Износ ће 
бити утврђен 

кроз 



 

 

примену АП 

 
 

Мера  1.3.3. Побољшани организациони и материјално технички услови за рекреацију у циљу доступности свим грађанима 

Институција одговорна за реализацију: ЈЛС Ћуприја 

Период спровођења: 2022. -2024. Тип мере: информативно-едукативна и институционално-организациона 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљана 
вредност у 
2022. 

Циљана 
вредност у 
2023. 

Циљана 
вредност у 
последњој 
2024. 

Проценат побољшаних услова за 
рекреацију у складу са 
предвиђеним активностима 

% ЈЛС 0 2022 25 50 25 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години 2022. У години 2023. У години 2024. 

Буџет општине Ћуприја 0602,13001-0001,1502-0002 10 1.000 Износ ће бити 
утврђен кроз 
примену АП 

 
 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активност

и 

Извор 
финансирања 

 

Веза са 
програмски
м буџетом 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин.  

У години 2022 У години 
2023 

У години 
2024 

1.3.3.1. Израда извештаја о 
стању спортско-
рекреативних активности у 
месним заједницама 
 

ССЋ ЈЛС,Школе 2022 ЈЛС 0602 10 0 0 

1.3.3.2. Израда програма и 
реализација рекреативних 
спортских активности за 
особе са инвалидитетом 
 

ССЋ ЈЛС 2023 ЈЛС 1301-0001 0 Износ ће 
бити утврђен 
кроз 
примену АП 

0 



 

 

1.3.3.3.Набавка пловила за 
развој рекреативних 
активности на Великој 
Морави  
 

ТООЋ ЈЛС 2023 ЈЛС 1502-0002 0 1.000 0 

1.3.3.4.Адаптација и 
опремање просторија у 
сеоским месним 
заједницама за 
рекреативне спортске 
активности 

ЈЛС ССЋ 2024 ЈЛС 0602 0 0 Износ ће 
бити утврђен 
кроз 
примену АП 

 

Мера  1.3.4. Подстакнути и ојачати свест грађана о важности редовне физичке активности и бављења спортским и рекреативним активностима 

Институција одговорна за реализацију: ЈЛС Ћуприја 

Период спровођења: 2022. -2024. Тип мере: информативно-едукативна 

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљана 
вредност у 
2022. 

Циљана 
вредност у 
2023. 

Циљана 
вредност у 
последњој 
2024. 

Проценат реализованих активности 
о спортском садржају, здравом 
начину живота и реализованим 
акцијама 

% ССЋ, ЈЛС 0 2022 66.6 33.3 0 

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години 2022. У години 2023. У години 2024. 

Буџет општине Ћуприја 1301-0001 150 270 150 

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

 

Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин.  

У години 
2022 

У години 
2023 

У години 
2024 

1.3.4.1 Одржавање 
интернет портала са 

ССЋ СЦ АДА, ЈЛС 2022 ЈЛС 1301-0001 100 100 100 



 

 

актуелним спортским 
садржајем са територије 
општине 
 

1.3.4.2. Издавање 
спортског билтена 

ССЋ ЈЛС 2023 ЈЛС 1301-0001 0 120 0 

1.3.4.3. Јавни тренинзи 
спортских клубова уз 
активно учешће грађана 

ССЋ ЈЛС, НВО 2022 ЈЛС 1301-0001 50 50 50 

 
 

Мера  1.3.5. Унапређење учешћа особа са инвалидитетом у спортским активностима 

Институција одговорна за реализацију: ЈЛС Ћуприја 

Период спровођења: 2022. -2024. Тип мере:  

Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: Усвајање посебног прописа није услов за спровођење ове мере 

Показатељ(и)  на нивоу мере 
(показатељ резултата) 

Jединица 
мере 
 

Извор 
провере 

Почетна 
вредност  

Базна година Циљана 
вредност у 
2022. 

Циљана 
вредност у 
2023. 

Циљана 
вредност у 
последњој 
2024. 

Број обезбеђених прилаза за особе 
са инвалидитетом 

Број ЈЛС 0 2022    

Број бесплатних лекарских прегледа 
у оквиру спортске амбуланте 

Број ЈЛС 0     

 

Извор финансирања мере 
 

Веза са програмским буџетом 
 

Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  

У години 2022. У години 2023. У години 2024. 

Буџет општине Ћуприја 1801-0001, 2002-0001, Износ ће бити утврђен кроз 
примену АП 

Износ ће бити утврђен 
кроз примену АП 

0 

 

Назив активности: Орган који 
спроводи 
активност 

Органи 
партнери у 
спровођењу 
активности 

Рок за 
завршетак 
активности 

Извор 
финансирања 

 

Веза са 
програмским 
буџетом 

Укупна процењена финансијска средства по 
изворима у 000 дин.  

У години 
2022 

У години 
2023 

У години 
2024 

1.3.5.1.Обезбеђивање 
прилаза свим спортским 
објектима за особе са 

ЈЛС ЈКП Равно 2022 ЈЛС 2002-0001 Износ ће 
бити 

утврђен 

0 0 



 

 

инвалидитетом кроз 
примену АП 

1.3.5.2.Обезбеђивање 
бесплатних лекарских 
прегледа у оквиру 
спортске амбуланте 

ЈЛС Установе 
здравствене 

заштите 

2023 ЈЛС 1801-0001 0 Износ ће 
бити утврђен 

кроз 
примену АП 

0 
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