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УВОДНА  РЕЧ  ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 

 
Поштовани суграђани, 
 
Програм  развоја спорта града Краљева представља стратешки документ који 

изражава спремност и вољу локалне самоуправе да на ситематски начин решава 
проблеме у области спорта и допринесе унапређењу такмичарског спорта, као и развоју 
рекреативно спортских активности и побољшању квалитета живота свих грађана. 

 Бављење спортом и физичко образовање су основна људска права свих грађана 
Републике Србије и држава има обавезу да  гарантује остваривање ових права. Посебне 
могућности се морају пружити младима, старима и особама са инвалидитетом, кроз 
стварање услова за спровођење физичког образовања и спортских програма 
прилагођених њиховим захтевима. 

Имајући у виду да спорт има кључну улогу у сваком друштву, доприноси 
социјалној кохезији, превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно 
мњење и ширење етничких и општих принципа које се кроз њега преносе, његов развој 
је додатно подржан кроз израду овог програма, који по својој суштини чини стратешки 
план.   

Доношењем Програма развоја спорта, град Краљево се сврстава у градове који 
се одговорно понашају према локалној заједници и који плански приступају планирању 
и развоју спорта као једног од важног приоритета друштвеног развоја града. 

Уверен сам да ћемо у будућности заједничким снагама допринети 
обезбеђивању услова за развој рекреативног спорта, као и да ће нам се то вишеструко 
вратити кроз врхунске спортске резултате који ће бити инспирација за младе да се баве 
спортом.    

 
 
 

 
   
 

Градоначелник града Краљева 
                                Томислав Илић 
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СПОРТ – ЗНАЧАЈ И УЛОГА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ 
 

Спорт има кључну улогу у сваком друштву јер доприноси социјалној кохезији, 
превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење 
етичких и општих принципа који се кроз њега преносе.  

         Последњих година, сведоци смо чињенице да живимо у времену у коме спорт и 
физичка активност имају велику улогу у свакодневном животу и раду човека. У 
времену када развој технике и науке чине живот све убрзанијим, омогућавајући са једне 
стране техничку пристојност и писменост, а одузимајући, са друге стране, основу 
здравог живота, спорт и физичка активност се јављају као нужна потреба. Бављење 
спортом се одувек сматрало врхунском стваралачком активношћу, уз помоћ које се 
постиже успостављање јединства тела и духа. Навике за бављење спортом и 
рекреацијом произилазе из начина живота и потреба, али и из породице, школе, 
друштва и спортске традиције. Осим тога, важно је истаћи да је бављење спортом 
моћно и ефикасно средство превенције различитих понашања младих, као и значајно 
оружје у сузбијању малолетничке деликвенције. Узроци различитог понашања су 
бројни, али се неки од њих, као што су недостатак самопоуздања, самодисциплине и 
недостатак релевантних узора у друштву, у великој мери могу кориговати 
укључивањем младих у спортске активности.  

Све је већи број развијених земаља које препознају значај физичке активности 
као кључног фактора у борби за здравље и превенцију разних обољења. Спорт је једна 
од покретачких снага за достизање миленијумских циљева развоја људског друштва, 
дефинисаних од стране Уједињених нација. Тимски дух, фер такмичење, сарадња, 
толеранција и солидарност чине систем социјалних вредности на којима почивају 
принципи спорта, што је потврђено и у Резолуцији Европског парламента о развоју и 
спорту из 2005. године. Република Србија је такође препознала значај спорта и физичке 
активности за живот и здравље људи, па је усвојила Стратегију развоја спорта за период 
2014 – 2018. године, у којој је један од најважнијих циљева подстицање и омогућавање 
свим њеним грађанима да,  без обзира на друштвени статус, верску и сексуалну 
припадност или било који други вид опредељености,  учествују у спорту, било као 
пасивни посматрачи, љубитељи спорта, или као активни, непосредни учесници. Посебне 
могућности се морају пружити младима, старима и особама са инвалидитетом, са циљем 
да развију, у потпуности, своје личности кроз физичко образовање и спортске програме 
прилагођене њиховим захтевима. 

Један од приоритетних задатака државе је да у сарадњи са локалним 
самоуправама унапреди услове и квалитет живота својих грађана. Из тог разлога, 
неопходно је изградити недостајућу спортску инфраструктуру, повећати доступност 
спортских програма свим грађанима и подстаћи развој и примену здравих стилова 
живота. Укупна материјална ситуација друштва, разлог су што издвајања средстава за 
чланарине, куповину спортске опреме још увек нису и не могу бити приоритет у 
текућим месечним издацима просечне породице. Због тога спорт у Републици Србији 
данас није подједнако доступан свима. Вишегодишња глобална економска криза утиче 
на способност појединаца, породице, организације и заједнице да се укључе у спорт. 

На нивоу локалне заједнице и друштва у целини, спорт значајно доприноси 
промоцији здравља и превенцији хроничних незаразних болести, развоју образовања 
деце и младих, родној равноправности и оснаживању жена, може подстаћи инклузију и 
благостање особа са инвалидитетом и бити важан фактор у превенцији конфликата и 
изградњи мира. Такође, неопходно је напоменути да развој спортске инфраструктуре 
кроз развој спортског туризма и спортских манифестација  истовремено  доприноси и 
локалном економском развоју. 
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СПОРТ  У ГРАДУ КРАЉЕВУ 
 

 Краљево је град дуге спортске традиције. Успешан рад више спортских клубова, 
организација и асоцијација чине значајан сегмент укупног друштвеног живота. 
Краљево има традицију спортског града који је изнедрио велики број познатих 
спортиста, између осталог у области одбојке, кошарке, фудбала, бициклизма, 
ватерпола, борилачких вештина и осталих спортова.  Успеси краљевачких спортиста 
побуђују пажњу, не само домаће, већ и светске јавности. 
 Одбојка је један од најуспешнијих спортова. Одбојкашки клуб „Рибница“ је после 
првих корака на европској сцени 1979. године, данас једини краљевачки прволигаш 
који се такмичио у Купу Европске одбојкашке конфедерације. Из клуба су поникла 
нека од највећих имена овог спорта, не само код нас, а када кажете браћа Бићанин, 
браћа Ковачевић, браћа Ковачевић- млађи, браћа Петковић, Милан Жарковић, Дејан 
Брђовић, Жељко Булатовић, то довољно говори. Такође постоји и неколико успешних 
женских одбојкашких клубова „Гимназијалац“, „Економац“, као и више школа одбојке. 

Фудбал је најпопуларнији и најмасовнији спорт у Краљеву, којим се бави око 1.000 
фудбалера распоређених у 50-ак клубова који се такмиче у више лига. Најуспешнији 
фудбалски клуб, је Слога, која се једно време такмичила у Првој лиги Србије. На 
десетине краљевачких фудбалера играју по Европи и Свету као и у многим клубовима у 
земљи и репрезентативним селекцијама. 

Кошарка је годинама уназад заштитни знак града на Ибру. Успеси краљевачке 
кошарке везују се за клубове Слога и Машинац. Сретен Драгојловић, Драган 
Тодорић, Љубодраг Симоновић , Томислав Анндрић-Џиги, Гордан Марковић-
Чого, Владе Дивац, Милош Бабић, Ненад Крстић и други,  само су нека од познатих 
кошаркашких имена која су поникла у хали крај Ибра. Слога је један од стубова овог 
града, која је више година за редом опстајала у најквалитетнијем рангу такмичења. 
Истовремено, Слога је представљала тзв „фабрику талената“,  кроз више од 65 година 
дугу историју клуба. Слога је први европски клуб са два НБА играча (Дивац - Бабић). 
Кошаркаски клуб „ Машинац“ је за врло кратак временски период прошао пут од 
оснивања до Прве лиге. У прволигашком такмичењу постоји и успешан женски 
кошаркашки клуб „Краљево“ 

Поред ових, најпопуларнијих спортова, у граду егзистира и велики број других 
спортских колектива који не само да не заостају, већ су неки од њих по успешности у 
самом врху спорта Србије и бивше Југославије.Својим радом истичу се Бициклистички 
клуб „Металац“ / породица Чубрић више деценија до данас .../,Ватерполо клуб 
„Краљево“,Рукометни клубови „Металац“-мушки и женски, Р.К. „Слога“ који по први 
пут у историји играју своје утакмице у новој Хали спортова,Кајак клуб „Ибар“,Кик-
бокс клуб „Краљево“ са великим међународним успесима, Бокс клуб „Металац“, 
Карате клубови, Џудо клубови, Атлетски клубови, Тенис, Стони тенис, Куглашки 
клубови, Планинарски клубови, Мото клубови, Смучарски спорт, Параглајдинг спорт, 
Амерички фудбал, Аеро клуб, Шах клуб, Стрељаштво и други... 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=FK_Sloga_Kraljevo&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1arka
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=KK_Sloga&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=KK_Ma%C5%A1inac&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Sreten_Dragojlovi%C4%87&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Dragan_Todori%C4%87&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Dragan_Todori%C4%87&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Dragan_Todori%C4%87&action=edit&redlink=1
https://sh.wikipedia.org/wiki/Ljubodrag_Simonovi%C4%87
https://sh.wikipedia.org/wiki/Vlade_Divac
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ОСНОВНИ ПРАВЦИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА 
 

ВИЗИЈА 

Визија Програма развоја спорта града Краљева 

Краљево – град спортског духа и великих спортиста, са развијеном 
инфраструктуром од значаја за развој спорта и упражњавање здравих стилова живота. 

 

МИСИЈА 
Мисија је стварање система спорта у граду Краљеву у коме ће свако имати право 

да се бави спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг здравља, 
побољшања физичких способности, квалитетнијег  и сврсисходнијег коришћења 
слободног времена, унапређења квалитета живота и постизања врхунских спортских 
резултата. Програм развоја града Краљева у оквиру Акционог плана за спровођење 
истог планираће мере и активности како би град Краљево: 

•  обезбедио да сви грађани имају могућности да се баве спортом; 
•  осигурао темеље система спорта: спорт у школама и све видове 

укључења деце у спортске активности; 
•  обезбедио  планирање, изградњу и реконструкцију потребне спортске 

инфраструктуре; 
• подржао и подстакао професиноално бављење спортом, уз постизање 

врхунских спортских резултата на домаћим и међународним спортским 
такмичењима. 

 

ЗАШТО ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

  Рекреација и спортске активности су веома важне за шире становништво јер 
позитивно утичу на опште здравље и према досадашњим медицинским сазнањима 
смањују могућност ризика од настанка хроничних болести узрокованих пасивним 
начином живота, те се унапређење области спорта за све може посматрати као 
приоритетна активност којом се доприноси здравијем и активнијем становништву. 
 Поред тога, систем професионалног спорта (врхунски и квалитетни) захтева озбиљне 
промене у самом управљању и финансирању, да би се постигли озбиљни и врхунски 
резултати, јер врхунски резултати не би смели бити случајност већ резултат сређеног 
система који подразумева стручне и мотивисане тренере, материјално-техничке услове 
за рад, квалитетну инфраструктуру за такмичења, и самим тим подршку јавности и 
друштвено одговорних компанија. 

 Развојем услова за одржавање спортских такмичења и манифестација државног, 
међународног и  европског ранга, остварила би се директна финансијска добит, те би се 
средства остварена кроз овакву добит могла посматрати као основа за унапређење и 
развој доступности спорта за све, и тиме би круг система могао бити одржив и 
заокружен. 

 У том систему, који би требао да са једне стране обезбеди доступност спорта 
ширим слојевима, посебно деци, али и да обезбеди услове за развој врхунских 
спортиста локална самоуправа, својим средствима за одржавање инфраструктуре, 
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суфинансирање активних клубова, стипендијама и дотацијама, игра важну улогу. За 
целокупни развој спорта неопходно је поставити даље стратешке правце развоја спорта 
у граду Краљеву, и креирати конкретне мере за побољшање целокупног система 
спорта. Израдом Програма развоја спорта град Краљево био би на мапи спортско – 
рекреативно туристичких дестинација у региону. Физичка неактивност деце, а поготово 
адолесцената, негативно утиче на њихов физички и духовни развој. Таква ситуација 
угрожава јавно здравље појединаца, док истовремено умањује регрутну базу за 
врхунски спорт. Управо из тог разлога деца у спорту јесу основни приоритет  
Програма развоја спорта града Краљева. Без одговарајућег простора за игру и тренинг 
нема правог развоја спорта, а спортски објекти представљају наслеђе које остаје 
будућим генерацијама као подстицај за бављење спортом.  Према томе, неопходно је 
започети са планираним и системским улагањем у обнављање и изградњу спортске 
инфраструктуре јер спортски објекти представљају један од приоритета Програма 
развоја спорта града Краљева.  

Посебан приоритет Програма  јесте улагање у врхунски спорт и његов даљи 
развој. Врхунски резултати, као и одговорно понашање врхунских спортиста, не само 
што имају локалну и националну репрезентативност, већ представљају узоре младима 
промовишући рад, упорност, борбеност и поштење. То су вредности чији је развој 
потребно подстицати и неговати у друштву. Неговањем тих вредности спорт добија, не 
само такмичарски, репрезентативни и здравствени значај у друштву, већ и ширу 
васпитну и развојну улогу. Програм развоја спорта града Краљева  као остале 
приоритете види и област рекреације, спорт особа са инвалидитетом, спорт у 
насељеним местима и спортске манифестације од значаја за наш град. Системска 
подршка олимпијским надама и младим талентима са територије града Краљева као и 
стручно усавршавање спортских тренера од посебног је значаја као база за квалитетан и 
правилан рад са децом и такмичарским селекцијама. 

 Програм развоја спорта града Краљева даје одговор на питање на који начин и у 
које сегменте спорта је најефикасније и најпримереније уложити финансијска средства 
опредељена буџетом града Краљева и како на основу тог улагања на најбољи начин 
остварити јавни интерес у области спорта.  

 Циљ Програма развоја спорта града Краљева  је унапређење и развој спорта 
кроз системску, стратешку и партнерску бригу свих релевантних чинилаца у 
реализацији следећих циљева: 

•  повећање броја деце која учествују у школским такмичењима, 
•  системска брига у области школског спорта свих релевантних чинилаца, 
•  обезбеђивање свих спортских реквизита и друге опреме за школски спорт, 
•  константна брига о здрављу деце и спортиста, као и стручно праћење и 

селектирање, 
•  дефинисање спортских клубова носилаца одређених спортских активности, као 

основ за дугорочно планирање и развој такмичарског и врхунског спорта, 
•  концентрација квалитета, стручног рада и дугорочног планирања кроз сарадњу 

спортских клубова из истог спорта на територији града Краљева,  
•  повећање процента финансијских средстава која су намењена спровођењу 

такмичарских програма у односу на средства одређена за административне и 
материјалне трошкове у оквиру буџетских средстава града Краљева предвиђених 
за спорт и физичку културу, 

•  системско финансирање рада и стручно усавршавање спортских стручњака, као 
једног од стубова развоја такмичарског спорта, 

•  побољшање контроле спровођења програма и финансијског пословања 
спортских клубова, 

•  обезбеђивање услова и системско финансирање спортских талената, 
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•  омасовљавање учешћа грађана у рекреативном вежбању, 
•  унапређење услова за масовније учешће особа са инвалидитетом у спортским 

активностима, 
•  подстицање масовности женског спорта кроз максимално поштовање родне и 

полне равноправности. 
•  побољшати и унапредити постојећу и изградити недостајућу спортску 

инфраструктуру, укључујући и завршетак започетих спортских објеката, 
•  смањити присуство и утицај негативних појава у спорту, 
•  обезбеди адекватно спортско здравствено образовање, укључујући и 

антидопинг образовање и 
•  унапредити однос спорта, туризма и животне средине. 

 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ  МЕХАНИЗМИ  У  СПОРТУ 
 

 
Улога јавних власти у Републици Србији (државе, аутономне покрајине, јединице 

локалне самоуправе) јесте да омогући и подржи остваривање социјалних функција развоја 
спорта. Сви органи јавне власти треба да развију реципрочну сарадњу са спортским 
удружењима, организацијама и савезима, у циљу промоције вредности спорта и користи 
које спорт даје. Блиска сарадња јавних власти свих нивоа са спортским организацијама и 
удружењима од суштинског је значаја за остваривање улоге спорта у друштву. 

Спорт, као јавна служба, има виталан значај за сваку заједницу и због тога су јавне 
власти дужне да обезбеде развој спорта на својој територији и поспеше учешће 
становништва у спортским активностима. Оне ову обавезу, наравно, не могу да остваре 
саме већ у сарадњи са свим организацијама и удружењима које су директно или 
индиректно везане за спорт. 

Институционални механизми који постоје у граду Краљеву, а задужени су за област 
спорта су:  Скупштина града, Градско веће, Комисија за доделу средстава у области 
спорта, Одељење за друштвене делатности  Градске управе града Краљева,  Спортски савез 
Града Краљева, Спортски центар ''Ибар'', основне и средње школе са територије града 
Краљева, као и спортска удружења. Између осталог, ови институционални механизми 
имају задатак да иницирају и учествују у изради локалних стратешких докумената развоја 
спорта, да иницирају и учествују у писању локалних акционих планова, и да прате њихово 
остваривање. 

Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева врши послове 
Градске управе који се између осталог односе на: оснивање установа из области физичке 
културе,  праћење њиховог рада и обезбеђивање материјално-финансијских услова за 
њихово функционисање,  усвајање и реализацију локалне омладинске политике и програма 
и пројеката у тим областима. 

Спортски центар ''Ибар'' Краљево је јавна установа, чији је оснивач град Краљево.  
СЦ ''Ибар'' се бави управљањем и одржавањем постојећих спортских објеката и пословима 
изградње нових. Спортски центар управља следећим спортским објектима на територији  
града Краљева: 

- Спортска хала – капацитета 1.500 места, 
- Спортска хала – капацитета 3.500 места, 
- Градски базен – отворен, 
- Атлетски стадион (травнати терен, куглана, сала за бокс, сала за кик бокс и 
теретана), 
- Отворени спортски терени на обали Ибра,  
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-  Локације намењене изградњи спорстких објеката (Рибница, Карађорђева и сл).    
 Комисија за доделу средстава у области спорта разматра предлоге годишњих и 

посебних програма по Јавном позиву у складу са Одлуком којом се уређује финасирање и 
суфинасирање потреба и интереса грађана у области спорта из буџета Града Краљева. 

Основне и средње школе на територији града Краљева (23 основне и 10 средњих 
школа) у којима се деца кроз обавезан предмет физичког васпитања баве спортским 
активностима и развијају здраве стилове живота и на тај начин доприносе развоју спорта у 
граду.  

Спортска удружења (217 спортских удружења регистрованих на територији 
града) пружају могућност за професионално и рекреативно бављење спортом и спортским 
активностима. 

Све ове институције, организације и појединци баве се развојем спорта и спортске 
културе у складу са својим планом, програмом и надлежностима. 
 
 

ПОВЕЗАНОСТ  СА  ДРУГИМ  СТРАТЕШКИМ   ДОКУМЕНТИМА 
 

Усклађеност са  Стратегијом развоја спорта Републике Србије 

 Програм развија спорта града Краљева је у складу са важећим Законом о спорту 
из 2011. године и ослања се на  Стратегију развоја спорта у Републици Србији од 2014-
2018. године, коју је Народна Скупштина усвојила  25.12.2014. годне.  

Стратегија је комплементарна са раније усвојеним документима у овој области, 
пре свега са Националном стратегијом за борбу против насиља и недоличног понашања 
на спортским приредбама за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, 
брoj 63/13), Стратегијом превенције и заштите од дискриминације („Службени гласник 
РС”, брoj 60/13), Националном стратегијом за младе („Службени гласник РС”, брoj 
55/08) и Стратегијом очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне 
државе и Срба у региону („Службени гласник РС”, бр. 4/11 и 14/11).  

Полазећи од већ утврђених стратешких одредница датих у раније усвојеним 
стратешким документима, Стратегија у овој области доноси додатне садржаје који су 
усклађени са ранијим приоритетима, уз избегавање преклапања. 

 

Усклађеност са  Стратегијом развоја града Краљева за период 2015 -2020. године 
 

Стратегијом развоја града Краљева за период 2015 – 2020. године, на основу 
анализе у области спорта, идентификовани су потенцијали града за развој спортских и 
рекреативних активности.  

У области развоја спорта и рекреације уочени су следећи проблеми и недостаци: 
 Лоши услови за развој рекреативних активности (недостатак отворених терена, 

трим стаза, зелених површина и сл), 
 недостатак затвореног базена, 
 велики број спортских објеката је у лошем и запуштеном стању, 
 због недостатка школске спортске инфраструктуре (фискултурних сала и 

школских терена) недовољно је развијен спорт у школама, 
недостатак програма подстицаја и промоције рекреативних активности. 
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У оквиру приоритетне области – Друштвени развој, идентификован је специфичан циљ 
– 3.5 Унапређење услова за развој спорта и рекреативних активности, као и мере за 
постизање ових циљева. 
Програм развоја спорта града Краљева за период 2016 – 2018. године је у потпуности у 
складу са циљевима и мерама дефинисаним Стратегијом развоја града Краљева за 
период 2015 – 2020. године. 
 

ПРАВНИ ОКВИР 
 

У Републици Србији основни правни акт којим се регулише област спорта јесте 
Закон о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) који је Народна 
скупштина Републике Србије донела 31. марта 2011. године.  

Законом о спорту је уређена област спорта у складу са европским стандардима и 
прописима чији је развој био изузетно динамичан у протеклом периоду, уз 
усаглашавање са националним прописима и консензус свих релевантних субјеката 
спорта да се област спорта уреди на системски целовит и свеобухватан начин. Овим 
законом детаљно су уређена права и обавезе спортиста и осталих физичких лица у 
систему спорта, питања везана за правни положај, организацију и регистрацију правних 
лица у систему спорта; детаљно су разрађени општи интереси, као и потребе и 
интереси грађана у области спорта; успостављено је јасно и транспарентно 
финансирање; дат је основ за нужне категоризације у области спорта; опредељено је 
доношење стратегије развоја спорта у Републици Србији; прецизиран и унапређен 
режим школског спорта; успостављен је свеобухватан режим у погледу статуса, 
функционисања и одржавања спортских објеката; прецизиран је режим  организовања 
спортских приредби; утврђено је право на национална признања и награде за посебан 
допринос развоју и афирмацији спорта; прописано је вођење евиденција ради 
поседовања релевантних података из ове области; успостављен је надзор над радом 
организација у области спорта и уређена су питања у вези са евидентирањем и 
приватизацијом у области спорта.  

Поред овог Закона, за област спорта у погледу правног уређења, од 
непосредне важности су и следећи закони: 

1) Закон о ратификацији Европске конвенције о насиљу и недоличном 
понашању гледалаца на спортским приредбама, посебно на фудбалским утакмицама 
(„Службени лист СФРЈ” − Међународни уговори, број 9/90); 

2) Закон о ратификацији Европске конвенције против допинговања у спорту, са 
Додатком („Службени лист СФРЈ” − Међународни уговори, број 4/91); 

3) Закон о потврђивању Најробијског уговора о заштити олимпијских симбола, 
са Анексом („Службени лист СРЈ” − Међународни уговори, број 1/99); 

4) Закон о потврђивању Међународне конвенција против допинга у спорту 
(„Службени гласник РС” – Међународни уговори, број 38/09); 

5) Закон о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 111/14); 
6) Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским 

приредбама („Службени гласник РС”, бр. 67/03, 101/05 − др. закон, 90/07, 72/09 – др. 
закон и 111/09); 

7) Закон о скијалиштима („Службени гласник РС”, брoj 46/06); 
8) Национала стратегија за борбу против насиља и недоличног понашања на 

спортским приредбама за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, 
брoj 63/13). 
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На основу Закона о спорту, на републичком нивоу донета су следећа правна 

акта: 
 

1) Уредба о националним спортским признањима и новчаним наградама 
(„Службени гласник РС”, брoj 8/13); 

2) Правилник о утврђивању здравствене способности спортиста за обављање 
спортских активности и учествовање на спортским такмичењима („Службени гласник 
РС”, број 15/12); 

3) Правилник о условима за обављање спортских делатности („Службени 
гласник РС”, број 63/13); 

4) Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних 
послова у спорту („Службени гласник РС”, број 8/13); 

5) Правилник о спортским гранама у Републици Србији („Службени гласник 
РС”, бр. 72/11 и 23/12); 

6) Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију 
(„Службени гласник РС”,  бр. 72/11 и 25/13); 

7) Правилник о начину вођења матичних евиденција у области спорта 
(„Службени гласник РС”, број 74/11); 

8) Правилник о садржају и обрасцу пријаве за евидентирање података о 
спортским организацијама, спортским савезима, спортским друштвима и спортским 
центрима („Службени гласник РС”, број 43/11); 

9) Правилник о одобравању и финансирању програма којим се остварује општи 
интерес у области спорта („Службени гласник РС”, број 49/12); 

10) Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације спортског инспектора 
(„Службени гласник РС”, број 61/11); 

11) Правилник о номенклатури спортских занимања и звања („Службени гласник 
РС”, број 7/13); 

12) Правилник о надзору над стручним радом у области спорта („Службени 
гласник РС”, број 92/11); 

13) Правилник о националној категоризацији спортских стручњака („Службени 
гласник РС”, број 25/13); 

14) Правилник о националној категоризацији спортова („Службени гласник РС”, 
број 25/13); 

15) Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста („Службени 
гласник РС”, број 123/12); 

16) Правилник о националним гранским спортским савезима преко којих се 
остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији („Службени гласник 
РС”, бр. 72/12, 3/12 и 25/13); 

17) Правилник о коришћењу спортских објеката и обављању спортских 
активности у јавним спортским објектима („Службени гласник РС”, бој 55/13); 

18) Правилник о евиденцијама које воде високошколске установе и друге 
организације које се баве оспособљавањем у области спорта („Службени гласник РС”, 
број 61/11); 

19) Правилник о дозволи за рад спортских стручњака („Службени гласник РС”, 
број 7/13); 

20) Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и 
спортских делатности („Службени гласник РС”, број 17/13); 
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21) Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских 
спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским 
спортистима са посебним заслугама („Службени гласник РС”, број 124/12); 

22) Одлука о образовању Националног савета за борбу против насиља и 
недоличног понашања гледалаца на спортским приредбама („Службени гласник РС”, 
бр. 65/11 и 100/12); 

23) Правилник о националној категоризацији спортских објеката („Службени 
гласник РС”, број 103/13). 

Правилници у области спорта на нивоу града Краљева су: 
 

1.  Одлука о обезбеђивању средстава за остваривање потреба и интереса у области 
спорта на територији града Краљева („Службени .лист града Краљева“ број 32/14); 
2. Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета града Краљева за 
реализацију програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта 
(„Службени лист града Краљева“ број 18/2015) 

 3. Правилник о категоризацији спорских удружења, клубова и организација града 
Краљева  („Службени лист града Краљева“ број 18/15). 
 

ТЕРМИНОЛОГИЈА 

У спорту, као и у свим областима, постоји одређена ужа стручна терминологија, па 
из тог разлога, ради лакшег разумевања, требало би да се сваки спортски радник и 
релеватни субјекти упознају са следећим терминима: 

1.   Спортске активности  јесу сви облици физичке и умне активности који, кроз 
неорганизовано  или    организовано  учешће,  имају за   циљ   изражавање   или 
побољшање физичке спремности и духовног благостања, стварање друштвених 
односа или постизање резултата на такмичењима свих нивоа; 

2. Спортске делатности јесу делатности којима се обезбеђују услови за обављање 
спортских активности, односно омогућава њихово обављање а нарочито: 
организовање учешћа и вођење спортских такмичења укључујући и међународна 
такмичења; обучавање за бављење спортским активностима, планирање и вођење 
спортских активности; спортско суђење; организовање спортских припрема и 
приредби; обезбеђење и управљање спортском опремом и објектима; стручно 
образовање, оспособљавање, усавршавање и информисање у области спорта; 
научно- истраживачки и истраживачко- развојни рад у спорту; пропаганда и 
маркетинг у спорту; саветодавне и стручне услуге у спорту; спортско посредовање; 

3. Спорт за све (рекреативни спорт) јесте област спорта која обухвата бављење 
спортским активностима ради одмора и рекреације, унапређивања здравља или 
унапређивања сопствених резултата у свим сегментима популације; 

4. Врхунски спорт јесте област спорта која обухвата спортске активности које за 
резултат имају изузетне (врхунске) резултате и спортске квалитете; 

5. Спортска организација јесте организација која се оснива ради обављања 
спортских активности и спортских делатности у складу са законом; 

6. Спортиста јесте лице које се бави спортским активностима; 
7. Спортиста аматер јесте спортиста којем зарада није циљ бављења спортским 

активностима и тим активностима се не бави у виду занимања; 
8. Професионални спортиста јесте спортиста који се бави спортском активношћу као 

јединим или основним занимањем; 
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9. Спортиста такмичар јесте спортиста аматер или професионални спортиста који 
учествује на спортском такмичењу, као члан спортске организације или самостално. 
у складу са спортским правилима; 

10. Врхунски спортиста јесте спортиста који се, на основу остварених спортских 
резултата на спортским такмичењима рангира у складу са Националном 
категоризацијом спортиста у категегорију врхунских спортиста; 

11. Перспективни (талентовани) спортиста јесте малолетни спортиста који се на 
основу остварених спортских резултата рангира у складу са Националном 
категоризацијом спортиста у категорију перспективних спортиста; 

12. категорисани спортиста јесте спортиста који је, на снову остварених спортских 
резултата  рангиран у складу са Националном категоризацијом спортиста; 

13. Национални спортски савез јесте спортски савез (грански или територијални) чији 
су циљеви, задаци и деловање у области спорта усмерени на територију Републике 
Србије; 

14. Надлежни национални грански спортски савез јесте онај национални спортски 
савез у који су непосредно или посредно учлањена лица обухваћена спортским 
правилима тог савеза; 

15. Спортска приредба јесте одређени, плански припремљен и спроведен временски 
ограничен спортски догађај за који постоји јавни интерес и на коме учествује више 
спортиста; 

16. Спортско такмичење јесте спортска приредба која се одвија према унапред 
утврђеним и познатим спортским правилима која могу бити општеважећа за 
конкретну грану спорта или само за конкретну спортску приредбу и чији је циљ 
којем сваки учесник тежи или победа противника или постизање извесно унапред 
одређеног спортског резултата; 

17. Национално спортско такмичење јесте спортско такмичење које се организује за 
територију Републике Србије; 

18. Организатор спортске приредбе јесте лице које на сопствену одговорност 
одлучује о организовању и спровођењу одређене спортске приредбе  њоме управља 
и води или на неки други начин својим поступцима ствара битне претпоставке за 
њено одржавање. 

 

ПРОЦЕС ИЗРАДЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА 
 

Влада Републике Србије је на предлог Министарства омладине и спорта, донела 
Стратегију развоја спорта у Републици Србији за период  од 2014 до 2018. године и 
акциони план за њену примену 25.12.2014. годне. Чланом  142. Закона о спорту 
прописано је да јединице локалне самоуправе, утврђују програме развоја спорта на 
својој територији, у складу са Стратегијом. 

 Град Краљево је Решењем градоначелника образовао Радну групу и именовао 
чланове, као стручно оперативно тело у циљу израде Програма развоја спорта за 
период 2016 – 2018. године. Задатак радне групе  је да у складу са Стратегијом развоја 
спорта у Републици Србији 2014 – 2018. године  и Стратегијом развоја града Краљева 
2015-2020. године,  припреми нацрт Програма развоја спорта града Краљева за период 
од 2016 – 2018. године. 

Обавеза Радне групе је да након израде нацрта Програма развоја спорта града 
Краљева за период од 2016 – 2018. године исти достави Градском већу ради 
разматрања, спровођења процедура јавног увида и процедура усвајања од стране 
надлежног органа. Стручно административну подршку радној групи ће обезбедити 
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Служба за управљање пројектима и локално-економски развој Градске управе града 
Краљева.  

 

Чланови Радног тима су: 

-  Милош Угреновић, члан Градског већа задужен за спорт, 
-  Жарко Кривокапић, представник СЦ ''Ибар'', 
-  Никола Радевић, представник Канцеларије за младе, 
-  Владимир Савељић, представник Савеза за школски спорт, 
-  Рајко Чубрић, представник Спортског савеза, 
-  Горан Јовановић, представник Кајак клуба. 

У изради Програма развоја спорта  града Краљева 2016 - 2018. године усвојена 
су и коришћена начела партиципативности, транспарентности и процеса који 
заинтересираној јавности омогућује да се у више тренутака укључује у стварање 
документа. 
         Програм развоја спорта града Краљева је потребно израдити на квалитетан начин 
како би он био у ускладу  са потребама клубова и спортиста  као и са могућностима 
које ће у заданом временском оквиру бити реалне у  организационом  и финанцијском 
смислу.  
Методологија се састоји од следећих начела и корака: 

• Начело партиципативности и укључивања заинтересованих учесника у процес 
израде Програма развоја спорта града Краљева, 

• Спроведене основне анализе и уочавање проблема и потреба за сваку област,  
• Из прегледа  проблема и потреба сваке области  дефинишу се циљеви, мере и 

активности, према истим принципима за све области, 
•  Истовременим разрађивањем и акционог плана  за период  од 2016. до 2018. 

године, 
•  Акциони план  је део  Програма развоја спорта,  
•  Тело које ће на нивоу града  пратити спровеђење Програма развоја спорта града 

Краљева биће именовано од стране Градског већа након усвајања овог 
документа, 

•  Усвојен Програм развоја спорта града Краљева са Акционим планом биће 
доступни    јавности на wеb страници Града Краљева. 

 
Ступањем на снагу Програма развоја спорта града Краљева, град  добија јасан и 

примењив  Програм  развоја спорта која ће омогућити да се у спорту направи  тачан   и 
остварив програм с јасним циљевима развоја.  
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КОНТЕКСТ 

ГЕОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
Град Краљево заузима простор око доњег тока реке Ибар и средњег тока реке 

Западне Мораве и површински је највећа јединица локалне самоуправе у Републици 
Србији.  

Град Краљево се налази на раскрсници важних друмских и железничких 
саобраћајница, са изграђеним цивилно-војним комплексом аеродрома ''Морава''.  

Налази се 180 км јужно од Београда.  
Према подацима Републичког завода за статистику, обухвата простор од 1.530 км² 

(учешће у укупној површини Србије је 1,7%), са 125.488 становника. 

Географски положај (локација) 
Град Краљево се налази у 

централном делу Србије на 43º43´ сгш и 
20º41´ сгд, на ушћу Ибра у Мораву, у 
котлини између питомих шумадијских и 
сурових старовлашких и копаоничких 
планинских масива. 

Краљево је центар Рашког округа 
који још чине и општине: Врњачка Бања, 
Рашка и Тутин и град Нови Пазар. 
Границе града Краљева на северу су 
Чачак, Кнић, Крагујевац и Рековац, на 
истоку Трстеник, Врњачка Бања и 
Александровац, на југу Рашка и на западу 
Ивањица и Лучани. Краљевачка котлина 
је ограничена са свих страна планинама и 
њиховим побрђем.  

 

Општи подаци  
Територија града Краљева обухвата 92 насељена места у којима по Попису из 

2011. године живи 125.488 становника. Подручјем града Краљева обухваћене су 84 
катастарске општине. У појединим катастарским општинама се налазе два насеља. 
Катастарске општине основане су премером земљишта у периоду успостављања 
катастра у Србији (1930-1937) и њиме је обухваћено земљиште које је у моменту 
пописа припадало становницима насеља.  

У циљу бољег вршења одређених послова у надлежности локлане самоуправе 
територија града Краљева је подељена на 68 месних заједница и 25 месних канцеларија. 
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 Демографски подаци 
 

Табела 1. Број становника 

Година 
пописа 

Институционалне јединице 
Република Србија Регион Шумадије 

и западне Србије 
Рашки округ Град 

Краљево  
1981 9.313.686 2.243.885 282.644 121.622 
1991 7.822.795 2.266.428 300.274 125.772 
2002 7.498.001 2.136.881 291.230 121.707 
2011 7.186.862 2.031.697 309.258 125.488 

*Републички завод за статистику  - Попис 2011, Књига 20 – Упоредни преглед броја 

становника 

Табела 2. Витални догађаји 
 Град Краљево  
 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 

Живорођени 1455 1397 1340 1297 1220 1232 1145 1090 1056 1048 
Живорођени на 
1000 становника 12,00 11,50 11,10 10,80 10,20 10,30 9,60 9,20 9,00 8,4 

Умрли 1762 1706 1807 1657 1767 1635 1744 1778 1699 1716 
Умрли на 1000 
становника 14,50 14,10 15,00 13,80 14,70 13,70 14,70 15,00 14,40 13,8 

Природни 
прираштај -307 -309 -467 -360 -547 -403 -599 -688 -643 -668 

Природни 
прираштај на 1000 
становника 

-2,50 -2,60 -3,90 -3,00 -4,60 -3,40 -5,00 -5,80 -5,50 -5,4 

Извор података: Републички завод за статистику, Општине у Србији 2004, табела 3-11, 
Општине у Србији 2005, табела 3-11, Општине у Србији 2006, табела 3-11, Општине у Србији 
2007, табела 3-11, Општине у Србији 2008, табела 3-11, Општине у Србији 2009, табела 3-10, 
Општине у Србији 2010, табела 3-10, Општине и Региони у Републици Србији 2011, табела 3-
10, Општине и Региони у Републици Србији 2012, табела 3-3; Општине и Региони у Републици 
Србији 2013, табела 3-9 

Табела 3. Структура становништва према типу насеља, Пописи 2002. и 2011. године 
 Попис 2002. године Попис 2011. године 

Град 
Краљево Рашки округ Град 

Краљево 
Рашки 

округ 

Број Учешћ
е (%) Број Учешћ

е (%) Број Учешћ
е (%) Број Учеш

ће (%) 
Градско 
становништво 62.922 51.70 145.923 50.11 68.749 54,80 164.543 53,20 

Остало 
становништво 58.785 48.30 145.307 48.89 56.739 45,20 144.715 46,80 

Укупно 
становништво 121.707 100 291.230 100 125.488 100 309.258 100 

Извор података: Републички завод за статистику, Попис 2002, Становништво, књига 2 и 
Попис 2011.године, Старост и пол, књига 2 
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Табела 4. Структура становништва према старости и полу, Попис 2002. и 2011. године 

  Попис 2002. године Попис 2011. године 

Старосна 
структура Пол Број 

становника,  

Удео у 
укупном броју 
становника у 

граду (%) 

Број 
становника 

Удео у 
укупном броју 
становника у 

граду (%) 
Укупан 

број 
становника 

с 121707 100 125488 100 
м 59670 49.03 61585 49,08 
ж 62037 50.97 63903 50,92 

0-4 
с 5697 4.68 5646 4,50 
м 2947 2.42 2921 2,35 
ж 2750 2.26 2725 2,17 

5-9 
с 6235 5.12 6516 5,19 
м 3242 2.66 3454 2,75 
ж 2993 2.46 3062 2,44 

10-14 
с 6926 5.69 6594 5,25 
м 3520 2.89 3392 2,70 
ж 3406 2.80 3202 2,55 

15-19 
с 7796 6.41 7317 5,83 
м 3947 3.24 3799 3,03 
ж 3849 3.16 3518 2,80 

20-24 
с 8283 6.81 7416 5,91 
м 4203 3.45 3775 3,01 
ж 4080 3.35 3641 2,90 

25-29 
с 8310 6.83 7806 6,22 
м 4229 3.47 3982 3,17 
ж 4081 3.35 3824 3,05 

Извор података: Републички завод за статистику, Пописи 2002. и 2011. године 
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Табела 5. Структура становништва према етничкој или националној припадности, Пописи 
2002. и 2011. године 

 Попис 2002. године Попис 2011. године 
Град 
Краљево Рашки округ Град Краљево Рашки округ 

Број 

Удео у 
укупно

м 
станов
ништв
у (%) 

Број 

Удео у 
укупно

м 
становн
иштву 

(%) 

Број 

Удео у 
укупно

м 
становн
иштву 

(%) 

Број 

Удео у 
укупно

м 
становн
иштву 

(%) 
Срби 117.793 96,78 188.456 64,71 120.267 95,84 188.208 60,86 

Црногорци 1.020 0,84 1.389 0,50 528 0,42 740 0,24 
Југословени 213 0,17 522 0,18 106 0,08 214 0,07 

Албанци 23 0,02 160 0,05 23 0,02 267 0,09 
Бошњаци 5 0,004 93.921 32,25 4 0,003 105.488 34,11 

Бугари 53 0,04 85 0,03 33 0,03 61 0,02 
Буњевци 2 0,001 3 0,001 1 0,01 2 0,001 

Власи - - 1 0,0003 3 0,01 5 0,001 
Горанци 14 0,01 62 0,02 21 0,02 334 0,11 
Мађари 35 0,03 72 0,02 30 0,02 60 0,02 

Македонци 251 0,21 329 0,11 224 0,18 289 0,09 
Муслимани 54 0,04 1.895 0,65 44 0,04 5.255 1,70 

Немци 11 0,009 19 0,006 11 0,01 19 0,01 

Роми 876 0,72 1.279 0,45 1.266 
 1,01 2.435 0,79 

Румуни 12 0,009 23 0,008 17 0,01 23 0,01 
Руси 22 0,02 49 0,02 40 0,03 67 0,02 

Русини 4 0,003 5 0,001 / / 1 0,001 
Словаци 9 0,007 17 0,005 15 0,01 21 0,01 

Словенци 38 0,03 61 0,02 29 0,02 43 0,01 
Украјинци 15 0,01 24 0,008 16 0,01 26 0,01 

Хрвати 209 0,17 278 0,09 162 0,13 215 0,07 
Чеси 3 0,002 6 0,002 / / / / 

Остали 53 0,04 141 0,05 90 0,07 453 0,15 
Нису се 

изјаснили 297 0,24 469 0,16 850 0,68 1.345 0,43 

Регионална 
припадност 8 0,006 10 0,003 26 0,02 115 0,04 

Непознато 687 0,56 1.954 0,67 1.682 1,34 3.572 1,16 
Укупно 121.707 100 291.230 00 125.488 100 309.258 100 

Извор података: Републички завод за статистику, Општине у Србији 2008, табела 3-4 и 
Попис 2011. године, Национална припадност, књига 1 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О СПОРТУ У КРАЉЕВУ 

ЉУДСКИ  РЕСУРСИ  У  СПОРТУ 

Анализа стања 
Људски ресурски на нивоу града Краљева су сви грађани Краљева који су 

посредно или непосредно укључени у област спорта. 
У граду Краљеву људске ресурсе можемо да посматрамо са аспекта броја 

стручних лица који су оспособљени за обављање стручног рада у области спорта а који 
се могу поделити на ангажована лица (у оквиру спортских организација,   образовних и 
осталих  институција), и лица на евиденцији националне службе запошљавања 
Краљево. 

На подручју града Краљева постоје 23 основне и 10 средњих школа у којима је 
за спровођење наставе физичког васпитања запослено 83 професора физичког 
васпитања. Од укупног броја професора 63 су мушкараци а 20 жене. Такође, на 
евиденцији Националне службе за запошљавање, филијала у Краљеву налази се 14 
дипломираних професора физичког васпитања и спорта, 29 професора физичке културе 
и 1 мастер професор физичког васпитања и спорта. 
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Табеларни приказ запослених професора физичког васпитања у основним и 
средњим школама и институцијама на  територији града Краљева 

  
Основне школе 

Професори физичке културе 
Укупан број 
професора 

М Ж 

1.  ОШ „IV краљевачки батаљон“  3 1 2 
2.  ОШ „Чибуковачки партизани“ 

 2 1 1 

3. ОШ "Димитрије Туцовић" 
 3 2 1 

4.  ОШ ''Светозар Марковић''  4 4 0 
5.  ОШ "Вук Караџић" 5 3 2 
6.  ОШ „Живан Маричић“ 2 2 / 
7. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Врба 3 

 3 / 

8.  ОШ ’'Бранко Радичевић'' Витковац 2 1 1 
9. ОШ „Браћа Вилотијевић“ 

 4 2 2 

10. ОШ ”Милунка Савић”  2 2 / 
11.  ОШ “Стефан Немања“  1 1 / 
12. ОШ “ Јован Цвијић” 

 1 1 0 

13.  ОШ “Ђура Јакшић“  3 3 0 
14.  ШОСО „Иво Лола Рибар“   1 1 - 
15.  ОШ ''Јован Дучић''  2 1 1 
16. ОШ „Јово Курсула“ 

 2 2 / 

17. ОШ „Свети Сава“ 3 2 1 
18. ОШ „Драган Ђоковић Уча“ 2 2 / 
19. Олга Милутиновић 1 1 / 
20. Петар Николић 4 3 1 
21.  ОШ,,Драган Маринковић“  

 1 1 / 

22.   ОШ „Милун Ивановић“ Ушће 3 2 1 
 Средње школе    
1.  Гимназија Краљево 5 4 1 
2.  Економско-трговинска школа 3 1 2 
3.  Медицинска школа 4 3 1 
4. Уметничка школа  

 1 1 / 

5. Музичка  школа „Стеван Мокрањац“ 
 1 / 1 

6.  ЕСТС „Никола Тесла“ 
 4 4 / 

7.  Машинска техничка школа „14. 
октобар“ Краљево 3 2 1 

8. Шумарска школа Краљево 
 5 4 1 

9.  Пољопривредно/хемијска школа ,,Др 
Ђорђе Радић“ 3 3 / 

 Укупно: 83 63 20 

http://www.mpn.gov.rs/adresar/prikazi.php?vrsta=os&ustanova=78
http://www.mpn.gov.rs/adresar/prikazi.php?vrsta=os&ustanova=87
http://www.mpn.gov.rs/adresar/prikazi.php?vrsta=os&ustanova=113
http://www.mpn.gov.rs/adresar/prikazi.php?vrsta=os&ustanova=115
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НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ПОЛУ, ГОДИНАМА СТАРОСТИ И ЗАНИМАЊУ 
У МЕСЕЦУ ДЕЦЕМБРУ 2015. ГОДИНЕ 

(стање на дан 31.12.2015. године) 
 
 
 

 

УКУПНО 
Године старости 

15 - 19 
година 

20 - 24 
године 

25 - 29 
година 

30 - 34 
године 

35 - 39 
година 

40 - 44 
године 

45 - 49 
година 

50 - 54 
године 

55 - 59 
година 

60 - 64 
године 

65 и више 
година 

У Ж У Ж У Ж У Ж У Ж У Ж У Ж У Ж У Ж У Ж У Ж У Ж 
УКУПНО 
 

12.843 6.731 313 124 1.341 623 1.606 909 1.631 975 1.602 898 1.529 912 1.477 826 1.518 803 1.281 584 545 77   
 Мастер професор 
физичког 
васпитања и 
спорта 

1 1     1 1  
 
               

Професор 
физичке културе 

29 8     8 3 13 2 6 3   1 0   1 0     

Дипломирани 
професор 
физичког 
васпитања и 
спорта 

14 1   
4 0 8 1 2 0 

              

   
Извор података: Национална служба за запошљавање, Филијала Краљево 
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НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ПОЛУ, ДУЖИНИ ТРАЖЕЊА ЗАПОСЛЕЊА И ЗАНИМАЊУ 
У МЕСЕЦУ ДЕЦЕМБРУ 2015. ГОДИНЕ 

(стање на дан 31.12.2015. године) 
 
 
 

 

УКУПНО 
Дужина тражења запослења 

до 3 месеца 
3 до 6 

месеци 
6 до 9 

месеци 
9 до 12 
месеци 

1 дo 2 
године 

2 дo 3 
године 3 дo 5 година 5 дo 8 година 

8 дo 10 
година 

преко 10 
година 

У Ж У Ж У Ж У Ж У Ж У Ж У Ж У Ж У Ж У Ж У Ж 
УКУПНО 
 

12.843 6.731 1.340 647 1.278 532 865 362 638 307 1.673 823 1.142 583 1.962 1.094 1.887 1.041 574 342 1.484 1.000 

 Мастер 
професор 
физичког 
васпитања и 
спорта 

1 1         1 1           

Професор 
физичке 
културе 

29 8 3 1 2 1 2 1 2 0 6 1 2 1 4 1 6 2 2 0   

Дипломирани 
професор 
физичког 
васпитања и 
спорта 

14 1 7 0 1 0 
    

6 1 
          

   
Извор података: Национална служба за запошљавање, Филијала Краљево 
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МАТЕРИЈАЛНИ  РЕСУРСИ 
 

 
  Град Краљево сваке године кроз Одлуку о буџету града, издваја средства за  

реализацију годишњих и посебних програма којима се остварују потребе и интереси 
грађана у области спорта, као и средства за дотације у спорту и инвестиције у спортску 
инфраструктуру. 

На основу прикупљених података уочава се да је у 2015. години на позицији за 
спорт – дотације спортским организацијама,  као и позицијама за установу у физичкој 
култури – СЦ „Ибар“, за програм рада, инвестиције и дотације спортским 
организацијама издвојено укупно  95.846.327,48 динара, што је 2,75% средстава буџета 
града Краљева. 
 
Преглед утрошених средстава са позиције дотације спортским организацијама у 
периоду од 2011-2015. године 

Ред. 
број 

Година Позиција за спорт-
дотације спортским 

организацијама 

Укупан буџет 
града 

Индекс 

1 2011. 31.710.000,00 4.414.005.868,00 / 
2 2012. 42.934.500,00 3.322.443.334,00 135,40 
3 2013. 59.877.458,43 3.426.820.425,00 139,47 
4 2014. 54.515.000,00 3.406.614.515,00 91,05 
5 2015. 49.500.000,00 3.482.252.178,91 90,80 

НАПОМЕНА: За 2014. и 2015. годину дотације су директно уплаћиване спортским 
организацијама, а не преко Спортског центра „Ибар“. 

Преглед урошених средстава са позиције за установу у физичкој култури Спортски 
центар Ибар Краљево- програм рада у периоду од 2011-2015. године 

Ред. 
Број 

Година Позиција за спорт-
дотације спортским 

организацијама 

Укупан буџет 
града 

Индекс 

1 2011. 21.556.649,03 4.414.005.868,00 / 
2 2012. 23.344.710,14 3.322.443.334,00 108,30 
3 2013. 17.947.949,14 3.426.820.425,00 76,89 
4 2014. 19.478.003,56 3.406.614.515,00 108,53 
5 2015. 22.801.330,06 3.482.252.178,91 117,07 

 

Преглед урошених средстава са позиције за установу у физичкој  култури Спортски 
центар Ибар Краљево - инвестиције у периоду од 2011-2015. године 

Ред. 
Број 

Година Позиција за спорт-
дотације спортским 

организацијама 

Укупан буџет 
града 

Индекс 

1 2011. 1.012.464,86 4.414.005.868,00 / 
2 2012. 2.530.810,91 3.322.443.334,00 249,97 
3 2013. 6.326.210,16 3.426.820.425,00 249,97 
4 2014. 6.247.774,82 3.406.614.515,00 98,76 
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5 2015. 371.833,68 3.482.252.178,91 5,96 
Преглед урошених средстава са  позиције за дотације спортским организацијама и 
Установе у физичкој култури Спортски центар Ибар Краљево- укупно  у периоду од 
2011-2015. године 

Ред. 
Број 

Година Позиција за спорт-
дотације спортским 

организацијама 

Укупан буџет 
града 

Индекс 

1 2011. 54.279.113,89 4.414.005.868,00 / 
2 2012. 68.810.012,05 3.322.443.334,00 126,77 
3 2013. 84.151.617,73 3.426.820.425,00 122,30 
4 2014. 25.725.778,38 3.406.614.515,00 30,57 
5 2015. 23.173.163,74 3.482.252.178,91 90,08 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

СПИСАК СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА И СЛ. – ДОТАЦИЈЕ  У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2014. ГОДИНУ 

ДОТАЦИЈЕ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА КРАЉЕВА  
 

Р.бр. 
Назив спортског удружења, 

организације 
Матични 

број 
 

ПИБ 
 

Адреса  
Поштански број 

и место 
Износ 

финансијских 
средстава 

 1.КОШАРКА     12.499.000,00 
1. Кош.сав.града Краљева 07302924 101772966 Четврти краљ.бат. бр.21 36000 Краљево 307.000,00 
2. Кош.клуб “Слога-1“ 17549979 101772958 Четврти краљ.бат.бр.21 36000 Краљево 10.150.000,00 
3. Кош.клуб „Полет“Ратина“ 17777491 106169466 Ратина бр.259 36212 Ратина 921.000,00 
4. Жен.кош.клуб“Краљево“ 17429566 102740091 Цара Душана бр.42 36000 Краљево 764.000,00 
5. Koш.клуб”Ушће“ 17813722 106916681 Милуна Ивановића бр.15 36342 Ушће 357.000,00 
 2.ФУДБАЛ     15.193.000,00 

6. Фудб.савез града Краљева 07195443 101251328 Југ Богданова бр.108 36000 Краљево 270.000,00 
7. Ф.К.“Слога“ 07191146 100242248 Индустријска б.б. 36000 Краљево 11.300.000,00 
8. Ф.К.“Карађорђе“ 17253239 100240857 Змајевачка б.б. 36103 Рибница 298.000,00 
9. Ф.К.“Металац“ 17112520 101261434 Индустријска б.б. 36000 Краљево 275.000,00 

10. Ф.К.“Будућност“Конарево 07314230 102554287 Конарево б.б. 36340 Конарево 128.000,00 
11. Ф.К.“Рибница“Јовац 07291035 102437943 Првомајска б.б. 36103 Рибница 128.000,00 
12. Ф.К.“Раднички“Ковачи 07301332 102278116 Дечанска бр.10 36103 Ковачи-Кв 128.000,00 
13. Ф.К.“Матаруге“ 06997805 102437986 Матаруге б.б. 36201 Мат.Бања 105.000,00 
14. Ф.К.“Ибар“ Мат.Бања 07297548 102033236 Спорт.центар Ибар б.б. 36201 Мат.Бања 128.000,00 
15. Ф.К.“Радник“Ушће 07297173 102278606 Цмиљке Бујаковић бр.89 36342 Ушће 198.000,00 
16. Ф.К.“Хајдук“ 17111809 102438010 Бошка Тошковића б.б. 36000 Краљево 128.000,00 
17. Ф.К.“Браћа Вуковић“Лађ. 17260995 103726109 Лађевци б.б. 36204 Лађевци 202.000,00 
18. Ф:К.“Грдица“ 07296274 102164814 Тике Коларевића бр.10 36000 Краљево 105.000,00 
19. Ф.К.“Полет“Ратина 07232179 102629089 Ратина б.б. 36212 Ратина 105.000,00 
20. Ф.К.“Морава“Мрсаћ 17533924 103211228 Мрсаћ б.б. 36000 Краљево 175.000,00 
21. Ф.К.“Лазац“ 07323298 102629136 Лазац б.б. 36000 Краљево 128.000,00 
22. Ф.К.“Млада Крила“Метик. 07276915 103484648 Метикоши б.б. 36000 Краљево 60.000,00 
23. Ф.К.“Јединство“Драгос. 07240945 105122287 Драгосињци б.б. 36000 Краљево 60.000,00 
24. Ф.К.“Морава“Сирча 07253630 102554406 Сирча б.б. 26208 Сирча 72.000,00 
25. Ф.К.“Шумадија“Шумариц 07218354 102486644 Шумарице б.б. 36000 Краљево 60.000,00 
26. Ф.К.“Звезда“Чукојевац 07302533 103299605 Чукојевац б.б. 36220 Чукојевац 60.000,00 
27. Ф.К.“Тавник“ 17661248 104538967 Тавник бр.302 36000 Краљево 80.000,00 
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28. Ф.К.“Магнохром“ 17209302 101071629 Доситејева б.б. 36000 Краљево 72.000,00 
29. Ф.К.“Стубал“ 17769588 106224557 Стубал б.б. 36000 Краљево 60.000,00 
30. Ф.К.“Чибуковац“ 07101619 103107557 Карађорђева б.б. 36000 Краљево 72.000,00 
31. Ф.К.“Гружа“Витановац 07316232 102438077 Витановац б.б. 36206 Витановац 83.000,00 
32. Ф.К.“Богутовачка Бања“ 07299443 102163758 Богутовачка Бања б.б. 36341 Богутовац 67.000,00 
33. Ф.К.“Пролетер“Печеног 07301367 103269717 Печеног б.б. 36000 Краљево 72.000,00 
34. Ф.К.“Партизан“Врба 17399098 102164121 Заклопача б.б. 36000 Краљево 72.000,00 
35. Ф.К.“Младост 1925“Оплан 28779933 107656498 Опланићи б.б. 36000 Краљево 20.000,00 
36. Ф.К.“Згодачица“Годачица 17579959 103472441 Годачица б.б. 36000 Краљево 10.000,00 
37. Ф.К.”Јединство“Годачица 07244517 101253354 Годачица б.б. 36000 Краљево 37.000,00 
38. Ф.К.“Борац“Адрани 28783051 107734603 Адрани б.б. 36203 Адрани 137.000,00 
39. Ф.К.“Поповићи“ 17342690 104274582 Поповићи б.б. 36000 Краљево 37.000,00 
40. Ф.К.“Јово Курсула“Цветке 17776223 106210689 Цветке б.б. 36000 Краљево 20.000,00 
41. Ф.К.“Милочајац“Милочај 07305460 102164767 Милочај б.б. 36000 Краљево 10.000,00 
42. Ф.К.“Мусина река“ 07297785 103269686 Мусина река б.б. 36000 Краљево 37.000,00 
43. Ф.К.“Стара чаршија“ 17660365 104513493 Карађорђева бр.23 36000 Краљево 37.000,00 
44. Ф.К.“Прогорелица“ 07298633 100242393 Прогорелица б.б. 36000 Краљево 30.000,00 
45. Ф.К.“Омладинац“Дракчић 07218443 103490743 Дракчићи б.б. 36000 Краљево 20.000,00 
46. Ф.К.“Студен-Витез“ 28795467 108196935 Студеница б.б. 36342 Ушће 30.000,00 
47. Ф.К.Жича“ 17422731 102486966 Жича б.б. 36221 Жича 40.000,00 
48. Ф.К.“Будућност“Самаила 07218451 102087195 Самаила б.б. 36202 Самаила 37.000,00 

 3.ОДБОЈКА     10.893.000,00 
49. Одбој.савез града Краљева 17269607 101770546 Хајдук Вељкова бр.47 36000 Краљево 178.000,00 
50. Одбојкаш.клуб „Рибница“ 07101481 100242230 Топлице Милана бр.15К 36000 Краљево 9.100.000,00 
51. Одб.клуб „Гимназијалац“ 17660691 104619246 Доситејева бр.44 36000 Краљево 454.000,00 
52. Одб.клуб „Економац“ 17385674 102591008 Доситејева бр.46 36000 Краљево 454.000,00 
53. Одбокаш.клуб „Краљево“ 17782061 106372270 Моше Пијаде бр.27/24 36000 Краљево 180.000,00 

  54. Одбојка.клуб „Техничар“ 17783289 106479422 Солунских ратника бр.8 36000 Краљево 180.000,00 
55. ОК“IV Краљев.батаљон“ 17687301 105279858 Зелена Гора бр.37/7/54 36000 Краљево 75.000,00 
56. ОК“Ђура Јакшић“ 17689924 105411501 Конарево бр.574 36340 Конарево 91.000,00 
57. ЖОК „Ушће“ 17580426 103472468 Железничко насеље б.б. 36342 Ушће 90.000,00 
58. Одб.клуб „Рибница- 2004“ 17665316 104709083 Вељ. Мићуновића бр.104 36000 Краљево 91.000,00 

 4. БОРИЛАЧКИ СПОРТ     1.616.000,00 
59. Карате клуб „Ипон“ Врба 17585525 103569492 Врба б.б. 36214 Врба 72.000,00 
60. Карате клуб „Слога“ 07296282 101770511 Цара Душана бр.82/15 36000 Краљево 60.000,00 
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61. Карате клуб „Кинг“ 17820702 107258930 Душ. Карапанџића бр.21 36000 Краљево 72.000,00 
62. Бокс клуб „Металац“ 07101473 101069600 СЦ“Ибар“Д.Поповића 41 36000 Краљево 143.000,00 
63. Кик бокс клуб „Краљево“ 17018485 101251344 СЦ“Ибар“-Нова Хала 36000 Краљево 143.000,00 
64. Џудо клуб „Машинац“ 07350376 102164092 Доситејева бр.19 36000 Краљево 393.000,00 
65. Џудо клуб „Партизан“ 17814117 106891641 Радничка бр.7 36000 Краљево 448.000,00 
66. Карате клуб „Анима-сан“ 17813609 106884398 Цара Лазара бр.50/4/20 36000 Краљево 20.000,00 
67. Самбо аик.клуб“Краљево“ 17385585 102164105 Светоз. Марковића бр.2 36000 Краљево 143.000,00 
68. Карате клуб „Реикон“ 17617397 103634197 Карађорђева бр.247 36000 Краљево 60.000,00 
69. КК „ ОК Рибница“ 07284853 102487080 Пролетерска бр.47 36103 Рибница 62.000,00 

 5.АТЛЕТИКА     425.000,00 
70. Атлет.клуб „Карановац“ 17582941 104262763 СЦ“Ибар“Д.Поповића 41 36000 Краљево 170.000,00 
71. Атлетски клуб „Краљево“ 07617046 100242457 СЦ“Ибар“Д.Поповића 41 36000 Краљево 255.000,00 

 6.РУКОМЕТ     1.917.000,00 
72. Рукометни клуб „Металац 07101511 102041389 Доситејева б.б. 36000 Краљево 577.000,00 
73. Женски рук.кл. „Металац“ 17811070 106736288 Доситејева б.б. 36000 Краљево 1.130.000,00 
74. Рукомет. клуб „Слога КВ“ 28773072 107430553 СЦ“Ибар“Д.Поповића 41 36000 Краљево 210.000,00 

 7.БИЦИКЛИЗАМ     630.000,00 
75. Бицикл.клуб „Металац“ 07101228 102029067 Цара Душана бр.10 36000 Краљево 630.000,00 

 8 ПЛИВАЊ. И ВАТЕРП.     1.440.000,00 
76. Плив.ватерп.кл.“Краљево“ 17000535 101253338 Цара Душана бр.51 36000 Краљево 1.440.000,00 

 9.КАЈАК     1.020.000,00 
77. Кајак клуб „Студеница“ 07297777 100241018 23.новембра бр.3 36342 Ушће 600.000,00 
78. Кајак клуб „Ибар“ 07101554 101069917 IV краљ. Батаљон бр.4 36000 Краљево 420.000,00 

 10.ТЕНИС     1.150.000,00 
79. Тениски клуб „краљево“ 07341504 101770520 IV краљ.батаљон б.б. 36000 Краљево 1.150.000,00 

 11.СТОНИ ТЕНИС     108.000,00 
80. Стоно-тенис.кл. „Металац 17633449 104009615 Зелена Гора 7/11 36000 Краљево 108.000,00 

 12.ШАХ     610.000,00 
81. Шаховски кл. „Краљево“ 07240937 101251336 Цара Лазара 62/37 36000 Краљево 610.000,00 

 13.СТРЕЉАШТВО     110.000,00 
82. Стрељачки савез града 07240953 101770538 СЦ“Ибар“Д.Поповића 41 36000 Краљево 30.000,00 
83. Стр.стрел.кл. „Краљево“ 17192353 101253395 Миомира Бркушанца бр.4 36000 Краљево 30.000,00 
84. Стрељачки клуб „Центар“ 17666703 104786161 Доситејева бр.5 36000 Краљево 50.000,00 

 14.КУГЛАШКИ СПОРТ     544.000,00 
85. Куглашки клуб „Ибар“ 07299435 101251352 IV краљ.бат.б.б.-Атл.стад 36000 Краљево 312.000,00 
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86. Куглашки клуб „Краљево“ 17209329 101069499 Доситејева б.б. 36000 Краљево 232.000,00 
87. 15.СПОРТ.САВ. ГРАДА 07287348 101251369 СЦ“Ибар“Д.Поповића 41 36000 Краљево 2.200.000,00 
88. 16.САВЕЗ ЗА ШКОЛ.СП 17585835 103586612 Доситејева бр.5 36000 Краљево 1.630.000,00 

 17.ПЛАНИНАРЕЊЕ     348.000,00 
89. ПСД „Гвоздац“ 07248342 101251377 Вељка Влаховића 31/10 36000 Краљево 72.000,00 
90. ПСД „Железничар“ 07261586 102693831 Индустријска бр.2 36000 Краљево 72.000,00 
91. ПАК „Краљево“ 17047825 101986728 Цара Лазара бр.77 36000 Краљево 72.000,00 
92. ПСД „Стефан Немања“ 17649353 104171816 Студеница б.б. 36000 Краљево 60.000,00 
93. ПСД „Гвоздац-јуниор“ 17223640 100242256 Зелена Гора бр.54/19 36000 Краљево 72.000,00 
94. 18.ЗИМСКИ СПОРТ     210.000,00 
95. Смучарски клуб „Гоч“ 07294573 102087007 Димитрија Туцовића б.б. 36000 Краљево 210.000,00 

 19.ВАЗДУХОПЛОВСТВ.     200.000,00 
96. Аеро-клуб „М.Петровић“ 07101503 101253563 Спортски аеродром б.б. 36000 Краљево 200.000,00 

 20.АМЕР.ФУДБАЛ     648.000,00 
97. Кл.ам.ф.“Краљевске круне 17623346 103732672 Јелене Ћетковић 5/3/11 36000 Краљево 648.000,00 

 21.АУТО-МОТО СПОРТ     1.124.000,00 
98. AMК Racing speed 17298801 102190656 Метикоши 63 36000 Краљево 20.000,00 
99. AMCK КВ  Рацинг теам 28772491 107408258 II прол.бригаде бр.13 36103 Рибница 990.000,00 
100. AMCK „GTC racing-KV“ 28806795 108669440 Жича 47 36000 Краљево 100.000,00 
101. БСК Буковица-фудб.кл. 28805829 108629732 Буковица 145 36000 Краљево 7.000,00 
102. „Младост“ Врдила-фуд.кл. 07225369 102278366 Врдила 95 36000 Краљево 7.000,00 

 УКУПНО:     53.515.000,00 
Извор података: Спортски центар „Ибар“ Краљево 

 

Град Краљево је у току 2015. године донео Одлуку о расподели средстава за остваривање потреба и интереса у области спорта, као и 
Правилник о начину и поступку доделе средстава из буџета града за реализацију програма којим се остварују потребе и интереси 
грађана у области спорта и Правилник о категоризацији спортских удружења, клубова и организација града Краљева на основу којих 
ће се у будућности опредељивати средства за спорт према јасно дефинисаним и унапред утврђеним критеријумима. 
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ИНВЕСТИЦИЈЕ У ИЗГРАДЊУ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

 Кроз Програм уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину који 
спроводи Дирекција за планирање и изградњу, планирана су средства за текуће 
поправке и одржавање спортске инфраструктуре, као и за капиталне инвестиције града 
у овој области. Укупно планирана средства за ове намене у 2016. години износе 
123.500.000,00 динара. 

 Програм уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину 

Ред. Број 
 Позиција 

Укупно планирана 
средства из буџета града 

Краљева 
1 Реконструкција, санација и текуће 

одржавање дечијих игралишта и 
теретана на отвореном 

3.500.000,00 

2 Затворени базен I фаза 30.000.000,00 
3 Уређење простора у спортској хали 

испод западне трибине 
10.000.000,00 

4 Пројекат спортског кампа (села) на Гочу 
(израда пројектно техничке 
документације) 

/ 

5. Изградња павиљона Дечијег 
одмаралишта Гоч на Гочу 80.000.000,00 

 

СПОРТСКИ  САВЕЗ КРАЉЕВА 
 

Спортски савез Краљева основан је 1993. године трансформацијом тадашње 
СОФК-е и данас броји 48 чланица (клубова, савеза и удружења). Савезом руководи 
Управни одбор од 11 чланова, који бира свог председника који је истовремено и 
председник Савеза. Надзорни одбор броји 3 члана. Скупштину чине све чланице 
савеза. Савез тренутно нема ни једно запослено лице, своје седиште, адресу и све оно 
што је неопходно за несметано функционисање. 
Савез се бави праћењем рада спортских организација на нивоу града, помаже 
приликом организовања такмичења, предавања и презентације спорта на нивоу града 
Краљева. Сваке године се проглашавају и награђују најуспешнији спортисти у граду. 
 
У складу са Правилником о спортским гранама у Републици Србији, у оквиру  
Спортског савеза града Краљево  постоје следећи спортови: 
 
Oлимпијски спортови  
 
1.Атлетика  
2.Бокс 
3.Бициклизам 
4.Ватерполо 
5.Гимнастика 
6.Кошарка 
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7.Одбојка 
8.Пливање 
9.Рукомет 
10.Скијање 
11.Стони тенис 
12.Стрељаштво 
13.Тенис 
14.Фудбал 
15.Џудо 
16.Кајак и кану 
 
Неолимпијски спортови ( Sport Acord) 
 
1.Боди билдинг  
2.Бриџ 
3.Карате 
4.Кик бокс 
5.Куглање 
6.Планинарство 
7.Плес 
8.Спорт особа са инвалидитетом 
9.Спорт особа са инвалидитетом-Специјална олимпијада 
10.Спортски ауто мото 
11.Спортски риболов 
12. Шах 
13.Параглајдинг 
14.Ваздухопловство 
15.Аикидо 
 
 
Неолимпијски спортови (остали) 
 
1.Амерички фудбал 
2.Спортски лов 
3.Фитнес 
 
Мулти спортови 
 
1.Школски спорт 
2.Аеробик 
3.Јога 
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Спортска удружења на територији града Краљева 
 
 На територији града Краљева, према подацима Агенције за привредне регистре, регистровано је 217 спортских удружења и 
организација.  

Атлетика 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 7617046 Атлетски клуб "Краљево" 14.02.1991. Краљево Хајдук Вељкова - 
Спортски центар "Ибар" 2 Спортско удружење 

2. 17582941 Атлетски клуб "Карановац" 28.12.2005. Краљево Хајдук Вељкова 2/И Спортско удружење 

3. 17008170 Атлетски клуб "Металац" 19.04.1948. Краљево IV Краљевачког Батаљона, 
Атлетски стадион бб Спортско удружење 

4. 28780966 Удружење педагога физичке 
културе Краљево 27.11.2008. Краљево Карађорђева 247 Спортско удружење 

5. 28785704 
Спортско удружење 
"Новогодишње атлетске трке 
Мрсаћ 1971" 

29.11.2012. Мрсаћ Мрсаћ 126 Спортско удружење 

6. 28805390 
Спортски клуб особа са 
инвалидитетом и посебним 
потребама "Световид" 

29.07.2014. Краљево Хероја Маричића 64/1 Спортско удружење 

Гимнастика 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 28780966 Удружење педагога физичке 
културе Краљево 27.11.2008. Краљево Карађорђева 247 Спортско удружење 

2. 7237260 Друштво за физичко васпитање 
и рекреацију "Партизан" 07.02.1984. Краљево Олге Јовичић Рите 2 Спортско удружење 

3. 28811659 Гимнастички клуб "Сибокс" 18.03.2015. Краљево Тоше апотекара 12 Спортско удружење 

4. 28814917 Гимнастичко друштво 
„Соколац“ 21.07.2015. Краљево Пљакина 12 Спортско удружење 
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Фудбал 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17764896 
 Фудбалски клуб "Кикер" 24.02.2009. Краљево Тике Коларевића бб Спортско удружење 

2. 07316232 Фудбалски клуб "Гружа" 09.03.2004. Витановац Витановац бб Спортско удружење 

3. 07301367 Фудбалски клуб "Пролетер" 
Печеног 28.07.1998. Печеног Печеног Спортско удружење 

4. 07101619 Фудбалски клуб "Чибуковац" 25.06.1998. Краљево Карађорђева бб Спортско удружење 
5. 17769588 Фудбалски клуб  "Стубал" 26.06.2009. Стубал Стубал бб Спортско удружење 

6. 07297548 Фудбалски клуб "Ибар" 08.06.1999. Матарушка 
Бања 

Спортски центар Ибар 
бб Спортско удружење 

7. 07253630 Фудбалски клуб "Морава" 27.03.1998. Сирча Сирча бб Спортско удружење 

8. 17496042 Фудбалски клуб "Слога 
ветерани" Краљево 11.04.2003. Краљево Сарајевска 10 Спортско удружење 

9. 07297785 Фудбалски клуб "Мусина река" 19.06.1998. Мусина Река Мусина Река бб Спортско удружење 

10. 07299443 Фудбалски клуб "Богутовачка 
Бања" 21.07.1998. Богутовац Богутовац бб Спортско удружење 

11. 07296274 Фудбалски клуб "Грдица" 10.11.1999. Краљево Тике Коларевића 10 Спортско удружење 
12. 06997805 Фудбалски клуб "Матаруге" 07.03.2000. Матаруге Матаруге бб Спортско удружење 
13. 17253239 Фудбалски клуб "Карађорђе" 28.07.1998. Краљево Змајевачка бб Спортско удружење 

14. 07356471 Омладински фудбалски клуб 
"Каблар" 26.06.1998. Краљево Цара Душана 47 Спортско удружење 

15. 07218354 Фудбалски клуб "Шумадија" 20.02.1998. Шумарице Шумарице Спортско удружење 

16. 07314230 Фудбалски клуб "Будућност-
Конарево" 16.10.1998. Конарево Конарево бб Спортско удружење 

17. 07305460 Фудбалски клуб "Милочајац" 13.11.2002. Милочај Милочај бб Спортско удружење 

18. 17270982 Фудбалски клуб "Јуниор" 10.05.2000. Краљево Трг Војске Југославије 
13/20 Спортско удружење 

19. 07302533 Фудбалски клуб "Звезда" 28.07.1998. Чукојевац Чукојевац бб Спортско удружење 

20. 17649795 Спортска организација "Свет 
фудбала 2" 28.10.2005. Адрани Адрани бб Спортско удружење 

21. 17209302 Фудбалски клуб "Магнохром" 16.02.1998. Краљево Доситејева бб Спортско удружење 
22. 17112520 Фудбалски клуб "Металац" - 05.03.2001. Краљево Индустријска бб Спортско удружење 
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Краљево 
23. 07218451 Фудбалски клуб "Будућност" 11.11.1998. Самаила Самаила бб Спортско удружење 
24. 17660365 Фудбалски клуб Стара чаршија 14.02.2006. Краљево Карађорђева 23 Спортско удружење 
25. 17661248 Фудбалски клуб "Тавник" 01.08.2006. Тавник Тавник 302 Спортско удружење 

26. 07218443 Фудбалски клуб "Омладинац" - 
Драгчићи 28.07.1998. Дракчићи Дракчићи Спортско удружење 

27. 17342690 Фудбалски клуб "Поповићи"-
Поповићи 01.09.2005. Поповићи Поповићи бб Спортско удружење 

28. 17579959 Фудбалски клуб "Згодачица" 14.07.2004. Годачица Годачица Спортско удружење 
29. 17761935 Фудбалски клуб "Књаз" 15.10.2008. Краљево Николе Тесле 47/6 Спортско удружење 
30. 07232179 Фудбалски клуб "Полет" 29.07.1998. Ратина Ратина бб Спортско удружење 

31. 07244517 Фудбалски клуб "Јединство "-
Годачица 25.05.1998. Годачица Годачица Спортско удружење 

32. 28779933 Фудбалски клуб "Младост 
1925" - Опланићи 18.07.2012. Опланићи Опланићи бб Спортско удружење 

33. 17777882 Фудбалски клуб "Ратник" 15.04.2009. Краљево Обилићева 26 Спортско удружење 
34. 17776223 Фудбалски клуб "Јово Курсула" 08.07.2009. Цветке Цветке бб Спортско удружење 

35. 07301332 Омладински фудбалски клуб 
"Раднички" 18.06.1998. Ковачи Дечанска 10 Спортско удружење 

36. 07342047 Фудбалски савез Рашког округа 18.03.1998. Краљево Војводе Путника 37 Грански спортски 
савез 

37. 17399098 Фудбалски клуб "Партизан-
Врба" 17.07.1998. Заклопача Заклопача бб Спортско удружење 

38. 17815440 Фудбалски клуб "Аполон" 
Краљево 21.06.2010. Краљево Жички пут 76 Спортско удружење 

39. 17111809 Фудбалски клуб Краљево 
Хајдук 11.07.1996. Краљево Бошка Тошковића бб Спортско удружење 

40. 07225369 Фудбалски клуб "Младост" 28.07.1998. Врдила Врдила бб Спортско удружење 
41. 17422731 Фудбалски клуб "Жича" 28.07.1998. Жича Жича бб Спортско удружење 
42. 17533924 Фудбалски клуб "Морава" 22.07.1998. Мрсаћ Мрсаћ бб Спортско удружење 
43. 07323298 Фудбалски клуб "лазац" 05.11.1998. Лазац Лазац бб Спортско удружење 

44. 28780966 Удружење педагога физичке 
културе Краљево 27.11.2008. Краљево Карађорђева 247 Спортско удружење 

45. 17280406 Фудбалски клуб "Бамби" 30.08.2000. Краљево Босанско Херцеговачка 
33 Спортско удружење 
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46. 07291035 Фудбалски клуб "Рибница" 16.10.1998. Краљево Берановац, Првомајска 
бб Спортско удружење 

47. 07240945 Фудбалски клуб "Јединство" 16.10.1998. Драгосињци Драгосињци бб Спортско удружење 

48. 07297173 Фудбалски клуб "Радник"-
Ушће 15.09.1998. Ушће Цмиљке Бујаковић 89 Спортско удружење 

49. 28781750 Фудбалски клуб "Бубамара - 
91" 11.11.1998. Краљево Југ Богданова 140/4 Спортско удружење 

50. 17260995 Фудбалски клуб "Браћа 
Вуковић" 28.07.1998. Лађевци Лађевци бб Спортско удружење 

51. 28783051 Фудбалски клуб "Борац" - 
Адрани 20.09.2012. Адрани Адрани бб Спортско удружење 

52. 07191146 Фудбалски клуб "Слога" 11.11.1988. Краљево Индустријска бб Спортско удружење 

53. 07195443 Фудбалски савез града Краљево 18.05.1973. Краљево Југ Богданова 108 Грански спортски 
савез 

54. 07276915 Фудбалски клуб "Млада крила" 16.03.2000. Метикош Метикош бб Спортско удружење 

55. 28786638 Фудбалски клуб "Црвена 
Звезда-КВ 2013" 28.12.2012. Краљево Зелена Гора 39/21 Спортско удружење 

56. 28789777 Клуб малог фудбала 
"Империја" 21.03.2013. Лађевци Лађевци 225 Спортско удружење 

57. 28795467 Фудбалски клуб "Студен 
Витез" 20.08.2013. Краљево Студеница бб Спортско удружење 

58. 28805829 Фудбалски клуб "БСК 2014" 13.08.2014. Буковица Буковица 145 Спортско удружење 

59. 28805004 Клуб малог фудбала 
"Карановац" 11.07.2014. Краљево Војводе Путника 37 Спортско удружење 

60. 28805390 
Спортски клуб особа са 
инвалидитетом и посебним 
потребама "Световид" 

29.07.2014. Краљево Хероја Маричића 64/1 Спортско удружење 

61. 28810784 Фудбалски клуб "Чибуковац 
2015" 24.02.2015. Краљево Насеље Браће Пирић 68 Спортско удружење 

62. 28814399 Женски фудбалски клуб "Слога 
036" 01.07.2015. Краљево Чеде Васовића 29 Спортско удружење 

63. 28814992 Фудбалски клуб "Ласта" 24.07.2015. Витковац Витковац 41 Спортско удружење 

64. 28815107 Фудбалски клуб "Минерал 
2015" 28.07.2015. Рудно Рудно 67 Спортско удружење 
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Кошарка 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 
1. 17680846 Кошаркашки клуб "Play" 01.03.2007. Краљево Хајдук Вељкова 85/2 Спортско удружење 
2. 7336241 Кошаркашки клуб "Машинац" 11.12.1998. Краљево Доситејева 19 Спортско удружење 

3. 17720279 Рашко-косовско-метохијски 
кошаркашки савез 16.03.2009. Краљево IV Краљевачки батаљон 

19/3 
Територијални 
спортски савез 

4. 17549979 Кошаркашки клуб Слога 1 05.03.2004. Краљево Ибарски кеј 2 Спортско удружење 
5. 17813722 Кошаркашки клуб "Ушће" 06.10.2010. Ушће Милуна Ивановића 15 Спортско удружење 

6. 7101538 Кошаркашки клуб Слога 23.11.1998. Краљево IV Краљевачки батаљон 
19/3 Спортско удружење 

7. 7302924 Кошаркашки савез општине 
Краљево 11.11.1998. Краљево IV Краљевачки батаљон 

19/3 
Територијални 
спортски савез 

8. 17777491 Кошаркашки клуб "Полет" 25.05.2009. Ратина Ратина 259 Спортско удружење 

9. 17429566 Женски кошаркашки клуб 
"Краљево" 13.12.2001. Краљево Цара Душана 42 Спортско удружење 

10. 17768450 Кошаркашки клуб "Kings" 18.02.2009. Краљево Војводе Путника 4/12 Спортско удружење 

11. 28780966 Удружење педагога физичке 
културе Краљево 27.11.2008. Краљево Карађорђева 247 Спортско удружење 

12. 28788207 Кошаркашки клуб 
„Кошаркашки ветерани“ 18.02.2013. Краљево Чибуковачке Чете 22 Спортско удружење 

13. 17364952 Кошаркашки клуб "Мecina" 31.10.2001. Краљево Гаврила Принципа 28 Спортско удружење 

14. 28805390 
Спортски клуб особа са 
инвалидитетом и посебним 
потребама "Световид" 

29.07.2014. Краљево Хероја Маричића 64/1 Спортско удружење 

15. 28806426 Кошаркашки клуб "Студеница" 29.08.2014. Ушће Милуна Ивановића 15/6 Спортско удружење 

16. 28816413 Омладински кошаркашки клуб 
"Sloga Elite" 18.09.2015. Краљево Раднички батаљон 6 Спортско удружење 

 
Одбојка 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 
1. 17385674 Одбојкашки клуб "Економац" 14.01.2002. Краљево Доситејева 46 Спортско удружење 
2. 17687301 Одбојкашки клуб "Четврти 25.10.2007. Краљево Зелена Гора 37/7-54 Спортско удружење 
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краљевачки батаљон" 

3. 17783289 Одбојкашки клуб "Техничар 
Краљево" 29.01.2010. Краљево Солунских Ратника 8 Спортско удружење 

4. 7321180 Међуокружни одбојкашки 
савез Рашко-расинског округа 19.05.1998. Краљево Омладинска 2/3-41 Територијални 

спортски савез 

5. 17580426 Женски одбојкашки клуб 
"Ушће" 03.08.2004. Ушће Железничко насеље бб Спортско удружење 

6. 17689924 Одбојкашки клуб "Ђура 
Јакшић" 16.01.2008. Конарево Конарево 574 Спортско удружење 

7. 17782061 Одбојкашки клуб "Краљево" 19.08.2009. Краљево Насеље Моше Пијаде 
27/24 Спортско удружење 

8. 17665316 Одбојкашки клуб "Рибница 
2004" 13.04.2005. Рибница Вељка Мићуновића 104 Спортско удружење 

9. 07101481 Одбојкашки клуб "Рибница" 21.07.1998. Краљево Топлице Милана 15 К Спортско удружење 

10. 17660691 Одбојкашки клуб 
"Гимназијалац" 11.09.2006. Краљево Доситејева 44 Спортско удружење 

11. 17269607 Општински одбојкашки савез 
Краљево 26.02.2008. Краљево Хајдук Вељкова 47 Територијални 

спортски савез 

12. 07275790 Удружење одбојкашких судија 
Краљево 19.03.1999. Краљево Хајдук Вељкова 2/3-31 Стручно спортско 

удружење 

13. 28780966 Удружење педагога физичке 
културе Краљево 27.11.2008. Краљево Карађорђева 247 Спортско удружење 

14. 28805390 
Спортски клуб особа са 
инвалидитетом и посебним 
потребама "Световид" 

29.07.2014. Краљево Хероја Маричића 64/1 Спортско удружење 

15. 28810261 Одбојкашки клуб "Студеница" 04.02.2015. Ушће 7. јули 34 Спортско удружење 
 
Рукомет 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 
1. 28773072 Рукометни клуб "Слога КВ" 03.02.2012. Краљево Хајдук Вељкова 2 Спортско удружење 

2. 17029088 Рукометни савез Рашког округа 22.07.2002. Краљево Мира Драгишића 16 Грански спортски 
савез 

3. 07101511 Рукометни клуб "Металац" 12.01.1998. Краљево Доситејева бб Спортско удружење 
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Краљево 

4. 17811070 Женски рукометни клуб 
"Металац" 25.03.2009. Краљево Доситејева бб Спортско удружење 

5. 28780966 Удружење педагога физичке 
културе Краљево 27.11.2008. Краљево Карађорђева 247 Спортско удружење 

6. 28805390 
Спортски клуб особа са 
инвалидитетом и посебним 
потребама "Световид" 

29.07.2014. Краљево Хероја Маричића 64/1 Спортско удружење 

 
Борилачке активности: Карате 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 
1. 17809059 

 
Клуб борилачких вештина 
"Комбат" 

01.07.2009. Краљево Карађорђева 38/III/9 Спортско удружење 

2. 17036831 Карате клуб "SA-TA-MI" 29.12.1997. Краљево Попинска 36 Спортско удружење 
3. 17585525 Карате клуб "Ипон" 14.10.2004. Врба Врба бб Спортско удружење 
4. 17620410 Карате савез града Краљева 20.12.2004. Краљево Попинских бораца 36 Грански спортски 

савез 
5. 17472089 Карате клуб "Шампион" 27.01.2003. Краљево Зелена Гора 11/1-4 Спортско удружење 
6. 17550853 Карате савез шумадијски и 

западно српски 
30.12.2002. Краљево Цара Лазара 62/1 Грански спортски 

савез 
7. 17770349 Регионални краљевачки карате 

савез 
12.02.2008. Краљево Карађорђева 247 Спортско удружење 

8. 17713329 Карате клуб "Лађевци" 22.01.2007. Краљево Лађевци бб Спортско удружење 
9. 17665332 Карате клуб "Краљево" 

Краљево 
31.01.2006. Краљево Василија Кочовића 19 г Спортско удружење 

10. 17617397 Карате клуб "Reikon" 19.03.2010. Краљево Карађорђева 247 Спортско удружење 
11. 17653652 Савез за борилачке вештине 

Рашког округа 
12.05.2008. Краљево Карађорђева 247 Територијални 

спортски савез 
12. 17813609 Карате клуб "Анима Сан 2010" 18.11.2010. Краљево Цара Лазара 50/4-20 Спортско удружење 
13. 17275631 Карате клуб "Ибар Матарушка 

Бања" 
14.03.2008. Краљево Карађорђева 247 Спортско удружење 

14. 17668374 Карате клуб "SEIGO" 01.02.2007. Краљево Пролетерска 47 Спортско удружење 
15. 28780192 Удружење каратиста Србије 09.02.2009. Краљево Карађорђева 247 Спортско удружење 
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16. 17668366 Карате клуб "Илија Јорга" 01.02.2007. Краљево Пролетерска 47 Спортско удружење 
17. 28780966 Удружење педагога физичке 

културе Краљево 
27.11.2008. Краљево Карађорђева 247 Спортско удружење 

18. 7284853 Карате клуб "ОК Рибница" 27.07.1998. Краљево Пролетерска 47 Спортско удружење 
19. 7296282 Карате клуб "Слога" 29.06.1998. Краљево Цара Душана 82/15 Спортско удружење 
20. 28783612 Савез борилачких спортова 

града Краљева 
19.02.2008. Краљево Карађорђева 247 Територијални 

спортски савез 
21. 17820702 Карате клуб "Кинг" 13.05.2011. Краљево Душана Карапанџића 

21 и 
Спортско удружење 

22. 28790619 Карате клуб "Динамик" 24.12.2007. Краљево Карађорђева 247 Спортско удружење 

 
Борилачке активности: Кунг фу – Вушу 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 
1. 28771835 Удружење "KUNG FU TAO" 22.12.2011. Краљево Петра Лековића 81/0 Спортско удружење 

2. 17653652 савез за борилачке вештине 
Рашког округа 12.05.2008. Краљево Карађорђева 247 Територијални 

спортски савез 

3. 28783612 Савез борилачких спортова 
града Краљева 19.02.2008. Краљево Карађорђева 247 Територијални 

спортски савез 
 
Борилачке активности: Џиу џицу 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17385585 Железнички самбо аикидо џиу 
џицу клуб "Краљево" 19.10.1998. Краљево Светозара Марковића 2 Спортско удружење 

2. 17653652 Савез за борилачке вештине 
Рашког округа 12.05.2008. Краљево Карађорђева 247 Територијални 

спортски савез 

3. 28783612 Савез борилачких спортова 
града Краљева 19.02.2008. Краљево Карађорђева 247 Територијални 

спортски савез 

4. 17809059 
 

Клуб борилачких вештина 
"Комбат" 01.07.2009. Краљево Карађорђева 38/III/9 Спортско удружење 
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Борилачке активности: Аикидо 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17385585 Железнички самбо аикидо џиу 
џицу клуб "Kраљево" 19.10.1998. Краљево Светозара Марковића 2 Спортско удружење 

2. 17653652 Савез за борилачке вештине 
Рашког округа 12.05.2008. Краљево Карађорђева 247 Територијални 

спортски савез 

3. 07654766 Џудо-аикидо клуб "Стара 
чаршија" 12.06.2012. Краљево Зелена Гора бб Спортско удружење 

4. 28783612 Савез борилачких спортова 
града Краљева 19.02.2008. Краљево Карађорђева 247 Територијални 

спортски савез 

5. 28815492 
 Аикидо клуб "АС" 17.08.2015. Краљево 27. марта 28 Спортско удружење 

 
Борилачке активности: Теквондо 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17653652 Савез за борилачке вештине 
Рашког округа 12.05.2008. Краљево Карађорђева 247 Територијални 

спортски савез 

2. 28783612 Савез борилачких спортова 
града Краљева 19.02.2008. Краљево Карађорђева 247 Територијални 

спортски савез 
 
Борилачке активности: Џудо 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 
1. 17814117 Џудо клуб  "Партизан" 23.12.2010. Краљево Радничка 7 Спортско удружење 
2. 17653652 Савез за борилачке вештине 

Рашког округа 
12.05.2008. Краљево Карађорђева 247 Територијални 

спортски савез 
3. 07654766 Џудо-аикидо клуб "Стара 

чаршија" 
12.06.2012. Краљево Зелена Гора бб Спортско удружење 

4. 28783612 Савез борилачких спортова 
града Краљева 

19.02.2008. Краљево Карађорђева 247 Територијални 
спортски савез 

5. 07350376 Џудо клуб "Машинац" 13.09.1998. Краљево Доситејева 19 Спортско удружење 
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Борилачке активности: Рвање 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 28772386 Спортски борилачки клуб 
"Деспот Јован Оливер" 10.01.2012. Краљево IV црногорска 5/10 Спортско удружење 

2. 17653652 Савез за борилачке вештине 
Рашког округа 12.05.2008. Краљево Карађорђева 247 Територијални 

спортски савез 

3. 28783612 Савез борилачких спортова 
града Краљева 19.02.2008. Краљево Карађорђева 247 Територијални 

спортски савез 
 
Борилачке активности: Самбо 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17385585 Железнички самбо аикидо џиу 
џицу клуб "Краљево" 19.10.1998. Краљево Светозара Марковића 

2 Спортско удружење 

2. 17653652 Савез за борилачке вештине 
Рашког округа 12.05.2008. Краљево Карађорђева 247 Територијални 

спортски савез 

3. 28783612 Савез борилачких спортова 
града Краљева 19.02.2008. Краљево Карађорђева 247 Територијални 

спортски савез 
 
Борилачке активности: Бокс 
Р.Б Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17018485 Бокс и кик бокс клуб 
"Краљево" 20.03.1998. Краљево 

Хајдук Вељкова, 
Спортски центар Ибар 

2 
Спортско удружење 

2. 07101473 Боксерски клуб "Металац" 21.01.1998. Краљево Хајдук Вељкова 2 Спортско удружење 

3. 17653652 Савез за борилачке вештине 
Рашког округа 12.05.2008. Краљево Карађорђева 247 Територијални 

спортски савез 

4. 28783612 Савез борилачких спортова 
града Краљева 19.02.2008. Краљево Карађорђева 247 Територијални 

спортски савез 
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Борилачке активности: Кик бокс 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 28772386 Спортски борилачки клуб 
"Деспот Јован Оливер" 10.01.2012. Краљево IV црногорска 5/10 Спортско удружење 

2. 17018485 Бокс и кик бокс клуб 
"Краљево" 20.03.1998. Краљево 

Хајдук Вељкова, 
Спортски центар Ибар 

2 
Спортско удружење 

3. 17653652 Савез за борилачке вештине 
Рашког округа 12.05.2008. Краљево Карађорђева 247 Територијални 

спортски савез 

4. 28783612 Савез борилачких спортова 
града Краљева 19.02.2008. Краљево Карађорђева 247 Територијални 

спортски савез 
 
ММА борилачки спорт 
Р.Б. Матични 

број 
Пуно пословно име Датум 

оснивања 
Место Адреса Облик 

организовања 

1. 28816278 Клуб борилачких спортова 
"PHOENIX" 11.09.2015. Краљево Цара Душана 90 Спортско удружење 

 
Екстремни спортови 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 28770693 
Спортско удружење за 
екстремне спортове "Вода, 
ваздух, подземље" 

09.11.2011. Краљево Југ Богданова 4/3 Спортско удружење 

2. 28806825 Спортски клуб "Куј" Краљево 16.09.2014. Краљево 2. Јовачка 28 Спортско удружење 
 
Коњички спорт (олимпијске и ФЕИ  дисциплине) 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 28798342 Коњички клуб Западна 
Морава 22.11.2013. Мрсаћ Мрсаћ 330 в Спортско удружење 
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Мото спорт 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 28772491 "AMSK KV RACING TEAM" 16.01.2012. Краљево II пролетерске бригаде 
13 Спортско удружење 

2. 28771991 Ауто мото картинг клуб KV 
RACING TEAM 27.12.2011. Краљево Доситејева бб Спортско друштво 

3. 28790902 Мото клуб "DARK RIDERS" 12.04.2013. Тавник Тавник 424 Спортско удружење 
4. 28801122 Мото клуб "KINGS 98" 05.03.2014. Тавник Јовачка бб Спортско удружење 

 
Спортски ауто мото 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17298801 Спортска организација Aуто 
мото клуб "RACING SPEED" 14.03.2001. Метикош Метикош 63 Спортско удружење 

2. 28803605 Ауто мото клуб "BEEP BEEP 
RACING ТЕАМ" 15.05.2014. Адрани Адрани 199 б Спортско удружење 

3. 28806795 Ауто мото спортски клуб 
"GTC RACING-KV" 12.09.2014. Жича Жича 47 Спортско удружење 

4. 28807295 Ауто клуб "Деветка" 01.10.2014. Краљево Пролетерска 9 Спортско удружење 
 
Планинарство 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17223640 
Планинарско-спортско 
еколошки клуб "Гвоздац 
Јуниор" 

30.12.1998. Краљево Зелена Гора 54/19 Спортско удружење 

2. 07248342 Планинарско-смучарско 
друштво "Гвоздац" 15.12.1998. Краљево Вељка Влаховића 31/10 Спортско удружење 

3. 17649353 Планинарски клуб "Стефан 
Немања" 18.07.2005. Краљево Студеница бб Спортско удружење 

4. 17047825 Планинарско-алпинистички 05.05.1998. Краљево Цара Лазара 77 Спортско удружење 
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клуб "Краљево" 

5. 07261586 Планинарско смучарски клуб 
"Железничар" 15.10.1998. Краљево Индустријска 2 Спортско удружење 

6. 28808950 
Удружење бициклиста и 
планинара Краљевачки 
екстрим тим 

04.12.2014. Краљево Јовачка 2 
 Спортско удружење 

 
Ваздухопловни спорт 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 07101503 Аеро клуб "Михаило 
Петровић" 21.01.2003. Краљево Спортски аеродром бб Спортско удружење 

2. 28781547 Параглајдинг клуб "Озон" 20.08.2012. Краљево Змајевачка 164 Спортско удружење 
3. 06138721 Параглајдинг клуб „Еол“ 11.12.1998. Краљево Душана Поповића 25 Спортско удружење 

 
Подводни спорт 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 
1. 17545728 Ронилачки клуб "Посејдон" 04.02.2004. Краљево Јовачка 79 Спортско удружење 

 
Рафтинг 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17669702 Рафтинг клуб "Сплавари 
Долине Јоргована" 02.02.2007. Матарушка 

Бања Обилићева 2 Спортско удружење 

 
Амерички фудбал 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17623346 Клуб америчког фудбала 
"Краљевске Круне" 15.12.2004. Краљево Јелене Ћетковић 5/3-11 Спортско удружење 

 



 
 

46 
 

Фитнес 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17689622 Боди билдинг фитнес клуб 
"Olympia Fitness" Краљево 05.11.2007. Краљево Карађорђева 185 Спортско удружење 

2. 17772287 Фитнес клуб "Doctor Feelgood" 18.02.2010. Краљево Хајдук Вељкова 85/10 Спортско удружење 

3. 28779704 Клуб фитнеса и бодибилдинга 
"Про Колосеум" 12.07.2012. Краљево Тиосава Карапанџића 

62 Спортско удружење 

4. 28798938 Клуб за боди билдинг и фитнес 
"Буба" 13.12.2013. Краљево Цељска 9 Спортско удружење 

5. 28796625 Удружење за рекреацију  
"Body Fitness Factory " 24.09.2013. Краљево Димитрија Туцовића 36 Спортско удружење 

6. 28812639 Фитнес клуб "ARMY" 22.04.2015. Краљево Мире Драгишића 16 Спортско удружење 
 
Боди билдинг 
Р.Б Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17689622 Боди билдинг фитнес клуб 
"Olympia Fitness" Kраљево 05.11.2007. Краљево Карађорђева 185 Спортско удружење 

2. 17266039 Боди билдинг клуб "Пантовић 
92" 02.03.2000. Прогорелица Прогорелица 197 Спортско удружење 

3. 17102672 Боди-билдинг клуб 
"Супермен" 13.09.1998. Краљево Хероја Маричића 24 Спортско удружење 

4. 28779704 Клуб фитнеса и бодибилдинга 
"Про Колосеум" 12.07.2012. Краљево Тиосава Карапанџића 

62 Спортско удружење 

5. 28783361 Боди билдинг клуб "Lion 
Heart" 26.09.2012. Краљево Блажићева 27 Спортско удружење 

6. 28798938 Клуб за боди билдинг и 
фитнес "Буба" 13.12.2013. Краљево Цељска 9 Спортско удружење 

7. 28796625 Удружење за рекреацију  
"Body Fitness Factory " 24.09.2013. Краљево Димитрија Туцовића 36 Спортско удружење 
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Јога 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 
1. 28772149 "Јога центар Краљева" 04.01.2012. Краљево Југ Богданова 120/1-6 Спортско удружење 

 
Скијање 

Р.Б. Матични 
број Пуно Пословно Име Датум 

оснивања Место Адреса Облик 
организовања 

1. 07294573 Смучарски клуб "Гоч" 12.06.1998. Краљево Димитрија Туцовића бб Спортско удружење 

2. 07248342 Планинарско-смучарско 
друштво "Гвоздац" 15.12.1998. Краљево Вељка Влаховића 31/10 Спортско удружење 

3. 28805390 
Спортски клуб особа са 
инвалидитетом и посебним 
потребама "Световид" 

29.07.2014. Краљево Хероја Маричића 64/1 Спортско удружење 

4. 28810571 Еко ски клуб "Pro-Nes" 18.02.2015. Краљево Главашева 14 Спортско удружење 
 
Стрељаштво 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17666703 Стрељачко стреличарски клуб 
"Центар" 13.12.2006. Краљево Доситејева 5 Спортско удружење 

2. 17192353 Стрељачко стреличарски клуб 
"Краљево" 28.01.1998. Краљево Миомира Бркушанца 

Мишка 4 Спортско удружење 

3. 17691716 
Стрељачко - стреличарски 
клуб "Шумарска школа" 
Краљево 

13.02.2008. Краљево Карађорђева 262 Спортско удружење 

4. 07240953 Стрељачки савез Краљево 15.10.1998. Краљево Хајдук Вељкова 2 Грански спортски 
савез 

5. 28780966 Удружење педагога физичке 
културе Краљево 27.11.2008. Краљево Карађорђева 247 Спортско удружење 

6. 28805390 
Спортски клуб особа са 
инвалидитетом и посебним 
потребама "Световид" 

29.07.2014. Краљево Хероја Маричића 64/1 Спортско удружење 
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7. 28812078 Стрељачки клуб  "Ветерани 
63. падобранске бригаде" 31.03.2015. Краљево Обилићева 22/2 Спортско удружење 

 
Стреличарство 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 
1. 17666703 Стрељачко стреличарски клуб 

"Центар" 
13.12.2006. Краљево Доситејева 5 Спортско удружење 

2. 17192353 Стрељачко стреличарски клуб 
"Краљево" 

28.01.1998. Краљево Миомира Бркушанца 
Мишка 4 

Спортско удружење 

3. 17691716 Стрељачко - стреличарски 
клуб "Шумарска школа" 
Краљево 

13.02.2008. Краљево Карађорђева 262 Спортско удружење 

Тенис 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 
1. 17660373 Тенис клуб „Дубл“ 05.07.2006. Ратина Ратина 314 б Спортско удружење 
2. 17814621 Тениски клуб "Тiming" 16.12.2010. Жича Жича бб Спортско удружење 

3. 07341504 Тениски клуб "Краљево" 
Краљево 05.05.1998. Краљево IVКраљевачког 

Батаљона бб Спортско удружење 

4. 17014790 Тениски клуб "Професионал" 18.01.1999. Краљево Жичка 85 Спортско удружење 

5. 17432613 "Тениски савез Шумадије и 
Западне Србије" 12.06.2002. Краљево Зелена Гора 19/4-15 Територијални 

спортски савез 

6. 28805390 
Спортски клуб особа са 
инвалидитетом и посебним 
потребама "Световид" 

29.07.2014. Краљево Хероја Маричића 64/1 Спортско удружење 

 
Стони тенис 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17658492 Краљевачки стонотениски 
клуб "Железничар" 02.06.2006. Краљево Хајдук Вељкова 66/3 Спортско удружење 
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2. 17633449 Стонотениски клуб "Металац" 10.08.2005. Краљево Зелена Гора 7/11 Спортско удружење 

3. 28805390 
Спортски клуб особа са 
инвалидитетом и посебним 
потребама "Световид" 

29.07.2014. Краљево Хероја Маричића 64/1 Спортско удружење 

 
Ватерполо 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17000535 Ватерполо пливачки клуб 
"Краљево" 09.03.1994. Краљево Цара Душана 51 Спортско удружење 

2. 28780966 Удружење педагога физичке 
културе Краљево 27.11.2008. Краљево Карађорђева 247 Спортско удружење 

3. 28812671 Женски ватерполо клуб  
"Kaрановац" 23.04.2015. Краљево IV  краљевачки батаљон 

19 а Спортско удружење 

Пливање 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17000535 Ватерполо пливачки клуб 
"Краљево" 09.03.1994. Краљево Цара Душана 51 Спортско удружење 

2. 28780966 Удружење педагога физичке 
културе Краљево 27.11.2008. Краљево Карађорђева 247 Спортско удружење 

3. 28805390 
Спортски клуб особа са 
инвалидитетом и посебним 
потребама "Световид" 

29.07.2014. Краљево Хероја Маричића 64/1 Спортско удружење 

Рекреативни спорт 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17667289 Спортски клуб за стони 
фудбал "Ибар" 26.12.2006. Краљево Београдска 48 Спортско удружење 

2. 17722689 Спортско рекреативни клуб 
ЈКП Водовод-Краљево 27.02.2008. Краљево 27. марта 2 Спортско удружење 

3. 07237260 Друштво за физичко 
васпитање и рекреацију 07.02.1984. Краљево Олге Јовичић Рите 2 Спортско удружење 
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"Партизан" 
4. 28811659 Гимнастички клуб "Сибокс" 18.03.2015. Краљево Тоше апотекара 12 Спортско удружење 

 
Спортски риболов 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17341707 Клуб спортских риболоваца 
"Ђурђевдан" 24.07.2001. Матарушка 

Бања 
Миломира Ердоглије 2 

Б Спортско удружење 

2. 28772394 Клуб спортских риболоваца 
"Мачак 4 м" 10.01.2012. Краљево Рудничка 12 Спортско удружење 

3. 28773170 Удружење спортских 
риболоваца "Ибар спорт" 08.02.2012. Краљево IV Краљевачког 

батаљона 1 Д Друго 

4. 17554883 Спортски риболовачки клуб 
"Чибуковац" 12.02.2004. Краљево Насеље Браће Пирић 

17 Спортско удружење 

5. 07193351 

Општинска организација  
спортских риболоваца 
"Христифор Перишић-Кићо" 
Краљево 

19.06.1998. Краљево Војводе Степе 25 Спортско удружење 

6. 28777205 Клуб спортских риболоваца 
"Еnterfišing" 17.05.2012. Краљево IV Краљевачког 

Батаљона 31/29 Спортско удружење 

7. 17444433 Спортско-еколошко друштво 
"Женева" - Краљево 30.03.2001. Краљево Карађорђева бб Спортско удружење 

8. 07343213 Организација спортских 
риболоваца "Студеница" 24.01.2003. Ушће Студеничка бб Спортско удружење 

9. 17530526 Клуб спортских риболоваца 
"Жича" 10.12.2003. Жича Зграда месне 

канцеларије Жича Спортско удружење 

10. 17277740 Спортско риболовни клуб 
"Железничар" Краљево 17.09.1998. Краљево Проте Ненадовића 2 Спортско удружење 

 
Орјентинг 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 
1. 7248342 Планинарско- смучарско   15.12.1998. Краљево Вељка Влаховића Спортско удружење 
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друштво "Гвоздац" 31/10 
 
Плес (Спортски и модеран плес) 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17287320 Плесни клуб "Спектар" 
Краљево 27.11.2000. Краљево Др Ђорђа Радића 20 Спортско удружење 

2. 17635832 Плесни клуб "Басилеус" 05.10.2005. Краљево Цара Лазара 67 Спортско удружење 
3. 17440373 Плесни клуб "Калипсо" 20.09.2002. Краљево Хероја Маричића 25/а Спортско удружење 

4. 28780966 Удружење педагога физичке 
културе Краљево 27.11.2008. Краљево Карађорђева 247 Спортско удружење 

5. 17585401 Плесни клуб "Арт" Краљево 18.08.2006. Краљево Хајдук Вељкова 16/6 Спортско удружење 
Куглање 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17209329 Куглашки клуб "Краљево" 
Краљево 08.10.2008. Краљево Доситејева 90/5 Спортско удружење 

2. 07299435 Куглашки клуб "Ибар" 12.01.1998. Краљево 
IV Краљевачки 

батаљон, Атлетски 
стадион бб 

Спортско удружење 

3. 28805390 
Спортски клуб особа са 
инвалидитетом и посебним 
потребама "Световид" 

29.07.2014. Краљево Хероја Маричића 64/1 Спортско удружење 

 
Шах 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17183001 Шах клуб „Железничар“ 
Краљево 19.08.1998. Краљево Хајдук Вељкова 66 Спортско удружење 

2. 07240937 Шаховски клуб "Слога" 25.01.2000. Краљево Цара Лазара 62/37 Спортско удружење 
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Бриџ 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 
1. 17658344   Бриџ клуб "Машинац" 05.05.2006. Краљево Доситејева 19 Спортско удружење 

 
Билијар 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 28799446 Спортски билијар клуб  "Pool 
42" 03.01.2014. Краљево IV Краљевачки 

батаљон 17 Спортско удружење 

 
Преференс 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 28795009 Преферанс клуб „Слога“ 07.08.2013. Краљево др. Зоре Илић 
Обрадовић 35 Спортско удружење 

 
Боћање 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 28805390 
Спортски клуб особа са 
инвалидитетом и посебним 
потребама "Световид" 

29.07.2014. Краљево Хероја Маричића 64/1 Спортско удружење 

 
Бициклизам 
Р.Б. Матични 

број 
Пуно пословно име Датум 

оснивања 
Место Адреса Облик 

организовања 

1. 07101228 Бициклистички клуб 
"Металац" 24.04.1998. Краљево Цара Душана 10 Спортско удружење 

2. 17115316 Планинско бициклистички 
клуб "Чикер" 23.07.1998. Краљево Немањина 5 Спортско удружење 
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3. 28780966 Удружење педагога физичке 
културе Краљево 27.11.2008. Краљево Карађорђева 247 Спортско удружење 

4. 28808950 
Удружење бициклиста и 
планинара Краљевачки 
Екстрим тим 

04.12.2014. Краљево Јовачка 2 Спортско удружење 

 
Бадминтон 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 28805390 
Спортски клуб особа са 
инвалидитетом и посебним 
потребама "Световид" 

29.07.2014. Краљево Хероја Маричића 64/1 Спортско удружење 

 
Голф 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 28770405 Голф клуб "Краљ" 28.10.2011. Краљево IV Краљевачки 
Батаљон 6 Спортско удружење 

 
Кајак – кану 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 
1. 07297777 Кајак клуб "Студеница" 20.07.1998. Ушће 23. новембра 3 Спортско удружење 

2. 07101554 Кајак клуб "Ибар" 23.10.1997. Краљево IV Краљевачки 
Батаљон 4 Спортско удружење 

Спорт особа са инвалидитетом – глуви и наглуви 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 28799764 Спортско друштво глувих и 
наглувих "Шампион КВ" 21.01.2014. Краљево Димитрија Туцовића 

21 Спортско удружење 
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Спорт за све 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17713337 Свебор Дружина Свети Кнез 
Лазар - Краљево 08.08.2007. Краљево Цара Лазара 78/25 Спортско удружење 

 
Олимпијски спортови 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 07298633 Фудбалски клуб "ОФК 
Прогорелица" 13.08.1998. Прогорелица Прогорелица бб Спортско удружење 

 
Неолимпијски спортови (Sport Acord) 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум 
оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17444433 Спортско-еколошко друштво 
"Женева" - Краљево 30.03.2001. Краљево Карађорђева бб Спортско удружење 

 
 
Неолимпијски спортови (остали) 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име    Датум оснивања Место Адреса Облик 
организовања 

1. 17772287 Фитнес клуб "Doctor 
Feelgood" 18.02.2010. Краљево Хајдук Вељкова 85/10 Спортско удружење 

2. 28790902 Мото клуб "Dark 
Riders" 12.04.2013. Тавник Тавник 424 Спортско удружење 

Школски спорт 
Р.Б. Матични 

број 
Пуно пословно име Датум оснивања Место Адреса Облик 

организовања 

1. 17585835 Савез за школски 21.10.2004. Краљево Доситејева 5 Теритријални 
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спорт и олимписко 
васпитање града 
Kраљева 

спортски савез 

 
Мулти спортови 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум оснивања Место Адреса Облик 
организовања 

1. 17713337 
Свебор Дружина 
Свети Кнез Лазар - 
Краљево 

08.08.2007. Краљево Цара Лазара 78/25 Спортско удружење 

 
Све гране спорта 
Р.Б. Матични 

број Пуно пословно име Датум оснивања Место Адреса Облик 
организовања 

1. 7287348 Спортски савез 
Краљева 02.06.1999. Краљево 

Хајдук Вељкова, 
Спортски центар 

"Ибар" 2 
Спортско удружење 

2. 28780206 Спортско друштво 
"Реикон" 12.08.2005. Краљево Карађорђева 247 Спортско удружење 

 
 Према наведеним подацима може се закључити да се највећи број удружења - 64 бави фудбалом, затим борилачким 
вештинама - каратеом -22, кошарком -16, одбојком, риболовом и сл. 
 Процењује се да на територији града Краљева има око 1.500 регистрованих спортиста и око 1.000 рекреативаца, који нису 
регистровани али су чланови неког клуба. Такође, процењује се да на територији града има око 450 регистрованих тренера. 
 



СПОРТСКИ  ЦЕНТАР  ''ИБАР'' КРАЉЕВО 
 

Основна делатност спортског центра „Ибар“ који је основан Одлуком Скупштине 
општине Краљево 1991. године, је управљање и одржавање спортских објеката 
намењених за потребе професионалног и аматерског спорта, физичке културе и 
рекреације, као и за потребе забаве и културе. 

Ради обезбеђења материјално техничких и финансијских услова за спровођење 
основне делатности, Спортски центар „Ибар“ обавља и следеће послове: 

- одржавање хигијене објеката и опреме, техничко одржавање објеката; 
- прикупљање извештаја од спортских клубова, организација и 

удружења о наменском утрошку буџетских средстава намењених за 
суфинансирање спортских клубова; 

- израда планова набавки; 
- рачуноводствени и финансијски послови за спортске клубове и 

спортске савезе; 
- обезбеђивање спортских објеката за потребе манифестација из области 

културе и забаве. 
Пословање Спортског центар „Ибар“ обавља се на основу свих важећих 

законских аката: Закона о раду, Закона о буџетском систему, Закона о облигационим 
односима, Закона о јавним набавкама, Закона о порезу на доходак грађана и свих 
важећих Уредби. 
 

ОБЈЕКТИ  СПОРТСКОГ  ЦЕНТРА  ''ИБАР'' КРАЉЕВО 
Спортски објекти углавном су стари више од 40 годинa, пa jeдвa задовољавају 

нoрмe пojeдиних савезa кадa су у питању клубови – корисници и посетиоци. Oвo сe прe 
свегa однoси нa Стару спортску халу која је центар рада најквалитетнијих и 
најтрофејнијих клубова нашег града. 
           Oд странe oснивачa Града Краљева СЦ "Ибaр" дати су нa oдржавање и 
управљање следећи објекти и терени: 
 

- Стара спортска хала 
- Атлетски стадион ( травнати терен, кугланa, просторије зa два атлетска клуба, 

бокс, кик бокс и  џудо) 
- Градски базен 
- Oтворени спортски терени на обали Ибрa 
- Спортски центар „Магнохром“ 
- Нова спортска хала. 

 

  ПОКРИВЕНИ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 
 

Стара хала спортова 
 

Од како је изграђена 1974. године, Стара хала спортова је  максимално 
коришћена за тренинге, пријатељске, припремне, турнирске и првенствене утакмице 
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кошаркашких, одбојкашких и осталих клубова у свим категоријама и ранговима 
такмичења.  

Спортски центар „Ибар“ је обезбедио услове за несметани рад спортских 
клубова који бесплатно користе Стару халу спортова. Свакодневно се одржавају 
тренинзи у периоду од 07,30 до 23,00 часа.   

Корисници Спортске хале су провели у њој прошле године преко 5.000 часова.   
Спортску халу користи 15 клубова са 25 селекција за своје међународне, 

првенствене, куп и пријатељске сусрете, као и за редовне тренинге. У Спорткој хали се 
организује око 250 званичних сусрета које посети око 100.000 гледалаца.  

Такође, одржи се неколико карате и џудо турнира и хуманитарних концерата. 
 

Нова спортска хала 
 
Решењем Скупштине града Краљева од 2015. године дата је на коришћење 

Спортском центру „Ибар“ Нова Спортска хала.  
У њој су у 2015. години одржани следећи спортски догађаји: у тенису Дејвис 

куп између репрезентација Србије и Хрватске, квалификационе утакмице за првенство 
Европе у рукомету женске репрезетације /две утакмице/ и мушке репрезентације /једна 
утакмица/,као и велики међународни кошаркашки турнир. 

Своје активности почели су да одржавају и Одбојкашки клуб “Рибница“ и 
Кошаркашки клуб „Слога“, а своје захтеве за коришћење у 2016. години послало је још 
20-ак клубова па ће бити врло тешко изаћи свима у сусрет.  

Пословни простор за издавање за сада се  не користи, а канцеларијски  простор 
за  својих 19 радника Спортски центар „Ибар“ користи у Новој хали спортова -13 
радника и Старој хали -6 радника. 

 
 

ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 

Атлетски стадион 
 
Нa Aтлетском стадиону своју редовну активност спроводи стално или повремено 15 
спортских организација и клубова, са преко 8.000 часовa коришћењa. Поред спортских 
организација овај објекат се користи и за друге манифестације од интереса за град. 
Oбјекат ради од 07,00 – 22,00 часова сваког дана у зависности од временских услова. 
   Атлетску стазу за тренинге користе атлетски клубови „Краљево“ и „Карановац“. 
  Травнати терен атлетског стадиона користи неколико школа фудбала и клуб 
америчког фудбала из Краљева за тренинге и утакмице. 
            У делу подтрибинског простора налази се куглана, а остале поросторије користе 
два атлетска клуба, неколико школа фудбала, бокс и кик-бокс клуб и џудо клуб. 
         Куглану у највећој мери користе куглашки клубови „Ибар“ и  „Краљево“, у 
просеку од 500 часова недељно. Поред њих куглану  користе и разне хуманитарне 
организације  за своје активности.. 
 Осим наведених клубова, атлетски стадион  редовно користе и рекреативци. 
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Градски базен 
 

У летњој сезони у периоду од половине јуна до краја августа, Градски базен за 
своје редовне акивности (тренинге, утакмице, школу пливања и такмичења) 
свакодневно  без накнаде користи Пливачки - ватерполо клуб „Краљево“ у периоду од 
08,00 до 11,00 часова и од 18,00 до 21,00 час.   

У међутермину од 11,00 до 18 часова базен  користе грађани, пре свега млађа 
популација, за рекреативне активности. 

Иначе, градски базен је изграђен 1981. године и никада до сада није вршена 
темељна реконструкција „корита“ базена и постројења, што је урађено у 2014. години. 
Корито базена је због дотрајалости било у јако лошем стању, посебно дно, које је у 
неким деловима напукло, па је долазило до великих губитака воде. Претходних година 
пред почетак сезоне је више пута крпљено дно базена, али због дотрајалости и 
оштећења, то више није било могуће, па је морала да се одради комлетна санација 
корита базена. 
 После летње сезоне рада базена и спроведеног поступка јавне набавке, одрађена је 
санација корита базена, заједно са заменом дотрајалих система цеви, чиме је престао 
свакодневни губитак воде. Ова инвестиција је износила око 6 милиона динара. 

У време прошлогодишњих пролећних поплава, дошло је до потапања пумпи и 
мотора на базену, па је вршена њихова репарација и поправка. 

У време летње сезоне на Градском базену ради се редовна хемијска и биолошка 
анализа воде од стране  Завода за јавно здравље. 

Због изузетно неповољних временских услова у 2015. години, на Градском 
базену је остварен минималан број посетилаца. За целу сезону продато је око 18000 
улазница.  

СЦ „Ибар“ је обезбедио бесплатно коришћење базена и за хуманитарне акције. 
 

Отворени спортски терени 
 
СЦ „Ибар“ обезбеђује фунцију и рад отворених спортских терена који се налазе 

на потезу између градског базена и атлетског стадиона и садрже два кошаркашка 
терена, једно дечје игралиште за кошарку и одбојку, један мали терен за баскет, један 
рукометни терен који се користи и за мали фудбал. На овом потезу се налазе и терени 
на обали Ибра. 

Отворене спортске терене користили су школе кошарке и кошаркашки клубови 
за тренинге млађих категорија, као и рекреативци. 

Запослени у СЦ „Ибар“ редовно су обилазили, контролисали и одржавали у 
исправном стању све терене са опремом и реквизитима за несметано обављање 
спортских и рекреативних активности у предвиђеном периоду за коришћење (пролеће, 
лето, јесен). 
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SWOT АНАЛИЗА 
S    Предности 

•  Број спортских организација које раде на 
територији града Краљева 

•  Спортска традиција 
•  Остварени врхунски спортски резултати 
•  Изграђеност система спортских 

такмичења у  оквиру појединих узрасних 
категорија 

•  Искуство у организовању великих 
спортских  приредби и такмичења 

•  Број лиценцираних тренера 
•  Значајан број младих телентованих 

спортиста - Резултати који се остварују у 
оквиру  одређених узрасних категорија 

•  Ажурирана база података о спортским 
организацијама  

•  Рад постојећеих спортских организација 
•  На евиденцији НЗС Краљево постојање 

кадрова са ВСС и ВШС из области спорта 

W   Слабости 

•  Недостатак финансијских средстава 
•  Проблеми недостатка и издавања 

фискултурних сала 
•  Одлив врхунских спортиста и стручњака 

у друге средине 
•  Непостојање базе података о спортистима 
•  Недовољна брига о младим 

перспективним  спортистима 
•  Недостатак одговарајуће инфраструктуре 
•  Значајан број спортских организација је 

пасиван у раду 
• Недостатак  тренера са највишом 

лиценцом 
•  Дотрајала инфраструктура 
•  Непостојање довољног броја реквизита у 

складу са нормативима 
•  Недовољна искоришћеност стручно 

оспособљених кадрова са евиденције НЗС 
Краљева из области спорта 

O  Могућности 

•  Изградња спортске инфраструктуре 
•  Адекватнија прерасподела буџетских 

средстава 
•    Постојање стручно оспособљених 

кадрова са евиденције НЗС Краљева при 
организацији  и функционисању система 
спорта града Краљева 

•  Искоришћене природних потенцијала и 
ресурса у сврху спортско туристичке 
понуде града 

•  Адекватна промоција и популаризација 
спорта, а посебно спорта за све 

•  Стипендирање перспективних  
спортиста 

• Развој рекреативних активности на 
подручју локалних природних ресурса 

• Доступност ЕУ фондова и средстава 
надлежних Министарстава 

• Могућност успостављања ЈПП 
 

T     Претње 

•  Неадекватно вредновање резултата 
спортских организација 

• Неадекватно вредновање стручног рада 
•  Недостатак спонзора и донатора 
•  Недовољан ниво буџетских средстава 
•  Недовољан капацитет хотелског смештаја 

за организовање већих такмичења 
•  Пад интересовања младих за бављење 

спортом 
•  Смањено интересовање грађана за 

праћење спортских догађаја 
•  Учешће спортиста на такмичењу без 

одговарајућег лекарског прегледа 
•  Слаба заинтересованост младих за 

волонтирање 
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ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

Програмом развоја спорта града Краљева  су дефинисане четири приоритетне 
области, а акционим планом су дефинисани како општи тако и посебни циљеви. 

Полазећи од тога да спорт обухвата сваки облик физичке активности која 
доприноси физичкој спремности, добром стању менталног здравља и социјалном 
повезивању (организована или неформална рекреација, такмичарски спорт, 
традиционалне и друге спортске игре), Програмом развоја спорта града Краљева ће 
своје деловање посебно усмерити на следеће приоритете: 

 
1.  Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт; 
2.  Повећање обухвата бављења спортом у свим сегментима стновништва; 
3.  Развој и унапређење врхунског спорта; 
4.  Развој и унапређење спортске инфраструктуре; 
5.  Унапређен однос спорта, туризма и животне средине  

 

 
 

Имплементација Програма  захтева тимски рад и заједничке активности свих 
чинилаца спортског система града Краљева. Да би задатак био успешно обављен, 
потребна су јасна правила и јасно дефинисани носиоци реализације активности 
потребних за реализацију ове стратегије.  
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ПРИОРИТЕТ 1. - РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И 
ШКОЛСКИ СПОРТ 

Анлиза стања            
              За децу и младе физичка активност је природна форма кретања која 

подразумева изазов и уживање засновано на игри. Спорт у свим облицима треба да 
буде појединачно доступан свим младима без дискриминације, чиме се омогућују 
једнаке могућности дечацима и девојчицама, уз уважавање посебних потреба сваког 
старосног узраста. Улога физичких активности у образовању деце, стицању 
моторичких способности, стицању друштвених способности и очувању здравља је 
изузетно битна. При том, добробит детета, без обзира на узраст, увек мора бити 
најважнији циљ. Практично организовање спортских активности је општеприхваћено 
као сврсисходно за децу и омладину и има позитиван утицај на њихов физички, 
ментални, психолошки и друштвени развој. Генерално, спорт се сматра нарочито 
погодном активношћу за физичку и менталну добробит деце и суштински је битан за 
превенцију здравствених проблема. За свестрани развој детета од кључног значаја је 
одговарајуће физичко образовање у школи и бављење ваннаставним спортским 
активностима у школским спортским секцијама и школским спортским друштвима. 
Сви млади треба да добију адекватно физичко образовање и стекну основне спортске 
вештине у оквиру редовног наставног програма или у оквиру ваннаставних 
активности, чиме се омогућава свакодневно бављење спортом. Школе треба да учине 
младима привлачним да своје слободно време проведу на отвореном простору играјући 
различите игре, као и да одговоре на прихватљиве нове трендове у спорту. Квалитет 
физичког образовања и спортске обуке треба да  буде обезбеђен и унапређен кроз 
квалификоване наставнике физичког образовања, уз одговарајуће мере за надзор 
квалитета. Школе би требало да све младе, а посебно оне у завршним разредима 
упознају са локалним спортским клубовима и објектима и да остваре сарадњу са 
локалним спортским клубовима. Млади треба да знају које могућности имају у локалу, 
како могу да наставе да се баве спортом након завршетка школе, те да буду свесни које 
то активности највише воле и које их највише стимулишу. Све школе треба да имају 
неопходну и одговарајућу опрему и објекте за бављење младих физичким 
активностима и спортом. 
           Посебно девојчицама треба обезбедити више могућности да се баве спортом и 
остану у спорту, с тим да ниво и интензитет тренинга и такмичења треба да буде 
адекватан њиховом узрасту и физичком и менталном стању. Због тога треба посебно 
подржати оне спортове у којима се девојчице у значајној мери баве спортом. 

 Школа је идеално место за промоцију спорта и здравог живота, пошто обилује 
одговарајућим високо образованим кадром који може и зна да одговори на захтеве 
стручног и педагошког рада са децом и младима, притом се не мисли само на 
професоре физичког васпитања већ и на психологе, педагоге, односно комплетан 
апарат школства који даје додатни квалитет развоју школског спорта.  

Зато не чуди да је Законом о Основном образовању и васпитању, држава препознала 
значај школског спорта. У њему, у члану 40. стоји: „Ради развоја и практиковања здравог 
начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, о потреби 
неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, 
малолетничке деликвенције, школа у оквиру школског програма, реализује и програм 
школског спорта, којим су обухваћени сви ученици. Школа је дужна да у оквиру програма 
школског спорта, заједно са јединицом локалне самоуправе, организује недељу школског 
спорта најмање једном у току полугодишта. Недеља школског спорта обухвата такмичења 
свих ученика у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика.“ 
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(Закон о основном образовању и васпитању, 2013: 15). Школски спорт тако представља 
проширење и допуну обавезног наставног план и програма. Главни циљ школског спорта 
мора бити физички, интелектуални, морални, социјални и културни развој свих ученика. 
Када су у питању школска спортска такмичења, приоритет су такмичења унутар школа и 
на нивоу града. Потребно је, такође, организовати спортске активности деце за време 
распуста, посебно путем спортских кампова. 

Посебно је значајно предузимање активности које требају да доведу до тога да деца 
не плаћају чланарину у спортским организацијама, или да она буде примерена 
могућностима родитеља. Како би се повећало учешће деце у спорту, национални спортски 
савези треба да обезбеде да спортски клубови уз сениорске екипе обавезно имају и дечје 
екипе. 

У циљу развоја и унапређивања физичког вежбања деце, као и успостављања 
функционалнијег система школских спортских такмичења, неопходно је изградња 
посебних објеката – спортских сала намењених за школски спорт, чиме би створили 
услове за развој школског спорта. Стварањем услова великим делом би задовољили 
интерес заједнице и самог друштва за укључивање што већег броја деце у школске 
спортске активности. 
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SWOT АНАЛИЗА 
S    Предности 

• Постојање Савеза за школски спорт 
града Краљева 

• Едукован кадар за рад са ђачком 
популацијом 

• Постојање одређеног броја 
инфраструктурних објеката на нивоу 
школа и нивоу града  

• Добра сарадња Свеза за школски 
спорт града Краљева са Савезом за 
школски спорт Србије  и Спортског 
савеза града Краљева 

• Постојање  спортских удружења на 
подручју града Краљева 
 
 

W   Слабости 

•  Недостатак школске спортске 
инфраструктуре (фискултурних сала и 
школских терена), 

• Недовољан број школских такмичења на 
годишњем нивоу 

• Недовољна опремљеност школских 
установа за организацију квалитетне 
наставе физичког васпирања 

• Застарелост спортске опреме у школским 
салама 

• Непостојање довољног броја спортских 
реквизита у складу са нормативима 

• Лоше стање отворених спортских терена 
• Недовољна заинтересованост младих за 

такмичарско и рекреативно бављење 
спортом 

• Недовољна информисаност младих о 
значају упражњавања здравих стилова 
живота 

O  Могућности  

• Могућност коришћења доступних 
фондова за реализацију пројеката: 

- Репарације  постојећих и 
изградње неопходних 
школских и спортских 
објеката на нивоу града 

- Набавка нове неопходне 
спортске опреме и реквизита 
за школе у складу са 
нормативима 

• Организација масовнијих школских 
такмичења на нивоу школа и нивоу 
града (школских лига) 

• Укључивање пасивније популације 
ђака (навијача) у школска такмичења 

• Организација едукативних  
школских спортских  кампова  

• Умрежавање и боља  сарадња између 
актера на нивоу града у циљу 
повећања квантитета и квалитета 
школског спорта 

• Увећање финансијских средстава 
намењених школском спорту на 
нивоу града  

T     Претње 

• Пад интересовања младих за бављење  
спортом 

• Немотивисаност наставника физичке 
културе за одржавање спортских секција 
и омасовљење школског спорта 

•  Демографске промене –тренд 
смањивања броја новорођенчади а самим 
тим и  ђака  који се уписује у школе  

• Застарелост школских  спортских 
објеката  

• Непостојање довољног броја  спортских 
реквизита за масовне акције школског 
спорта 
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С обзиром на напред наведено, а разматрајући услове за развој спорта деце, 
омладине укључујући и школски спорт идентификоване у оквиру Стратегије развоја 
града Краљева за период 2015-2020. године, поред добрих услова за развој ове врсте 
спорта уочени су  следећи проблеми: 

-  Недостатак школске спортске инфраструктуре  (фискултурних сала и школских 
терена), 
- Непостојање  фискултурних сала  у  појединим  школама на  градском и сеоском 
подручју, 
- Недовољна опремљеност и застарелост постојећих спортских реквизита по 
школама и предшколским установама, 
- Недовољно је развијен спорт у школама и школска спортска такмичења,  
-Недовољна физичка активност деце предшколског и школског  узраста, 
-Наставу физичког васпитања од првог до четвртог разреде Основних школа не 
спроводе професори физичког васпитања,  
- Недовољно развијене ваннаставне спортске активности у школама, 
- недостатак рекреативно спортске инфраструктуре и програма подстицаја и 
промоције рекреативних активности, 
-Недовољно медијских садржаја о промоцији значаја бављења спортом од 
најранијег узраста. 
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Приоритетна 
област 1 

Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт 

Посебан циљ 
1.1 Унапређен школски спорт 

Мера 
1.1.1 

 

Побољшати инфраструктурне и 
материјално техничке услове за 
реализацију спорта деце, омладине 
и школског спорта 

Мера 
1.1.2 

 

Стварити услове за испуњење 
основних приоритета школског 
спорта: свеобухватност, 
здравствени аспект и 
препознавање талената 

Мера 
1.1.3 

Побољшати стручно педагошки 
рад и унапредити 
институционалну сарадњу у 
оквиру школског спорта. 

 

Посебан циљ 
1.2 

Подстакнуто значајније 
укључивање јединице 
локалне самоуправе у 
реализацију и унапређење 
школског спорта 

Мера 
1.2.1 

Стварање услова за развој 
предшколског и школског спорта 
на нивоу града Краљева  као 
приорит. 

 

Посебан циљ 
1.3 

Унапређење  медиjског 
праћења и промоција 
школског спорта у циљу 
неговања културе 
спортског понашања, фер 
плеја, сарадње, 
толеранције и поштовања 
различитости на 
спортским теренима и 
поред њих 

Мера 
1.3.1 

Популарисање предшколског 
физичког вежбања, школског 
спорта кроз већу медијску  
присутност и истицања јавног 
значаја школског спорт, спортског 
понашања, фер плеја, сарадње, 
толеранције и поштовања 
различитости код деце и младих 
на спортским теренима и поред 
њих 
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ПРИОРИТЕТ 2 - ПОВЕЋАЊЕ ОБУХВАТА БАВЉЕЊА СПОРТОМ У СВИМ 
СЕГМЕНТИМА СТНОВНИШТВА 

 

Анализа стања 
 Рекреативни спорт или спорт за све, је област која обухвата бављење 

спортским активностима ради одмора и релаксације, унапређење здравља или 
сопствених резултата, а намењен је свима без обзира на узраст, пол, физичке или 
менталне способности. 
Програми рекреације се разликују од програма такмичарског спорта, пре свега, на 
ефектима који су циљно усмерени на очување и унапређење здравља становништва, 
без обзира на њихову старосну доб. 

Редовна физичка активност је основа за очување и унапређење здравља 
становништва, промоција здравих стилова живота и пружање могућности свим 
грађанима да се баве спортским активностима. Право на бављење спортом је 
универзално право свих којима кретање, вежбање, игра или такмичење у слободном 
времену представљају задовољство. Економска криза и време транзиције довело је до 
смањеног броја организованог рекреативног спорта осим периодичних активности 
синдикалних организација појединих фирми или пропагандно манифестационог типа 
такмичења.  

Рекреативне садржаје у Краљеву нуде: Спортски клубови и удружења, 
теретане, Спортски клубови  који се баве  фитнесом и аеробиком,  као и поједини 
клубови кроз пружање могућности ветеранима да наставе да се баве спортом. Када је у 
питању спорт за све посебно треба нагласити да су међу најзаступљенијим облицима 
рекреативних активности индивидуалне и самостално изабране активности које се 
реализују на улици, између блокова зграда или на отвореним и доступним теренима и 
спортским објектима. 

   Према досадашњим научним сазнањима спорт и спортска рекреација имају 
значајну улогу за особе са инвалидитетом, пре свега у процесу рехабилитације и 
ресоцијализације као и остваривања резултата у спортским такмичењима. Ове 
активности треба проводити од најраније младости или од времена настанка 
инвалидитета јер утичу на очување и јачање психо – физичког и општег здравља.  
              Према подацима Светске здравствене организације (WHO) чак 10% светског 
становништва чине особе са инвалидитетом. Расположиви подаци показују да слична 
структура важи и за наш град. Не постоји база података о особама са инвалидитетом 
које се баве спортским активностима на нивоу града. Поготово нема ажурираних 
података о врстама и степену инвалидитета, о полној и старосној структури тих особа. 
Према подацима Републичког завода за статистику, на територији града Краљева има 
10.975 особа са инвалидитетом, од чега је 4.582 мушкараца и 6.393 жена. Највећи број 
особа са инвалидитетом – 6.443 има проблем са ходом (пењањем уз степеницем), 5.014 
са видом, 2.776 са слухом, 1.815 са памћењем (концентрацијом), 1.681 са 
самосталношћу и 1.100 са комуникацијом. Међутим, не постоје подаци о броју особа 
са инвалидитетом који се баве неким спортом. 

Организовано бављење спортом особа са инвалидитетом у Краљеву  је у 
изузетно лошем стању, а узроци томе су многобројни. Постоје повремени сусрети или 
дружења рекреативног такмичења (у фудбалу, одбојци, шаху, риболову, стоном тенису 
и сл), али се не може говорити о организованом раду. Организоване активности су 
првенствено у облику повремених такмичења манифестационог карактера, а реализују 
се са великим потешкоћама. У Краљеву постоје 2 спортска клуба за ОСИ: СК особа са 
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инвалидидтетом и посебним потребама ''Световид'' који се бави атлетиком, фудбалом, 
кошарком, одбојком, рукометом, скијањем, стрељаштвом, тенисом, стоним тенисом, 
пливањем, куглањем, боћањем и бадминтоном  и Спортско друштво глувих и наглувих 
"Шампион КВ", а такмиче се преко својих Савеза.  

 Неприступачан прилаз спортским објектима особама са инвалидитетом које 
користе техничка помагала  отежава њихово бављење спортом. Једини спортски 
објекат  адаптиран за приступ особа са инвалидитетом је Хала спортова Спортског 
центра Краљева. 

SWOT АНАЛИЗА 
S    Предности 

• Постојање отворених спортских терена 
на јавним просторима на градском, 
приградском и сеоском подручју 

• постојање специјализованих спортских 
објеката (хала, теретана, отвореног 
базена и сл) 

• Постојање природних ресурса  планина 
Гоч, Столови, Рудно, бања (Матарушка 
и Богутовачка), реке Ибар и Западна 
Морава  

• Постојање обележених планинарских и 
бициклистичких стаза 

• Постојање спортско рекреативних 
капацитета на подручју планине Гоч 

• Постојање великог броја спортских 
удружења  

W   Слабости 

• Недовољна искоришћеност природних ресурса у 
области спортско рекреативног туризма 

• Непостојање довољног броја специјализованих 
спортских објеката  на отвореном у оквиру 
отворених спортских терена 

• Мала заинтересованост грађана за редовно 
обављање рекреативних активности 

•    Недовољан број термина за рекреацију  у 
оквиру постијећих затворених спортских 
објеката 

• Недовољно анимирање и подстицање ОСИ 
• неадекватан прилаза спортским објектима за 

особа са инвалидитетом који користе стручна 
помагала 

• Непоседовање прилагођених реквизита за 
поједине спортске дисциплине 

• Недовољна  сарадња са  осталим спортским 
удружењима у земљи и шире 

O  Могућности  
• Могућност коришћења доступних 

фондова за Изградњу спортско 
рекреативних садржаја Гоч, Столови, 
Рудно, бања (Матарушка и 
Богутовачка), реке Ибар и Западна 
Морава 

• Оснивање и организација гранске 
градске асоцијације спорта за све 

• Укључивања већег броја грађана у 
спортско рекреативне садржаје које нуде 
СЦ Ибар, Спортски савез  и спортске 
организације 

• Едукације одређеног броја спортских 
стручњака ка специјализацији из 
области спортске рекреације 

• Анимирање и подстицање ОСИ 
• Изградња већег боја  прилаза спортским 

објектима за особа са инвалидитетом 
који користе стручна помагала 

• Обезбеђење прилагођених реквизита за 
поједине спортске дисциплине 

• Повећана  сарадња са  осталим 
спортским удружењима у земљи и 
шире. 

T     Претње 

• Неоснивање  гранске градске асоцијације у 
области спортске рекреације 

•    Незаинтересованост грађана за сталном и 
организованом рекреацијом 

• Недовољна обавештеност грађана о значају 
бављења рекреативним спортом 

• Недовљна заинетресованост ОСИ да 
постану учесници рекреативних и 
спортских активности 
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На основу наведеног у приоритетној области која се односи повећање обухвата 
бављења спортом у свим сегментима стновништва, идентификовани су следећи 
кључни проблеми: 

• Недовољна медијска популаризација рекреативног спорта, 
• Недовољан број стручно оспособљених кадрова за област рекреације, 
• Недовољна искоришћеност природних ресурса у области спортско рекреативног 

туризма, 
• Мала заинтересованост грађана за редовно обављање рекреативних активности, 
• Непостојање довољног броја бициклистичких стаза, трим стаза и теретана на 

отвореном у оквиру отворених спортских терена,  
• Непостојање гранске градске асоцијације у области спортске асоцијасције,   
• Недовољан број термина у оквиру постијећих затворених спортских објеката, 
• Недовољно анимирање и подстицање ОСИ за бављење спортом, 
• Недовољна помоћ стручних лица и волонтера за ОСИ, 
• Неадекватан прилаза спортским објектима за особе са инвалидитетом који 

користе стручна помагала, 
• Непоседовање прилагођених реквизита за поједине спортске дисциплине, 
• Недовољна  сарадња са  осталим спортским удружењима у земљи и шире. 

Кроз реализовање рекреативних програма остварили би бројне користи: 
унапређење индивидуалне здравствене заштите, посебно борбе против растућег 
проблема гојазности; унапређење здравља, превенције болести и рехабилитације; 
спречавање антисоцијалног понашања; омогућавање што дуже радне ангажованости и 
развоја радних способности; повећање индивидуалних и колективних способности. 
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Приоритетна 
област 2 

Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима становништа 
посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом 

Посебан циљ 
2.1 

Подстакнута и ојачана 
свест о важности редовне 
физичке активности  

Мера 
2.1.1 

Медијска популаризација 
масовног спорта 

Мера 
2.1.2 

Организовани спортско 
рекеативни садржаји на 
територији града 

 

Посебан циљ 
2.2 

Побољшани материјално 
технички услови у циљу 
доступности свим 
грађанима да се баве 
спортом  

Мера 
2.2.1 

Изградња , реконструкција , 
адаптација и санација отворених и 
затворених објеката за   
рекреацију грађана 

  

Посебан циљ 
2.3 

Унапређење квалитета 
спортско рекреативних 
програма који промовишу 
и унапређују здравље свих 
становника у граду 
Краљеву  

Мера 
2.3.1 

Обезбеђивање услова за 
квалитетно спровођење спортско 
рекреативних програма 

Мера 
2.3.2 

Спровођење спортско 
рекреативних програма који 
промовишу и унапређују здравље 
код свих становника 

 
Посебан циљ 
2.4 

Унапређена сарадња 
спортске рекреације са 
школским спортом, 
врхунским спортом, 
спортом у војсци и 
полицији,  радничким 
спортом,  спортом на 
селу, у циљу повећања 
обухвата бављења 
спортом у свим 
сегментима 
становништва посебно 
деце, младих, жена, 
особа са 
инвалидитетом (ОСИ) 

Мера 
2.4.1 

Обједињавање активности спортске 
рекреације и школског 
спорта,врхунског спорта,спорта у 
војсци,радничког спорта и спорта на 
селу у оквиру територијалних 
спортских савеза, у циљу повећања 
обухвата бављења спортом у свим 
сегментима становништва, посебно 
деце, младих, жена,ОСИ и старих 

Мера 
2.4.2 

Унапређени услови за масовно учешће 
особа са инвалидитетом (ОСИ) у 
спортским активностима   

Мера 
2.4.3 

Успостављена сарадња са волонтерима 
који су заинтересовани за помоћ у раду 
са особама  са инвалидитетом (ОСИ) 

Мера 
2.4.4 

Анимирање особама  са инвалидитетом  
за учествовањем на манифестацијама у 
граду, спортским такмичењима  
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ПРИОРИТЕТ 3 - УНАПРЕЂЕЊЕ  ВРХУНСКОГ  СПОРТА  НА ТЕРИТОРИЈА  
ГРАДА  КРАЉЕВА 

Анализа стања 
       Врхунски спорт је област која обухвата спортске активности које за резултат имају 
изузетне (врхунске) резултате и спортске квалитете. 
      Циљ врхунског спорта на територији града Краљева је да се препознају 
најталентованији спортисти града Краљева, да се повежу наука и пракса ради 
постизања врхунских спортских резултата и да се талентима и већ рангираним 
врхунским спортистима омогући несметан развој и напредак у свим узрасним 
категоријама и као последицу има боље позиционирање града Краљева на националној 
и међународној спортској сцени. 
        Бављење спортом  на највишем нивоу биће подржано и подстакнуто на 
одговарајуће начине, у сарадњи са релевантним спортским организацијама. Подршка 
треба да покрива подручја као што су: препознавање талента и саветовање; пружање 
одговарајућих услова; развој бриге и подршке кроз спортску медицину и спортску 
науку; охрабривање тренирања уз примену научних метода; едукација за тренере и 
друге лидерске функције; помоћ клубовима у обезбеђивању постојања одговарајућих 
структура и такмичарских екипа. 
      Партнерство између јавних власти, спортских организација и привреде је неопходно да 
би се обезбедио хармоничан и интегрисан развој спорта и обезбедило постизање 
врхунских спортских резултата. 

Тренутно у граду Краљеву највиши ранг такмичења у лигашким спортовима 
имају одбојкаши „Рибнице“, а затим кошаркаши „Слоге“, ватерполисти и рукометаши 
„Металца“ који су у другој лиги. Фудбал је у врло незавидној ситуацији и дуги низ 
година стагнира или назадује. 

Појединачни спортови су показали виталност и боре се са великим недаћама, а 
врхунске резултате постижу пре свега бициклисти „Металца“ (врховни резултати у 
земљи и иностранству, а велика је вероватноћа да ће неко од садашњих чланова бити и 
део Олимпијског тима у Риу 2016. године). Такође, треба поменути и кајакаше и 
борилачке спортове (кик бокс и бокс) који су забележили врхунске резултате у 
претходном периоду. 
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SWOT АНАЛИЗА 
S    Предности 

 
• Значајан број спортских клубова који 

остварују значајне спортске резултате 
• Остварени врхунски спортски 

резултати 
• Искуство у организовању великих 

спортских  приредби и такмичења ( 
националних првенстава ,утакмице 
репрезентација Србије, балканска 
првенства у пливању,европска 
такмичења у мотокросу, светска лига 
у ватерполу) 

•  Постојање лиценцираних тренера са 
највишим лиценцама гранских савеза 

• Организација едукативних семинара 
са најеминентнијим предавачима из 
области спорта 

• Значајан број младих телентованих 
спортиста  

 

W   Слабости 

•  Недостатак врхунских спортских 
стручњака  са искуством  

• Недостатак савремене спортске  опреме и 
реквизита 

• Недовољна  подршка  спортисте ка 
постизању врхунског резултата 

• Непостојање категоризације спортиста 
• Непостојање категоризације спортских 

стручњака 
• Непостојање фонда за стипендирање  

младих талентованих спортиста 
• Непостојање савремене дијагностичке 

спортске амбуланте. 
 

 

O  Могућности  

•  Формирање фонда за младе 
талентоване спортисте 

• Набавка савремених спортских 
реквизита и помагала 

• Израда категоризације спортиста 
• Израда категоризације спортских 

стручњака 
• Формирање савремене 

дијагностичко спортске амбуланте у 
граду  

• Потписивање споразума са 
акредитованим високошколским 
установама у области сталне 
едукације спортских стручњака 

T     Претње 

•  Одлазак младих и перспективних 
спортиста у друге средине због 
неадекватних услова . 

• Одлазак перспективних спортских 
стручњака у друге средине због бољих 
услова  

• Неформирање фонда за стипендирање 
младих талентованих спортиста 

• Лоша привредна клима 
• Непостојање стимулације привредника 

 

На основу наведеног идентификовани су следећи проблеми у оквиру приоритетне 
области унапређења и развоја врхунског спорта: 

- Недостатак врхунских спортских стручњака, 
-  Недостатак савремене спортске  опреме и реквизита,  
- Недовољна  подршка  спортисте ка постизању врхунског резултата, 
- Непостојање категоризације спортиста, 
- Непостојање категоризације спортских стручњака, 
- Непостојање фонда за стипендирање  младих талентованих спортиста. 
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Приоритетна 
област 3 

Унапређење врхунског спорта на територији града Краљева 

Посебан 
циљ 3.1 

Подизање капацитета стручног 
рада у области врхунског спорта 

Мера 
3.1.1 

Развијање система подршке за 
унапређење  и праћење 
људских ресурса у врхунском 
спорту на територији града 
Краљева   

    
Посебан 
циљ 3.2 

Стварање  и унапређење услова 
за постизање  врхунског 
спортског  резултата 

Мера 
3.2.1 

Повећати улагање у развој 
спорта млађих категорија као 
базе врхунског спорта 

Мера 
3.2.2 

Повећати улагање у опремање 
постојећих спортских објеката 
савременом спортском 
опремом и реквизитима 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4 – РАЗВОЈ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Анализа стања 
Спортска  инфрастуктура  веома  важан сегмент у области спорта.  Без 

спортских објекта је немогуће било шта радити у спорту а са друге стране обезбеђење 
овог услова захтева издвајање великих материјалних средстава. Спортски објекат у 
техничко-архитектонском смислу подразумева све просторе и површине отвореног или 
затвореног грађевинског облика,  који је намењен спровођењу различитих активности – 
тренирању, такмичењу, рекреативном вежбању, забави (укључујући и пратеће 
активности, помоћне просторије, гледалиште и друго). 

Позивајући се на Националну стратегију развоја спорта у Србији направљена је 
генерална класификација спортских објеката:  
-  Школски спортски објекти (фискултурне сале и отворени спортски терени),   
-  Спортски центри (комплекси затворених и отворених спортских терена), 
- Специјални спортски објекти (покривају потребе једног спорта, нпр. фудбалски 
   стадион, разни отворени спортски терени...), 
-  Адаптирани простори за вежбање. 
 
На територији града Краљева постоје  следећи спортски објекти који су приказани у 
доле наведеној табели: 
 

Назив објекта Тип објекта 
отворен/затворен 

Број 
објеката 

Својина 

Атлетски  стадион отврен 1 Град,Спортски 
центар Ибар 

Спортска хала затворен 2 Град, Спортски 
центар Ибар 

Базен 

отворен 1 Град, Спортски 
центар Ибар 

отворен 2 приватан 

Куглана затворен 1 Град, Спортски 
центар Ибар 

Мини пич терен отворен 2 
ОШ Браћа 

Вилотијевић и ОШ 
у Сирчи 

Фудбалски терени 

отворен фудбалски 
терен са 

природном травом 
1 ФК Слога 

отворен фудбалски 
терен са 

природном травом 
Магнохром 

1 Град, Спортски 
центар Ибар 

   

Тениски терени отворена 9 3 својина града , 6 
приватна својина 

затворени 5 1 својина града, 
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4 приватна својина 

Стаза за мото крос отворен 1 приватна својина 

Отворен  терен за мале 
спортове(школски,градски) отворен 73 

12 својина града, 61 
ОШ и Средње 

школе 
Отворена фудбалска 

игралишта отворен 40 Јавна својина 

Балон сала затворен 6 Приватна својина 

Фискултурне сале затворене 18 Јавна својина 

Обележене планинарске 
бициклистичке стазе отворен 4 Град 

Обележене стазе за 
планинарење отворен 6 Јавна својина 

Ски стазе отворен 2 Град 

Стаза за мото спорт Берановац отворен 1 Јавна својина 
/Војска Србије 

Стазе за кајак  отворен 2 Јавна 
својина/Србијаводе 

Спортски аеродром отворен 1 Аеро клуб 

Стрелишта 1 отворено и 1 
затворено 2 Јавна својина 

 
 
Р.Б.  

ШКОЛА 

БРОЈ 

ОБЈЕКАТА 

СВОЈИНА 

Отворени 
терени 

Фискултурне 
сале 

1. Гимназија         2 1 1 јавна својина 

2. Економско-трговинска  заједничко са Гимназијом јавна својина 

3. Медицинска            /1 1 јавна својина 

4. ЕСТС “Никола Тесла            /1 1 јавна својина 

5. Уметничка /                                / јавна својина 

6. Музичка /                                / јавна својина 

7. Машинско-техничка 2 1 јавна својина 

8. Шумарска           2   1 1 јавна својина 

9. Пољопривредно-хемијска 1                                 / јавна својина 
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10. ОШ „Стефан Немања“           5 / / јавна својина 

11. ОШ “Светозар Марковић” 2 1 јавна својина 

12. ОШ “Димитрије Туцовић“” 2 / јавна својина 

13. ОШ “Милунка Савић” 4             / јавна својина 

14. ОШ “Браћа Вилотијевић” 2            / јавна својина 

15. ОШ “Јован Дучић” 2           / јавна својина 

16. ОШ “Драган Ђоковић Уча”  5 1 јавна својина 

17. ОШ “Драган Маринковић” 2 / јавна својина 

18. ОШ “Доситеј Обрадовић” 3 1 јавна својина 

19. ОШ “Бранко Радичевић“ 2 / јавна својина 

20. ОШ “Свети Сава” 3 1 јавна својина 

21. ОШ “Вук Караџић” / 1 јавна својина 

22. ОШ “Јово Курсула” 2 1 јавна својина 

23. ОШ “IV краљевачки батаљон” / 1 јавна својина 

24. ОШ “Јован Цвијић” 2 1 јавна својина 

25. ОШ"Живан Маричић" Жича 1 / јавна својина 

26. ОШ"Ђура Јакшић" 6 1 јавна својина 

27. ОШ „Петар Николић“ 3 1 јавна својина 

28. ОШ  „Олга Милутиновић“ 1 / јавна својина 

29.  ОШ „Чибуковачки партизани“  2 1 јавна својина 

30.  ШОСО „Иво Лола Рибар“ 1 / јавна својина 

31. ОШ ,,Милун Ивановић“ Ушће 4 2 јавна својина 

 УКУПНО: 61 18  

 
 У току преходног периода у граду Краљеву је изграђена спортска хала са око 3.500 

места, што је граду омогућило организацију великог броја спортских догађаја, међу 
којима је Дејвис и FED куп и сл. Изградњом ове хале сторени су и услови за развој 
професионалног спорта (посебно за рукометаше, кошаркаше, одбојкаше). Град 
Краљево такође има и значајног искуства у организацији и других спортских догађаја – 

http://www.mpn.gov.rs/adresar/prikazi.php?vrsta=os&ustanova=115
http://www.mpn.gov.rs/adresar/prikazi.php?vrsta=os&ustanova=113
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на кајак стазама на Магличу и Ушћу у периоду од 2010 – 2012. године одржана су 2 
европска првенства (за јуниоре и сениоре) и један светски куп. 

Међутим Краљево има веома успешне спортисте – ватерполисте, који имају 
значајне проблеме са тренингом посебно у зимском периоду, због недостатка 
затвореног базена, што је један од инфраструктурних приоритета града Краљева, не 
само у погледу развоја овог вида спорта већ и у циљу стварања услова за рекреативно 
бављење воденим спортовима свих становника града. 

   Као најважнија питања приликом решења проблема спортских објеката, намећу се 
планирање, евиденција, одржавање, изградња, управљање и коришћење. 
          Планирање изградње спортских објеката мора да одговара захтевима развоја 
спорта, усклађеног са плановима развоја и изградње града Краљева (ГУП). Спортски 
клубови и савези би требало да подстичу и предлажу изградњу спортских објеката и да 
сугеришу на приоритете локалној самоуправи. Планови изградње би требало да буду 
сачињени уз консултације са компетентним стручњацима (архитектама, инжењерима, 
дизајнерима, лекарима, спортским организацијама и др). Грађевинске планове требало 
би засновати на актуелним и будућим потребама за упражњавањем спортских 
активности, узимајући у обзир тренд прираштаја становништва, социјално-економски 
тренд и промене у социо-културном окружењу.  

Спортске дворане, терени и пливалишта морају бити лако доступни 
корисницима свих доба, без обзира на стање њиховог здравља (на пример особама са 
инвалидитетом или старијим) и доступни током свих годишњих доба, као и да буду 
смештени у подручјима која подстичу побољшање здравља. При одабиру места и 
начина изградње затворених спортских објеката треба узети у обзир дугорочне потребе 
у погледу коришћења и одржавања објеката.  

Категоризација спортских објеката је од изузетног значаја кад је у питању 
израда Програма развоја спорта. На подручију града Краљева можемо пронаћи велики 
број спортских објеката разних намена. Приликом категоризације спортских објеката 
важно је да се стриктно дефинишу следеће категорије:  
1. Капитални објекти од интереса за град,  
2. Капитални објекти од интереса за развој врхунског  спорта, 
3. Објекти од интереса за развој одређеног спорта или групе спортова (поливалентни 
објекти), 
4. Објекти од интереса за клубове. 

У складу са категоризацијом објеката, решавањем имовинско-правних односа и 
применом нових законских решења дошло би се до могућности лакшег решавања 
потреба спортских организација за испуњење својих планова тренажног рада и 
такмичења. На основу стратешког опредељења локалне самоуправе, поједине спортске 
организације би требало да добију право на коришћење спортских објеката без 
надокнаде, а трошкове закупа би сносила локална самоправа на основу разрађених 
критеријума.  

Управљање, одржавање и коришћење спортских објеката је веома важан 
сегмент у спорту и то питање је неопходно решити у најкраћем могућем року на 
основу законске регулативе. Тренутно у граду  Краљеву већина спортских објеката је у 
власништву локалне самоуправе, а њен држалац су основне и средње школе и СЦ 
„Ибар“ Краљево.  
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SWOT АНАЛИЗА 
S    Предности 

• Постојање инфраструктурних 
објеката на нивоу града 

• Постојање установе која брине о 
спортским објектима на нивоу града 

• Изграђена инфраструктура 
испуњавастандарде прописане за 
организовање спортских 
манифестација 

• Усвојен Генерални  урбанистички 
план града 

• Постојање обележених 
планинарских и бициклистичких 
стаза 
 

W   Слабости 

• Недостатак затвореног базена 
• Спортска инфраструктура у дотрајалом и 

руинираном стању (Атлетски стадион, 
отворени спортски терени, фискултурне 
сале и сл) 

• Недостатак специјализованих спортских 
објеката (скејт парк, клизалиште, теретана 
на отвореном, бициклистичких стаза, 
стаза здравља и сл) 

• Недостатак савремених ски лифтова 
• Недостатак спортских објеката у Дечијем 

одмаралишту Гоч 
• Нерешени имовинско правни односи код 

појединих објеката 
• Непостојање категоризавије спортских 

објеката 
• Недовољно издвајање буџетских 

средстава за одржавање спортских 
објеката  

• Већина објеката је технички и технолошки 
застарела што узрокује велике трошкове  
одржавања 

• Постојећи ресурси се не користе на 
функционалан и плански начин,  

 
O  Могућности  

•  Могућност коришћења доступних 
фондова за изградњу спортске 
инфраструктуре 

• Боља  искоришћеност природних 
ресурса  у смислу развоја спорта 
 

T     Претње 

• Постојање савремених и изградња нових 
инфраструктурних објеката у оближњим 
градовима  

• Недостатак политичке подршке  

 
Дугогодишње одсуство планског улагања у спортске објекте створило је низ проблема 
који се у најкраћем могу свести на следеће:  
-  Недостатак базичне евиденције спортских објеката са свим неопходним подацима,  
-  Изузетно мала улагања у спортску инфраструктуру,  
-  Недостатак савремених спортских објеката,  
-  Већина објеката је технички и технолошки застарела што узрокује велике трошкове  
одржавања, 
- Недовољна средства предвиђена буџетом за одржавање спортских објеката и 
- Постојећи ресурси се не користе на функционалан и плански начин. 
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Приоритетна 
област 4 

Развој спортске инфраструктуре 

Посебан циљ 
4.1 

Успоставњена база 
података постојећег стање 
спортске инфраструктуре 

Мера 
4.1.1 

Истраживање о стању спортске 
инфраструктуре у граду Краљеву 

Мера 
4.1.2 

Категоризација спортских 
објеката 

 
Посебан циљ 
4.2 

Системски планирана 
реконструисана и 
изграђена спортска 
инфраструктура 

Мера 
4.2.1 

Израда и спровођење плана 
изградње и реконструкције  
спортских објеката у граду 
Краљеву 

Мера 
4.2.2 

Изградња спортских објеката 
идентификованих Стратегијм 
развија и планским документима  
града Краљева 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5 - УНАПРЕЂЕН ОДНОС СПОРТА, ТУРИЗМА И 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Анализа стања 

        Спорт и туризам су области које могу у узајамном односу да допринесу развоју и 
имиџу не само локалне заједнице, већ и целокупном развоју и промоцији спортско 
рекреативних програма код шире популације. 
      Туризам и спорт су међусобно повезани и комплементарни, и у стратешким 
документима општина, градова и република треба да заузимају важно место, посебно у 
планирању самоодрживих мера за даљи развој спорта. 
      Спорт - као професионална, аматерска и рекреативна активност - обухвата значајан 
број оних који путују да би играли и такмичили се у различитим дестинацијама и 
земљама. У међународним оквирима, најважнији спортски догађаји,  као што су 
Олимпијске игре и шампионати постали су сами за себе моћне туристичке атракције - 
дајући веома позитиван допринос туристичком имиџу дестинације домаћина. 
     Изузетно је важно подстицати и промовисати спортски туризам јер се на тај начин 
стимулише инвестиције у инфраструктурне пројекте као што су путеви, стадиони, 
спортски комплекси, хотели и ресторани - пројекте од којих користи имају и локално 
становништво и посетиоци који долазе да их користе. А када је једном постављена 
инфраструктура, ове две узајамно корисне гране, туризам и спорт, постају мотор 
одрживог привредног раста, отварања радних места и стварања прихода. 
     Туризам је један од значајних потенцијала града Краљева јер располаже значајним 
туристичким ресурсима: богато културно историјско наслеђе, природни термални и 
термоминерални извори погодни за развој бањског туризма, очувана природна 
средина, значајне спортско рекреативне и културне манифестације, услови за развој 
сеоског туризма.  Могућности са којима град располаже само су делимично 
искорићене.  
Добрим планирањем и развојем туристичке инфраструктуре,  ревитализацијом бањског 
комплекса Матарушке и Богутовачке Бање, подстицајем инвестиција у области 
туризма, дефинисањем туристичког производа града Краљева и развојем и промоцијом 
регионалне туристичке понуде град Краљево може постати један од важних центара 
континенталног туризма у Србији.  Краљево је град за лежерни одмор, одмор у духу 
опоравка, спорских активности, традиције и културе, зачињен богатом и разноврсном 
кухињом. 
  Гоч – спортско рекреативан комплекс - На територији града Краљева, на 
локалитету Добра Вода (на 920 метара надморске висине) основан и изграђен "Центар 
за одмор и рекреацију деце", данашње Дечје одмаралиште "Гоч".  
На Гочу се поред зимовања и летовања организују и припреме спортиста - 
одбојкашких, кошаркашких, рукометних, тениских, гимнастичких, карате и фудбалски 
спортских екипа. Спортским екипама је на располагању спортска балон хала површине 
1000м², као и три одбојкашка, рукометни (мини фудбалски), кошаркашки, тениски 
терен и теретана. Ова покривена сала је димензија 49x22м    
(димензије рукометног терена ) и опремљена је свим потребним спортским 
реквизитима и таретаном. У њој се могу одржавати тренинзи одбојкашких, 
кошаркашких, рукометних и фудбалских екипа. Хала има модеран систем осветљења, 
вентилације и грејања, а израђене су и мини трибине. 
Постоји традиција организације летњих одбојкашких кампова /Дејан Брђевић/ уз 
долазак спортиста из целе земље. Такође, у одмаралишту се организују бројни 
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спортски кампови: кошаркашки, рукометни, фудбалски камп и висинске припреме 
спортиста. 
Прави заљубљеници у планине Гоч посећују и у летњем периоду, када природа буја и 
доминира зелена боја. Љубитељи активног одмора имају избор од пет маркираних 
стаза здравља.  Стазе су обележене различитим бојама: жутом, зеленом, браон, плавом 
и црвеном, а сортиране су по ефективној тежини. 
Смучарски дом на Гочу је идеална почетна тачка за љубитеље планинског бициклизма. 
Бајкерима се пружа неисцрпан избор разних стаза и планинских путева.    За  
такмичарски расположене  постоји  кружна бициклистичка стазу са стартом/циљем 
испред Смучарског дома, на којој су одржаване трке за шампионат Србије у 
планинском бициклизму. 
Ски стазе - за сада постоји једна такмичарска стаза, дуга 1500м а широка 40м. Разлика 
у надморској висини од њеног подножја до врха је 360м. Стазу прати успињача – 
седежница - корпара са 100 седишта. Међутим, ова успињача се налази у потпуно 
дотрајалом стању и више није за употребу из безбедносних разлога.  Осим ове велике 
такмичарске стазе, постоји и мања, рекреативна стаза, која располаже лифтом са 
хватаљкама који због своје нефункционалности отежава услове за масовније 
коришћење стазе. Ове две стазе су погодне за млађи узраст и слабије скијаше. Стаза је 
осветљена и оспособљена за ноћно скијање у времену од 19 до 22h. 
Планина Столови налази се на двадесетак километра од центра града Краљева и 
представља подручје  нетакнуте природе, неоптерећене урбанизацијом и представља 
праву оазу за одмор и рекреацију. На подрују ове планине уочене   су бројне ретке 
врсте биљака и животиња. Једна од посебних атракција је крдо дивљих коња које ово 
подручје насељавају већ више деценија. Друга природна реткост су дивљи нарциси, 
који у пролеће преплаве обронке ове планине. Такође, подручје је станиште аутохтоног 
ибарског јоргована и бројних других природних добара. 
Локална планинарска и бициклистичка друштва на подручју ове планине организују 
планинарске, пешачке и бициклистичке туре. Такође у мају сваке године организује се 
манифестација под називом Нарцисима у походе. Све ове активности чине појединачне 
специјализоване туристичке понуде, међу којима нема координације, нити заједничког 
деловања. 
Рудно се налази у границама парка природе "Голија" и резервата биосфере "ГОЛИЈА – 
СТУДЕНИЦА" – јединог резервата биосфере, као један од центара овог парка.  
Рудно нуди бројне могућности за садржајан, активан одмор, који, у зависности од доба 
године, може да буде испуњен риболовом, ловом, скијањем, сакупљањем лековитог 
биља и шумских плодова, вожњом бицикла, припремањем хране и зимнице заједно са 
домаћинима, печењем ракије...  
Посетиоцима Рудна нуде се многе могућности за планинарење. Планинарске стазе 
воде кроз смрчеве, јелове, букове, борове шуме и ливаде. Стазе су видно обележене и 
мапиране. Стазе су различитих дужина и свака стаза има своју боју.  
Екстремни спортови – један од екстремних спортова за који је погодан овај терен је 
параглајдинг. Најбољи локалитет за скок је Студеница и засеок Бзовик (Рудно). У 
кањонима Изубре и Врела постоје изузетни услови за кањонинг.  
Лов – Рудно је ловно подручје које се састоји од отвореног дела ловишта. На овом 
простору живе срне, дивље свиње, медведи, вукови, лисице, куне, зечеви и многе друге 
врсте ловне дивљачи. Најразноврснији терени за лов су локалитети Дивана, Гладница, 
Никољача, Бзовик, Срњача. За лов на овом подручју могу се ангажовати обучени 
водичи кроз природу и изнајмити њихови ловачки пси. Риболов – на подручју Рудна 
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извиру две планинске реке Бревина и Врело а треће Изубра протиче кроз територију 
села. Све три реке, богате су поточном пастрмком и речним раком. На све три реке 
дозвољен је риболов на мушичарски прибор уз дневну или годишњу дозволу.  
Матарушка и Богутовачка Бања - Матарушка Бања се налази у централном делу 
Србије, на десној обали реке Ибар, окружена падинама планина Столови и Чемерно. 
Извори минералне воде, температуре 42-51°C, садрже доста сумпора (25мг/л). Лечење 
се обавља у Природном лечилишту „Матарушка и Богутовачка Бања“ и Специјалној 
болници за рехабилитацију „Агенс“. Поред лечења, Матарушка Бања пружа услове за 
припреме спортиста будући да  располаже са фудбалским тереном, теренима за мале 
спортове, базеном, али и за рекреацију радника, конгресни туризам и ђачке екскурзије. 
Богутовачка Бања је смештена на обронцима планине Троглав, на надморској висини 
од 520 м и има благу континенталну климу. За разлику од других већих бања и неких 
туристичких центара у Србији, Богутовачка Бања се налази у незагађеној или боље 
речено скоро нетакнутој природи. Има два извора лековите минералне воде 
температуре од 24°C до 27°C. Богутовачка Бања  поред лечилишних, пружа и 
изванредне услове за активан одмор и рекреацију: риболов, лов, планинарење, шетње, 
припреме спортиста, излете, дјачке екскурзије и остале услуге забавно-туристичког 
карактера.  

За Матарушку Бању се не може рећи да обилује спортским и рекреативним 
објектима, када су терени у питању. Најатрактивнији рекреативни садржај је простран, 
уређен, парк са вегетацијом која је старости од 80 до 100 година. Поред парка је 
шеталиште дуж реке Ибра, која освежава својим брзим током .  
Спортски центар „Оканик“  је специјализовано предузеће за организовање и 
реализацију групних клупских такмичења у спортовима са лоптом. Поседује отворене 
спортске терене за кошарку, одбојку, мали фудбал, као и тениски терени површине 
750м². Укупна површина отворених терена је 3.000м². Поред отворених терена налази 
се базен са простором за сунчање површине 500 м². Од затворених терена у оквиру 
балон хале налазе се терени за кошарку, одбојку, борилачке спортове, ритмичка 
гимнастика итд. Површина хале је 990 м². Површина гледалишта је 300м². 
Спортски центар „Оканик“ је једини организован центар који пружа услуге за 
упражњавање спортова са лоптом на отвореном и затвореном простору. Изградњом 
„Оканика“ Матарушка Бања је добила нови вид туристичко-спортске понуде за младе 
посетиоце, клубове и рекреативце. 
Река Ибар је светски позната река за кајак и кану на дивљим водама. Деценијама се 
организују државна, европска и светска такмичења на стази Грмчић у близини Ушћа. 
Са туристичког аспекта је атрактивна и као река за спортске активности – риболов, 
вожњу кануима и уживање у природним лепотама како воде и брзака тако и окомитих 
литица клисуре. Најпознатија спортско туристичка манифестација на Ибру је Весели 
спуст од средњовековног града Маглича до Краљева, која се одржава сваке године 
крајем јуна.  
Река Ибар представља и атрактивно подручје за одвијање спортског риболова. 
Богатство рибљег фонда, изузетне амбијенталне карактеристике, уз развијену путну 
инфраструктуру, омогућују развој и унапређење спортско-риболовног туризма. 
 
Ловни и риболовни туризам 
Лов – На подручју града Краљева формирано је више ловишта. На територији града 
Краљева лов се одвија у оквиру Ловачког удружења “Краљево”. Ловачко удружење 
„Краљево“  газдује ловиштем "Ибар" укупне површине 77.305 ха, од чега ловне 
површине обухватају 50.000 ха и ловиштем "Студеница" укупне површине 34.934 ха, 
од чега ловне површине обухватају 25.000 ха. Најраспрострањенија дивљач овог 
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ловишта је: лисица, куна, вук, твор, док су мање заступљени: дивља свиња, срнећа 
дивљач, фазан, зец, дивља пловка, дивља гуска, дивљи голуб гриваш, грлица, 
препелица. Ловни туризам на територији града је недовољно развијен. Ловиштем „Гоч“ 
газдује ЈП „Србијашуме“ односно шумско газдинство „Столови“ Краљево.Терени овог 
ловишта захватају планинске масиве Столова и делове Гоча и Жељина, а по просторно-
шумарској подели простора обухвата газдинске јединице: Сокоља, Столови-Рибница, 
Столови-Ибар, Гокчаница и Жељин. 
Риболов - Реке Ибар и Западна Морава са својим притокама обилују разноврсним 
рибљим фондом. Заступљене су све врсте шаранске рибе (деверика, скобаљ, клен, 
шаран), буцов, караш, штука, мрена и сом. За лов штуке и шарана на Западној Морави 
најлепши терени се налазе низводно од села Обрве, где је најочуваније Старо корито. 
 Ибар је, поред пецања на пловак и дубински, идеалан  за вараличарење, јер се током 
целе године воблерима и лептирима лове клен, мрена, буцов, а све чешће и штука. Река 
Гружа, од села Витковца па до свог ушћа, богата је карашом и кленом, који се лове 
дубински и на пловак. 
Притоке које Ибар прима у својој клисури богате су пастрмском рибом. У Лопатници и 
Студеници има пастрмки, кленова, кркуша и поточне мрене, а у Гвоздачкој реци и 
Дубочици има пастрмки. Могу се ловити дубински, варалицом и мушичарењем. 
Вештачким мамцима и мушичарењем успешно се лови кркуша у потоцима Столова, 
али и пастрмка и поточна мрена које има на Гочу, у Сокољи, Мекушници, Гвоздачкој 
реци и потоцима.  
Мушичарски ревир Лопатница - У покушају да се омасови и оживи салмонидни део 
рибарског подручја и искористе капацитети, отворен је мушичарски ревир 
“Лопатница”. Његове карактеристике огледају се у ограниченом броју риболоваца у 
ревиру, сваки риболовац добија свој део реке, обезбеђен паркинг, евиденција улова и 
сл.  
Летачки спортови - На мапи Србије уцртана је нова, јединствена и изузетно 
атрактивна дестинација, "екстремно село". Свима који то желе, у нетакнутој природи 
нуди се здрав боравак и одмор - пун авантура и адреналина које може да приреди само 
природа, спортски дух и знатижеља сваког посетиоца понаособ. 
На падинама планине Столови, у атару села Мељанице - покрај истоимене планинске 
речице и на само 14 километара од центра града - овдашњи заљубљеници у природу и 
адреналинске спортове, подигли су читаво једно "екстремно село".  
На располагању су алпинизам, планинарење, летење параглајдингом, планински 
бициклизам, стреличарство, оријентиринг, чак и рафтинг Ибром, те планинске џип-
туре, уз посете бројним средњовековним здањима и манастирима у овом крају.  
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SWOT АНАЛИЗА 
S    Предности 

• Повољан географски положај са 
природним ресурсима: Гоч, Столови, 
Рудно, Матарушка и Богутовачка Бања, 
реке Ибар и Западна Морава, близина 
Копаоника и Врњачке Бање 
• Могућност развоја планинског спортско 
рекреативног комплекса на планини Гоч 
• Природни ресурси погодни за развој 
екстремних спортова 
• Могућност развоја спортова на води 
(рафтинг, кајак, риболов...) 
• Могућност развоја ловног туризма 
• Спортска традиција  

W   Слабости 

• Недостатак Стратегије развоја туризма 
• Неискоришћеност постојећих 

смештајних капацитета 
• Недостатак смештајних објеката високих 

категорија који задовољавају потребне 
стандарде врхунских спортова 

• Недостатак спортских објеката и 
прилазне саобраћајне инфраструктуре 

• Недостатак обележених стаза (за 
планинарење, бициклизам, турно скијање 
и слично) 

• Недостатак комуналне инфраструктуре 
на подручју Гоча 

• Нерешеност имовинско правних односа 
• Неумреженост локалних актера из 

области спорта и туризма 
• Недостатак кадрова новијих туристичких 

занимања 
• Недовољна промоција понуде за 

спортски туризам 
• Недовољна искоришћеност природних 

ресурса и постојеће инфраструктруре 
 

О   Могућности  
• Повећање смештајних капацитета на 

нивоу града 
• Умрежавање локалних актера из 

области спорта и туризма у циљу 
боље  спортско туристичке понуде  

•  Промоција спортско туристичке 
понуде града  

• Повећана искоришћеност природних 
ресурса и постојеће инфраструктуре 

• Искоришћеност  природних 
потенцијала и ресурса у сврху 
спортско туристичке понуде града 
 

T     Претње 

•  Недовољан капацитет хотелског смештаја 
за организовање већих такмичења 

• Буџет за промоцију спортског туризма 
• Недовољна заштита и одржавање 

спортских терена и природних и 
културних ресурса 
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Дефинисање проблема: 
 
На локалном тржишту је недовољно развијена свест о Краљеву као туристичкој 
дестинацији, посебно због чињенице да град  нема туристички бренд и препознатљив 
локални туристички производ. 
Због недостатка локалне визије туризма, самим тим и веома ниског буџета за 
промоцију туризма, за последицу имамо то да још увек није успостављен целокупан 
ланац вредности код већине садашњих туристичких производа  Краљева,  самим тим и 
спортског туризма. 
Поред тога што је Краљево  град  дуге спортске традиције, недостају нам 
квалификовани туристички менаџери и други кадрови новијих туристичких занимања 
који би успешно презентовали спортске успехе и привукли већу пажњу како домаће 
тако и светске јавности. 
 

Из свега овог произилазе недостаци као што су: 

- Недостатак спортских објеката и прилазне саобраћајне инфраструктуре 
- Недовољна искоришћеност постојећих смештајних капацитета 
- Недостатак смештајних објеката високих категорија који задовољавају потребне 

стандарде врхунских спортова; 
- недовољно обележених стаза (за планинарење, бициклизам, турно скијање и 

слично) 
- недостатак комуналне инфрастуктуре на подручју Гоча 
- нерешеност имовинско правних односа  
- дотрајалост постојећих ски лифтова на Гочу 
- Неумреженост локалних актера из области спорта и туризма 
- Недовољна промоција понуде за спортски туризам 
- Недовољна искоришћеност природних ресурса и постојеће инфраструктруре 
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Приоритетна 
област 5 

Унапређен однос спорта, туризма и животне средине 

Посебан циљ 
5.1 

Подстакнуте и ојачане веза 
спорта, туризма и животне 
средине 

Мера 
5.1.1 

Промоција спортско туристичке 
понуде града Краљева 

Мера 
5.1.2 

Подизање свести и промоција 
побољшања постојећих и изградње 
нових смештајних капацитета 
према стандардима за оргнизовање 
међународних спортских садржаја  

  Мера 
5.1.3 

Повећати искоришћеност 
природних ресурса и постојеће 
инфраструктуре 
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МЕХАНИЗМИ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА 
КРАЉЕВА 

 
     У циљу ефикасне имплементације Програма развоја спорта града Краљева  
припремљен је двогодишњи акциони план који дефинише механизме  имплементације 
и ангажовање свих расположивих ресурса. 
     Организациону, управљачку и надзорну функцију вршиће  Градско веће града 
Краљева заједно са свим кључним актерима у имплементацији као што су Спортски 
центар Ибар, Спортски Савез града Краљева , спортски клубови и удружења, Савез за 
школски спорт, наставници и професори физичког васпитања и остали актери који 
учествују у директној имплементацији Акционих планова. 
    Обезбеђивање успеха имплементације планираних мера Програма за развој спорта у 
великој мери зависи и од подршке локалне самоуправе у виду планирања већих 
средстава из буџета за потребе реализације приоритетних мера. 
     Значајан корак у праћењу имплементације јесте именовање тела од стране Градског 
већа града Краљева за праћење и анализу реализације Програма развоја у свим 
областима спорта према јасно одређеним мерљивим социјалним, економским и 
здравственим показатељима. На тај начин би се могли утврдити и пратити позитивни 
ефекти који се тичу унапређења здравља код деце и младих у односу на њихово 
учешће у спортским активностима или на пример финансијско - економски показатељи 
добити коју остварују угоститељски објекти од спортских манифестација што би било 
неопходно у планирању и даљем унапређењу стратешког планирања града Краљева у 
области спорта. 
    Значајно је укључивање и медија у промоцији Програма развоја  спорта. Промоција 
Програма и стратешких мера у спорту укључиће ширу јавност путем електронских, али 
и штампаних медија, јер је подршка медија у имплементацији планираних активности 
веома значајна и неопходна ради обезбеђивања подршке шире заједнице и промоције и 
популаризације спорта уопште. 
 
 
 

 

 



АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА КРАЉЕВА ЗА ПЕРИОД 
2016 – 2018. ГОДИНЕ 

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕTПОСТАВКЕ 
НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРИОРИТЕТ 1 - РАЗВОЈ СПОРТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ШКОЛСКИ СПОРТ 
Посебан циљ 1.1: Унапређен школски спорт 
Мера 1.1.1  Побољшати инфраструктурне и материјално техничке услове за реализацију спорта деце, омладине и школског спорта 

Активност 1.1.1.1: Израда 
анализе стања постојећих 
школских спортских 
објеката намењених за 
реализацију наставе 
физичког васпитања и 
ваннаставних активности у 
оквиру школског спорта 

Урађена анализа 
стања постојећих 

школских 
спортских 
објеката 

Достављен списак  
школских спортских 
објеката са анализом 

стања 

Постојање људских 
ресурса и добра 

сарадња са школама 

Комисија 
формирана са 
циљем израде 
анализе стања 

Материјална 
средства нису 

потребна 
2016. година 

Активност 1.1.1.2: Припрема 
плана изградње, санације, 
адаптације и одржавање 
школских спортских 
објеката 

Израђен план за 
изградњу, 
санацију, 

адаптација и 
одржавање, 
школских 
спортских 
објеката 

Фотографије 
затеченог 

стања,исказане 
потребе школа за 

капиталне 
инвестиције 

Постојање људских 
ресурса и добра 

сарадња са школама 
Комисија 

Материјална 
средства нису 

потребна 
2016. година 

Активност 1.1.1.3: Израда 
пројектно техничке 
документације за изградњу 
недостајуће и 
реконструкцију постојеће 
школске спортске 
инфраструктуре 

Урађена 
пројектно – 

техничка 
документација 

Пројектно – 
техничка 

документација 

Постојање људских 
ресурса и добра 

сарадња са школама 

Одељење за 
друштвене 
делатности 

Градске управе 
града Краљева 

Буџет града 2016 – 2017. 
година 
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Активност 1.1.1.4: Изградња 
недостајуће и 
реконструкција постојеће 
школске спортске 
инфраструктуре у складу са 
приоритетима и предходно 
припремљеном техничком 
документацијом 

Изграђена 
недостајућа и 

реконструисана 
постојећа школска 

инфраструктура 

Употребна дозвола, 
Извештај о 

изведеним радовима 

Постојање 
потребних 

материјалних 
ресурса 

Одељење за 
друштвене 
делатности 

Градске управе 
града Краљева 

Буџет града 
Надлежно 

Министарство 
Донаторски 
програми 

2016 – 2018. 
година 

Активност 1.1.1.5: Наставак 
изградње фискултурне сале 
и набавка опреме за 
образовање за школу и 
фискултурну салу Основне 
школе„Живан Маричић“ 
Жича  

Изграђена 
фискултурна сала 

и набављена 
опрема за школу и 
фискултурну салу 

Употребна дозвола, 
Извештај о 

изведеним радовима, 
Записник о 

примопредаји 
опреме 

Постојање 
потребних 

материјалних 
ресурса 

Одељење за 
друштвене 
делатности 

Градске управе 
града Краљева, 

ОШ „Живан 
Маричић“ 

 
34.000.000,00 
Буџет града 
Надлежно 

Министарство 
Донаторски 
програми 

2016. година 

Активност 1.1.1.6: Санација 
постојеће фискултурне сале 
која није у функцији у 
Шумарској школи 

Извршена 
санација 
постојеће 

фискултурне сале 
у Шумарској 

школи 

Извештај о 
изведеним радовима, 

Постојање 
потребних 

материјалних 
ресурса 

Одељење за 
друштвене 
делатности 

Градске управе 
града Краљева, 

Шумарска школа 

 
34.000.000,00 
Буџет града 
Надлежно 

Министарство 
ЕИБ 

2016. година 

Активност 1.1.1.7:  Израда 
анализе  опремљености 
спортских објеката при 
школама справама и 
реквизитима 

Израђена анализа 
за опремање 
спортских 
објеката 

реквизитима и 
справама 

Исказане потребе 
школа за реквизитима 

и справама, попис 
постојећих спортских 

реквизита и справа 

сс 
Заинтересованост  

школа за 
спровођење 
анализессс 

Комисија 
Материјална 
средства нису 

потребна 

2016 – 2017. 
година 

Активност 1.1.1.8:  Израда 
плана континуираног 

Израђен план за 
опремање 

Израђена анализа за 
опремање спортских 

сс Постојање 
људских и 

Комисија Материјална 
средства нису 

2016 – 2017. 
година 
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опремања спортских 
објеката при школама 
справама и спортским 
реквизитима 

спортских 
објеката 

реквизитима и 
справама 

објеката реквизитима 
и справама. 

материјалних 
ресурса Пос 

потребна 

Активност 1.1.1.9: Набавка 
потребних спортских 
реквизитаза спровођење 
наставе физичког васпитања  
и организацију школских 
спортских такмичења, 
предшколски и школски 
спорт 

Набављени 
потребни 
спортски 

реквизити за 
спровођење 

наставе физичког 
васпитања и 
организацију 

школских 
спортских 
такмичења, 

предшколски и 
школски спорт 

Попис спортских 
реквизита који су 
предати школама, 

отпремнице и фактуре 

сс Постојање  
материјалних и 

финасијских 
средстава с 

Комисија, Град 
Краљево, 

Савез за школски 
спорт 

Буџет града, 
Доступни фондови, 

Надлежно 
министарство 

2016 – 2018. 
година 

Мера 1.1.2.: Стварити услове за испуњење основних приоритета школског спорта: свеобухватност, здравствени аспект и препознавање 
талената 

Активност 1.1.2.1:  Праћење 
система школских 
спортских такмичења 

Израђен систем за 
спровођење, 
праћење и 

координацију 
школских 
спортских 

такмичења унутар 
школа 

План за спровођење, 
праћење 

координацију 
школских спортских 

такмичења унутар 
школа 

Постојање 
мотивације ученика 

и професора за 
спортска такмичења 

унутар школе 

Спортски савез 
Краљево, Савез за 

школски спорт, 
Школска управа 

Буџет града 
Доступни фондови 

2016 -2018. 
година 

Активност 1.1.2.2: 
Организовање 
међуодељенских, 
међуразредних и 

Број 
организованих 

међуодељенских,
међуразредних и 

План за 
организоване 

међуодељенских,међ
уразредних и 

Постојање 
мотивације ученика 

и професора за 
спортска такмичења 

Основне и средње 
школе, Школска 

управа 

Буџет града, 
Доступни фондови 

2016 – 2018. 
година 
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унутаршколских такмичења унутаршколских 
такмичења 

унутаршколских 
такмичења 

унутар школе 

Активност 1.1.2.3: 
Организовање школских 
такмичења по моделу 
лигашких такмичења, 
мењања спортских 
дисциплина, полне 
заступљености и 
равномерност 

Израђени 
савременији и 

функционалнији 
системи 

спортских 
школских и 

универзитетских 
такмичења. 

План  за савременији 
и функционалнији 
системи спортских 

школских и 
универзитетских 

такмичења. 

Постојање 
мотивације ученика 

и професора за 
спортска такмичења 

унутар школе 

Основне и средње 
школе, Савез за 
школски спорт, 
Школска управа 

Буџет града, 
Доступни фондови, 

Надлежно 
министарство 

2016 – 2018. 
година 

Активност 1.1.2.4: 
Интеграција ученика са 
инвалидитетом  у 
међуодељенска, 
међуразредна и 
унутаршколска такмичења 

Обезбеђени 
услови за 

интеграцију 
ученика са 

инвалидитетом у 
системе 

спортских 
такмичења 

План за  стварање 
услова за 

интеграцију ученика 
са инвалидитетом у 
системе спортских 

такмичења 

Постојање услова за 
укључивање 
ученика са 

инвалидитетом 
(рампе, адекватни 

лифтови ,адекватни 
реквизити и 

обучени тренери за 
рад са ученицима са 

инвалидитетом 

Основне и средње 
школе, Савез за 
школски спорт, 
Школска управа 

Буџет града, 
Доступни фондови 

2016 – 2018. 
година 

Мера 1.1.3: Побољшати стручно педагошки рад и унапредити институционалну сарадњу у оквиру школског спорта 
Активност 1.1.3.1: 
Организација стручних 
семинара, трибина и 
симпозијума у циљу 
едукације наставника 
разредне наставе, 
наставника физичког 
васпитања, координатора 
школског спорта и 
директора школа 

Одржане стручне 
трибине, 

семинари и 
симпозијуми на 
тему школског 

спорта 

Листа присутних , 
фотографије самих 
трибина ,семинара 

Постојање 
заинтересованих 

учесника, 
капацитета за 

семинаре 

Министарство 
просвете, 

Школска управа 

Дефинисано 
појединачним 
програмима 
Буџет града, 

Доступни фондови, 
Надлежна 

министарства 

2016 – 2018. 
година 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕTПОСТАВКЕ 
НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 
 

Активност 1.1.3.2: 
Успоставити  стални систем 
сертификације програма и 
пројеката школског спорта, 
органа и организација 

Успостављен  
систем 

сертификације 
програма и 

пројеката унутар 
школског спорта 

Сертификован 
програм, сертификат 

Постојање 
заинтересованих 

учесника, капацитеа 
за семинаре 

Министарство 
просвете, 

Школска управа 

Дефинисано 
појединачним 
програмима  
Буџет града, 

Доступни фондови, 
Надлежна 

министарства 

2016 – 2018. 
година 

Посебан циљ  1.2: Подстакнуто значајније укључивање јединице локалне самоуправе у реализацију и унапређење 
школског спорта 
Мера 1.2.1 Стварање услова за плански развој предшколског и школског спорта на нивоу града Краљева  као приоритета 

Активност 1.2.1.1: Израда 
анализе стања школског 
спорта и услова за његово 
спровођење на нивоу града 
Краљева (обухват деце, 
стручни потенцијали, 
спортска и педагошка 
друштва, спортска 
инфраструктура, спортске 
справе и реквизити) 

Урађена анализа 
стања школског 

спорта и услова за 
његово 

спровођење на 
нивоу града 

Краљева(обухват 
деце, стручни 
потенцијали, 
спортска и 
педагошка 

друштва, спортска 
инфраструктура, 

спортске справе и 
реквизити). 

План анализе стања 
школског спорта и 
услова за његово 

спровођење на нивоу 
града Краљева 
(обухват деце, 

стручни 
потенцијали, 
спортска и 

педагошка друштва, 
спортска 

инфраструктура, 
спортске справе и 

реквизити). 

Постојање људских 
и материјалних 

ресурса 

Локална 
самоуправа 

Школска управа 
Савез за школски 

спорт 

Материјална 
средства нису 

потребна 
2016. година 

Активност 1.2.1.2: 
Одређивање носиоца 
школског спорта на нивоу 

Идентификовани 
и одређени 

носиоци  

Именована лица и 
институције које су 

одређени као  

Заинтересованост 
професора и школа 

за спровођење 

Локална 
самоуправа 

Савез за школски 

Донаторски 
програми  

Буџет града 
2016. година 
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јединице локалне 
самоуправе кроз 
дефинисање одговорних 
лица – "канцеларија за 
спорт" 

школског спорта носиоци школског 
спорта 

школског спорта спорт 

Активност 1.2.1.3: 
Адекватно позиционирање 
школског спорта кроз 
програме  града Краљева 
 

Школски спорт у 
Програму развоја 
града Краљева је 

препознат као 
приоритет града 

Краљева у оквиру 
Програма развоја 

спорта 

Програм развоја 
спорта града Краљева 

Препознавање 
школског спорта као 
приоритетну област 
од стране локалане 

самоуправе 

Локална 
самоуправа,  

Савез за школски 
спорт 

 

Буџет града 2016 - 2018. 
година 

Активност 1.2.1.4: Набавка 
потребних спортских 
реквизита и  обезбеђивање 
услова за спровођење и 
организацију школских 
спортских такмичења, 
предшколски и школски 
спорт 

Опремљене школе 
одговарајућим 

спортским 
реквизитима и 

обезбеђени услови 
за квалитетнији 

школски спорт на 
нивоу града 

Отпремнице и 
фактуре за спортским 

реквизитима 

Постојање свих 
реквизита у продаји 

Локална 
самоуправа, 

Школска управа, 
Савез за школски 

спорт 
 

Дефинисано 
појединачним 

пројектима 
Буџет града 
Донаторски 
програми 

2016 – 2018. 
година 

Посебан циљ 1.3:  Унапређење  медиjског праћења и промоција школског спорта у циљу неговања културе спортског 
понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости на спортским теренима и поред њих 

Мера 1.3.1 Популарисање предшколског физичког вежбања, школског спорта кроз већу медијску присутност и истицања јавног значаја 
школског спорт, спортског понашања, фер плеја, сарадње, толеранције и поштовања различитости код деце и младих на спортским теренима 
и поред њих 
Активност 1.3.1.1: Израда и 
реализација медијског плана 
у циљу популаризације 

Израђен медијски 
план праћења и 

извештавања 

Прес клипинзи, тв и 
радио наступи, 

емисије о значају 

Заинтересованост 
локалне самоуправе, 

заинтересованост 

Локална 
самоуправа, 

Школска управа, 

250.000,00 дин 
Буџет града  
Донаторски 

2016 - 2018. 
година 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕTПОСТАВКЕ 
НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

предшколског вежбања и 
школског спорта 
 

предшколског 
вежбања и 

школског спорта. 

предшколског 
вежбања и школског 

спорта. 

медија као и 
стручњака из области 

спорта да говоре о 
значају 

предшколског 
вежбања и школског 

спорта. 

Савез за школски 
спорт, Локални 

медији 
 

програми 

Активност 1.3.1.2: 
Реализовање програма и 
пројеката  у циљу промоције 
фер плеја, толеранције и 
поштовања различитости 
код деце и младих на 
спортским теренима и поред 
њих 

Број реализованих  
програма и 
пројеката 

Фотографије  
реализованих 

програма и пројеката 
у циљу промоције фер 

плеј , толеранција и 
поштовања 

различитости код деце 
и младих на 

спортским теренима , 
листе присутних, прес 
клипинг, гостовања на 

медијима 

Заинтересованост 
локалне самоуправе, 

заинтересованост 
медија као и 

стручњака из области 
спорта у циљу 

промоције фер плеја, 
толеранције и 

поштовања 
различитости код 
деце и младих на 

спортским теренима 
и поред њих 

Локална 
самоуправа, 

Канцеларија за 
младе, Школска 
управа, Савез за 
школски спорт 

 

Дефинисано 
појединачним 

пројектима 
Буџет града  
Донаторски 
програми 

2016 – 2018. 
година 

Активност 1.3.1.3: 
Штампање промо 
материјала  о значају 
бављења спортом 

Одштампани и 
подељени флајери 

по школама и 
вртићима 

Број подељених 
флаера по школама и 

вртићима, 
фотографије 

Постојање људства, 
институција и 
сфинасијских 

средстава 

Локална 
самоуправа, 

Канцеларија за 
младе ,Школска 
управа, Савез за 
школски спорт 

 

250.000,00 дин 
Буџет града  
Донаторски 
програми 

2016 – 2017. 
година 

Активност 1.3.1.4: 
Информативно-промотивне 
кампање, медијске кампање, 
јавни догађаји, округли 

Број промотивних 
кампања, медијских 

кампања, јавни 
догађаја,  округлих 

Фографије са 
промотивних 

медијских  кампања, 
јавних догађаја,  

Постојање 
заинтересованих за 

промотивне кампање, 
трибине 

Локална 
самоуправа, 

Школска управа, 
Канцеларија за 

200.000,00 дин 
Буџет града  
Донаторски 
програми 

2016 – 2018. 
година 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕTПОСТАВКЕ 
НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

столови, трибине на тему 
значаја бављења спортом од 
најранијег узраста 

столова, трибина на 
тему значај 

бављења спортом 
од најранијег 

узраста 

округлих столова, 
трибина на тему 
значај бављења 

спортом од најранијег 
узраста, прес клипинг 

младе, Савез за 
школски спорт 

 

ПРИОРИТЕТ 2: ПОВЕЋАН ОБУХВАТ БАВЉЕЊА СПОРТОМ У СВИМ СЕГМЕНТИМА 
СТАНОВНИШТА ПОСЕБНО ДЕЦЕ, МЛАДИХ, ЖЕНА, ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Посебан циљ 2.1: Подстакнута и ојачана свест о важности редовне физичке активности 
Мера 2.1.1: Медијска популаризација масовног спорта 

Активност 2.1.1.1: У оквиру 
постојећег медијског 
простора направити емисије 
које се искључиво баве 
популаризацијом 
рекреативног спорта 

Повећан број 
спортско 

рекреативних 
емисија 

Прес клипинзи, тв и 
радио наступи, 

емисије о значају 
рекреативног спорта 

Заинтересованост 
локалне самоуправе, 

заинтересованост 
медија као и 
стручњака из 

области спорта да 
говоре о значају 

рекреативног 
спорта 

Локална 
самоуправа, 

Спортски савез 
Краљева, спортска 

удружења и 
организације, 

Локални медији 
 

500.000,00 дин 
Буџет града  
Донаторски 
програми 

2016 – 2018. 
година 

Активност 2.1.1.2: 
Покретање  портала који 
повезује владине, не владине 
и спортске организације које 
промовишу и организују 
редовну физичку активност 

Покренут портал 
Посеченос портала, 

број објава на 
порталу 

Заинтересованост 
локалне самоуправе 

и постојање 
финасијсих 
средстава за 

отварање портала 

Локална 
самоуправа, 

Спортски савез 
Краљево, спортска 

удружења и 
организације, 

Локални медији 
 

100.000,00 дин 
Буџет града  
Донаторски 
програми 

2017. година 

Мера 2.1.2 Организовани спортско рекеативни садржаји на територији града    
Активност 2.1.2.1: Увећати Обогаћена Програм рада Заинтересованост Локална Дефинисано 2017. година 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕTПОСТАВКЕ 
НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

спортско рекреативне 
садржаје у оквиру 
постојећих спортских 
институција и организација 

спортско 
рекреативна 

понуда у оквиру 
постојећих 
спортских 

институција и 
организација 

спортских 
институција и 
организација 

грађанства за 
рекреативне 

садржаје, постојање 
адекаватног 
простора и 
разумевања 
спортских 

институција и 
организација 

самоуправа, 
Спортски савез 

Краљево, 
спортски клубови 

појединачним 
програмима 
Буџет града  
Донаторски 
програми 

Активност 2.1.2.2: 
Формирање асоцијације 
„Спорт за све“ 

Формирана 
асоцијација спорт 

за све 

Записник са састанка 
о фромирању 

асоцијације спорт за 
све , регистација у 

АПР-у 

Подршка локалне 
самоуправе, 

заинтересованост 
чланица за стврање 
асоцијације спорт за 

све 

Локална 
самоуправа, 

Спортски савез 
Краљево 

Материјална 
средства нису 

потребна 
2018. година 

Посебан циљ 2.2:  Побољшани материјално технички услови у циљу доступности свим грађанима да се баве спортом 

Мера 2.2.1:  Изградња , реконструкција , адаптација и санација отворених и затворених објеката за   рекреацију грађана 

Активност 2.2.1.1: 
Изградња, обележавање и 
одржавање стаза за шетњу и 
планинарење  

Изграђене и 
обележене стазе  

за шетњу и 
планинарење 

План изградње, 
снимак терена , 

фотографије 
обележене стазе  за 

шетњу и 
планинарење 

Подршка локалне 
самоуправе , 

заинтересованост 
грађанства 

Локална 
самоуправа, 

Спортски савез 
Краљево, 

Дирекција за 
планирање и 

изградњу 

 
Дефинисано 

појединачним 
пројектима 
Буџет града  
Донаторски 
програми 

2016 – 2018. 
година 

Активност 2.2.1.2: Изградња 
теретана на отвореном  

Постављена 
теретана на 
отвореном 

Фотографије, снимак 
теретане на 
отвореном 

Подршка локалне 
самоуправе, 

заинтересованост 
грађанства за 
теретану на 

Град Краљево, 
Дирекција за 
планирање и 

изградњу 

Дефинисано 
појединачним 

пројектима 
Буџет града, 
Надлежно 

2016 - 2018. 
година 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕTПОСТАВКЕ 
НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

отвореном Министарство, 
Донаторски 
програми  

Активност 2.2.1.3: 
Одржавање  и опремање 
отворених и затворених  
спортских објеката –
игралишта 

Континуирано 
одржавање  
отворених и 
затворених  
спортских 
објеката -
игралишта 

План одржавања 
отворених и 
затворених  

спортских објеката -
игралишта 

Обезбеђена 
материјална 

средства 

Град Краљево, 
Дирекција за 
планирање и 

изградњу, 
Спортски центар 

«Ибар» 

Дефинисано 
годишњим 

програмима 
Дирекције и СЦ 

„Ибар“ 
Буџет града, 
Надлежно 

Министарство 
Донаторски 
програми 

2016 – 2018. 
година 

Посебан циљ 2.3: Унапређење квалитета спортско рекреативних програма који промовишу и унапређују здравље свих 
становника у граду Краљеву 
Мера 2.3.1  Обезбеђивање услова за квалитетно спровођење спортско рекреативних програма 

Активност 2.3.1.1: Урадити 
извештај о стању спортско 
рекреативних активности у 
области месних заједница и 
радничког спорта 

Извештај о стању 
спортско 

рекреативних 
активности у 

области месних 
заједница и 

радничког спорта 

План спортско 
рекреативних 
активности по 

месним заједницама 
спорта 

Доступност 
информација, добра 
сарадња са месним 

заједницама 

Спортски савез 
Краљева, МЗ 

Материјална 
средства нису 

потребна 

2017 – 2018. 
година 

Активност 2.3.1.2: Едукација 
лиценцирање и ангажман 
стручних сарадника за 
реализацију бесплатних 
програма 

Број одржаних 
едукација и број  
ангажованих и 
лиценцираних 
стручњака за 
реализацију 
бесплатних 

Листе 
присутних,фотограф
ије , издате лиценце 

Заинтересованост 
тренера за 
едукацију, 

финансијска 
подршка 

Град Краљево, 
Спортски савез 

Краљева 

Буџет града, 
Доступни фондови 2018. година 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕTПОСТАВКЕ 
НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

програма 

Активност 2.3.1.3: 
Организација стручних 
трибина и семинара 

Број одржаних 
семинара и број 

полазника 

Листе присутних, 
склопљени Уговори са 

предавачима, 
фотографије 

Заинтересованост 
тренера за едукацију, 
финансијска средства 

за предаваче 

Град Краљево, 
Спортски савез 

Краљева, спортски 
клубови 

Буџет града, 
Доступни фондови 

2016 – 2018. 
година 

Мера 2.3.2.  Спровођење спортско рекреативних програма који промовишу и унапређују здравље код свих становника 

Активност 2.3.2.1: 
Организовање програма 
спорта и рекреације у 
области  радничког спорта 

Број програма који 
су покренути  

број учесника у 
програмима 

План спортско 
рекреативних 

активности 

Заинтересованост 
радника за 

учествовање у 
рдничким играма 

Град Краљево, 
Спортски савез 

Краљева,Синдика
ти 

Буџет града, 
Доступни фондови 

2016 – 2018. 
година 

Активност 2.3.2.2: 
Организовање програма 
рекреације и такмичења у 
месним заједницама 

Број програма који 
су покренути број 

учесника у 
програмима 

План спортско 
рекреативних 

активности по месним 
заједницама 

Доступност 
информација, добра 
сарадња са месним 

заједницама, 
заинтересованост 

становника 

Град Краљево, 
Спортски савез 
Краљева, МЗ 

Дефинисано 
појединачним 
програмима 
Буџет града, 

Доступни фондови 

2016 – 2018. 
година 

Активност 2.3.2.3: 
Организовање једнодневних, 
месечних и вишемесечних 
програма масовне 
рекреације доступне свима   
(за децу,младе,жене,старе и 
лица са инвалидитетом) 

Број програма који 
су покренути број 

учесника у 
програмима 

План спортско 
рекреативних 

активности и буђет 

Заинтересованост 
грађанства, 
планирана 

финансијска средства 

Спортски савез 
Краљева, Школе, 
Спортски клубови 

Дефинисано 
појединачним 
програмима 
Буџет града, 

Доступни фондови 

2016 – 2018. 
година 

Посебан циљ 2.4: Унапређена сарадња спортске рекреације са школским спортом, врхунским спортом, спортом у војсци 
и полицији,  радничким спортом,  спортом на селу, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима 
становништва посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом (ОСИ) 
Мера 2.4.1. Обједињавање активности спортске рекреације,школског и спорта,врхунског спорта,спорта у војсци,радничког спорта и спорта 
на селу у оквиру територијалних спортских савеза, у циљу повећања обухвата бављења спортом у свим сегментима становништва,посебно 
деце, младих,жена,особа са инвалидитетом и старих  



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕTПОСТАВКЕ 
НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Активност 2.4.1.1: Сарадња 
са територијалним 
спортским савезом и 
територијалним  гранским 
савезима 

Потписан протокол 
о сарадњи 

територијалним 
спортским савезом 
и територијалним  
гранским савезима  

и број 
реализованих 

програма 

Протокол о сарадњи 
територијалним 

спортским савезом и 
територијалним  

гранским савезима 

Заинтересованост  и 
потреба за сарадњом 

ова два савеза 

Спортски савез 
Краљева 

Дефинисано 
појединачним 
програмима 
Буџет града, 

Доступни фондови 

2017 – 2018. 
година 

Активност 2.4.1.2: Сарадња 
са војском  у области спорта 
и  синдикалним 
организацијама, установама 
и предузећима 

Потписан протокол  
о сарадњи и број 

реализованих 
програма 

Протокол о сарадњи и 
план о заједничким 

активностима 

Заинтересованост  и 
потреба за сарадњом 

Спортски савез 
Краљева 

Дефинисано 
појединачним 
програмима 
Буџет града, 

Доступни фондови 

2017 – 2018. 
година 

Активност 2.4.1.3: 
Подстицање  програма 
спортске рекреације на селу 

Број реализованих 
програма на селу 

План програма 
рекреације на селу 

Заинтересованост 
грађанства 

Спортски савез 
Краљева, МЗ, 

локални клубови 

Дефинисано 
појединачним 
програмима 
Буџет града, 

Доступни фондови 

2017 – 2018. 
година 

Активност 2.4.1.4: 
Подстицање деце, младих, 
жена, особа са 
инвалидитетом   и старих на 
редовну физичку активност 

Број особа 
укључених у 

програме намењене 
младима,женама, 

особама са 
инвалидитетом   и 
старих за редовну 
физичку активност 

Списак лица 
укључених у програме 

намењене младима,  
женама, особама са 
инвалидитетом   и 
старих за редовну 

физичку активност, 
фотографије, прес 

клипинг 

Заинтересованост 
деце, младих, жена, 

особа са 
инвалидитетом   и 
старих на редовну 
физичку активност 

Спортски савез 
Краљева, спортски 
клубови, локални 

медији 

Дефинисано 
појединачним 
програмима 
Буџет града, 

Доступни фондови 

2016 – 2018. 
година 

Активност 2.4.1.5: 
Подстицање  програма за 
омасовљавање  женског 

Број реализованих 
активности за 

укључивање жена у 

Списак жена које су  
се укључиле да се 

баве спортом 

Зинтересованост 
жена 

Спортски савез 
Краљева, спортски 
клубови, локални 

Дефинисано 
појединачним 
програмима 

2016 - 2018. 
година 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕTПОСТАВКЕ 
НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

спорта спорт медији, НВО Буџет града, 
Доступни фондови 

Мера 2.4.2. Унапређени услови за масовно учешће особа са инвалидитетом (ОСИ) у спортским активностима   

Активност 2.4.2.1: Едукација 
особа са инвалидитетом о 
значају бављења физичким 
активностима 

Организовани 
састанци, трибине 

на тему значаја 
бављења физичким 

активностима 

Уговори са 
предавачима, листа 

присутних, 
фотографије, пред 

клипинг 

Заинтересованост 
особа са 

инвалидитетом о 
значају бављења 

физичким 
активностима и 

подршка Локалне 
самоуправе 

Град Краљево, 
Спортски савез 

Краљева, 
Удружења особа 
са инвалидитетом 

Дефинисано 
појединачним  

пројектима 
Буџет града, 

Доступни фондови 

2016 -2018. 
година 

Активност 2.4.2.2: Анализа 
стања спортских објеката 
која су приступачни за 
коришћење ОСИ 

Урађена анализа 
стања спортских 

објеката, спортских 
реквизита 

Списак постојећи 
спортских објеката 

која су приступачна за 
коришћење ОСИ. 

Подршка локалне 
самоуправе и 

спортских 
институција и 
организација 

Град Краљево, 
Спортски савез 

Краљева, 
Удружења особа 
са инвалидитетом 

Материјална 
средства нису 

потребна 
2016. година 

Активност 2.4.2.3: Анализа 
стања заинтересованих ОСИ 
за физичким активностима 

Урађен списак 
заинтересованих 

ОСИ преко 
постојећих 

организација 

Списак 
заинтереованих ОСИ 

за физичким 
активностима 

Заинтересованих 
особа за 

инвалидитетом за 
бављење физичком 

активношћу 

Удружења особа 
са инвалидитетом 

Материјална 
средства нису 

потребна 
2016. година 

Активност 2.4.2.4: Набавка 
опреме и реквизита за 
поједине спортске 
дисциплине за особе са 
инвалидитетом 

Набављена 
спортска опрема и 

реквизити   за 
поједине спортске 

дисциплине 
 

Отпремнице и 
фактуре 

 
 
 

Постојање  и 
могућност набавке 
ових реквизита на 

тржишту и планирана 
финансијска средства 

за куповину истих 
 

Удружења особа 
са инвалидитетом, 
Град Краљево, СЦ 
«Ибар», Школска 

управа 

Дефинисано 
појединачним  

пројектима 
Буџет града, 

Доступни фондови 

2017 – 2018. 
година 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕTПОСТАВКЕ 
НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Мера 2.4.3. Успостављена сарадња са волонтерима који су заинтересовани за помоћ у раду са особама  са инвалидитетом 
 ( ОСИ) 

Активност 2.4.3.1: 
Организација састанака са 
волонтерима у циљу 
едукације и методологије 
рада са особама са 
инвалидитетом 

Организовани 
састанци и број 

заинтересованих 
волонтера за 

физичке 
активности особа 
са инвалидитетом 

Листа 
заинтересованих 

волонтера за  
едукацију о 

методологији рада са 
ОСИ 

Заинтересованост 
грађанства за 

волонтерски рад са 
особама за 

инвалидитетом 

Удружења особа 
са инвалидитетом, 

Град Краљево 

Материјална 
средства нису 

потребна 
2016. година 

Активност 2.4.3.2: Едукација 
волонтера о методском 
поступку рада спортских 
активности особа са 
инвалидитетом 

Број обучених 
волонтера за помоћ 

у спортским 
активностима особа 
са инвалидитетом 

Сертификати 
волонтера 

Заинтересованост 
грађанства за 

волонтерски рад са 
особама за 

инвалидитетом 

Удружења особа 
са инвалидитетом, 

Град Краљево 

Дефинисано 
појединачним  

пројектима 
Буџет града, 

Доступни фондови 

2017. година 

Мера 2.4.4. Анимирање особа са инвалидитетом  за учествовање на манифестацијама у граду, спортским такмичењима и приредбама 

Активност 2.4.4.1: Учешће 
особа  са инвалидитетом на 
манифестацијама у граду и 
спортским активностима 

Број  особама  са 
инвалидитетом на 
манифестацијама у 
граду и спортским 

активностима 

Листа присутних, 
фотографије 

Заинтересованост 
особа са 

инвалидитетом 

Удружења особа 
са инвалидитетом, 

Град Краљево 

Дефинисано 
појединачним  
програмима 
Буџет града, 

Доступни фондови 

2016 – 2018. 
година 

ПРИОРИТЕТ 3  РАЗВОЈ ВРХУНСКОГ СПОРТА 

Посебан циљ 3.1: Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта 
Мера 3.1.1: Развијање система подршке за унапређење  и праћење људских ресурса у врхунском спорту на територији града Краљева   

Активност 3.1.1.1: Креирање 
евиденције лиценцираних 
тренера у врхунском спорту 
на територији града Краљева 

Израђена  
евиденција 

лиценцираних 
тренера са 
највишом 

База лиценцираних 
тренера са највишом 
лиценцом гранског 

савеза 

Заинтересовани 
тренерио за 

лиценцирање 

Град Краљево, 
Спортски савез 

Краљево, 
Спортски клубови 

Материјална 
средства нису 

потребна 
2016. година 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕTПОСТАВКЕ 
НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

лиценцом 
гранског савеза 

Активност 3.1.1.2: Јачање 
капацитета «Канцеларије за 
спорт» и Спортског савеза 
Краљева ради планирања  и 
координације развоја спорта 
на подручју града Краљева  

Успостављен рад 
јединице за 

планирање развоја 
спорта у Градској 
управи и ојачани 

капацитети 
Спортског савеза 

Краљева 

Извештаји о раду и 
спроведеним 
активностима 

 

Потреба спортских 
организација  за 
запошљавање 

високообразованих 
тренера у спортске 
огранизације града 

Краљева 

Град Краљево, 
Спортски савез 

Краљево 

300.000,00 дин 
Буџет града 
Донаторски 
програми 

2016. година 

Активност 3.1.1.3: Стручно 
усавршавање и 
организовање годишњих  
едукативних скупова за 
тренере 

Број стручно 
оспособљених 
тренера  и број 

одржаних 
годишњих 

едукативних 
скупова 

Листе присутних, 
фотографије 

Заинтересованост 
локалне 

самоуправе, 
спортских 

организација и 
спортских радника 

Град Краљево, 
Спортски савез 

Краљево 

Дефинисано 
годишњим 
програмима 
 Буџет града, 

Доступни фондови 

2017 – 2018. 
година 

Посебан циљ 3.2: Стварање  и унапређење услова за постизање  врхунског спортског  резултата 
Мера 3.2.1. Повећати улагање у развој спорта млађих категорија као базе врхунског спорта 

Активност 3.2.1.1: 
Унапређење подршке за 
спортисте млађих категорија 
кроз стипендирање или 
друге начине награђивања 

Планирана 
средства  у буџету 

града за 
стипендирање и 

израђен 
правилник о 

стипендирању 
талентованих 

младих  спортиста 
и формиран фонд 
за стипендирање 

Буџетска линија у 
буџету за 

стипендирање и 
усвојен Правилних 
од стране Градског 

већа 

Буџет  и подршка 
локалне самоуправе Град Краљево Буџет града 2016 – 2018. 

година 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕTПОСТАВКЕ 
НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Мера 3.2.2. Повећати улагање у опремање постојећих спортских објеката савременом спортском опремом и реквизитима 
Активност 3.2.2.1: Попис 
постојеће и недостајуће 
савремене спортске опреме 
и реквизита по спортским 
објектима 

Израђена листа 
потребних 

реквизита и 
спортске опреме 

Листа потребних 
реквизита и спортске 

опреме 

Заинтерењсованост 
представника 

спортских објеката 
за попис 

Град Краљево, 
Спортски савез 
Краљево, СЦ 

«Ибар» 

Материјална 
средства нису 

потребна 
2016. година 

ПРИОРИТЕТ 4 РАЗВИЈЕНА СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

Посебан циљ 4.1: Успоставњена база података постојећег стања спортске инфраструктуре 
Мера 4.1.1: Истраживање о стању спортске инфраструктуре у граду Краљеву 
 
Активност 4.1.1.1: 
Формирање радне групе за  
израду елабората о стању и 
потребама развоја спортске 
инфраструктуре на 
територији града Краљева 

Формирана радна 
група 

Решење о 
формирању радне 

групе 

Заинтересованост 
чланова радне групе Град Краљево 

Материјална 
средства нису 

потребна 
2016. година 

Активност 4.1.1.2:  
Припрема плана  за израду 
елабората о стању и 
потребама развоја спортске 
инфраструктуре на 
територији града Краљева 

Урађен план 

План постојећег 
стања спортске 

инфраструктуре у 
граду Краљеву 

Доступност 
информација о 

спортској 
инфраструктури 

Град Краљево, 
Формирана радна 
група, Спортски 
савез Краљева 

Материјална 
средства нису 

потребна 
2016. година 

Активност 4.1.1.3: 
Прикупљање и обрада 
података 

Извештај са 
закључком о 
извршеном 

истраживању 

База података 

Доступност 
информација о 

спортској 
инфраструктури 

Радна група 
Материјална 
средства нису 

потребна 
2016. година 

Meрa 4.1.2 Категоризација спортских објеката 
Активност 4.1.2.1: 
Рангирање спортских 

Објављени 
подаци о 

Листа рангираних 
спортских објеката 

Постојање 
Правилника о 

Град Краљево, 
Надлежно 

Материјална 
средства нису 2017. година 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕTПОСТАВКЕ 
НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

објеката извршеном 
рангирању 
спортских 
објеката 

рангирању министарство, СЦ 
„Ибар“ 

потребна 

Посебан циљ 4.2:  Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска инфраструктура 
Meрa 4.2.1: Израда и спровођење плана изградње и реконструкције  спортских објеката у граду Краљеву 

Активност 4.2.1.1: Израда 
програма изградње и 
реконструкције  спортских 
објеката у граду Краљеву 

Урађен програм Програм  Буџет локалне 
самоуправе 

Град Краљево, 
Спортски савез 
Краљево, СЦ 

„Ибар“ 

Материјална 
средства нису 

потребна 
2017. година 

Активност 4.2.1.2: 
Спровођење плана изградње 
и адаптације спортских 
објеката 

Реализован план 
изградње  и 
адаптације 
спортских 
објеката 

План изградње  и 
адаптације 

спортских објеката 

Планирана 
финасијска 

средства, подршка 
локалне самоуправе 

Град Краљево 

Дефинисано 
појединачним 
пројектима, 
Буџет града, 

Доступни фондови 

2017- 2018. 
година 

Meрa 4.2.2: Изградња спортских објеката идентификованих Стратегијм развија и планским документима  града Краљева 

Активност 4.2.2.1: Изградња 
затвореног базена  

Изграђен затворен 
базен 

Употребна дозвола, 
Извештај о 

изведеним радовима 

Планирана 
финасијска 

средства, подршка 
локалне самоуправе 

Град Краљево, 
Дирекција за 
планирање и 

изградњу 

900.000.0000,00 
дин 

Буџет града – 
обезбеђена 
средства за 

изградњу прве фазе 
Донаторски 
програми 
Надлежна 

министарства 

2016 – 2018. 
година 

Активност 4.2.2.2: Израда 
пројектно техничке 
документације за изградњу 

Урађена 
пројектно 
техничка 

Пројектно – 
техничка 

документација 

Обезбеђени 
материјални 

ресурси  

Град Краљево, 
Дирекција за 
планирање и 

Дефинисано 
предлогом пројекта 

Буџет града  

2016 - 2017. 
година 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕTПОСТАВКЕ 
НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

спортског кампа (села) на 
Гочу 

документација   изградњу Донаторски 
програми 
Надлежна 

министарства 

Активност 4.2.2.3: Изградња 
спортско рекреативног 
амбијента у Борићима 

Изграђен 
спортско 

рекреативни 
амбијент у 
Борићима 

Извештај о 
изведеним радовима 

Обезбеђени 
материјални 

ресурси 

Град Краљево, 
Дирекција за 
планирање и 

изградњу, 
Пољопривредна 

школа 

3.000.000,00 дин 
Буџет града 
Донаторски 

програм 
 

2016. година 

Активност 4.2.2.4: 
Реконструкција атлетског 
стадиона 

Изведени радови 
на реконструкцији 
атлетског 
стадиона 

Извештај о 
изведеним радовима 

Обезбеђени 
материјални 

ресурси 

Град Краљево, 
Дирекција за 
планирање и 
изградњу, СЦ 

„Ибар“ 

100.000.000,00 дин 
Буџет града 
Донаторски 
програми 
Надлежна 

министарства 

2017 – 2018. 
година 

Активност 4.2.2.5: 
Реконструкција отвореног 
базена 

Изведени радови 
на реконструкцији 
отвореног базена 

Извештај о 
изведеним радовима 

Обезбеђени 
материјални 

ресурси 

Град Краљево, СЦ 
„Ибар“ 

Дефинисано 
предлогом пројекта 

Буџет града 
Донаторски 
програми 
Надлежна 

министарства 

2017 - 2018. 
година 

Активност 4.2.2.6: 
Реконструкција Спортког 
центра „Магнохром“ 

Изведени радови 
на реконструкцији 
спортског центра 

„Магнохром“ 

Извештај о 
изведеним радовима 

Обезбеђени 
материјални 

ресурси 

Град Краљево, СЦ 
„Ибар“, ФСС 

Дефинисано 
предлогом пројекта 

Буџет града 
Донаторски 
програми 
Надлежна 

министарства 

2016 – 2017. 
година 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕTПОСТАВКЕ 
НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Активност 4.2.2.7: Изградња 
теретане на отвореном 

Изграђена 
теретана на 
отвореном 

Извештај о 
изведеним радовима, 

записник о 
примопредаји 

пратећих садржаја 
(справа) 

Обезбеђени 
материјални 

ресурси 

Дирекција за 
планирање и 

изградњу 

1.200.000,00 дин 
Буџет града 
Донаторски 
програми 
Надлежна 

министарства 

2016. година 

Активност 4.2.2.8: Уређење 
стаза за  вожњу ролера, 
бицикла, скејта, итд. 

Уређене стазе за 
вожњу ролера, 

бицикли, скејта и 
сл. 

Извештај о 
изведеним радовима, 

Фотографије 

Обезбеђени 
материјални 

ресурси 

Дирекција за 
планирање и 

изградњу 

Дефинисано 
појединачним 

пројектима 
Буџет града 
Донаторски 
програми 
Надлежна 

министарства 

2018. година 

Активност 4.2.2.9 Уређење 
Спортско-рекреативног 
центра на левој обали Ибра 

Извршени радови 
на уређењу 
спортско – 

рекреативног 
центра на левој 

обали Ибра 

Извештај о 
изведеним радовима 

Обезбеђени 
материјални 

ресурси 

Дирекција за 
планирање и 

изградњу 

Дефинисано 
појединачним 

пројектима 
Буџет града 
Донаторски 
програми 
Надлежна 

министарства 

2018. година 

ПРИОРИТЕТ 5  УНАПРЕЂЕН ОДНОС СПОРТА , ТУРИЗМА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Посебан циљ 5.1: Подстакнуте и ојачане веза спорта и туризма и животне средине 
Мера 5.1.1: Промоција спортско туристичке понуде града Краљева 
Активност 5.1.1.1: 
Штампање промо 
материјала са подацима о 
спортско туристичкој 

Одштампан и 
подељен промо 
материјал свим 

релевантним 

Штампани 
материјал, 

Отпремнице и 
фактуре 

Планирана 
финасијска средства 

Град Краљево, 
Туристичка 

организација, 
спортски клубови 

200.000,00 дин 
Буџет града 
Донаторски 
програми 

2016 – 2017. 
година 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕTПОСТАВКЕ 
НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

понуди града Краљева 
 
 

актерима о 
спортско 

туристичкој 
понуди Краљева 

Надлежна 
министарства 

Активност 5.1.1.2: Посета 
сајмова туризма како би 
град Краљево представили 
као битног чиниоца на мапи 
спортско туристичке понуде 

Представљен град 
Краљево на сајму  

и остварени 
контакти и 
склопљени 
Уговори са 

будућим 
партнерима 

Фотографије са 
сајмова, Уговори са 
будућим партнерима 

Финансијска 
средства 

Туристичка 
организација, 

спортски клубови 

Дефинисано 
годишњим 
програмима 
Туристичке 

организације   
Буџет града 
Донаторски 
програми 
Надлежна 

министарства 

2016 – 2018. 
година 

Мера 5.1.2. Подизање свести и промоција побољшања постојећих и изградње нових смештајних капацитета према стандардима за 
оргнизовање међународних спортских садржаја  

Активност 5.1.2.1: 
Организовање  састанака са 
релевантним актерима за ову 
област на локалу 

Одржан састанак 
и упознати 
присутни о 

значају подизања 
смештајних 
капацитета 

Листе присутних и 
фотографије 

Заинтересованост 
актера  за ову 

област на локалу и 
финасијска средства 

Град Краљево, 
Туристичка 

организација 
Краљева, 

Спортски савез 
Краљева 

Материјална 
средства нису 

потребна 
2017. година 

Активност 5.1.2.2: Попис 
свих угоститељских објеката 
са смештајним капацитетима 

Табеларни приказ   
свих 

угоститељских 
објеката са 
смештајним 

капацитетима који 
испуњавају 

стандарде и оних 
који тренутно не 

База свих 
угоститељских 

објеката са 
смештајним 

капацитетима који 
испуњавају 

стандарде и оних 
који тренутно не 

испуњавају стандарде 

Доступност 
информација и 

заинтересованост 
угоститеља 

Туристичка 
организација 

Краљева 

Материјална 
средства нису 

потребна 
2016. година 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕTПОСТАВКЕ 
НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

испуњавају стандарде 

Активност 5.1.2.3: 
Организација едукативних 
програма за локалне 
привредне субјекте 

Организовани 
едукативни 
програми 
намењени 
локалним 

привредним 
субјектима 

Извештаји са скупа, 
Листа присутних, 

фотографије 

Заинтересованост 
актера  за ову 

област на локалу и 
обезбеђена 

финасијска средства 

Туристичка 
организација 

Краљева, Град 
Краљево, 

привредници 

Дефинисано 
појединачним 
програмима 
Буџет града 
Донаторски 
програми 

2016 – 2017. 
година 

Мера 5.1.3. Повећати искоришћеност природних ресурса и постојеће инфраструктуре 
Активност 5.1.3.1:  
Припрема детаљне анализе 
(студије) о туристичким 
потенцијалима града 
Краљева и региона и 
могућностима за њихову 
валоризацију уз 
дефинисање специфичних 
туристичких производа 

Припремљена 
анализа (студија) 

о туристичким 
потенцијалима 

Студија 

Подршка локалне 
самоуправе и 

планирана 
финансијска 

средства 

Туристичка 
организација 

Краљева, Град 
Краљево 

1.000.000,00 дин 
Буџет града 
Донаторски 
програми 

2017. година 

Активност 5.1.3.2:  Израда 
пројектно техничке 
документације и реализаја 
пројекта ревитализације 
постојећих објеката и 
изградња недостајуће 
инфраструктуре 
(скилифтови, спортски 
терени, отворени и 
затворени 
базен, клизалиште, итд.) у 
циљу развоја спротског и 
зимског туризма на Гочу 

Урађена 
пројектно 
техничка 

документација и 
реализовани 

пројекти 
ревитализације 

постојећих 
објеката и 
изградња 

недостајуће 
инфраструктуре у 

циљу развоја 

Пројектно – 
техничка 

документација, број 
реализованих 

пројеката, извештај о 
изведеним радовима 

Обезбеђени 
материјални 

ресурси  

Град Краљево, 
Дечје 

одмаралиште 
„Гоч“ 

80.000.000,00 дин 
Буџет града 

 

2016 - 2017. 
година 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕTПОСТАВКЕ 
НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

спротског и 
зимског туризма 

на Гочу 
Активност 5.1.3.3: Развој и 
унапређење туристичке 
понуде и потребне 
инфраструктуре Рудна као 
дела туристичке дестинације 
Голија, у складу са 
постојећим Мастер планом 

Унапређена 
туристичка 

понуда Рудна 
Изграђена 
потребна 

инфраструктура 

Извештај 
Туристичке 

организације 
Краљева 

Извештај о 
изведеним радовима 

Обезбеђени 
материјални 

ресурси 

Дирекција за 
планирање и 

изградњу Краљево 

 
15.000.000,00 

Буџетска средства 
Пројектни 
конкурси 

2016 – 2017. 
година 

Активност 5.1.3.4: 
Дефинисање и изградња 
потребне инфраструктуре за 
развој 
додатних туристичких 
програма на подручју Гоча – 
планинско 
бициклистичка понуда, 
културно историјска понуда 
(Музеј Гочка пруга, 
електрана на Сокољи и сл), 
планинарење - стазе здравља 
и других 
садржаја 

Изграђена 
потребна 

инфраструктура 
за развој додатних 

туристичких 
програма на 

подручју Гоча 

Извештај о 
изведеним радовима, 

Фотографије 

Обезбеђени 
материјални 

ресурси 

Град Краљево, 
Дирекција за 
планирање и 

изградњу Краљево 

Дефинисано 
појединачним 

пројектима 
Буџет града, 
Донаторски 
програми, 
Пројектни 
конкурси 

2018. година 

Активност 5.1.3.5:  
Припрема и уређење 
рафтинг стаза и уређење 
слалом стазе 

Уређене рафтинг 
и слалом стазе 

Извештај о 
изведеним радовима, 

Фотографије 

Обезбеђени 
материјални 

ресурси 

Град Краљево, 
Дирекција за 
планирање и 

изградњу Краљево 

 
Дефинисано 

појединачним 
пројектима 

Буџет града, 
Донаторски 
програми, 

2018. година 



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, 
АКТИВНОСТИ 

 
ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ 

ВЕРИФИКАЦИЈЕ ПРЕTПОСТАВКЕ 
НАДЛЕЖНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 
БУЏЕТ/ИЗВОР 

ФИНАНСИРАЊА 
ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Пројектни 
конкурси 

Активност 5.1.3.6: Израда 
пројектно техничке 
документације и изградња 
аутокампа „Ибар“ (Маглич), 
са пратећом 
инфраструктуром и 
спортским 
теренима 

Урађена 
пројектно 
техничка 

документација, 
изграђена 

инфраструктура 

Техничка 
документација 

Обезбеђени 
материјални 

ресурси 

Град Краљево, 
Дирекција за 
планирање и 

изградњу Краљево 

Дефинисано 
појединачним 

пројектима 
Буџет града, 
Донаторски 
програми, 
Пројектни 
конкурси 

2018. година 

Активност 5.1.3.7:  
Стављање у пуну функцију 
Аутодрома на Берановцу 

Урађена 
пројектно 
техничка 

документација 

Техничка 
документација, 

Извештај о 
изведеним радовима 

Обезбеђени 
материјални 

ресурси, 
успостављена 

сарадња са 
Министарством 

одбране 

Град Краљево, 
Дирекција за 
планирање и 

изградњу 
Краљево,Министа

рство одбране 

Дефинисано 
појединачним 

пројектима 
Буџет града, 
Донаторски 
програми, 
Пројектни 
конкурси 

2016 – 2017. 
година 

Активност 5.1.3.8: 
Организовање спортско 
рекреативних манифестација 
ради привлачења грађанства 
да искористе постојеће 
природне ресурсе 

Одржане спортско 
рекреативне 

манифестације и 
подигнута свест 

грађанства о 
значају 

искоришћења 
постојећих 
природних 

ресурса 

Фотографије, прес 
клипинг, 

Заинтересованост  
грађанства за 

спортско 
рекреативних 

садржаја, подршка 
локалне самоуправе 

и финансијска 
средства 

Град Краљево, 
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