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Извештај је сачињен на основу података који су доставили ЈПСЦ „Олимп – Звездара“, 

Спортски савез Звездара, Савез за организовање школских спортских такмичења, 

Спортско друштво „Раднички“, Спортски савез особа са инвалидитетом Београд, друге 

спортске организације чији су програми суфинансирани из буџета Градске општине 

Звездара и звездарске основне и средње школе, које се у складу са одредбама Закона о 

спорту третирају као спортске организације. Подаци о броју спортских секција и других 

спортских активности, као и друге информације релевантне за школски спорт, добијени су 

из упитника који је достављен школама и на основу обављеног структуираног интервјуа 

са наставницима физичке културе. 

Правни основ 

Надлежности градских општина у спорту ближе дефинише Закон о спорту («Сл. гласник 

РС, бр. 10/2016), Статут града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 

23/13 и и «Службени гласник Републике Србије», бр. 7/16), Статут Градске општине 

Звездара („Службени лист града Београда“ број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13, 

40/15 и 136/16), Одлука o задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у 

Београду (“Сл. лист града Београда“, бр. 57/13, 43/15 и 96/16) и Одлука о задовољавању 

потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара 

("Службени лист града Београда" бр. 106/16). 

Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују 

средства из буџета Градске општине Звездара су: 

1. подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно 

бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 

инвалидитетом; 

2. изградња, одржавање и опремање спортских објеката на градској општини, а 

посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и 

школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и реквизита; 

3. организација спортских такмичења од посебног значаја за градску општину; 

4. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој 

талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима; 

5. учешће спортских организација са територије градске општине у домаћим и 

европским клупским такмичењима; 

6. физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт на општинском и 

градском нивоу (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и 

друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и 

др.); 

7. делатност организација у области спорта чији је оснивач градска општина; 

8. делатност организација у области спорта са седиштем на територији градске 

општине које су од посебног значаја за градску општину; 

9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-

здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг 

образовање; 

10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно 

перспективних спортиста; 
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11. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, 

намештање спортских резултата и др.); 

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

систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским 

активностима и делатностима; 

13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних 

информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на 

територији градске општине, истраживачко-развојни пројекти и издавање 

спортских публикација; 

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

општине и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака 

и врхунских спортиста; 

15. рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у 

државној својини чији је корисник градска општина и спортских објеката у својини 

градске општине кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и 

доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта; 

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

17. програми за децу и омладину школског узраста који се реализују за време зимског 

и летњег школског распуста. 

Спортске организације достављају годишње програме по Програмском календару, 

најкасније до 1. јуна текуће за наредну буџетску годину, а посебни програми се 

достављају по расписаном конкурсу на почетку буџетске године. 

Закон о спорту, члановима 137. и 138, детаљно прописује надлежности градских општина 

и одређује да приоритет приликом финансирања имају програми који се односе на 

рекреативне програме, школски спорт и изградњу, одржавање и опремање спортских 

објеката. 

 

Документа којима се уређује развој спорта и финансирање спортских програма 

Програм развоја спорта за период 2016. до 2018. године 

Запослени у Одељењу за друштвене делатности су пратили реализацију Програма 

развоја спорта, пружали стручну подршку раду Комисија у области спорта, спортским 

организацијама и школама, креирали упитнике и спроводили интервјуе, анализирали 

податке, припремали извештаје, обављали консултације са надлежним службама Града и 

Републике. Извештај о реализацији програмских активности из Програма је био саставни 

део Извештаја о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на 

територији Градске општине Звездара за 2016 и 2017 годину. 

Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта 

Правилник о одобравању и финансирању програма којим се задовољавању потребе и 

интереси грађана у области спорта на територији на територији ГО Звездара и пратећи 

обрасци 
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Креиран је нови Образац измењене структуре пројектних активности. На 24. седници 

Комисије за оцену програма у области спорта усвојена је Допуна Правилника о 

одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у 

области спорта на територији ГО Звездара, у члану 16, став 2 – нови образац „Образац 

1а“ – предлог годишњег програма васпитно образовних установа којим се остварују 

потребе и интереси грађана у области спорта на територији ГО Звездара.  

Правилник о категоризацији спортских организација је усвојен на седници Већа Градске 

општине Звездара одржаној 23. новембра 2018. године. 

Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2018. годину планирана су и утрошена 

следећа средства: 

Шифра 
програма 

Шифра 
програмске 
активности/ 

пројекта 

Назив програма/програмске 
активности/пројекта 

Усвојен буџет за 
2018.  

Текући 
буџет за 

2018. 

Извршење 
у 2018. 

Проценат 
извршења 

у односу на 
текући 
буџет 

1301 0001 
Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 
савезима 

1 000 000 1,000,000 1,000,000 100.0% 

1301 0002 
Подршка предшколском и 
школском спорту 

3.500.000 4,300,000 4,181,868 97.3% 

1301 0004 
Функционисање локалних 
спортских установа 

46,000,000 46,000,000 34,000,000 73.9% 

1301 0005 
Спровођење омладинске 
политике 

2,300,000 4,491,000 4,374,759 97.4% 

    УКУПНО: 52,800,000 55,791,000 43,556,627 78.07% 

 

Комисије у области спорта 

Решењем председника општине, бр.020-2-21/1, од 8.02.2018. године, образована је 

Комисија за оцену програма у области спорта, чији су чланови: Роберт Милићевић 

(председник Комисије), Владан Јеремић, Лазо Шеган, Илија Томић и Мирослав 

Живановић (представник Спортског савеза Звездаре). Комисија је формирана са циљем 

анализе и оцене годишњих и посебних програма у области спорта, достављања 

образложеног предлога финансирања програма из буџета ГО Звездара председнику ГО 

Звездара, са износима за појединачне програме, праћења и вршења надзора над 

наменским коришћењем средстава  и анализом реализације и ефеката програма након 

његовог завршетка. Организационе и административно техничке послове обављају 

запослени у Одељењу за друштвене делатности. 

Комисија за оцену програма у области спорта је током 2018. године одржала 14 седница. 

Расписан је 1 позив – за посебне програме у области спорта.  

У току године, запослени из Одељења за друштвене делатности и председник Комисије 

су активно сарађивали са Службом за интерну ревизију града Београда. Припремали 

документацију, обављали писмену коресподенцију са ревизорима и спортским 

организацијама, припремали план активности, спроводили предложене препоруке и 

доставили Служби извештај о спроведеним препорукама.  
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Анализирани су финансијски и наративни извештаји о реализацији годишњих и посебних 

програма за 2017. годину спортских организација – укупно 16, и то 15 годишњих програма 

и 1 посебан програм. Након анализе финансијских извештаја, Спортски савез Звездара и 

Савез за организовање школских спортских такмичења су вратили у буџет средства у 

укупном износу од 17.886,00 динара. 

Анализирани су предлози годишњих програма/пројеката спортских организација за 2019. 

годину (укупно 38 програма) које су доставиле своје програме преко Спортског савеза 

Звездара, од тога је 18 програма спортских организација и 20 програма основних и 

средњих школа и ПУ „Звездара“ који се односе на набавку спортске опреме и реквизита. У 

складу са препорукама Службе за интерну ревизију, годишњи програми спортских 

организација су садржали све неопходне елементе. У току преговора са спортским 

организацијама, њихови представници су саветовани, обучавани, допуњавани су и 

мењани предлози Годишњих програма спортских организација и поново проверавани. 

Припремљен је и спроведен јавни позив за достављање предлога посебних 

програма/пројеката у области спорта, пратећи документи, предлози одлука, решења и 

уговори. Анализирани су предлози посебних програма за 2018. годину, укупно 7.  

Праћена је реализација активности из Годишњих програма спортских организација за 

2018. годину (18 програма) 

Одељење за друштвене делатности је израдило Извештај о задовољавању потреба и 

интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара за 2017. 

годину који је усвојила Скупштина ГО Звездара. 

 

Организације од значаја за реализацију програма у области спорта 

Градска општина Звездара је основала Јавно предузеће Спортски центар "Олимп - 

Звездара" и уложила значајна средства у опремање и реконструкцију спортског центра са 

циљем да унапреди услове за остваривање интереса и потреба грађана у области 

спорта. Извештај о реализацији годишњег плана ЈП СЦ «Олимп – Звездара» се подноси 

посебно на Скупштини ГО Звездара, а у наставку овог документа ће бити приказан део 

који се односи на реализацију спортских програма. 

Територијални спортски савези су организације у области спорта са одређене територије, 

које се оснивају ради уређивања и остваривања спортских питања од заједничког 

интереса, који директно сарађују са јединицама локалних самоуправа и координирају 

активности између локалних власти и спортских клубова. На територији Градске општине 

Звездара функционише Спортски савез Звездара. На основу списка који је достављен 

служби у фебруару 2019. године, 34 спортске организације су удружене у Спортски савез 

Звездара (у првој половини 2018. године, према извештају Спортског савеза, тај број је 

износио 59). У Савезу су остале организације које у складу са Законом о спорту могу да 

одговоре на повећане административне обавезе, обавезе у вези са реализацијом 

спортске делатности и имају финансијски одрживе планове. У табели у наставку текста су 

приказане спортске организације, чланице Савеза.  
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РБ Назив спортске организације Адреса 

1 Спортско удружење "Јога клуб центар" Живка Давидовића 108 

2 Аикидо клуб “Звездара” Вјекослава Ковача 11 

3 Београдски КК "Раднички" Војводе Шупљикца 31 

4 Боксерски клуб "Луг" Бул.краља Александра 443 

5 Боћарски клуб "Бели багрем" Ћирила и Методија 2а 

6 
Друштво за спорт и рекреацију инвалида 
општине Звездара 

Вјекослава Ковача 11 

7 Боксерски клуб "Раднички" Београд Војводе Шупљикца 31 

8 Карате клуб "Звонко Осмајлић" Александра Белића 7/4 

9 Карате клуб "Раднички" Војводе Шупљикца 31 

10 Кик бокс клуб „Раднички-Крсташ“ Иван бегова 11 

11 КК Женски "Раднички" Војводе Шупљикца 31 

12 Плесни клуб "Аурора" Устаничка 189 

13 Рвачки клуб "Раднички" Војводе Шупљикца 31 

14 Рукометни клуб "РК Раднички БГ " Војводе Шупљикца 31 

15 
Савез за организовање школских 
спортских такмичења 

Ћирила и Методија 2а 

16 Спорт. риб. друштво Београд - Звездара Краљице Марије 127 

17 Спортски клуб "Q-GYM" Десет авијатичара 25 

18 Спортско друштво "Раднички" Војводе Шупљикца 31 

19 Спортско плесни клуб "Креатива" Крфска 12 

20 Спортско удружење "Футсал Коњарник" Устаничка 194 
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РБ Назив спортске организације Адреса 

21 Спортско удружење "Звездарица" Др Велизара Косановића 18 

22 Стрељачка дружина Видиковац Рудо 2/192 

23 Теквондо клуб "Кобра" Предрага Васића 23 

24 Теквондо спортско удружење "HWARANG" Учит. Милоша Јанковића 12 

25 ФК „Звездара“ Љубице Луковић 2б 

26 Џудо Клуб "Павле Савић" Косте Нађа 25 

27 Џудо клуб "Раднички" Војводе Шупљикца 31 

28 Џудо клуб КМГ "Трудбеник" Лунета Миловановића 6 

29 Џудо клуб"Десанка Максимовић" Вељка Дугошевића бб 

30 Џудо клуб "Партизан Велики Мокри Луг" Устаничка 180 

31 Шаховски клуб "Раднички" Господара Вучића 231 

32 Шаховски клуб "Слобода" Гамзиградска 28, В.М.Луг 

33 Шаховски клуб МЗ "Ћирило и Методије" Учитељска 60 

34 
ШКК „Звездара“ – огранак Спортског 
савеза Звездара 

Ћирила и Методија 2а 

 

Из Извештаја о раду Спортског савеза Звездара издваја се следеће: Спортски савез има 

Скупштину коју сачињавају сви чланови Савеза и на Скупштини Савеза, одржаној 

06.12.2018. године, на којој је било присутно 26 чланова, изабран је нови председник 

Савеза – Драган Котевски, истакнути спортски радник, шаховски велемајстор. У току 2018. 

године Управни одбор је одржао 5 седница. Формиране су следеће комисије: 

Комисија за вредновање годишњих и посебних програма 

Комисија за праћење прописа и помоћ клубовима 

Комисија за Предлог спортских програма и манифестација од интереса за општину 

Комисија за изградњу спортске хале Савеза 
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Спортски савез Звездара је информисао своје чланове о терминима за достављање 

годишњих програма, обављано је саветовање и помоћ у изради програма, процењивани 

су програми и предлагано њихово усвајање. У сарадњи са Одељењем за друштвене 

делатности организована су три саветовања о изради годишњих програма и извештаја. 

Праћена је реализација годишњих програма, обављена расправа о Нацрту Правилника о 

категоризацији спортских клубова, прикупљана докуменатција за категоризацију. 

Устројена је књига чланова Савеза и редовно ажурирана. Крајем године приступило се 

изради Правилника о обнављању «Децембарске награде за рад у спорту и спортском 

стваралаштву», као и о концепту обележавања 6 децембра, Дана савеза.  

У Савезу је са пола радног времена запослено једно лице, техничка (не)опремљеност и 

хроничан недостатак финансијских средстава су разлози зашто Савез није могао да 

обезбеди интернет презентацију, као ни да врши систематско прикупљање и обраду 

резултата спортских клубова, својих чланица. Дугогодишњи секретар Савеза ову функцију 

обавља волонтерски.  

Током 2018. године Савез је организовао следеће програме и манифестације: 

Међународну манифестације «Дан изазова» и «Вежбај за свој град», на којима је 

учествовало преко 2.000 грађана, спортиста и ученика. 

Такмичење у пецању удицом на пловак у коме је учествовао велики број пецароша 

рекреативаца се наша општине. Такмичење се традиционално одржава преко 40 година. 

Рекреација балотама која се одржавала од 1. априла до 30 септембра, три пута недељно, 

уз учешће преко 30 грађана  

Спортско друштво „Раднички“ 

Спортско друштво "Раднички" је основано 20. априла 1920.године, као Београдски 

Раднички спортски клуб. Наредне године се обележава 100 година постојања спортског 

друштва које је обележило развој спорта у Србији и изнедрило многе познате спортисте. 

Чланови СД „Раднички“ су: 

1. Боксерски клуб ,,Раднички“ Београд 

2. ГИМНАСТИЧНИ КЛУБ „РАДНИЧКИ“, БЕОГРАД 

3. КОШАРКАШКИ КЛУБ ЖЕНСКИ "РАДНИЧКИ"  

4. Карате клуб "Раднички" 

5. Београдски кошаркашки клуб ,,Раднички“ 

6. Одбојкашки клуб ,,Раднички Београд" 

7. Планинарски клуб ,,Раднички“ 

8. Рвачки клуб ,,Раднички“ Београд 

9. РУКОМЕТНИ КЛУБ "РАДНИЧКИ 1949" 

10. Фудбалски клуб ,,Раднички“ Београд 

11. Џудо клуб ,,РАДНИЧКИ“ 

12. ШАХОВСКИ КЛУБ „РАДНИЧКИ“ 

13. Кик бокс клуб „Раднички – Крсташ“  

14. "Удружење ветерана Спортског друштва Раднички"  



9 
 

 

2018. година је била значајна за функционисање и развој друштва из више разлога: 

враћени су нагомилани дугови, ревитализовани су организациони темељи, обезбеђена су 

средства за обележавање 100 година постојања Друштва. 

Одржано је 9 седница Управног одбора. Образовано је радно тело - Комисија за односе 

са клубовима, са задатком да та Комисија обави разговоре са свим клубовима – 

члановима Друштва, сагледа њихове потребе, саслуша запажања Клубова и о томе 

извести Управни одбор. 

Донет је Правилник о дисциплинском поступку којим се на ближи и детаљнији начин 

утврђује покретање, вођење и окончање дисциплинског поступка, разлози за његово 

покретења, орган који га спроводи и начин на  који се тај поступак окончава, као и 

санкције које се у том поступку изричу. 

Припремљен је и предлог новог Статута Спортског друштва. 

На седници УО СДР одржаној 31.10.2018.године, Кик бокс клуб "Раднички-Крсташ" 

примљен је у чланство Спортског друштва "Раднички". 

Усвојен је предлог да се поводом обележавања 100 година од оснивања Спортског 

друштва „Раднички“ упути позив председнику Републике Србије за почасним 

покровитељством, јер су и председник СФРЈ и председник Републике Србије били 

почасни покровитељи 50. и 75. година од оснивања Спортског друштва. Делегација 

Друштва у саставу: Душан Ивковић, Саша Јовићевић, Љубинко Веселиновић и Раде 

Мирић, 29.06.2018. била је на пријему код председника Републике Србије. Осим 

конкретних разговора са највишим државним органима, Спортско друштво је ради 

реализације постигнутих споразума успешно сарађивало и са органима Града Београда, 

надлежним спортским секретаријатом, али и са другим секретаријатима као што су 

Секретаријат за имовину, Градско правобранилаштво, Секретаријат за легализацију, 

Секретаријат за финансије, као и са представницима општине Звездара.  Обезбеђена је 

финансијска подршка Спортском друштву у висини од 12.000.000,00 динара намењена 

финансијској консолидацији друштва, у смислу да је Друштво први пут после више од 30 

година измирило сва своја дуговања према свим повериоцима. Обезбеђена су 

финансијска средства за финансирање процеса обележавања 100 година од оснивања 

Спортског друштва, направљен је план, програм и пројекат прославе који је усвојен од 

стране надлежних органа. 

Везано за обележавање 100 година постојања Спортског друштва "Раднички", 10. aвгуста 

2018. формиран је Организациони одбор у саставу: Милош Игњатовић, Златан Томић, 

Раде Мирић, Бата Ђорђевић, Саша Јовићевић, Душан Ивковић, Зоран Вукајловић, 

Владета Ћук, Иван Милосављевић, Душко Антонић, Бранко Савковић, Љубинко 

Веселиновић, Станка Пејовић, Драгомир Петронијевић и Михаило Лазић. 

Спортско друштво „Раднички“ је сопственим пропустом изгубило право трајног и 

бесплатног коришћења градског грађевинског земљишта и објеката на том земљишту још 

1992. године када је Град Београд изменио одредбе до тада важећег Уговора и уместо 

права трајног коришћења успоставио право коришћења у трајању од 20 година. Ово 

право је истекло 2012. године и Спортско друштво „Раднички“ је практично од тада ван 

правних токова по питању својинских права.  
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Управни одбор Спортског друштва је успео да покрене ово питање код надлежних 

државних органа и наишао на њихово разумевање, што је довело до тога да је Влада 

Републике Србије Закључком 05 бр. 351-10469/2018 од 2. новембра 2018. године објекте 

које користи Спортско друштво „Раднички“ обухватила Програмом обнове и унапређења 

објеката јавне намене у јавној својини. 

На овај начин питање права коришћења објеката од стране Спортског друштва 

„Раднички“ је први пут после 1992. године враћено у правне токове, а на начин да ће о 

објектима које користи Друштво и о земљишту на којима се ти објекти налазе бити 

решавано на релацији Република Србија и СД „Раднички“. 

Спортски  савез особа са инвалидитетом  Београда 

У просторијама ЈП СЦ „Олимп Звездара“ функционише Спортски  савез особа са 

инвалидитетом  Београда. Друштво за спорт и рекреацију инвалида Звездара и 

Паратеквондо клуб „Кобра“ су њихови активни чланови. Спортски савез је основан 1970. 

године, а његови чланови су 33 спортске организације из Београда.  

Савез, у сарадњи са Друштвом за спорт и рекреацију инвалида Звездаре организује 5 

манифестација годишње на територији општине Звездара: у марту манфестацију 

поводом Међународног дана жена, у септембру манифестацију Игре без граница на 

поводом завршавања летње купалишне сезоне, у октобру Првенство Београда у боћању, 

у децембру манифестацију поводом Међународног дана особа са инвалидитетом и 

Новогодишњи инклузивни  фудбалски турнир. Све манифестације које организује СОСИБ 

су доступне за све ОСИ са територије Звездаре. 

 

Реализација Програма развоја спорта 

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), у складу са Стратегијом развоја спорта, у Програм развоја спорта на 

територији Грaдске општине Звездара су утврђени следећи приоритети: 

развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт; 

повећање обухвата бављења грађана спортом кроз развој и унапређење спортске  

рекреације; 

развој и унапређење врхунског спорта 

развој и унапређење спортске инфраструктуре. 

7.1. Развој спорта деце и омладине, укључујући и школски спорт 

Програмом развоја спорта за период 2016-2018 је планирана реализација следећих 

циљева: 

7.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Унапређен школски и универзитетски спорт 

Циљне вредности: 

- Повећан број деце и омладине школског узраста учествују у физичком вежбању и 

организованим спортским активностима унутар школског спорта за 15% до 2018. године; 



11 
 

- Повећан број деце и омладине који су укључени у систем спорта преко спортских 

организација и савеза за 10% до 2018. године 

Спортске секције и друге ваннаставне активности у средњим школама 

На основу анализе података које су доставили спортски педагози школа, у школама се 

организују различити облици наставних и ваннаставних спортских активности. У табели у 

наставку су приказане спортске скеције и друге ваннаставне активности које се реализују 

у средњим и основним школама и број укључених ученика, разврстаних по полу. 

 

 
ФФШ Гепд.тех. Мед.щ VII бг г VI бг г Технпарт Зуб.щ. 

ГТШ 
"Б.Ж." Грађ.щ Укупнп 

СЕКЦИЈЕ M Ж M Ж M Ж M Ж M Ж M Ж M Ж M Ж M Ж M Ж 
кпщарка 10 10 10   15 20 15 15 12 7 15 7 15 15 15 0 10   117 74 
пдбпјка 12 12 16   20 30 12 15 12 15 15 7 15 15 0 16   10 102 120 

фудбал 10 10 10   15 20 30 0 14 8 15 7 15 18 20 20 25   154 83 
рукпмет 14 14 10   15 20 15 12 8 3 12 9 12 15 12 0     98 73 
атлетика 8 8     15 20 8 8 0 0 9 9 0 0 0 0     40 45 
стпни 
тенис 5 5     10 10 25 5 0 0 5 2 0 0 7 0     52 22 
мала 
щкпла 
сппрта                             

  
    20 20 

пливаое 3 2                                 3 2 
аерпбик                       10             0 10 
чудп                     4               4 0 
планинар.                             8 4     8 4 

 

Збирно приказано: 

 

СРЕДОЕ ШКПЛЕ I-IV M I-IV Ж УКУПНП % 

Брпј ушеника у щкпли 3023 3361 6384 
 

Брпј ушеника кпји се прганизпванп баве 
сппртпм, девпјшице,  

0 755 755 22.46 

Брпј ушеника кпји се прганизпванп баве 
сппртпм, дешаци 

846 0 846 27.99 

Брпј щкплских сппртских секција, 
девпјшице 

0 32 32 
 

Брпј щкплских сппртских секција, дешаци 36 0 36 
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СРЕДОЕ ШКПЛЕ I-IV M I-IV Ж УКУПНП % 

Брпј ушеника кпји ппхађа сппртске 
секције, девпјшице 

0 381 381 11.34 

Брпј ушеника кпји ппхађа сппртске 
секције, дешаци 

511 0 511 16.90 

Брпј ваннаставних щкплских сппртских 
активнпсти 

24 0 24 
 

Брпј ушеника кпји ушествују у 
ваннаставним сппртским щкплским 
активнпстима, девпјшице 

0 826 826 24.58 

Брпј ушеника кпји ушествују у 
ваннаставним сппртским щкплским 
активнпстима, дешаци 

712 0 712 23.55 

Брпј ваннаставних щкплских сппртских 
активнпсти, девпјшице 

0 13 13 
 

Брпј ваннаставних щкплских сппртских 
активнпсти, дешаци 

21 0 21 
 

Брпј ушеника кпји се бави щкплским 
сппртским такмишеоима, девпјшице  

395 335 730 21.72 

Брпј ушеника кпји се бави щкплским 
сппртским такмишеоима, дешаци 

809 550 1359 44.96 

 

У школама се најчешће реализују секције из спортских игара, атлетике, пливања, џудоа, 

стоног тениса јер се ти спортови налазе у Календару такмичења за основне и средње 

школе. Секције се у највећем броју реализују пред само такмичење. У оквиру недеље 

школског спорта или поводом Дана школе организују се школски турнири. Резултати 

општинских такмичења се објављују у школским часописима и на сајтовима школа. Не 

организују се додатне манифестације и фестивали спорта са циљем популаризације 

спортских активности и промоције здравих стилова живота и здраве исхране. Не постоји 

организовано објављивање информација о доступним спортским и рекреативним 

програмима за децу и младе, већ то спорадично чине наставници у оквиру редовних 

часова. Не постоји организована сарадња спортских организација и школа, али 

спорадично се промовишу спортови на часовима физичког васпитања. 
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Седма београдска гимназија и Шеста београдска гимназија учествују у спортским 

активностима у оквиру „Гимназијаде“ – одбојка, баскет 3х3, мали фудбал и шах. Шеста 

београдска гимназија учествује и на такмичењу „Веслај за своју школу“, организује 

скијање, хуманитарне турнире у фудбалу и кошарци, као и рекреативне активности за 

време распуста. Учествују у манифестацији „Тело оснажи, ум покажи“ у ОШ „Дринка 

Павловић“. Седма београдска гимназија, у сарадњи са Средњом богословском школом, 

организује пешачке туре на Авалу и оријентиринг, а Фармацеутско физиотерапеутска 

школа сваке школске године организује манифестацију „Игре без граница“.  

Од средњих школа, Фармацеутско физиотерапетска школа нема фискултурну салу. 

Часови физичког васпитања се одвијају у СЦ „Олимп – Звездара“. 

Неопходно је нагласити да се неке од приказаних секција не реализују у континуитету, већ 

периодично и краткорочно, пред општинска такмичења. 

Ако ове резултате упоредимо са резултатима из 2016. године (Извештај о задовољавању 

потребе и интереса грађана у области спорта на територији ГО Звездара, април 2017) 

„15,58% ученика учествује у спортским активностима у школи (не рачунајући крос, 

зимовање, такмичења и остале облике спортског ангажовања)“ видимо да је проценат 

ученика који учествује у раду спортских секција у благом паду (укупно 13,9%), док је 

учешће ученика у спортским активностима ван школе нешто већи 25,09%. Охрабрује 

чињеница да има више различитих облика укључивања ученика у спортске активности. 

Спортске секције и друге ваннаставне активности у основним школама 

У наставку је дат преглед реализације спортских садржаја у основним школама. 

 

ОСНОВНА ШКОЛА I-IV M I-IV Ж V-VII M V-VIII Ж Укупнп % 

Брпј ушеника у щкпли (12 пснпвних щкпла) 2766 2773 2607 2477 
10623 
5373м 
5250ж 

 

Брпј ушеника кпји се прганизпванп баве сппртпм, 
девпјшице (у клубу) 

0 637 0 884 1521 28,9 

Брпј ушеника кпји се прганизпванп баве сппртпм, 
дешаци 

793 0 1202 0 1995 37,13 

Брпј щкплских сппртских секција, девпјшице 0 19 2 52 73  

Брпј щкплских сппртских секција, дешаци 19 0 57 0 76  

Брпј ушеника кпји ппхађа сппртске секције, 
девпјшице 

0 313 80 588 981 18,7 

Брпј ушеника кпји ппхађа сппртске секције, дешаци 333 0 844 0 1177 21,9 

Брпј ваннаставних щкплских сппртских активнпсти 150 0 92 0 242  

Брпј ушеника кпји ушествују у ваннаставним 
сппртским щкплским активнпстима, девпјшице 

0 1052 0 1625 2677 50,99 
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ОСНОВНА ШКОЛА I-IV M I-IV Ж V-VII M V-VIII Ж Укупнп % 

Брпј ушеника кпји ушествују у ваннаставним 
сппртским щкплским активнпстима, дешаци 

1028 0 1542 0 2570 47,83 

Брпј ваннаставних щкплских сппртских активнпсти, 
девпјшице 

0 43 12 49 104  

Брпј ваннаставних щкплских сппртских активнпсти, 
дешаци 

167 242 65 91 565  

Брпј ушеника кпји се бави щкплским сппртским 
такмишеоима, девпјшице  

503 1361 213 473 2550 48,57 

Брпј ушеника кпји се бави щкплским сппртским 
такмишеоима, дешаци 

604 1402 177 536 2719 50,60 

 

На основу података, уочава се да је 981 девојчица укључено у рад спортских секција у 

основним школама, односно 18,7% школске популације, 1177 дечака, односно 21,9%. 

Укупно 20,31% деце је укључено у спорт на нивоу школе. У току 2016. године тај проценат 

је износио 14,79%. 

У различитим облицима спортских активности учествује много већи број ученика. У 

већини школа се реализује недеља школског спорта, у оквиру које се организују турнири 

из спортских игара, полигони, такмичење у стоном тенису, крос, школски турнири, 

оријентиринг...  Генерално, наставници физичког васпитања се суочавају са проблемом 

реализације школских секција, те се оне у највећем броју реализују и интензивирају пред 

такмичења. У ОШ „Јелена Ћетковић“ се организују две недеље школског спорта (баскет, 

фудбал, одбојка стони-тенис). У ОШ „Марија Бурсаћ“ се организује скијање и летовање, 

турнири у „Између 4 ватре“ и фудбала... У ОШ „Иван Горан Ковачић се обележава 

Међународни дан игре такмичењем у навлачењу конопца, организује недеља школског 

спорта у оквиру које се организују такмичења у атлетском тробоју (трчање на 50м, бацање 

медицинке од 4 кг, скок у даљ из места), штафетни полигони, а у ОШ „Деспот Стефан 

Лазаревић“ секције атлетике и спортских игара пред такмичење. Планинарење се 

организује у сарадњи са Планинарским клубом „Балкан“ у ОШ „Вељко Дугошевић“, ОШ 

„Марија Бурсаћ“ и ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“. У ОШ „Владислав Петковић Дис“ се 

организују такмичења у фудбалу у оквиру спортског дана. Током летњег распуста се не 

организују спортске активности. Нема организованих летовања које су саставни део 

школског програма. У већини школа деца се организовано воде на „Супер камп“, али то 

није редовна активност школе, већ приватна иницијатива. 

У сарадњи са ЏК „Жандармерија“ и КК „Елите баскет“ који организују тренинге на 

територији ГО Звездара, у две миријевске основне школе организована је манифестација 

„Буди друг“, под покровитељством Секретаријата за спорт и омладину. Циљ програма је 

био развијање и неговање позитивног спортског понашања, навијања и ферплеја код 

деце и младих. Сачињен је и промовисан кодекс понашања на часовима физичког 

васпитања и на спортским тренинзима, као и кодекс понашања за родитеље и спортске 

педагоге.  
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Реализоване су 4 трибине: 2 са ученицима о спортском понашању и навијању и 2 са 

родитељима о улози родитеља у спортском васпитању и напредовању детета на којој су 

дељени флајери о улози родитеља. Трибину са младима је водио Владимир Тица, 

познати кошаркаш, тренер у КК „Елите баскет“, а са родитељима Зоран Осмокровић, 

такође, кошаркаш и психолог по струци. Сачињени су плакати и достављени сваком 

одељењу у школи. Електронска верзија плаката Буди друг, буди шамион, достављена је 

свакој основној школи, као и флајери за родитеље. 

 

 
Д.Максимпв. ДСЛ П.Савић Ћ. и М. ИГК М. Бурсаћ 

Секције 

V-VIII 
M 

V-VIII Ж 
V-VIII 

M 

V-
VIII 
Ж 

V-VIII 
M 

V-VIII 
Ж 

V-VIII 
M 

V-
VIII 
Ж 

V-VIII 
M 

V-
VIII 
Ж 

V-VIII 
М 

V-VIII 
Ж 

Кпщарка 30 27 30 24 40 16 48 2 29 13 50 50 

Пдбпјка 
 

30 27 32 26 26 
 

30 9 65 
  

Фудбал 
 

80 
      

54 10 
  

Рукпмет 
  

30 24 27 16 
    

25 35 

Атлетика 
  

35 32 16 14 
      

Ст.тенис 
  

2 1 
        

сп.гимнаст. 
    

2 10 
      

 

  Д.Дудић С.Синђелић В.Дугпщевић 1300 каплара Дис Ј.Ћеткпвић 

Секције 
V-VIII 

M 
V-VIII 

Ж 
V-VIII 

M 
V-VIII 

Ж 
V-VIII 

M 
V-VIII 

Ж 
V-VIII 

M 
V-VIII Ж 

I-VIII 
M 

I-VIII 
Ж 

V-VIII M 
V-VIII 

Ж 

Кпщарка 0 0 20 15 30 27 25 10 10 10 25 24 

Пдбпјка 34 82 0 0 0 0 0 0 12 12 20 20 

Фудбал 168 0 0 0 15 0 0 0 22 0 20 20 

Рукпмет 0 0 14 14 0 15 0 0 12 12 24 24 

Атлетика 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 15 5 

Ст.тенис 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 11 4 

пријентиринг 0 0 0 0 35 27 0 0 0 0     

сп.гимнас. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10     

плес                       7 
 

ОПШТИНСКА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 

Комисија за оцену програма у области спорта је позитивно оценила  и прихватила 

Предлог програма школских спортских такмичења града Београда – општински ниво 

такмичења који је доставио Савез за организовање школских спортских такмичења. 

Програм обухвата организацију такмичења у одбојци, кошарци, рукомету, малом фудбалу 

и атлетици, за 6 различитих категорија – ученице и ученици петог и шестог разреда, 

ученице и ученици седмог и осмог разреда, ученици и ученице од првог до четвртог 

разреда средње школе и ученице од првог до четвртог разреда средње школе, као и мале 

олимпијске игре за ученике од првог до четвртог тазреда основне школе. 
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Такмичења се реализују у складу са Календаром такмичења који прописује град Београд 

за школску годину, тако да су током 2018. године такмичења у малом фудбалу и атлетици 

реализована 2 пута, а кошарка ниједном.  

Програм такмичења је саставни део редовног Програма школских спортских такмичења 

града Београда и део је Календара школских такмичења за основне и средње школе за 

Републику Србију.  

У наставку је дат преглед одржаних утакмица и постигнути резутати. 

 

 ФУТСАЛ 20.02 - 06.03.2018. 

рб 
Категорија 

Датум, период и 
место 

одржавања 

Број 
екипа 

број 
утакмица 

број 
учесника 

пласман 

1 V – VI р. 
ученици 

06.03.2018. пд 
08:30-13:45 

ПШ"Павле Савић" 
12 11 127 

1. ОШ „Д.С. Лазаревић“ 
2. ОШ „Ћирило и Методије“ 
3. ОШ „Павле Савић“ 

2 V – VI р. 
ученице 

05.03.2018. пд 
08:30-13:00 

ПШ"Павле Савић" 
9 8 83 

ПШ „Стеван Синђелић“ 
ОШ „Павле Савић“ 

ПШ „Вељкп Дугпщевић“ 

3 VII – VIII р. 
ученици 

22.02.2018. пд 
08:30-14:30 

ПШ"Павле Савић" 
12 11 97 

ПШ „Јелена Ћеткпвић“ 
ПШ "1300 каплара"  
ПШ „Стеван Синђелић“ 

4 VII – VIII р. 
ученице 

23.02.2018. пд 
08:30-13:15 

ПШ"Павле Савић" 
10 9 90 

ПШ "1300 каплара" 
ПШ „Павле Савић“ 
ПШ „Д. С. Лазаревић“ 

5 I – IV г. 
ученици 

20.02.2018. пд 
09:00-14:00 
ГТШ"Бранкп 

Жежељ" 

8 7 81 

ГТШ „Бранкп Жежељ“ 

Фармацеутскп–физ. щкпла 

Шеста б. гимназија 

 
6 I – IV г. 

ученицe 
21.02.2018. пд 

10:00-15:00 
ГТШ"Бранкп 

Жежељ" 

8 7 65 
Зубптехнишка щ. 
Шеста б. гимназија 
Технпарт 

 УКУПНО: 59 53 543  

 

 

 ФУТСАЛ 17.09 - 25.09.2018. 

рб 
Категорија 

Датум, период и 
место 

одржавања 

Број 
екипа 

број 
утакмица 

број 
учесника 

пласман 

1 V – VI р. 
ученици 

25.09.2018. пд 
08:15-14:00 ПШ"П. 
Савић" 

11 10 112 
ПШ „Стеван Синђелић“ 
ОШ „Павле Савић“ 
ОШ „Иван Горан Ковачић“ 

2 V – VI р. 
ученице 

17.09.2018. пд 
08:30-12:00 ПШ"Д. 

7 6 63 
ОШ „Иван Горан Ковачић“ 
ОШ „Павле Савић“ 
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 ФУТСАЛ 17.09 - 25.09.2018. 

С. Лазаревић" ПШ „Стеван Синђелић“ 

3 VII – VIII р. 
ученици 

24.09.2018. пд 
08:00-14:30 
ПШ"Павле Савић" 

12 11 118 
ОШ „Павле Савић“ 

ПШ „Д. С. Лазаревић“ 
ПШ „Владислав П. Дис“ 

4 VII – VIII р. 
ученице 

19.09.2018. пд 
08:30-12:45 ПШ"Д. 
С. Лазаревић" 

8 7 68 
ПШ „Стеван Синђелић“ 
ПШ „Д. С. Лазаревић“ 
ПШ „Павле Савић“ 

5 I – IV г. 
ученици 

20.09.2018. пд 
10:45-15:00 
ГТШ"Бранкп 
Жежељ"  

8 7 87 

Зубптехнишка щ. 

Шеста б. гимназија 

Медицинска щ. 

6 I – IV г. 
ученицe 

21.09.2018. пд 
11:00-15:00 
ГТШ"Бранкп 
Жежељ"  

8 7 68 
Седма б. гимназија 
Шеста б. гимназија 
Технпарт 

 УКУПНО: 54 48 516  

 

 АТЛЕТИКА 12.04.2018. 

рб 
Категорија 

Датум, период и 
место 

одржавања 

Број 
екипа 

број 
утакмица 

број 
учесника 

пласман 

1 
V – VI р. 
ученици 

12.04.2018. 09:00-
12:30 Стадипн 
"Рајкп Митић" 

7  55 
ЕКИПНИ ПОБЕДНИЦИ: 
5-6разред  М  -  ДЕСПОТ 
С. ЛАЗАРЕВИЋ 
5-6 разред Ж -   ДЕСПОТ 
С. ЛАЗАРЕВИЋ 
7-8 разред М -   ДЕСПОТ 
С. ЛАЗАРЕВИЋ 
7-8 разред Ж -   ВЕЉКО 
ДУГОШЕВИЋ 

2 
V – VI р. 
ученице 

12.04.2018. 09:00-
12:30 Стадипн 
"Рајкп Митић" 

7  63 

3 
VII – VIII р. 
ученици 

12.04.2018. 09:00-
12:30 Стадипн 
"Рајкп Митић" 

7  42 

4 
VII – VIII р. 
ученице 

12.04.2018. 09:00-
12:30 Стадипн 
"Рајкп Митић" 

7  35 

5 
I – IV г. 
ученици 

12.04.2018. 12:30-
16:00     Стадипн 
"Рајкп Митић" 

6  32 
Шеста б. гимназија 

 

6 
I – IV г. 
ученицe 

12.04.2018. 12:30-
16:00 Стадипн 
"Рајкп Митић" 

6  32 Технпарт 

 УКУПНО: 40  259  

 

 АТЛЕТИКА 12.04.2018. 

рб 
Категорија 

Датум, период и 
место 

Број 
екипа 

број 
утакмица 

број 
учесника 

пласман 
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 АТЛЕТИКА 12.04.2018. 

одржавања 

1 
V – VI р. 
ученици 

05.10.2018. 10:00-
11:30 Стадипн 
"Рајкп Митић"- 

7  40 
ЕКИПНИ ПОБЕДНИЦИ: 
5-6 разред  М  -  ВЕЉКО 
ДУГОШЕВИЋ 
5-6 разред Ж -   ДЕСПОТ 
С. ЛАЗАРЕВИЋ 
7-8 разред М -   ВЕЉКО 
ДУГОШЕВИЋ  
7-8 разред Ж -   ВЕЉКО 
ДУГОШЕВИЋ 

2 
V – VI р. 
ученице 

скпк у вис. 7  40 

3 
VII – VIII р. 
ученици 

11.10.2018. 09:00-
15:00 

7  47 

4 
VII – VIII р. 
ученице 

све дисциплине на 7  38 

5 
I – IV г. 
ученици 

атлетскпм 
стадипну на 
Кпщутоаку- 

6  26 
Шеста б. гимназија 

 

6 
I – IV г. 
ученицe 

Завпд за сппрт и 
медицину Р. 

Србије 
6  29 Шеста б. гимназија 

 УКУПНО: 40  220  

 

 

 

 РУКОМЕТ 24.10 - 15.11.2018. 

рб 
Категорија 

Датум, период и 
место 

одржавања 

Број 
екипа 

број 
утакмица 

број 
учесника 

пласман 

1 
V – VI р. 
ученици 

16.11.2018. 
ПШ"Стеван 
Синђелић" 

8 7 96 
ПШ „Стеван Синђелић“ 
 ОШ „Д.С. Лазаревић“ 

ПШ „Вељкп Дугпщевић“ 

2 
V – VI р. 
ученице 

15.11.2018. 
ПШ"Стеван 
Синђелић" 

8 7 102 
ПШ „Стеван Синђелић“ 
ОШ „Павле Савић“ 
ОШ „Д.С. Лазаревић“ 

3 
VII – VIII р. 
ученици 

06.11.2018.               
ПШ"Павле Савић" 

7 6 83 
ОШ „Д.С. Лазаревић“ 

ПШ „Јелена Ћеткпвић“ 
ОШ „Павле Савић“ 

4 
VII – VIII р. 
ученице 

05.11.2018.           
ПШ"Павле Савић" 

8 7 88 
ПШ „Павле Савић“ 
ПШ „Д. С. Лазаревић“ 
ПШ „Иван Г. Кпвашић“ 

5 
I – IV г. 
ученици 

26.10.2018. VII 
Бепградска 
гимназија 

8 7 99 

Фармацеутскп–физ. щкпла 

Гепдетска тех. щкпла 

Технпарт 

6 
I – IV г. 
ученицe 

24.10.2018. VII 
Бепградска 
гимназија 

6 5 61 
Зубптехнишка щ. 
Медицинска щ. 
 ГТШ„Бранкп Жежељ“ 

 УКУПНО: 45 39 529  
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Мале олимпијске игре 

Такмичење се спроводи у екипној конкуренцији, у виду штафете, у следећим 

категоријама:  

1. Ученици и ученице I разреда основне школе, мешовита екипа – Забавни полигон;  

2. Ученици и ученице II разреда основне школе, мешовита екипа – Полигон спретности;  

3. Ученици III разреда основне школе – Полигон свестраности; 

4. Ученице III разреда основне школе – Полигон свестраности 

Мале олимпијске игре су одржане 09. маја 2018. године у ОШ „Ћирило и Методије“. 

Први РАЗРЕД-МЕШОВИТО 

1. Ћирило и Методије -  5* 10“ 

2. 1 300 КАПЛАРА -  5* 39“ 

3. Иван Горан Ковачић - 5* 48“ 

4. Стеван Синђелић  -   5* 59“ 

Други РАЗРЕД – МЕШОВИТО 

1. 1 300 КАПЛАРА - 6* 00“ 

2. Иван Горан Ковачић -  6* 25“ 

3. Марија Бурсаћ-  6* 40“ 

4. Ћирило и Методије -  6* 54“ 

Трећи РАЗРЕД – ДЕЧАЦИ 

1. Јелена Ћетковић-  5* 14“ 

2. Ћирило и Методије -  5* 25“ 

3. 1 300 КАПЛАРА -  5* 53“ 

4. Иван Горан Ковачић - 6* 15“ 

 

Трећи  РАЗРЕД – ДЕВОЈЧИЦЕ 

1. Јелена Ћетковић -  5* 38“ 

2. 1 300 КАПЛАРА -  6* 06“ 

3. Иван Горан Ковачић - 6* 23“ 

4. Ћирило и Методије -  6* 38“ 

 

Савез за организовање школских спортских такмичења је 27. новембра 2018. године, у 

великој сали ГО Звездара, доделио награде школским екипама за постигнуте спортске 

резултате у току школске 2017/2018. године.  

У овим такмичењима је учествовало 256 екипа са 2 394 учесника, 80 ученика у џудоу и 42 

у шаху што је 2 516 учесника. Одиграно је 176 утакмица и сусрети у оквиру такмичења 

Мале олимпијске игре, џудоу и шаху. Екипе је водило преко 40 професора из звездарских 

школа. 

Прваци наше општине, 38 екипа је представљало нашу општину на градском такмичењу, 

а у појединачним спортовима је овај број био далеко већи. 

Пласман екипа – укупан пласман 

1. ОШ „ Вељко Дугошевић“ 

2. ОШ „ Д.С. Лазаревић“ 

3. ОШ „ Павле Савић“ 
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4. ОШ „ Јелена Ћетковић“ 

5. ОШ „ Иван Горан Ковачић“ 

6. ОШ“ Стеван Синђелић“ 

7. ОШ „ 1300 Каплара“ 

8. ОШ „ В. П. Дис“ 

9. ОШ „ Марија Бурсаћ“ 

10. ОШ „ Драгојло Дудић“ 

11. ОШ „ Ћирило и Методије“ 

12. ОШ „ Десанка Максимовић“ 

 
Средње школе: 

1. Фармацеутско физиотерапеутска школа 

2. Шеста гимназија 

3. Медицинска школа 

4. Техноарт 

5. Седма гимназија 

6. Геодетска школа 

7. Грађевинско техничка школа 

8. Зуботехничка школа 

 
За учешће у „ Малој олимпијади“  признање су добиле школе: 

ОШ „ Ћирило и Методије“ 

ОШ „ 1300 каплара“ 

ОШ „ Иван Горан Ковачић“ 

ОШ „ Стеван Синђелић“ 

ОШ „ Марија Бурсаћ“ 

ОШ „ Јелена Ћетковић“ 

За дугогодишњи успешан рад и помоћ у одржавању такмичења награђени су  педагози 

физичке културе Драгана Салопек - ОШ „ Павле Савић“, Љубинка Павлов – ОШ „ Д. С. 

Лазаревић“ и Александар Радовић – Геодетска школа. 

7.2. Повећање обухвата грађана спортом кроз развој и унапређење спортске 

рекреације 

Редовна физичка активност је веома важан чинилац у очувању и унапређењу здравља 

грађана једне локалне заједнице. Приоритетни задаци у овој области су јавно-

здравствене активности у циљу промоције здравих стилова живота, пружање могућности 

свим грађанима да се баве спортским активностима и унапређење квалитета рада и 

понуде програма у овој области.  

7.2.1. ОПШТИ ЦИЉ: Повећан обухват бављења спортом у свим сегментима 

становништва, посебно деце, младих, жена, особа са и инвалидитетом и старих 

Годишњи и посебни програми у области спорта 

Комисија за оцену програма у области спорта је додељивала средства за реализацију 

изабраних програма Годишњег програма Спортског савеза Звездара и његових чланица. 



21 
 

Подржано је 16 годишњих програма, у складу са препорукама које је дала Комисија 

Спортског савеза Звездара, а накнадно је председник ГО Звездара уз сагласност 

Комисије, донео одлуку да се подрже годишњи програми ФК «Звездара» и СД 

«Раднички», укупно 18 програма.  

 

РБ 
Назив 
сп. орг. 

Назив програма 
Одобрена 
средства 

Резултати 
(изводи из наративног дела извештаја) 

1 

Савез за 
организовање  

школских 
спортских 
такмичења 

Рекреативно 
бављење спортом 

ученика 
900.000,00 

Детаљан извештај је дат у поглављу ОПШТИНСКА 
ШКОЛСКА ТАКМИЧЕЊА 

2 
Спортски 

савез 
Звездара 

Годишњи програм 500.000,00 
Извештај о раду дат је у поглављу Спортски савез 
Звездара 

3 

Спортски савез 
Звездара 
Школски 

кошаркашки 
клуб „Звездара“ 

Развој деце и 
омладине кроз 

кошаркашке 
тренинге и 
такмичења 

350.000,00 

Програм је финансиран три месеца у ОШ „Иван 
Горан Ковачић“, обухватио је 57 ученика, годишта 
2006 и млађе, Тренинзи су се одржавали 4 пута 
недељно и полазници су плаћали 4 тренинга 
3.500,00 2006.г. 2.500 – 2009.г. односно цена 
тренинга је умањемна за 500, односно 1000,00 
динара.Програм рада је био адекватан узрасту по 
програму КС „београд“. Учествовали су на смотри 
кошарке „Рајко Жижић“ и добили дипломе за успено 
завршен програм обуке за дату годину. 

4 
Шаховски 

клуб 
„Раднички“ 

Шах за све 
грађане општине 

Звездара – 
посебно за децу, 
омладину, жене и 

особе са 
инвалидитетом 

240.000,00 

Организована је бесплатна школа шаха,похађало 30 
дечака и 10 девојчица, женска екипа ШК „Раднички“ 
је у 2018. години наступала у женској лиги Београда 
заузела прво место и стекла право учешћа у Првој 
лиги Србије за жене; мушка екипа је стандардни 
члан Друге лиге Србије -Премијер лиге Београда, 
заузели 8. место. 19. октобра организована 
манифестација „Млади и равноправни у знању и 
спорту“, учествовали шахисти од 25 до 40 година, 
организована манифестација Дани шаховске 
дијаспоре 22. децембра којој су присуствовали и 
млади шахисти из Републике Српске; организован је 
и брзопотезни турнир 29. децембра и тако обележен 
је јубилеј 30 година од освајања титуле екипног 
првака Југославије; просторије клуба суграђанима 
доступне током целе године; редовни чланови клуба 
133 - сениори 48, сениорке 24, јуниор 1, кадета 39, 
кадеткиња 8, пионира 10, пионирке 3 
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РБ 
Назив 
сп. орг. 

Назив програма 
Одобрена 
средства 

Резултати 
(изводи из наративног дела извештаја) 

5 
Карате клуб 
„Раднички“ 

Вежбајмо за 
здравље 

230.000,00 

Организовани су бесплатни тренинзи каратеа, два 
пута недељно, у ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, 
ОШ „Драгојло Дудић“ и СЦ „Олимп – Звездара“ 
У периоду од 1.03. до 30.06.2018.34 полазника је 
научило основну технику каратеа и програма за 8 
кју/7 кју. 
Од 1.09. до 31.12. 61 полазник – обуку за 8 кју, 7 кју, 
6 кју, 5 кју и 4 кју, прошло је 34 полазника, а обуку 8 
кју и 7 кју – 27 полазника. Обуку су деца похађала 
бесплатно, уз уписну годишњу чланарину од 1000,00 
динара. 
Укупно уписан 61 члан, 33 дечака и 28 девојчица 
узраста 6-16 година.  

6 
Карате клуб 

„Звонко 
Осмајлић“ 

Рекреативно, 
аматерски и 

професионалсно 
бављење карате 

спортом за децу и 
одрасле 

90.000,00 

Чланова 54 оба пола: петлићи 11, пионири 14, 
кадети 10, јуниори 8, сениори 11; одржавани су 
тренинзи три пута недељно у сали опремљеној за 
карате спорт - савладавање основних борбених 
техника и ката, вежбе снаге, издржљивости и 
моторичке вежбе; учешће на турнирима „Куп Новог 
Сада“, „Турнир пријатељства“,  „Шабачки победник“; 
међународно такмичење „Драгослав Радовановић 
Пјер“, „Зрењанински победник“, такмичење 
„Слободан Вучинић“, „Тао гранд прикс“ ; освојено 60 
медаља на такмичењима; на Европском првенству у 
Пољској Немања Осмајлић освојио бронзану 
медаљу у борбама; у јуну је одржано полагање за 
појасеве 36 младих оба пола положила за већи појас 

7 
Теквондо клуб 

„Кобра“ 
Теквондо за све 90.000,00 

Укупно 40 пионира (15 дечака, 25 девојчица), 45 
кадета, (25 девојчица и 20 дечака) јуниора 20 (10 
дечака и 10 девојака), 15 сениора (пет мушкараца и 
10 жена); предшколци су имали два тренинга 
недељно, 96 у току године; деца узраста од 7 до 12 
година имала су три тренинга недељно, 144 на 
годишњем нивоу; чланови преко 12 година имали су 
такође три тренинга недељно 12 месечно или 144 на 
годишњем нивоу; рекреативци су имали два 
тренинга недељно. Постигнути резултати: 
упознавање са теквондоом 100%, овладавање 
основним вежбама загревања и истезања 100%, 
савладавање основне ручне и ножне технике, као и 
блокова у теквондоу 80%, савладавање форми 80%,  
савладавање самоодбране 80%,  савладавање 
спортске борбе у теквондоу 60 до 80 одсто, 
унапређење моторичких способности 100% 
 

8 
Спортски савез 

Звездара 

Рекреативно 
бављење спортом 

пензионера, 
одраслих деце 

50.000,00 

Одржано је рекреативно такмичење „Удицом на 
пловак“, на Дунаву, код Аде Хује – 30 такмичара. 2. и 
3. место су заузели пензионери Звездаре. 
Рекреација – балоте – од 1.4. до 30.08.2018., 
понедељком и петком од 10 до 13 часова, 
учествовало 25 мушкараца и жена од 25 до 70 
година. На крају сезоне је организован мини турнир. 
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РБ 
Назив 
сп. орг. 

Назив програма 
Одобрена 
средства 

Резултати 
(изводи из наративног дела извештаја) 

9 

Друштво за 
спорт и 

рекреацију 
инвалида 
Звездара 

Олимп за све 90.000,00 

Око 150 корисника, одржани редовни тренинзи, 
одржане 4 спортске манифестације, укључени у 
редовно вежбање, спортске манифестације, учешће 
на бројним такмичењима 73%, повећање броја 
активних корисника - 18, повећање мреже 
социјалних контаката и упознавање са новим 
пријатељима 90%, побољшање телесног статуса 
повећање мишићне масе и редукција масних 
наслага 95%, побољшање моторике, координације 
равнотеже 95%, задовољавање потреба за 
континуирано бављење спортом 80% едукација о 
значај бављења спортом 100% утицај на ширу 
друштвену средину у циљу инклузије  ОСИ 100% 

10 
Плесни клуб 

„Аурора“ 

Бесплатни плесни 
фебруар и 

септембар за децу 
узратса од 5 до 16 

година 

80.000,00 

Реализовани су бесплатни часови плеса за младе у 
фебруару и септембру, суботом и недељом, 12-13 
латино плесови, 13-14, џез, 14-15 хип-хоп, а уторком 
и петком 17.30-18:15, класичан балет. 24 полазника 
(девојчице) је учествовало у фебруару, а у 
септембру 32 полазник (1 дечак и 31 девојчица). 
Млади су савладали основне кораке латино плесова 
– самбе, румбе, ча ча ча, џајва и пасодобла, радили 
на кореографији савременог плеса и хип-хопа и 
упознали се са основним ставовима у балету. 

11 
Џудо клуб 

„Трудбеник“ 

Тренирањем 
џудоа до прве 
медаљеи до 

развоја успешног 
такмичења. 
Такмичење 

почетника за прву 
медаљу 

80.000,00 

Одржавани су тренинзи сваког радног дана за три 
групе полазника. Тренингом је било обухваћено 40 
дечака и 20 девојчица, узраста од 7 до 13 година. 20 
полазника је бесплатно похађало тренинге. 80% 
полазника је овладало основном џудо техником, 
учествовало на турниру који је организован у СЦ 
„Шумице“ и полагало за виши појас. 

12 
Спортско 
удружење 

„Activity Centar” 

Активни основци, 
спортисти 

средњошколци 
66.000,00 

Реализована су 24 тренинга са децом школског 
узраста од 7 до 12 година, укупно 36 деце. Деца су 
се заинтересовала за даље бављење спортом. 
Тренинзи су реализовани у спортском центру у 
улици Стевана Синђелића 2. 

13 
Београдски 
кошаркашки 

клуб „Раднички“ 

Кошаркашки 
турнир за дечаке и 
девојчице узраста 
од 8 до 11 година 

80.000,00 

Од 3.3 до 31.3. реализован је турнир „Кошаркашки 
турнир за дечаке и девојчице, узраста од 8 до 11 
година“. На турниру је учествовало 8 екипа са по 15 
играча (укупно 10 девојчица и 110 дечака). Учесници 
су увежбавали коришћење научене технике у 
условима игре, примењивали научена правила 
ферплеја и лепо спортско понашање. Најбољим 
екипама су додељени пехари и медаље.  
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РБ 
Назив 
сп. орг. 

Назив програма 
Одобрена 
средства 

Резултати 
(изводи из наративног дела извештаја) 

14 
Рвачки клуб 
„Раднички“ 

Бављење 
звездарске 

омладине рвањем 
кроз тренинг, 

едукацију и турнир 
„Трофеј Звездаре“ 

50.000,00 

Опредељена средства су искоришћена за 
организовање 14 бесплатних тренинга током 
септембра 2018, 3 пута недељно, за две селекције 
полазника, укупно 40; Прва група, 7-10 год, 7 
девојчица и 13 дечака, старија група, 11-15, 4 
девојчице и 16 дечака. 30 је успешно савладало 
основне падове и по две базичне технике у партеру 
и стојећем ставу, као и основне елементе 
гимнастике. Фер плеј и другарство је наглашено код 
свих учесника у програму. 

15 
Шах клуб 
„Ћирило и 
Методије“ 

Размишљај – играј 
- победи 

54.000,00 

Реализација школе шаха за децу узраста 10 до 12 
година. Програм је обухватио обуку основних 
правила шаховске игре и технике.Учествовало је 30 
дечака и 5 девојчица, одржано 50 тренинга по 60 
минута. За најбоље су обезбеђене медаље, пехари 
и дипломе. Сениорска екипа учествовала у Премијер 
лиги,организован „Ускршњи турнир“, учествовала 24 
учесника, 12 деце и 12 сениора 

16 
Џудо клуб 

„Павле Савић“ 

Вежбај џудо да се 
правилно 
развијеш 

50.000,00 

Тренинзи су реализовани у малој сали ОШ „Павле 
Савић“. Одржавани су сваког радног дана од 18:30 
до 20:30. Млађи пионири 30(5ж/25д), старији 
пионири (20, 8ж/12д) и кадети (6, 1/ж/5д). 95% 
савладало технику падова, захвата и бацања, стекло 
кондицију, развило спортске навике и научили 
кодекс понашања у џудоу.14. јуна полагали за жути 
појас, а старији за наранџасти и зелени – 70%. 
Кадети су савладали технике полуге и гушења, 
научили правила суђења и овладали правилима 
понашања и ферплеја – 100% Учествовали су на 
школском општинском такмичењу, а једна девојчица 
јсе пласирала на градско и републичко такмичење. 

17 СД „Раднички“ 

Израда 
монографије – 110 

година СД 
„Раднички“ 

500.000,00 

Проучавање разних публикација које су вевезане за 
СД „Раднички“, клубове који су у саставу Друштва, 
ширег историјског контекста који описују период од 
оснивања Радничког до почетка Другог светског рата 
рата и прве послератне године; селекција нових, до 
сада необјављиваних података, резултата, имена 
догађаја, анегдота и других информација. 
Реализована је израда предвиђених целина за 
монографију - 100 година СД „Раднички“,  
90% предвиђених целина, написана су поглавља о 
атлетском клубу, куглашком клубу, културној секцији, 
стрељачком удружењу, први део о рукометном 
клубу, џудо клубу, планинарском друштву, обављени 
су разговори са Иванком Миловановић, Радомиром 
Перишићем, Мирославом Живановићем,  
Мирољубом Дамјановићем,  Душаном Дудом 
Ивковићем, Љубинком Веселиновићем  
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РБ 
Назив 
сп. орг. 

Назив програма 
Одобрена 
средства 

Резултати 
(изводи из наративног дела извештаја) 

18 ФК „Звездара“ 
Звездара – српска 

лига 
300.000,00 

Сениори ФК „Звездара“ су се такмичили у Српској 
лиги – груопа Београд и заузели 4. место од 16 
екипа. Млађе селекције су се такмичиле у лигама 
млађих категорија у организацији ФС „Београд“. 
Програмом је обухваћено преко 80 играча ФК 
„Звездара“. 

 

Комисија је предложила да се не одобре средства за финансирање следећих годишњих 

програма: 

РБ 
Назив 
сп. орг. 

Седиште 
адреса 

Назив програма 
Тражена 
средства 

Разлог одбијања 

1 
Рвачки клуб 

„Рабоднички“ 

Војводе 
Шупљикца 

31 

Бављење 
звездарске 
омладине 

рвањем кроз 
тренинг, 

едукацију и 
турнир „Трофеј 

Звездаре“ 

300.000,00 
 

Укупан збир у секцији 2, износи 
13 нижи је од оцене „добар” (15 
поена), програм се искључује из 
евалуационог процеса. 

2 
Карате клуб 
„Раднички“ 

Војводе 
Шупљикца 

бр.31 

32. међународни 
турнир „Душан 
Ракић Брајан“ 

110.800,00 

Укупан збир у секцији 2 износи 
11,8, нижи је од оцене „добар” 
(15 поена), програм се 
искључује из евалуационог 
процеса. 

3 
Карате клуб 
„Раднички“ 

Војводе 
Шупљикца 

бр.31 

Учешће деце на 
такмичењима 

190.500,00 

Укупан збир у секцији 2 износи 
13,  нижи је од оцене „добар” 
(15 поена), програм се 
искључује из евалуационог 
процеса. 

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ У ОБЛАСТИ СПОРТА 

По јавном позиву за подношење пријава за посебне програме у области спорта на 

територији Градске општине Звездара за 2018. годину, објављеном 30. јануара 2018. 

године, предлоге посебних програма је поднело 7 спортских организација. Комисија је 

једногласно предложила да се подрже програми:  

1. „Играј фер и на терену и у животу“, Спортског удружења „Покрет за женску кошарку 
Марина Маљковић“ (суфинансиран са 400.000,00 динара, 

2. „Поштуј правила – буди спортиста Боксерског клуба „Браћа Рибаћ“(суфинансиран 
са 100.000,00 динара). 

Комисије је предложила да се не подрже следећи програми: 
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РБ 
Назив 
сп. орг. 

Седиште 
адреса 

Назив програма 
Тражена 
средства 

Разлог одбијања 

1 
Боксерски 

клуб 
„Раднички“ 

Војводе 
Шупљикца 

бр.31 

Технике 
самоконтроле у 

боксу 

150.000,00 
 

Не испуњава финансијске 
услове. 

2 
Карате клуб 
„Раднички“ 

Војводе 
Шупљикца 

бр.31 
Трофеј Звездаре 110.800,00 

Циљ програма је «Припрема 
такмичара за званична 
такмичења у земљи и 
иностранству» не одговара 
циљевима јавног позива. 

3 
ФК 

„Викторија 
стар“ д.о.о 

Дечанска 
19 

Турнир за децу 
са општине 
Звездара 

 
Због формалних услова - није 
достављена одговарајућа 
документација  

4. 
Стрељачка 

дружина 
„Видиковац“ 

Рудо 2 
Популаризација 

стрељачког 
спорта 

40.000,00 

 

Није приоритет за 

финансирање 

5. 
Шаховски 

клуб 
„Слобода“ 

Гамзигра
дска  28 

 

Одрживост, 
Организација и 

такмичење клуба 
у 2018. години 

110.000,00 
Не уклапа се у циљеве 

објављеног позива.  

 

Посебни програм под називом „Играј фер и на терену и у животу“, обухвата активности 

које развијају код полазника вредности неговања фер игре, поштовање противника, 

поштовање судија, спортског навијања, правила здравог, спортског  живота.. Програм се 

се реализовао у оквиру бесплатне школе кошарке за девојчице основношколског узраста 

која се спроводила током септембра, октобра, новембра и децембра 2018.године, у СЦ 

„Олимп Звездара“ и у ОШ „Десанка Максимовић“. Организовани су бесплатни кошаркашки 

тренинзи на којима су се девојчице, осим савладавања основних елемената кошаркашке 

технике, училе и правилима фер плеја и фер понашања на терену и ван њега. 

Тренинзима је присуствовало преко 100 девојчица, 60 у СЦ „Олимп Звездара“ и око 60 у 

ОШ „Десанка Максимовић“.  Добиле су књиге „Организатор препун добрих савета“ Марине 

Маљковић. Кроз разговор и читање одређених сегмента књиге развијана је свест код 

девојчица да примењују фер начин понашања у спорту и животу. Наведени савети су 

практично примењивани на пријатељским утакмицама са девојчицама из Покрета за 

женску кошарку Марина Маљковић са других локација у Београду. 
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Програм  „Поштуј правила – буди спортиста“ је реализован у периоду октобар – новембар 

2018. године. Циљ програма  је приближавање широј социјалној средини значај спорта у 

превенцији психофизичког здравља појединца и приближавање једне спортске 

дисциплине-бокса општој популацији, уз јасна усмеравања на поштовање ферплеја и 

спортског понашања. Програм је у потпуности реализован. У периоду октобар-новембар 

одржавани су бесплатни једносатни тренинзи, три пута недељно. На тренизима је било 

присутно до 30 учесника, деце основношколског и средњошколског узраста. 80% учесника 

је унапредило моторичке способности - издржљивост, покретљивост, брзину и општу 

снагу, 70% учесника усвојило основне принципе и правила бокса, 55% наставило да се 

активно бави боксом, 40% учесника је стекло навике редовног упражњавања физичких 

активности, 90% полазника прихватило  правила и ферплеј, поштовање учесника. 

ПРОГРАМИ ЈПСЦ „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА“ 

Програм пословања ЈПСЦ „Олимп – Звездара“ је подржан са 34.000.000,00 динара, а 

6.000.000,00 је планирано за спортске програме. У наставку су приказани подаци које је 

ЈП СЦ „Олимп – Звездара“ доставио Одељењу за друштвене делатности: 

Извештај о реализованим спортско – рекреативним активностима, 
манифестацијама и пројектима у 2018. години 
Полазећи од чињенице да је рекреативни спорт најздравији вид бављења спортом, 

служба спортског менаџмента Јавног предузећа Спортски центар  ,,Олимп-Звездара"  у 

сарадњи са ГО Звездара и Градским секретаријатом за спорт и омладину велики значај 

придаје промоцији рекреативног спорта и здравих стилова живљења. У том смислу су 

креирани разноврсни програми рекреације са тежњом да се покрије  широк спектар 

потреба корисника различитих категорија: деца и млади, одрасли, старији, мушкарци и 

жене, особе са инвалидитетом. Осим спортско-рекреативних програма и манифестација 

током године одржан је и велики број промотивних, забавних и културних манифестација. 

Спортски центар „Олимп“ је наставио са организовањем спортских и културних 

манифестација које су се одржавале и у ранијим годинама, али је своју понуду допунио и 

низом нових активности:  

Зимска рекреација ученика основних и средњих школа „Олимп 2018“ – организована 

је у сарадњи са ГО Звездара и Градским секретаријатом за спорт и омладину,  

обухватала је школу клизања, „Зимски камп на Олимпу 2018“ у фискултурној сали и 

обилазак Астрономске опсерваторије, „Зимски камп на Олимпу 2018“ у трим сали, 

борилачки спортови и на клизалишту, „Зимски камп на Олимпу 2018“ у трим сали плес, 

зумба, аеробик и на клизалишту, „Рекреативно клизање за школску децу Олимп  2018“ у 

периоду од 01.02. до 28. 02. 2018. године. Укупан број корисника програма зимског кампа 

је 3000 основаца и средњошколаца. 

Осмомартовско такмичење особа са инвалидитетом – Међународни дан жена – 

организован је у сарадњи са Удружењем за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом 

Звездаре, Савезом за спорт и рекреацију ОСИ Београда, Градском општином Звездара. 

Програм је обухватао такмичење ОСИ  у боћању, стоном тенису, бацању плочица, 

обарању кугли везаном лоптом. Такмичење је одржано 8. марта 2018. године у спортској 

сали СЦ „Олимп – Звездара“. Укупан број учесника - 200 ОСИ као и присутних који су се 

прикључили такмичењу. 
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Отварање купалишне сезоне 9. јуна на базенима СЦ „Олимп – Звездара“ 2018. -  

Улаз је за све посетиоце тог дана био бесплатан. Укупан број посетилаца био је преко 

2000. 

Летња рекреација ученика основних и средњих школа ,,Олимп 2018“ – у сарадњи са 

ГО Звездара и Градским секретаријатом  за спорт и омладину града Београда. Програм је 

обухватио хидробик, пилатес са пливањем, школу пливања,  „Летњи камп у трим сали“, 

„Летњи камп у амфитеатру“, „Летњи камп у великој сали“, корекцију технике пливања. 

Трајање програма летње рекреације од 20. јуна  до 31. августа 2018. године. Укупан број 

учесника - 4000 ученика основних и средњих школа са Звездаре и других градских 

општина. 

Игре без границе за особе са инвалидитетом –  организоване су у сарадњи са 

Удружењем за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом Звездаре, Савезом за спорт и 

рекреацију ОСИ Београда, Градском општином Звездара. Програм је обухватао 

такмичење особа са инвалидитетом  у обарању кугли везаном лоптом и такмичење у 

пливању. Укупан број учесника - 350 особа са инвалидитетом. 

Првенство града Београда у боћању за ОСИ –одржано је 30. октобра 2018. године у 

организацији Спортског савеза особа са инвалидитетом града Београда, Друштва за 

спорт особа са инвалидитетом Звездаре и Спортског центра „Олимп-Звездара“ у великој 

сали ЈПСЦ ,,Олимп-Звездара“. Манифестацији су присуствовали званичници из ГО 

Зведара, из Секретаријата за спорт и из Канцеларије за младе града Београда. Укупан 

број учесника - 200 ОСИ као и присутних гостију. 

Током године одржавана су и општинска такмичења у кошарци, малом фудбалу за 

основне и средње школе са територије општине Звездара. 

Спортско-рекреативни програми за све узрасне категорије који су се спроводили  у 

организацији Спортског центра током 2018. године су: 

Јога -  Јога тренинг је намењен свим узрастима, јер обухвата  вежбе истезања, 

релаксације и дисања које су важне младима, радно активним људима под свакодневним 

стресом, али и старијима код којих побољшавају опште стање организма. Тренинзи су се 

одржавали два пута недељно. Број корисника: 80 

Таи чи – тренинзи су се одржавали током целе године. Намењени су пензионерима, а 

акценат се у овим вежбама ставља на повезивање леве и десне стране тела као и 

прецизно извођење покрета уз правилно дисање. Полако и тачно извођење покрета 

покреће микроциркулацију у мозгу, што је веома битно у старијој доби. Тренинзи су се 

одржавати два пута недељно. Број корисника: 120. 

Школа кошарке зе дечаке и девојчице - Намењена је деци узраста од првог до осмог 

разреда основне школе, обухватала је учење основних кошаркашких елемената као што 

су: вођење лопте-дриблинг, држање, хватање лопте, додавање лопте, шутирање, учење 

кретања играча без лопте, основни одбрамбени став и одбрамбени став у кретању. 

Тренинзи су се одржавали три пута недељно. Број корисника: 150.  

Школа рукомета за девојчице - У школи рукомета девојчице су училе основне техничке 

елементе као што су: одбрамбени став, шутирање лопте, додавање лопте. Организоване 

су утакмице са вршњацима како би развили такмичарски дух. Тренинзи су се одржавали 

три пута недељно. Број корисника: 140. 
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Школа одбојке - У школи одбојке су се училе основне техничке елементе као што су: 

одбрамбени став, пријем лопте, сервис. Организоване су утакмице са вршњацима како би 

развили такмичарски дух. Тренинзи су се одржавали три пута недељно. Број корисника: 

40. 

Школица спорта за децу – У оквиру школице спорта ОЛИМП се радило на интегралном 

развоју деце од најмлађег узраста, кроз игру, забаву и музику, у циљу правилног 

одрастања, побољшања моторичке способности и компетентности деце, као и свеукупног  

очување здравља деце и стицања навика за физичким вежбањем. Узраст деце од 3 до 7 

година. Број корисника: 40. 

Циљеви наведених активности су и превенција деформитета локомоторног апарата, 

развој моторичких и когнитивних способности, психосоцијални развој деце, откривање и 

праћење надарене деце и будућих спортских талената, стварање кретних навика код 

деце, игра, забава, разонода и емоционално растерећење деце, кроз примену плеса и 

музике.  

Школа атлетике – Намењена је деци узраста од првог до осмог разреда основне школе, 

обухватала је учење  основних елемената атлетике и спортске гимнастике, учење 

правилног ходања, трчања и правилног држања тела. Школу атлетике водили су  

тренери, познати бивши атлетичари – на првом месту професор физичке културе: Иван 

Ћирић. Када је било лепо време користили су  атлетску стазу тј. полигон, а када су били 

хладни дани радили су у великој спортској сали и у трим сали. Тренинзи су се одржавали 

два пута недељно. 

Школа теквондоа - У школи теквондоа млади су учили прoфeсиoнaлaн приступ 

спортиста, као и  спoртску  бoрбу с пуним кoнтaктoм,  извoђeњe aтрaктивних тeхникa и 

фoрми,  рaзбиjaњe чврстих прeдмeтa, сaмooдбрaну, свe тo зajeднo и рeкрeaтивни 

тeквoндo. Тренинзи су се одржавали  три  пута недељно. Број корисника: 40. 

Школа кик бокса - Прoгрaм рaдa je зaснoвaн нa oбучaвaњу тeхникe бoксa и кик-бoксa штo 

пoдрaзумeвa вeжбaњe стaвa, гaрдa, удaрaцa и oдбрaну рукaмa и нoгaмa, eлeмeнте 

дoгoвoрeнoг и слoбoднoг спaрингa. Прoгрaм прaти и рaзвиjaњe oпштe и спeцифичнe 

физичкe припрeмe спoртиста, гдe нaпрeдни вeжбaчи вeжбajу тaкмичaрски прoгрaм a 

пoчeтници уживajу у квaлитeтнoм трeнингу oснoвнe oбукe. Тренинзи су се одржавали три 

пута недељно. Број корисника: 100. 

Спортска рекреација и фитнес за жене - Спортска рекреација за жене је произашла из 

аеробика средњег интензитета. Оптерећења су заснована на принципима рекреације и 

савремене науке спорта. Примењене вежбе су искључиво у функцији здравља целокупног 

организма. Различите кореографије вежби су примењене за вежбање свих мишићних 

група што тренинг чини занимљивим, а одликује их значајна потрошња калорија. 

Тренинзи су се одржавали три пута недељно. Број корисника: 40. 

Рекреација за жене (вежбе прилагођене старијој узрасној доби) - Програм је намењен 

средњој и старијој узрасној доби и обухвата терапеутске вежбе лаганог интензитета. 

Вежбањем се постиже побољшање кондиције, јачање и еластичност мишића, смањује се 

ризик за настанак остеопорозе и дегенеративних болести кичменог стуба које су 

последице неактивности. Тренинзи су се одржавали  једанпут недељно, а од октобра је 

повећан број термина на два због већег интересовања. Број корисника: 40. 
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Ритмичка гимнастика – Ритмичка гимнастика је намењена девојчицама од 6 до 12 

година старости. Термини су се одржавали два пута недељно у трим сали ЈПСЦ „Олимп-

Звездара“. Број корисника: 30. 

У поменутим програмима и дешавањима, спортским програмима, спортско – 

рекреативним активностима и манифестацијама у 2018. години је учествовало око 17000 

корисника. 

7.3. Развој и унапређење врхунског спорта 

У току 2018. године су подржани програми који обухватају наступе спортских клубова у 

такмичењима.  

За здрав спортски развој и напредовање у спорту неопходан је квалитетан стручни рад са 

младим спортистима и то је област у којој Градска општина Звездара може да да свој 

већи допринос у будућности. 

7.3.1. ОПШТИ ЦИЉ: Наставак обезбеђивања услова за развој врхунског спорта 

Циљ: 

повећан број квалификованих спортских стручњака ангажованих у спортским 

организацијама у области спорта за најмање 10%; 

Реализовано је преко 15 индивидуалних  консултација/саветовања са представницима 

спортских организација.  

У извештају Спортског савеза Звездара није нађен податак који би указао на испуњеност 

постављеног циља.  

7.4: РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Највећи ресурс у спортској инфраструктури, поред СЦ "Олимп - Звездара" и СД 

"Раднички", Градска општина Звездара има у фискултурним салама и отвореним 

теренима основних и средњих школа које имају седиште на територији Градске општине 

Звездара.  

Извод из Извештаја ЈП СЦ „Олимп - Звездара“ 

Инвестиционо одржавање инфраструктуре 

У оквиру капиталног буџета и добијених средстава за инвестиционо одржавање спортске 

инфраструктуре у висини од 14.842.066,06 динара извршени су радови који су били 

неопходни за нормалан рад и фунционисање Спортског центра на пливалишту, отвореним и 

затвореним теренима : 

- замена кварцног песка у филтерима са транспортом, утоваром и манипулативним 

трошковима,  

- израда тартан  подлоге на отвореним теренима,  

- радови на инвестиционом одржавању електроенергетског система јаке струје у 

делу мерно разделних ормара,  

- радови на канализационим и водоводним постројењима и мрежи у тоалетима 

управне зграде,  

- машински инсталатерски радови на одржавању машинских постројења базена,  

- радови на уградњи столарије,  

- фасадерски радови,  

- браварски радови на целом комплексу,  

- замена бехатон плоча,  



31 
 

- керамичарски радови у ходнику управне зграде,  

- услуге израде пројеката и нацрта,  

- израда предмера и предрачуна за грађевинске и грађевинско – занатске радове,  

- занатске услуге на одржавању опреме и објеката,  

- услуге замене лајнера на базену,  

- припремни радови на инвестиционом одржавању подова и подконструкције подова 

у фискултурној сали. 

 

Додатно инвестиционо одржавање инфраструктуре 

У оквиру средстава добијених за додатно инвестиционо одржавање спортске 

инфраструктуре у висини од 13 милиона динара изведени су: 

- радови у великој сали (монтажа паркета у фискултурној сали са завршном обрадом до 

нивоа потребних за спортске активности ; замена старих дотрајалих рефлектора новим 

лед рефлекторима и замена електро – галантерије; малтерисање плафона бетонске 

таванске плоче и израдом скеле за рад, молерско – фарбарски радови (стругање старе 

боје, припрема подлоге и обрада зидова глетом и кречењем); радови на улазним 

порталима, ампасовање фасадних портала и корекција радијатор маски) 

- радови у трим сали, припремни радови (уклањање старих оштећених зидних облога ); 

гипсарски радови (облагање инсталација и парапета); молерско-фарбарски радови 

зидова и плафона. 

- радови на одбојкашком терену, припремни радови на позицијама терена и трибина са 

околним уређењем; полагање подлоге за одбојкашки терен типа Бомаг корд или у тој 

класи подлоге; санација трибина репаратур малтером и постављање дрвених линијских 

носача. 

- радови у свлачионицама, тоалетима, сервисном делу и припремни радови (демонтажа, 

рушење и сл); зидарски радови-малтерисање; бетонски радови- под и цементна 

кошуљица; керамичарски радови (под и зид); хидроизолатерски радови; молерско 

фарбарски радови (зид и плафон); санација постојеће водоводно-канализационе мреже; 

санитарија ( вц-шоље, лавабои, туш и лавабо-батерије и пр.елементи); ал-врата 

унутрашња; алуминијум кабине унутар мокрих чворова. 

- радови у амфитеатру.  браварски радови на делу заштитне ограде 

Из сопственог пословања су финансирани радови у висини од 435.027,13 динара 

 

СПОРТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА 

Предшколска установа Звездара, која у свом саставу има 27 вртића и 3 прилагођена 

простора, располаже фискултурним салама које се користе за намене реализације 

физичког васпитања у само 10 објеката. То су вртићи: "Дечији луг", "Чигра", „Звездани гај“, 

„Облачак“, „Маштарије“ и у насељу Миријево: "Сунчица", Сунце", "Звездица", "Бубамара" 

и "Звончица".  

 

У наставку је дат преглед спортске инфраструктуре у основним и средњим школама. 
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НАЗИВ ШКОЛЕ ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ БРОЈ СПОРТСКЕ САЛЕ 

ОШ “1300 каплара“ 
кошаркашки, рукометни 

(мали фудбал) 
2 288м2, паркет 

ОШ “Ћирило и Методије“ 
кошаркашки, рукометни 

(мали фудбал) 
2 600м2, паркет,  

ОШ “Десанка 

Максимовић“ 

кошаркашки, рукометни 

(мали фудбал) 
2 285м2, паркет 

ОШ “Деспот Стефан 

Лазаревић“  

2 кошаркашка, рукометни 

(мали фудбал) 
3 630м2, паркет 

ОШ “Драгојло Дудић“  рукометни (мали фудбал) 1 

Импровизована 

(спојене две 

учионице) 

120м2, паркет 

ОШ “Иван Горан Ковачић“ 
кошаркашки, рукометни 

(мали фудбал) 
2 

264м2, 11,8х22, 

паркет 

ОШ “Јелена Ћетковић“ мини пич 1 450м2, паркет 

ОШ “Марија Бурсаћ“ 
кошаркашки, рукометни 

(мали фудбал) 
2 288м2, паркет 

ОШ “Павле Савић“ 
рукометни (мали фудбал), 

балон 
2 630м2, паркет 

ОШ “Стеван Синђелић“ 
одбојкашки, кошаркашки, 

рукометни (мали фудбал) 
3 397,23м2, паркет 

ОШ “Вељко Дугошевић“ 
одбојкашки, кошаркашки, 

рукометни (мали фудбал) 
3 600м2, паркет 

ОШ “Владислав Петковић 

Дис“  

тениски,рукометни (мали 

фудбал) 
2 595м2, паркет 

СОШ “Бошко Буха“ 
рукометни (мали фудбал), 

кошаркашки 
2 нe 

Шеста Београдска 

гимназија 

Одбојкашки (28х14), 

кошаркашки (28х14) 
2 14,5х12,5х7м 

Седма Београдска 

гимназија 
Фудбалски (20х40) 1 

Балон сала – 

920м2, висина 15м, 

подлога грин сет 

Мала сала – 100м2 

Грађевинска техничка 

школа „Бранко Жежељ“ и 

Грађевинска школа 

балон, мини пич 2 да 

Геодетска техничка школа Мултифункционалан 9х33 1 Паркет, 20х11х5,5 

Школа за машинство и 

уметничке занате 

"Техноарт Београд" 

Кошаркашки (24х14), 

рукометни (40х20) 
2 22х11х4,7м, паркет 
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НАЗИВ ШКОЛЕ ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ БРОЈ СПОРТСКЕ САЛЕ 

Медицинска школа  

кошаркашки, одбојкашки 

(није у употреби, 24х12), 

рукометни (добар, 20х40) 

3 22х12х5 

Зуботехничка школа Фудбал (15х25) 1 
22х12,5х5, 

линолеум 

Фармацеутско-

физиотерапеутска школа 

Планирана изградња 

Стратегијом развоја ГО 

Звездара и програмом 

развоја спорта 

 

Нема 

Спортске 

активности се 

одвијају у СЦ 

„Олимп – Звездара“ 

 

Укупно 39 19 

 

У основним и средњим школама има 19 фискултурних сала различитих димензија и 

опремљености (3 су изузетно мале површине – ОШ „Драгојло Дудић“, Шеста и Седма 

београдска гимназија), 13 кошаркашких терена, 14 рукометних, који се могу користити и 

као терени за мали фудбал, 3 одбојкашка, 2 мини пич терена, 1 мултифункционални 

терен, 1 фудбалски терен, 4 балона и један тениски, укупно 39 отворених терена. 

У току 2018. године новим асфалтом су пресвучена игралишта у ОШ „Ћирило и Методије“ 

и ОШ „Стеван Синђелић“. У ОШ „Ћирило и Методије“ су постављене трибине, 

постављено нових 6 кошева и 2 гола, обезбеђена расвета, поправљена ограда, а у ОШ 

„Стеван Синђелић“ су поред асфалта, замењени голови на терену. 

У већини школа се фискултурне и свечане сале дају у закуп спортским организацијама и, 

ретко, индивидуалним корисницима. Сале се дају у закуп углавном после 19:30, у време 

које не омета реализацију редовног програма школе. Простор се не издаје у Медицинској 

школи, Школи за машинство и уметничке занате - Техноарт, Шестој београдској гимназији, 

ОШ "Бошко Буха. Школе поступају у складу са прописима који регулишу давање у закуп 

простора који је у јавној својини - Закон о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и прописима којима 

се регулише ова област у граду Београду. 

На основу података које су давали наставници физичког васпитања, готово свим школама 

недостају гимнастичке справе (паралелни и двовисински разбоји, козлићи, одскочне 

даске, шведски сандуци и клупе, високе и ниске греде, карике и вратила). И малобројна 

постојећа опрема је дуги низ година у употреби, представља реалну опасност за ученике 

и мало се користи. То се огледа и у малом броју ученика који учествују на такмичењу из 

гимнастике. Присутан је хроничан недостатак лопти, доскочишта за скок у вис.. 

На основу анализе потреба које су доставили директори основних и средњих школа на 

Звездари, анализе Годишњих програма спортских организација коју је обавио Спортски  

савез Звездара и планираних средстава у буџету за ове намене, Комисија за оцену 

програма у области спорта је донела одлуку о набавци спортске опреме и покренута је 

јавна набавка мале вредности. Следећа спортска опрема, у вредности од 881.868,00 

динара, је достављена школама: 
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Школа Опрема и реквизити 

Дeспот Стефан Лазаревић 
Лопте за кошарку – 5 
Лопте за одбојку - 7 
Лопте за фудбал - 7 

Павле Савић Лопте за одбојку – 10 

Драгојло Дудић 
Шведска клупа – 1 
Шведски сандук - 1 

Владислав Петковић Дис 
Шведски сандук – 1 
Мрежа за фудбалске голове – 1 пар 

Десанка Максимовић 
Лопте за рукомет Ultra Optima br. 1 – 5 
Шведски сандук – 1 
Козлић - јуниор 

Стеван Синђелић 
Вага са висинометром – 1 
Сунђерасто доскочиште - 1 

Ћирило и Методије 
Лопте за одбојку – 8 
Лопте за фудбал – 8 
Лопте за рукомет Ultra Optima br. 1 - 10 

Грађевинска школа 

Лопте за кошарку – 2 
Лопте за одбојку - 2 
Лопте за фудбал - 2 
Лопте за рукомет Ultra Optima br. 2 – 2 
Лоптице за стони-тенис – 100 
Рекети за стони тенис – 8 

Марија Бурсаћ 
Препоне ниске, сет (10cm, 20cm, 30cm, и 40 cm) – 9 
Штафетна палица – 4 
Сунђерасто доскочиште - 1 

Вељко Дугошевић 

Лопте за кошарку - 5 
Лопте за одбојку - 5 
Лопте за фудбал - 5 
Лопте за рукомет Ultra Optima br. 1 - 5 

Шеста београдска гимназија 

Вијаче – 10 
Лопте за кошарку - 5 
Лопте за одбојку - 5 
Лопте за фудбал - 3 

Јелена Ћетковић 
Табла за кошарку – 2 
Обруч з акошарку - 2 

Фармацеутско-физиотерапеустка 
школа 

Вијаче – 20 
Медицинке 3кг - 2 
Медицинке 4кг - 2 

Геодетска техничка школа 

Лопте за рукомет Ultra Optima br. 2 – 2 
Кошаркашке мрежице – 1 
Лоптице за стони-тенис – 50 
Рекети за стони тенис – 8 
Мрежица за стони тенис – 2 
Пумпа за лопту - 1  
Шведски сандук – 1 
Мрежа за одбојку - 1 
Сто за стони тенис - 1 
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Школа Опрема и реквизити 

Иван Горан Ковачић 

Лопте за кошарку - 5 
Лопте за одбојку - 5 
Лопте за фудбал - 5 
Лопте за рукомет Ultra Optima br. 1 – 5 
Кошаркашке мрежице – 8 
Одскочна даска - 1 

1300 каплара Гимнастичке струњаче - 3 

Школа за машинство и уметничке 
занате 
"Техноарт - Београд" 

Гимнастичке струњаче – 8 
Лоптице за стони-тенис – 50 
Мрежица за стони тенис – 4 
Пумпа за лопту - 2 

Зуботехничка школа 

Вијаче – 20 
Лопте за кошарку - 5 
Лопте за одбојку - 5 
Лопте за фудбал – 5 
Лопте за рукомет Ultra Optima br. 2 – 5 

Медицинска школа 
Конструкција за кош Top за спољне терене,   Табла за 
кошарку дрвена и обруч за кошарку ојачани, са флахом, и 
мрежицом за спољни терен и уградња 

Седма београдска гимназија 
Лоптице за стони-тенис – 50 
Рекети за стони тенис – 16 
Сто за стони тенис - 2 

 

Збирно, спецификација спортске опреме изгледа овако: 

р.бр. Опис предмета јавне набавке 
Јединица 

мере 
Количина 

1.  Лопте за кошарку  комад 27 

2.  Лопте за одбојку  комад 47 

3.  Лопте за фудбал  комад 35 

4.  Лопте за рукомет  комад 25 

5.  Лопте за рукомет за јуниоре комад 9 

6.  Вијача гумена, 4м, без ручки комад 50 

7.  Препоне ниске, сет (10, 20, 30, и 40 cm) сет 9 

8.  Штафетна палица комад 4 

9.  Мрежа за рукомет  пар 1 

10.  Кошаркашка мрежица комад 9 

11.  Лоптице за стони тенис  комад 250 

12.  Рекет за стони тенис  комад 32 

13.  Мрежица за стони тенис са држачем комад 6 

14.  Пумпе за лопту  комад 3 

15.  Медицинке 3kg комад 2 

16.  Медицинке 4kg комад 2 

17.  Вага са висинометром (атестирана - 
дигитална), мерење висине до 2м и тежине 
до 150kg 

комад 1 

18.  Гимнастичке струњаче, школске, 200х100х6 
cm,  

комад 11 
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р.бр. Опис предмета јавне набавке 
Јединица 

мере 
Количина 

19.  Конструкција за кош, Табла за кошарку 
дрвена 180х105cm, и обруч за кошарку 
ојачани са уградњом/монтажом  

комад 1 

20.  Табла за кошарку дрвена 180х105cm комад 2 

21.  Обруч за кошарку ојачани, и мрежицом  комад 2 

22.  Одскочна даска Ројтер комад 1 

23.  Шведска клупа  комад 1 

24.  Шведски сандук, 5 сегмената комад 3 

25.  Струњача за скок у вис - Сунђерасто 
доскочиште  

комад 2 

26.  Козлић гимнастички јуниор  комад 1 

27.  Мрежа за одбојку школска са сајлом и 
џеповима за антене 

комад 1 

28.  Сто за стони тенис, склопив, са точкићима, 
+мрежица 

комад 3 

 

ОТВОРЕНИ ТЕРЕНИ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

На основу података којим располаже Одељење за комуналне  делатности,  заштиту 

животне  средине и координацију инвестиционих пројеката,  на јавним површинама има 

49 терена који се налазе у одржавању ЈКП "Градско Зеленило", и то: 10 фудбалских, 33 

кошаркашка и 6 одбојкашких терена.  

У току 2018. године су реновирана 2 јавна игралишта, једно у одржавању ЈКП "Градско 

Зеленило" - угао Вељка Дугошевића и Лазе Костића, и популарна «Шљункара» у 

Гершићевој, из буџета ГО Звездара – обновљени су кошаркашки и одбојкашки терени, као 

и теретана на отвореном.  

Терени у одржавању ЈКП "Градско зеленило" Погон Ташмајдан 

Подручје Звездара 1 Подручје Звездара 2 

Фудбалско игралиште Фудбалска игралишта 

176 - Петраркина 10 93 - Гласиначка 31 

179 - Вјекослава Афрића 36 94 - Карла Лукач 11-13 

181 - Самуела Бекета 11 Кошаркашкa игралишта 

186 - Миливоја Перовића 5 100 - Бегејска 2  

187 - Матице српске 66 -  102 - Гламочка 2-4 

192 - Љубише Миодраговић иза 22-24 103 - Самачка 2 

195 - Др. Велимировића 3 104 - Раљска 3-7 

197 - Мирослава Крлеже 11  105 - Бул. Краља Александра 496 

Кошаркашко игралиште 106 - Фрање Клуз 5 

127 - Милоша Јанковића 7 107 - Батутова - Краља Александра 231 

128 - Симе Поповића 6-8 108 - Бул. Краља Александра 302 

129 - Вељка Дугошевића 26 - реновирано 110 - Бул. Краља Александра 272 

130 - Угао Миријевског венца и Владислава   

         Бајчевића 

133 - Мине Вукмановић 5 
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Терени у одржавању ЈКП "Градско зеленило" Погон Ташмајдан 

177 - Петраркина 10 134-1 - Бул. Краља Александра 255-257 

178 - Војина Ђурашиновића 135 - Угао Владимира Дворниковића и  

            Теодорине 

180 - Вјекослава Афрића иза броја 3 92 - Гласиначка 31 

182 - Самуела Беката преко пута 26 95 - Устаничка 230 

183 - Самуела Бекета 26 97 - Рудо испод броја 1 

184 - Самуела Бекета 17 98 - Зидарска 2-8 

185 - Миливоја Перовића 5 Одбојкашкa игралишта  

188 - Матице српске 66 101 - Бегејска 4 

189 - Миријевски венац иза бр 4 109 - Бул. Краља Александра 302 

190 - Руди Чајевца 3 134-2 - Бул. Краља Александра 255 

191 - Љубише Миодраговић иза 22-24 96 - Рудо испод броја 3 

193 - Франца Јанкеа 99 - Десет авијатичара 15 

194 - Др. Велимировића 3  

Одбојкашко игралиште  

196 - Мирослава Крлеже 11  

 

У току прошле године, обновљени су и паркићи, као места где најмлађи стичу драгоцене 

моторичке вештине, на Миријевком венцу 18-20, у Великом Мокром Лугу, Малом Мокром 

Лугу и Устаничкој 244б. 

Како у програмском буџету, по препоруци Града, не постоји програмска активност 

Изградња, одржавање и опремање спортских објеката, активности на изградњи и 

одржавању већег броја спортских објеката (отворених и затворених) предвиђене Планом 

развоја спорта за период 2016-2018. нису реализоване. 

 

8.1. Подизање капацитета спорта на свим нивоима 

8.1.1. ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен конзистентан систем управљања и финансирања 

система спорта у Републици Србији, перманентна едукација, укључивање више 

жена, маргинализованих група, волонтера у систем спорта  

Одељење за друштвене делатности прати законске прописе у овој области и предлаже 

доношење одлука, правилника и аката којима се ближе уређује финансирање спорта на 

територији Градске општине Звездара. Запослени у Одељењу информишу и обучавају 

представнике спортских организација и школа да планирају и подносе годишње програме 

у складу са Законом, врше консултације, пружају административно техничку подршку раду 

Комисија у области спорта, анализирају извештаје о реализованим програмима и 

припремају извештај за Скупштину ГО Звездара. Током целе године активно сарађују са 

представницима релевантних организација и институција. 

Упоредни преглед финансирања спорта је дат у табели у наставку: 

 

 

 



38 
 

Година 2016 2017 2018 
2019 

усвојен буџет 

Укупан буџет:                712.318.568,00 719.133.587,00 

Развој спорта и омладине 7.649.000,00 20.458.233,00 
51.300.000,00 – 
7,20% буџета 

15.000.000,00 –  
2,09% буџета 

Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 
савезима 

400.000,00 990.000,00 1.800.000,00 3.000.000,00 

Подршка предшколском и 
школском спорту 

2.249.000,00 

3.468.230,00 

(1.000.000,00 за 

опрему и рекв. 

3.500.000,00 
(1.000.000,00 за 
опрему и рекв. 

6.000.000,00 
(2.000,000,00 (за 
опрему и реквизите 

Функционисање локалних 
спортских установа 

 16.000.000,00 46.000.000,00 6.000.000,00 

Изградња, опремање и 
одржавање спортских објеката 

5.000.000,00 - - - 

 

Служба за интерну ревизују града Београда је дала неколико препорука за унапређење 

система управљања и финансирања система спорта. У складу са препорукама су 

организовани додатни послови у обучавању представника спортских организација да 

пишу програме и извештаје.  

У складу са Законом о спорту („Службени гласник РС“, бр.10/16) припремљен је предлог 

Правилника о категоризацији спортских организација, који је усвојен на седници Већа 

Градске општине Звездара одржаној 23. новембра 2018. године. Креиран је нови Образац 

измењене структуре пројектних активности. На 24. седници Комисије за оцену програма у 

области спорта усвојена је Допуна Правилника о одобравању и финансирању програма 

којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији ГО 

Звездара, у члану 16, став 2 – нови образац „Образац 1а“ – предлог годишњег програма 

васпитно образовних установа којим се остварују потребе и интереси грађана у области 

спорта на територији ГО Звездара. Праћена је реализација Годишњих програма 

спортских организација за 2018. годину (18 програма) 

Обављено је преко 80 саветовања са представницима спортских организација у вези са 

достављеним годишњим и посебним програмима за текућу и наредну годину, наративним 

и финансијским извештајима, организована групна (3) и појединачна (5) обука писања 

годишњих програма и извештаја.  

Током израде интерних прописа обављана је усмена и писмена комуникација са 

представницима Секретаријата за спорт и омладину, Спортског савеза Србије и 

Спортског савеза Београд.  

За потребе достављања података  надлежном Секретаријату за спорт и омладину, 

креирани су упитници, достављени школама и спортским организацијама, обрађени, 

сумирани подаци и у виду извештаја достављени надлежној институцији. Министарству 

омладине и спорта достављена су два извештаја: Извештај о програмима који су 

реализовани током 2017. и Извештај о програмима који су подржани током 2018. 
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Запослена Одељења за друштвене делатности је решењем градоначелника именована 

за члана Радне групе за израду Програма развоја спорта града Београда за период од 

2019. до 2029. године и учествовала је у активностима које организује Стална 

конференција општина и градова у области спорта.  

Достављена је комплетна документација у области спорта за 2017. годину удружењу 

„Бечејско удружење младих“ из Бечеја и захтевана документација Теквондо савезу Србије 

као информација од јавног значаја, а одговорено је и на 3 одборничка питања и 

достављена одговарајућа документација. 

 

Закључак 

У области спорта је начињен значајан напредак у системском и организационом смислу. 

Препоруке Службе за интерну ревизију града су допринеле да и спортске организације 

прихвате важност вођења адекватне администрације, правовременог и адекватног 

планирања, одговорне реализације планираног, вредновања реализованог и 

извештавања – наративног и финансијског.  

У наредном периоду је неопходно урадити Након усвајања Програма развоја спорта града 

Београда, приступиће се изради Програма развоја спорта ГО Звездара. 

На територији ГО Звездара функционишу клубови који имају традицију и респектабилне 

спортске стручњаке. Евидентан је недостатак компетенција за програмско/пројектно 

планирање и на томе треба наставити са радом и у будућности. Неопходно је и даље 

радити на снажењу Спортског савеза Звездара, како у финансијском, тако и 

организационом смислу, унапредити базе података о клубовима, спортистима и 

стручњацима, периодично и испитивати потребе грађана и на основу потреба креирати 

програме, Евидентна је потреба грађана за већим бројем бесплатних спортских програма. 

Спортско друштво «Раднички» представља значајан спортски ресурс који може да 

одговори на потребе и интересе грађана у спорту. Неопходна му је континуирана 

финансијска и стручна подршка.  

Хроничан недостатак финансијских средстава би требало превазићи додатним 

оснаживањем спортских стручњака и представника Спортског савеза Звездара за писање 

пројеката и учешће на националним и међународним конкурсима. У оквиру «Ерасмус 

плус» програма отворена је могућност за подношење програма у области спорта, а од 

2019. године Србија може да буде и носилац пројекта, а не само партнер. 

Недостаје ближа сарадња између здравственог сектора и спорта, као и превентивне 

активности и кампање. На томе треба радити убудуће. У време експанзије употребе 

дигиталних технологија, повећања постуралних поремећаја и болести које за узрок имају 

смањено кретање, неопходно је континуирано развијање свести код грађана о важности 

физичког вежбања и стварање услова за њихово учешће у бесплатним спортским 

програмима. Припадници свих генерација, а нарочито млади,  чешће се одлучују за 

седење код куће, играње игрица и комуникацију путем друштвених мрежа. Одговорне 

заједнице препознају ово као значајан здравствени проблем у будућности и неопходно је 

развијати стратегије које ће мотивисати децу, младе и све грађане и омогућити им да 

бесплатно учествују у спортским активностима и манифестацијама. 
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Начињен је корак да васпитно образовне установе достављају своје годишње програме у 

области спорта (20 годишњих програма је достављено и одобрено за 2019. годину). 

Неопходно је и даље стварати услове и подстицати школе да буду «мали спортски 

центри», да организују манифестације и фестивале спорта са циљем популаризације 

спортских активности, промоције здравих стилова живота и здраве исхране, као и 

спортске кампове.  

У наредном периоду важно је радити на даљем унапређењу доступности  информација о 

спортским и рекреативним програмима и других релевантних информација из области 

спорта грађанима свих узраста и праћењу реализације одобрених програма, са циљем 

њиховог квалитетнијег вредновања.  

 

У Београду, март 2019.г. 

 

                 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГО ЗВЕЗДАРА 

           ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

                

               Весна Петровић Урошевић                                     Татјана Карановић Лечић,  дипл. правник 

 


