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ИСТОРИЈА СПОРТА У ЗЕМУНУ

Спорт у Земуну има дугу историју. Физичко васпитање, у данашњем смислу речи, почиње да
се негује и развија у земунским школама крајем 19. века. Прво гимнастичко друштво је основано
1897. године. Године 1905. оснива се Српски Соко, а за њим касније формирају се Хрватско и
Немачко гимнастичко друштво. Прва лопта у Земуну појавила се 1904. године, а 1912. године
Земунци су имали прву фудбалску лопту. Упознали су се са правилима ''најважније споредне
ствари'', да би 1913. почело прво фудбалско такмичење. Поред фудбала, почетком 20. века у Земуну
се развија и рукомет, женски и мушки, одбојка па и рагби. Близина реке условила је да се у Земуну
развију сви спортови на води. Земун има чак 2500 професионалних рибара.

На спортском плану Земун може да се похвали и светским и олимпијским првацима: Мирко
Нишовић у кајаку, Миливој Каракашевић у стоном тенису, кик бокс клуб је међу најјачим у Европи,
шаховски клуб је био првак Европе кад је за њега играо светски шампион Анатолиј Карпов. ФК
Земун, један од некадашњих најпопуларнијих југословенских фудбалских клубова, игра у највишем
рангу такмичења Србије, а био је и аматерски првак Југославије. Драженко Митровић,
параолимпијац, освајач је више медаља на међународним такмичењима, Надица Божанић, освајач
првог места 2015. године на европском кадетском првенству у Стразбуру,  као и многи други који
деценијама проносе спортско име Земуна.

Наравно, близина реке условила је да се у Земуну развију сви спортови на води, а данас су
они нешто по чему се Земун препознаје. Многобројни клубови ''носе'' име Земуна и ван Србије.
Добар пример је Кајак кану клуб „Земун“, на чијем челу се и данас налази Мирко Нишовић, један од
најуспешнијих српских спортиста, носилац златне олимпијске медаље и вишеструки освајач
светског трона у кануу двоклеку. Поред овог клуба, Кајак кану клуб „Змај“ учесник је на домаћим и
међународним такмичењима. Веслачки клуб „Галеб“ је један од симбола спортског Земуна, а
Наутички клуб „Лиман“ је носилац трофеја на европском шампионату у рафтингу за 2009. годину.
Мотонаутички клуб ''Racing group'' иако млад клуб, има већ остварене завидне резултате како на
домаћим, тако и на европским шампионатима.

Иако су спортови на води печат спортског живота у Земуну, завидно су развијени и тзв.
екипни спортови. За бројне љубитеље фудбала посебну атракцију представљају утакмице које
организује први и најстарији Женски фудбалски клуб „Слога“. Културно спортски центар ''Пинки'' и
хала ''Мала Визура'' омогућују развој кошарке, рукомета, одбојке, ватерпола, пливања. Ови терени
су веома комфорни и задовољавају све домаће стандарде.

Земун се нарочито поноси својом школом стоног тениса коју је основао прослављени
стоностенисер Миливоје Каракашевић. Његов наследник Александар Каракашевић данас је
најуспешнији српски стонотениски ас, а у родном Земуну га сматрају спортском иконом.

Посебно треба истаћи познату земунску шаховску школу која је изнедрила велики број
врхунских шахиста на челу са др Алисом Марић, најбољом српском шахисткињом свих времена,
Бранком Дамљановићем, вишеструким прваком на савезном и републичком нивоу, Марјаном
Ковачевићем, некадашњем прваком света у проблемском шаху, као и познатим шаховским
педагогом Петром Смедеревцем.

У Земуну се посебно негују и џудо, карате, аикидо, теквондо, ритмичка гимнастика. Велике
успехе постигао је Кик бокс клуб „Земун“ који је најтрофејнији клуб у категорији борилачких
спортова у Србији.
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1. УВОД

Спорт има кључну улогу у сваком друштву кроз допринос социјалној кохезији,
превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење етичких и
општих принципа који се кроз њега преносе. Наши грађани могу учестовати у спорту као
непосредни учесници у спортским активностима, што јесте и најважнији циљ Програма развоја
спорта у градској општини Земун за период 2016–2018. године, или као пасивни посматрачи, тј.
гледаоци и љубитељи спорта.

Влада Републике Србије је усвојила на седници од 25. децембра 2014. године Националну
Стратегију развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018. године, на основу члана 142.
став 1. Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закон) и члана 45. став 1. Закона
о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС и 44/14).

Чланом 142. став 4. Закона о спорту („Сл.гласник РС“ бр.24/11 и 99/11-др.закони) јединица
локалне самоуправе, у року од шест месеци од усвајања Стратегије развоја спорта у Републици
Србији, утврђује програм развоја спорта на својој територији, у складу са Стратегијом. Чланом 192.
став 5. Законом о спорту („Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/11 и 99/11) јединица
локалне самоуправе донеће, односно ускладиће са овом Стратегијом Програма развоја спорта на
својим територијама најкасније у року од годину дана, од дана доношење Стратегије.

Статутом града Београда (''Сл. лист града Београда'', бр. 39/08, 6/10, 23/13), подељена је
надлежност локалне самоуправе у области спорта између града Београда и градских општина.

Чланом 25. став 1. тачка 21. Статута града Београда прописане су надлежности града
Београда у области спорта и то: оснива установе и организације у области спорта, учествује у
планирању, изградњи и одржавању спортских објеката од интереса за Град; обезбеђује средства за
финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области спорта и организује одржавање
спортских такмичења и манифестација од значаја за Град; учествује у реализацији система
школског спорта у Граду и обезбеђује услове за рад са младим спортским талентима.

Чланом 77. став 1. тачка 15. Статута града Београда прописане су надлежности градске
општине у области спорта и то: доноси програм развоја спорта на нивоу градске општине који је
усклађен са програмом развоја спорта на нивоу Града; учествује у изградњи о одржавању спортских
објеката на свом подручју; обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма којима
се задовољавају потребе грађана у области спорта на подручју градске општине; може оснивати
установе у области спорта.

Одлуком о задовољењу потреба и интереса грађана у области спорта у Београду („Службени
лист града Београда“ бр. 57/13, 43/2015), чланом 4. став 1. утврђено је да су потребе и интереси
грађана у области спорта, за чије се оствaривање обезбеђују средства из буџета градских општина
подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом,
посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом.

Статутом градске општине Земун („Сл. лист града Београда“ бр. 43/13 – пречишћен текст),
члан 12. тачка 15. дефинисана је надлежност градске општине у области спорта: доноси програм



4

развоја спорта на нивоу градске општине који је усклађен са програмом развоја спорта на нивоу
града; учествује у изградњи и одржавању спортских објеката на свом подручју; обезбеђује средства
за финансирање и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области
спорта на подручју градске општине; може оснивати установе у области спорта.''

У складу са наведеним градска општина Земун овим текстом испуњава обавезу дефинисану
Законом о спорту.

2. ОСНОВНИ ПРАВЦИ ПРОГРАМА

2.1. Визија

Визија овог Програма је унапређење квалитета живота грађана кроз спорт као основног
елемента за психофизички и социјални развој личности.

2.2. Мисија

Мисија је стварање система спорта у градској општини Земун кроз унапређење спортске
културе, у коме ће свако имати могућност да се бави спортом, развија своју личност, унапређује
физичке способности, одржава добро здравље, квалитетније користи слободно време и постиже
врхунске спортске резултате.

Градска општина Земун предузима мере како би се:

- обезбедили услови да сви грађани Општине Земун, посебно деца, омладина, жене, особе са
инвалидитетом и стари имају могућност да се баве спортом, кроз пружање одговарајућих услова и
програма свих врста и обезбеђивање одговарајућег стручног кадра;

- обезбедило стварање базе спорта: спорт у школама и сви видови укључења деце у спортске
активности;

- обезбедило  планирање, изградња и реконструкција потребних спортских објеката за развој
и унапређење спорта у Општини Земун;

- подржало и подстакло бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање врхунских
спортских резултата;
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3. ОПИС СТВАРНОГ СТАЊА

3.1. Демографски подаци

Према статистичким подацима Републичког завода за статистику, а према попису из
2011.године, укупан број становника у Земуну је 168.170.

Основна карактеристика данашњег демографског кретања је нарушена привредна
стабилност. У читавом послератном периоду становништво у целини бележи умерен, константан
пораст који је остварен захваљујући позитивном миграционом салду до краја 90-тих (пре свега у
Земуну), који је настао због развојног амбијента у периоду индустријализације и природног
прираштаја. Привредна кретања деведесетих која су била дестимулативна условила су процес
исељавања радно-способног (и фертилног) становништва, опадање стопе природног прираштаја,
смањење процента радно-способног становништва. Између пописа 2002. и пописа 2011. из општине
Земун је издвојена општина Сурчин, што је такође значајно утицало на смањени тренд раста броја
становника.

Табела бр.1

Tабела бр. 2. представља укупан број спортиста мушког и женског пола млађих
категорија у узрасту од 5 до 19 година, као најперспективније категорије, а у табели број 3.
приказан  је број  становника према полу и старосним групама.

Табела бр. 2

               Спортисти – млађе категорије ( 5 – 19 )
Укупно Мушко Женско
33.653 17.341 16.312

Извор података:  Републички завод  за  статистику

                                                              Попис становништва
Година
пописа Број становника

Промена броја
становника

Промена броја
становника %

1948 57,847 116,2 16,2
1953 67,196 142,7 42,7
1961 95,890 146 46
1971 139,958 123,1 23,1
1981 172,295 105,5 5,5
1991 181,692 109 9
2002 191,645 108,8 8,8
2011 168,170 87,7 -12,3

Извор података: Републички завод за статистику
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Табела бр. 3
Структура становништва према попису из 2011.године

Укупно Мушко Женско
168170 80138 88032

Узраст ( 0 - 4 ) Мушко Женско
8823 4542 4281

Узраст ( 5 - 9 ) Мушко Женско
8416 4387 4029

Узраст ( 10 - 14) Мушко Женско
7758 4007 3751

Узраст ( 15 - 19 ) Мушко Женско
8746 4495 4251

Узраст ( 20 - 24 ) Мушко Женско
9941 5035 4906

Узраст (25 - 29 ) Мушко Женско
12326 5954 6372

Узраст ( 30 - 34 ) Мушко Женско
13635 6800 6835

Узраст ( 35 -39 ) Мушко Женско
12868 6273 6595

Узраст ( 40 - 44 ) Мушко Женско
11660 5734 5926

Узраст ( 45 - 49) Мушко Женско
11225 5403 5822

Узраст ( 50 - 54 ) Мушко Женско
11636 5424 6212

Узраст ( 55 -59 ) Мушко Женско
13164 6067 7097

Узраст ( 60- 64 ) Мушко Женско
12027 5257 6770

Узраст ( 65- 69 ) Мушко Женско
7027 3144 3883

Узраст ( 70 -74 ) Мушко Женско
7738 3347 4391

Узраст ( 75 -79 ) Мушко Женско
6155 2547 3608

Узраст ( 80 - 84) Мушко Женско
3370 1182 2188

Узраст ( 85 и више ) Мушко Женско
1655 540 1115

Извор података: Републички завод  за  статистику
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3.2 Анализа капацитета општине Земун (SWOT анализа)

SWOT анализа приказује све аспекте за унапређење система спорта на територији општине Земун

S    Предности

- Географски положај – положај на Дунаву
- Добра путна и саобраћајна инфраструктура
- Велики број спортских објеката и терена
- Велики број регистрованих спортских
клубова, организација и удружења
- Велики и значајни спортски програми
- Развој рекреативног спорта
- Развој програма за младе спортисте кроз
програме подршке
- Организован рад и подршка кроз савезе и
клубове

W    Слабости

- Гломазна процедура, обезбеђивања
новца из градског буџета
- Мали број стручног спортског кадра
- Недовољно умрежавање са осталим
јединицама локалне самоуправе
- Недовољан број добро опремљених
спортских објеката

О   Могућности

 -Унапређење већ постојећих програма кроз
боље буџетирање
- Увођење нових програма
- Боља сарадња са осталим општинама града
Београда
- Регионална и међународна сарадња
- Развој спортског туризма (спортови на
води)
- Изградња јавних, спортских објеката у
стамбеним насељима

Т   Претње

- Смањење буџета
- Немогућност постизања врхунских
спортских резултата услед недовољних
техничких и финансијских услова
- Немогућност равномерног  развијања
свих спортова
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3.3 Спортски клубови, организације и удружења на територији општине Земун

На територији  општине Земун данас постоји и ради преко деведесет клубова и  спортских
удружења. Када се погледа структура клубова, јасно се види да је извршена подела  клубова у
складу са чланом 139. Закона о спорту, који се односи на  Националну категоризацију спортова, у
оквиру ког се утврђују критеријуми за категорисање и одређује ранг спортских грана, на основу
остварених резултата, националне и међународне традиције, националне и међународне медијске
заступљености и популарности, здравственог, социјалног и другог утицаја на учеснике,
финансијског значаја и финансијске самосталности, рекламне атрактивности, приступачности
појединих спортских грана и других значајних фактора.

На основу тих критеријума спортски клубови/организације/удружења Земуна, приказани су
по следећим групама:

I група

1. Фудбалски клуб „Земун''
2. Фудбалски клуб „13.мај”
3. Фудбалски клуб „Борац'' – Земун
4. Фудбалски клуб „Бусије''
5. Женски фудбалски клуб „Слога'' Земун
6. Фудбалски клуб „БСК 1925''
7. Фудбалски клуб „Милутинац''
8. Омладински фудбалски клуб „Институт''
9. Фудбалски клуб „Синђелић''
10. Фудбалски клуб „ПКБ''
11. Фудбалски клуб „Змај 1953''
12. Фудбалски клуб „ ПИК Земун“
13. Фудбалски клуб „Телеоптик“
14. Фудбалски клуб „Гардош“
15. Клуб aмеричког фудбала „Пирати“
16. Фудбалски клуб „Алтина” –Земун
17. Веслачки клуб „Галеб''
18. Пливачки ватерполо клуб „Земун''
19. Кошаркашки клуб „Земун''
20. Кошаркашки клуб „Младост“
21. Кошаркашки клуб „Мондобаскет''
22. Кошаркашки клуб „ Еуробаскет''
23. Кошаркашки клуб „Младост 2009''
24. Женски кошаркашки клуб „Girl Basket“
25. Кошаркашки клуб „Magic“
26. Кошаркашки клуб „Визура“
27. Рукометни клуб „Земун''
28. Женски рукометни клуб „Земун''
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29. Омладински рукометни клуб „Земун''
30. Одбојкашки клуб „Младост 48''
31. Одбојкашки клуб „АС Батајница“
32. Женски одбојкашки клуб „Визура“
33. Атлетски клуб „Младост''
34. Стрељачки клуб „Угрин“
35. Стрељачка дружина „Земун-Центар”

II група

1. Кајак кану клуб „Змај''
2. Кајак клуб „Земун''
3. Карате клуб „Ваздухопловац''
4. Карате клуб „Унсу''
5. Карате клуб „Јуниор'' Земун
6. Карате клуб „Земун''
7. Карате клуб „Земун-2000“
8. Џудо клуб „Младост''
9. Џудо клуб „Земун''
10. Џудо клуб „Јуниор“
11. Џудо клуб „Кинг“
12. Кик бокс клуб „Зоран Шијан“
13. Кик бокс клуб „Земун“
14. Кик бокс клуб  „Батајница“
15. Стонотениски клуб „Младост''
16. Стонотениски клуб „Угриновци''
17. Стонотениски инвалидски клуб „Земун“
18. Клуб за борилачке вештине и рекреацију „Земун“
19. Бовлинг клуб БВВ
20. Карате клуб „Tokugava“
21. Теквондо клуб „Земун“
22. Соколско друштво ''Батајница''
23. Гимнастички клуб „Ритам Пинки“
24. Спортски клуб „РГ“

III група

1. Клуб за синхроно пливање „Делфин''
2. Једриличарски клуб „Земун''
3. Спортско рекреативни клуб „Ребро“
4. Стреличарски клуб „Прави пут“
5. Коњички  клуб „Срем“
6. Коњички  клуб „Кентаур“
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IV група

1. Наутички клуб „Земун''
2. Наутички клуб „Лиман''
3. Боћарски савез Земуна
4. Рагби 13 клуб Земун
5. Аутомобилски спортски клуб „Земун“
6. Ауто -мото клуб „Јединство“
7. Мотонаутички клуб Racing Group
8. Мотонаутички савез Србије

V група - /

VI група- мисаоне игре

1. Шах клуб „Десанка Максимовић”
2. Шах клуб „Земунски шаховски клуб''
3. Шаховски клуб „Погледи“ Дом за одрасла инвалидна лица
4. Шаховски клуб „Нестор“

VII група – Спортске вештине

1. Аикидо клуб „Земун“
2. Клуб за спорт и рекреацију „Радецки“
3. Спортско риболовно друштво „Дунав“
4. Клуб за спорт и рекреацију „Гардош“
5. Марина НАУТЕК
6. Удружење љубитеља Саве и Дунава 4.јули
7. Марина Свети Никола

Удружења и савези:

1. Савез спортова  Земун
2. Ловачко удружење „Земун''
3. Удружења за развој и унапређење спорта „Таурунум“
4. Омладински савез спорова Земун
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3.4. Спортска инфраструктура на територији општине Земун

На територији општине Земун евидентирано је 52 спортска објеката.  У бази података
евидентирано је: девет стадиона, пет спортских центара, тридесет отворених терена и осам тениских
терена.

Многи спортски објекти се  због неадекаватног одржавања налазе у веома лошем стању и
зато постоји велика потреба за ревитализацијом постојећих спортских објеката.

Предвиђено је  да се на бази урађене анализе постојећег стања, обави категоризација
спортских објеката како би се дефинисали приоритети при планирању обнове постојећих
капацитета. (Табеларни приказ Анекс 4).

Затворени и отворени терени образовних установа и опис капацитета се такође налазе у горе
наведеном табеларном приказу.

3.5. Вежбалишта на отвореном на територији општине Земун

На територији општине Земун евидентирано је осам вежбалишта на отвореном са
постављеним справама за вежбање и пратећим садржајем. (Табеларни приказ Анекс 5).
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3.6.  Финансијска улагања општине Земун у периоду од 2010. до 2015. године

Табеларни приказ броја спортских организација/клубова/удружења којима је општина Земун
определила финансијска средства у периоду 2010/ 2015. године.

Спортске организације/клубови/удружења

Година Укупан број Средства у
динарима

2010. 53 више од 3.000,000,00
2011. 34 око 2.000.00,00
2012. 41 више од 3.000,000,00
2013. 36 више од 4.000,000,00
2014. 1 300.000,00
2015. 21 око 4.000.000,00

Готово већина спортских клубова и удружења на територији ГО Земун  делују  као
аматерска друштва  и  као  таква  се  сусрећу  са  низом  проблема.  Пре  свих, истиче се њихово
финансирање, јер се у времену кризе поједине области „од мањег значаја“  запостављају  на  уштрб
економских  питања  и  социјалних  давања.  Затим, постоји  недовољна мотивисаност  стручних
кадрова  за  рад  у  аматерском  спорту.

Сарадња између спортских клубова и основних и средњих школа, у смислу привлачења
што  већег  броја  деце  и  омладине,  мора  бити  на  знатно  вишем  и  организованијем нивоу.
Постоје школе у Земуну  које немају фискултурне сале, а оне које их поседују, имају велике
проблеме са спортском опремом и реквизитима. Организација школских такмичења  и  њихова
популаризација  јесте  једна  од  могућности  за  развој  спорта  и здравог  начина  живота.  Наравно,
као  и  у  другим  областима,  и  у  области  спорта  се питање надлежности градске општине
директно односи на могућности локалне власти да утиче на побољшање ситуације у овом сектору.
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4. ПРИОРИТЕТИ ПРОГРАМА

Програмом развоја су дефинисане четири приоритетне области:
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), Програм ће
своје деловање посебно усмерити на следеће приоритете:

− развој спорта у општини Земун  код деце и омладине, посебно кроз програме школског и
предшколског спорта;

− повећање обухвата бављења грађана општине Земун спортом кроз реализацију програма
рекреативних активности;

− развој и унапређење врхунског спорта у општини Земун;
− развој и унапређење спортске инфраструктуре у општини Земун;

Имплементација Програма захтева тимски рад и заједничке активности свих чинилаца спорта
у општини Земун. Да би задатак био успешно обављен, потребна су јасна правила и јасно
дефинисани носиоци реализације активности потребних за реализацију овог Програма.

4.1.  Развој спорта у општини Земун код деце и омладине посебно кроз програме школског и
предшколског спорта

Спорт у свим облицима треба да буде појединачно доступан свим циљним групама без
дискриминације, чиме се омогућују једнаке могућности свима, 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. Притом,
добробит детета, без обзира на узраст, увек мора бити најважнији циљ. Практично организовање
спортских активности је општеприхваћено као основа развоја 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, а  односи се и на све остале друштвене приоритете наведене
групе.

ОПШТИ ЦИЉ: Интегрисање спорта у општини Земун у школски и предшколски спорт;

ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови за реализацију програма активности
укључивања спорта у општини Земун у школски и предшколски спорт;

ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећање ваннаставних спортских и рекреативних активности у оквиру школског
и предшколског спорта;

ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећано учешће ученика и предшколаца  на школским и предшколским
спортским приредбама (спортским манифестацијама и спортским такмичењима);



14

ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређене везе између школа и предшколских установа уз подстицање развоја
програма који привлаче децу и  омладину за бављење спортом.

4.2. Повећање обухвата бављење грађана општине Земун, спортом кроз реализацију програма
рекреативних активности

Не само Законо о спорту Републике Србије него и сви релевантни међународни документи у
области спорта истичу да свако има право да се бави спортом, с тим да такво бављење мора бити
хумано, слободно и добровољно, здраво и безбедно, у складу са природном средином и друштвеним
окружењем, фер, толерантно, етички прихватљиво, одговорно, независно од злоупотреба и циљева
који су супротни спортском духу и  доступно свим грађанима под једнаким условима без обзира на
узраст, ниво физичке способности, степен евентуалне инвалидности, пол и друго лично својство.

Поштујући овај приоритет Националне Стратегије општина Земун ће своје активности
усмеравати и на популаризацији спорта у општини Земун као рекреативне активности. У сегменту
рекреативног спорта постоји изузетно велики број људи који би желели да се рекреирају али то не
чине јер немају адекватне услове за то ( недостатак финансијских средстава, немања времена,
немања адекватне спортске инфраструктуре која би им била доступна без финансијских улагања и
сл...). Управо ова чињеница представља  циљну групу заинтересованих за спортско рекреативне
активности  у Општини Земун и зато ту видимо простор за промоцију и унапређење спорта у
општини Земун,  не само као елитног спорта већ и као рекреативног спорта, а који би служио као
значајна помоћ у подизању квалитета живота али и здравља грађана општине Земун.

ОПШТИ ЦИЉ: Повећана потреба за бављењем рекреативним спортом у свим сегментима
становништва општине Земун посебно деце, младих, жена, особа са инвалидитетом и старих;

ПОСЕБАН ЦИЉ: Подстакнута и ојачана свест о важности  редовне физичке активности и бављење
спортом као рекреативном активношћу;

ПОСЕБАН ЦИЉ: Побољшани материјално-технички услови у циљу доступности свим грађанима
да се баве спортом као рекреативном активношћу;

ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређена сарадња спортских рекреативних удружења са Секретаријатом за
спорт и омладину Града Београда.

4.3. Развој и унапређење врхунског спорта

Овим циљем желимо да препознамо најталентованије спортисте у општини Земун што је
условљено повезивањем науке и праксе, а све ради постизања врхунских спортских резултата и да
се талентима и већ рангираним врхунским спортистима омогући несметан развој и напредак у свим
узрасним категоријама и последично, обезбеде услови за боље позиционирање општине Земун али и
Републике Србије на међународној спортској сцени.
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Развојем и унапређењем спорта у општини Земун на највишем нивоу биће подржано и
подстакнуто на одговарајуће начине, у сарадњи са релевантним спортским организацијама и
појединцима.

Задатак општине Земун је да подстиче развој и унапређење спорта у општини Земун кроз
обезбеђивање солидарности на различитим нивоима бављења спортом; да буде гарант спортске
сарадње; да обезбеди  једнак приступ бављења  активностима мушкарцима и женама; да се бори  против
допинга, насиља и расистичког и ксенофобичног понашања. Солидарност се мора развијати како
хоризонтално тако и вертикално.

ОПШТИ ЦИЉ: Наставак обезбеђивања услова за развој и унапређење врхунског спорта у општини
Земун и стварање услова за развој професионалног спорта у општини Земун;

ПОСЕБАН ЦИЉ: Подизање капацитета стручног рада у области врхунског спорта у општини
Земун;

ПОСЕБАН ЦИЉ: Створени услови за постизање врхунског спортског резултата на спортским
такмичењима;

ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење услова за развој спортиста до врхунског резултата;

ПОСЕБАН ЦИЉ: Дефинисана и унапређена област професионалног спорта у општини Земун;

ПОСЕБАН ЦИЉ: Организација међународних такмичења по стандардима међународних спортских
организација;

ПОСЕБАН ЦИЉ: Организација домаћих такмичења по највишим стандардима.

4.4. Развој и унапређење спортске инфраструктуре

Ниво бављења спортом у сваком друштву значајно зависи од броја, разноврсности и
доступности потребних спортских објеката.

У свим досадашњим анализама потврђено је да је спортска инфраструктура у значајној мери
девастирана и изражена је потреба да се значајна пажња усмери ка реконструкцији постојећих
спортских капацитета, али и да се изграде нови мултифункционални спортски објекти и национални
тренинг центри.

Спорт је у процесу транзиције изгубио значајан број објеката у којима су се реализовале
спортске активности. Зато ће дугорочни циљ овог Програма бити планирање и обнова спортских
објеката.

ОПШТИ ЦИЉ: Развијена и унапређена спортска инфраструктура;

ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано постојеће стање
спортске инфраструктуре;

ПОСЕБАН ЦИЉ: Категоризација спортских објеката;
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ПОСЕБАН ЦИЉ: Рангирање спортских објеката;

ПОСЕБАН ЦИЉ: Системски планирана и реконструисана спортска инфраструктура.

4.5. Подизање капацитета спорта

Циљ Националне Стратегије је да се успостави систем спорта у Републици Србији од
способних, одрживих и координисаних спортских организација, друштава и савеза који обезбеђују
квалитетне услове за бављење спортом у оквиру својих надлежности. У том циљу потребно је
подићи укупне капацитете свих организација у области спорта  у општини Земун.

Да би овај циљ био реализован потребно је и да општина Земун своје активности усмери ка
подизању капацитета свих спортских организација са њене територији, да се бави перманентном
едукацијом спортских радника, да се бави обукама за програмско финансирање својих активности и
делатности из јавних прихода (планирање, реализација, контрола); обукама за аплицирање ка
фондовима Европске уније и другим приступним фондовима; да унапреди стручност и капацитете
спорских клубова на територији општине Земун; да изради посебне програме за развој талената и
врхунских спортиста; да више укључи у свој систем жене, особе са инвалидитетом и волонтере.

ОПШТИ ЦИЉ: Успостављен конзистентни систем управљања и финансирања спорта у општини
Земун, стална едукација, укључивање више у систем спорта жена, особа са инвалидитетом, старих,
волонтера;

ПОСЕБНИ ЦИЉ: Повећани капацитети општине Земун и свих спортских клубова за програмско
финансирање својих  активности и делатности  из јавних прихода (планирање, реализација,
контрола);

ПОСЕБАН ЦИЉ: Повећани капацитети општине Земун, и свих спортских клубова за аплицирање ка
фондовима Европске уније и другим приступним фондовима;

ПОСЕБАН ЦИЉ: Унапређење стручности и капацитета запослених у општини Земун и свих
спортских  клубова за писање пројеката (семинари и сл.);

ПОСЕБАН ЦИЉ: Стално праћење и анализа односа остварених спортских резултата спортиста
општине Земун и свих спортских клубова у односу на уложена средства из буџета и других извора
финансирања;

ПОСЕБАН ЦИЉ: Укључен већи броја жена, особа са инвалидитетом и волонтера у систем спорта
општине Земун и свих спортских клубова.
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4.6. Међународна спортска сарадња

Општина Земун ће радити на стварању услова за  реализацију  програма кроз међународну
спортску сарадњу, а све у циљу јачања националних интереса кроз афирмацију спорта у општини
Земун.

ОПШТИ ЦИЉ: Унапређена међународна сарадња у области спорта:

ПОСЕБНИ ЦИЉ: Израђена  платформа за међународну сарадњу и развоја спорта у општини Земун.

4.7. Негативне појаве у спорту

Када се говори о негативним појавама у спорту онда се пре свега мисли на насиље на
спортским манифестацијама.

Република Србија има уређену легислативу за све поменуте области па је у том смислу
потребно радити на имплементацији усвојених докумената Народне скупштине Републике Србије и
Владе Републике Србије. Општина Земун  ће поступати у складу са актима које су донели надлежни
органи и својим активностима ће се у овом сектору борити против свих негативних појава уз нулту
толеранцију.

ОПШТИ ЦИЉ: Унапређене мере за спречавање свих негативних појава у спорту;

ПОСЕБАН ЦИЉ: Успостављени механизми у систему спорта у општини Земун  за доследну
примену Националне стратегије за борбу против насиља на спортским приредбама за период 2014-
2018.

5. СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕЊИВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

5.1. Спровођење

Примена Програма развоја спорта у општини Земун је дефинисана Националним Акционим
планом.  Тим плановима јасно су дефинисани општи и посебни циљеви, мере и активности за
њихову реализацију, носиоци задужени за њихову реализацију, временски оквири и, коначно,
процена да ли су за њихову реализацију потребна материјална средства.

5.2. Праћење

Праћење примене Програма развоја спорта на територији општине Земун ће се спроводити у
редовним временским интервалима, у складу са елементима Националног Акционог плана.

Министарство омладине и спорта Републике Србије је  ради успостављања јединственог и
формалног система извештавања, утврдило процедуре извештавања и формате тих извештаја у
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складу са добром праксом Европске уније и у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за спорт и
омладину, кровним организацијама: Олимпијским комитетом Србије, Спортским савезом Србије,
Парaолимпијским комитетом Србије, Специјалном олимпијадом и индиректним буџетским
корисницима: Заводом за спорт и медицину спорта Републике Србије и Антидопинг агенцијом
Републике Србије.

Општина Земун ће поштовати дефинисане процедуре Министарства омладине и спорта
Републике Србије и испуњавајући те обавезе вршиће и праћење свог Програма.

5.3.  Вредновање

Оцењивањем примене Програма се утврђује напредак у спровођењу овог Програма и
предлажу се корективне мере и измене током спровођења. Оцењивање се спроводи редовно, једном
годишње, коришћењем различитих извора података, укључујући годишњи извештај о раду као
основни извор података, а на основу дефинисаних показатеља.

5.4. Извештавање

На годишњем нивоу општина Земун израђује и објављује извештаје о спровођењу Програма
на својој интернет страници, степену спровођења циљева и активности, проблемима и изазовима.
На основу тога се врши ревизија приоритета, и планираних активности у форми Извештаја о току
спровођења Програма.

6. ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ ПРОГРАМА

Процењује се да за реализацију стратешких циљева у наредном периоду финансијска средства
ће бити планирана у оквиру лимита одређених фискалном стратегијом, јер ће се активности
реализовати у оквиру постојећих материјалних, финансијских и људских ресурса.

Према могућностима, одређене активности и задаци ће се финансирати из средстава донација
и кроз јавно-приватно партнерство.

7. АКЦИОНИ ПЛАН

Приоритети развоја спорта на територији општине Земун, биће усмерени кроз дефинисање
општих циљева који су саставни део Програма развоја спорта.
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Анекс 1.

SWOT анализа приказује све аспекте за унапређење система школског спорта на територији
општине Земун

S Предности

- Велики број школа

- Велики број заинтересоване деце за
школски спорт

- Велики број клубова

- Издвајање средстава из буџета ГО
Земун за школски спорт

W Слабости

- Недовољна инфраструктура – спортски
објекти

- Недовољна опремљеност спортских
објеката

- Недовољан број спортских реквизита

- Недовољна стимулисаност спортских
радника за рад кроз школски спорт

O Могућности

- Обнова и ревитализација школских
објеката

- Увођење нових спортских програма

- Већа стимулисаност спортских радника
(стручна лица, професора и педагога)

T Претње

- Смањење буџета

- Недовољна заинтересованост родитеља
за стимулисање деце кроз програм
школског спорта

- Недовољна мотивисаност спортских
радника (стручна лица, професора и
педагога)

- Немогућност равномерног развијања
свих спортова
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Анекс 2.

SWOT анализа приказује све аспекте за унапређење система рекреативног спорта на територији
општине Земун

S Предности

-Добар географски положај за развој
рекреативног спорта

-Велики број заинтересованих грађана за
рекреативни спорт

-Адекватан број спортских терена на
отвореном који су доступни грађанима

W Слабости

-Недовољан број бесплатних рекреативних
програма

-Недовољан број мотивисаних спортско –
рекреативних  радника

O Могућности

-Едукативни програми који афирмишу
рекреативни спорт

-Подизање свести грађана о значају
рекреативног спорта

- Међуопштинска, међуградска и
међународна  сарадња

T Претње

-Недовољно развијена свест грађана о значају
рекреативног спорта

-Недовољан број бесплатних рекреативних
програма
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Анекс 3.

SWOT анализа приказује све аспекте за унапређење спортске инфраструктуре на територији
општине Земун

S Предности

- Велики број спортских објеката и
терена

- Формирана база спортских објеката

W Слабости

- Недовољан број добро опремљених
спортских објеката и терена

O Могућности

- Ревитализација постојећих спортских
објеката и терена

- Изградња јавних спортских терена у
стамбеним насељима

- Изградња спортског центра

- Изградња мини школског спортског
центра

T Претње

- Смањење буџета
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Анекс 4.

Спортски стадиони

Р.БROJ НАЗИВ ОБЈЕКТА ОПИС ОБЈЕКТА ВРСТА ПРАВА ОБЛИК СВОЈИНЕ АДРЕСА

1 Стадион "Борац"
Земун

Травнат терен, трибине
са једне стране,

пратећи садржаји

Град Београд
Својина Јавна Задругарска бр. 74,

Земун

2 Стадион  клуба
''Слога''Земун

Травнат терен, трибине
са једне стране,

пратећи садржаји

Право коришћења
Приватна лица

"Змај"

Државна  РС
(заједничка)

Словенска бр. 46,
Земун

3

Стадион  клуба
''БСК''

Батајница

Травнат терен, трибине
са једне стране,

пратећи садржаји

Право коришћења
ФК БСК Државна  РС Несврстаних земаља

бр. 7, Земун

4 Стадион клуба
''Милутинац''

Травнат терен, трибине
са једне стране,

пратећи садржаји

Својина Република
Србија

Град Београд
Право коришћења

Јавна и  државна
Својина (заједничка)

Наде Димић бр. 5/7,
Земун

5
Стадион

омладинског клуба
'' Институт''

Травнат терен, трибине
са једне стране,

пратећи садржаји

Република Србија
Својина Јавна својина Земун

6

Стадион клуба
''Синђелић''
Угриновци

Травнат терен, трибине
са једне стране,

пратећи садржаји

Корисник
ГО Земун Државна РС

Крњешевачка
бр. 119,

Угриновци-Земун

7

Стадион клуба
''ПКБ''

Земун, насеље ''13
мај''

Травнат терен, трибине
са једне стране,

пратећи садржаји

"ПИК" Земун
Право коришћења Државна РС Насеље ''13 мај''

Земун

8 Стадион  клуба
''Змај''

Травнат терен, трибине
са једне стране,

пратећи садржаји

Право коришћења
"Змај" Држава РС Словенска бб,

Земун

9 Градски стадион
Земун – ФК Земун

Стадион прима
12.000гледалаца.

Осим главног
травнатог терена,
објекат располаже

помоћним теренима за
тренинг (травнатим и

са шљаком, као и свим
пратећим садржајима )

Право коришћења
ФК  "Земун" Државна  РС

Угриновачка бр. 80
Земун

Извор података: База података Одељења за друштвене делатности и привреду ГО Земун
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Спортски отворени терени

Р.БРОЈ НАЗИВ ОБЈЕКТА ОПИС ОБЈЕКТА ВРСТА
ПРАВА

ОБЛИК
СВОЈИНЕ АДРЕСА

1 Кошаркашки терен
клуба КК„Младост“

Терен  је отворен, поседује шест
кошаркашких конструкција,

ноћну расвету, једну трибини са
250 места и  пратеће објекте:

теретана, сала за састанке,
купатило и ресторан.

Својина
Град Београд

Право
коришћења
Привремени
корисници

Заједничка

Миће
Радаковића

бр. 6 ,
Земун

2 Рукометни терен клуба
РК Земун

Отворен терен, дужина терена 46
метара. Поседује једну трибину,

укупно места 300.

Право
коришћења

Приватна лица
Државна РС

Словенска
бр.46,
Земун

3 Спортски комплекс
Земун поље

1 терен за фудбал
1 терен кошарка

Својина
Република Србија Јавна својина

4 Насеље колонија Б Рукометно кошаркашки терен

Својина  Град
Београд    Право

коришћења
Привремени
корисници

Заједничка
Колонија Б

фабрике Змај,
Земун

5 Кошаркашки терени у
центру Земун поља

Својина
Град Београд Јавна својина

Фрање Крча,
Земун

6 Кошаркашки терен
Својина

Град Београд Јавна својина
Ул.

Карловачка,
Земун

7 Кошаркашки терен у
насељу Плави хоризонт

Право
коришћења Д.П.

ПИК Земун
Државна  РС

Ул. Ранка
Лешјанина,

Земун

8 Терен за боћање у
насељу Плави хоризонт

Право
коришћења Д.П.

ПИК Земун
Државна  РС Дупле дужи

9 Насеље Соко Салаш Земун

10 Банијска бр. 2 (између
два солитера)

Својина
Град Београд Јавна својина

Банијска,
Земун

11 Економска школа-
Земун

Својина
Град Београд Јавна својина

22. октобра
бр. 19,  Земун

12 ОШ "Сава Јовановић-
Сирогојно"

Својина
СПЦ Рођења

Пресвете
Богородице

Приватна
Светосавска
бр. 22, Земун

13  ОШ "Соња
Маринковић"

Корисник
Град Београд Државна  РС

Аласка бр.17,
Земун

14
Михаила Вукше

(парк код обданишта);
Нова Галеника

Корисник
ГО Земун Државна  РС Земун

Извор података: База података Одељења за друштвене делатности и привреду ГО Земун
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Спортски отворени терени

Р.БРОЈ НАЗИВ ОБЈЕКТА ОПИС ОБЈЕКТА ВРСТА ПРАВА
ОБЛИК

СВОЈИНЕ АДРЕСА

15
Угриновачка, Цара Душана-

Банатска, Аласка (поред школе за
децу оштећеног слухa)
 ОШ Радивој Поповић)

Својина
Република Србија

Град Београд
Јавна својина

Цара Душана,
Земун

16
Охридска бр. 1-3, 5-7; несеље Сава

Ковачевић
Својина

Град  Београд Јавна својина Земун

17
Насеље Економија 1; Батајница ПИК Земун

Државна РС
Батајница,

Земун

18
ОШ "Горња Варош" Право коришћења

СПЦ Света Тројица Јавна својина
Добановачка
бр.72, Земун

19

Војвођанска бр. 1 Својина
Град  Београд

Београдска заједница
образовања

Јавна својина
Војвођанска,

Земун

20
Саобраћајна техничка школа Својина

Град  Београд
и др.

Јавна својина и
мешовита

Цара Душана
бр. 262,
Земун

21
ОШ "Илија Бирчанин" Својина

Град  Београд Јавна својина

Браће
Крњешевац
бр.2, Земун

поље

22
 Насеље Сава Ковачевић Град Београд

Јавна својина
Првомајска

бр. 24-28,
Земун

23
 Насеље Сава Ковачевић Град Београд

Јавна својина
Првомајска

бр. 28-52,
Земун

24
Миће Радаковића бр. 2-4; насеље

Сава Ковачевић
Својина

Град  Београд и
корисници

Јавна својина Земун

25
Творничка 1 (Александра

Дупчека) – Дом ученика средњих
школа "ПЈ Змај"

Град Београд Јавна својина

26
Шеталиште поред Дунава (преко

пута ресторана "Четверац")
Својина

Република  Србија и
др.

Државна РС
Стевана

Марковића,
Земун

27
Партизанских  учитеља бр.  2;
Земун поље (Школско добро)

Право коришћења
Институт за кукуруз

Земун Поље ДП
Државна РС

Институт за
сточарство

28
Драгана Ракића бр. 15, 17, 19 и

Саве Ковачевића 9-21; насеље Сава
Ковачевић

Својина
Град  Београд и

корисници

Јавна својина и
мешовита Земун

29
Димитрија Лазарова-Раше; Својина Јавна својина

Село

30 Батајница (угао улице) Град  Београд Земун

Извор података: База података Одељења за друштвене делатности и привреду ГО Земун
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Спортски центри

Р.БРОЈ НАЗИВ ОБЈЕКТА ОПИС ОБЈЕКТА ВРСТА ПРАВА ОБЛИК СВОЈИНЕ АДРЕСА

1
Културно-

спортски центар
„Пинки“

Основан је 1974.
године као дом

спортова,
омладине и
пионира.

Намењен је за све
врсте малих
спортова,

кошарку, одбојку,
рукомет,

борилачке
спортове, стони
тенис, ритмичку
гимнастику и др.

Комплекс
располаже са два

отворена
кошаркашка

терена за
рекреацију,

стрељаном за
ваздушно оружје,
фитнес центром,

балетским
студијом и
базеном.

Хала има 1980.
места

Својина
Јавна својина

Градски парк
бр. 2,
Земун

2 Спортски центар
„Визура“

Спортски центар
Мала Визура

саграђен је 2006.
године. На

површини од 600
квадратних метара

налази се сала
(400 квадратбих

метара), са
свлачионицама и
тушевима, као и
кафе, из кога се
могу несметано

посматрати
дешавања на

терену.. На спрату
су три апартмана

за смештај
спортиста.

Право коришћења
Приватна лица Државна  РС

Цара Душана
бр. 1B2:G505,

Земун

Извор података: База података Одељења за друштвене делатности и привреду ГО Земун
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Спортски центри

Р.БРОЈ НАЗИВ ОБЈЕКТА ОПИС ОБЈЕКТА ВРСТА ПРАВА ОБЛИК СВОЈИНЕ АДРЕСА

3
Спортски центар

„Телеоптик“

Обухвата површину
од 10 хектара и

спада у спортске
објекте највише

уредности.
Располаже са: 8

идеалних
фудбалских

терена,централном
зградом укупне

површине преко 400
квадрата,19

апартмана, сауном
и теретаном са

најсавременијом
опремом,рест. са

кухињом
прилагођеном
спортистима,

савремено
опремљеним
медицинским

блоком за
физикалну,кинези и

хидротерапију,
инсталираном
расветом која у
истом тренутку

осветзљава свих 8
терена. Изграђен

1998.године.

Право
коришћења

ФК "Телеоптик"
ФК "Партизан"

Државна  РС Мостарска
бр. 12 , Земун

4 Bowling centar
Colosseum

Постоји од
фебруара
2007.године.
Простире се на око
1300 квадрата, има
10 стаза за америчко
куглање.У
просторијама БЦ
„Колосеум“ се
одржавају разне
промоције и
презентације

Приватна
својина Право

коришћења
Мешовита

Добановачка
бр. 56,
Земун

5
Спортско

рекреативни
центар „Ребро“

Базен
затворени

Својина Приватна
Мајора Зорана
Радосављевића
бр. 315а, Земун

Извор података: База података Одељења за друштвене делатности и привреду ГО Земун
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Спортски тениски терени

Р.БРОЈ НАЗИВ ОБЈЕКТА ОПИС ОБЈЕКТА ВРСТА ПРАВА ОБЛИК СВОЈИНЕ АДРЕСА

1
Тениски терени GEM 8

- 5 терена отворених Приватно Државна  РС Зеленгорска бр.2 б,
Земун

2
Тениски терени Баланс

-2 терена Мала пруга бр.39 а,
Земун

3
Спортски центар Граовац

-Тениски терен Приватно Државна  РС

Извор података: База података Одељења за друштвене делатности и привреду ГО Земун

Основне школе

1. ОШ ''МАЈКА ЈУГОВИЋА''
Земун, Градски парк 9
(Зграда је под заштитом Завода за заштиту споменика културе града Београда)

Затворени терен Отворени терен

Фискултурна сала Терен (бетон)

2. ОШ ''СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ''
Земун, Немањина 25

Затворени терен Отворени терен

Фискултурна сала Терен за фудбал (бетон)

Терен за кошарку (бетон)

3. ОШ ''ЛАЗАР САВАТИЋ''
Земун, Кеј ослобођења 27

Затворени терен Отворени терен

Фискултурна сала Кошаркашки терен са трибинама

Терен за рукомет и мали фудбал

Атлетска стаза и стаза за скок у даљ
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4. ОШ ''РАДЕ КОНЧАР''
Земун, Златиборска 44

Затворени терен Отворени терен

Фискултурна сала Терен за мали фудбал
Кошаркашки терен
Одбојкашки терен

5. ОШ ''СУТЈЕСКА''
Земун, Задругарска 1

Затворени терен Отворени терен

Фискултурна сала Кошаркашки терен (бетон)

Фудбалски терен (земља)

6. ОШ ''ПЕТАР КОЧИЋ''
Земун, Првомајска 79

Затворени терен Отворени терен

Фискултурна сала Два терена за мали фудбал, кошарку и
рукомет

7. ОШ ''ГАВРИЛО ПРИНЦИП''
Земун, Крајишка 34

Затворени терен Отворени терен
Фискултурна сала (196м2)

Адаптирана учионица

Кошаркашки терен

Одбојкашки терен

8.        ОШ ''СОЊА МАРИНКОВИЋ''
Земун, Аласка 17

Затворени терен Отворени терен

Фискултурна сала

(паркет, димензије 36х17м2)

Рукометни терен (асфалт 40 х 20м2)

Кошаркашки терен (асфалт 30 х 15м2)
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9.       ОШ ''ГОРЊА ВАРОШ''
Земун, Добановачка 72

Затворени терен Отворени терен
Фискултурна сала Кошаркашки терен

10.      ОШ ''ИЛИЈА БИРЧАНИН''
Земун поље, Браће Крњешевац 2

Затворени терен Отворени терен
Фискултурна сала Терен за мали фудбал

Терен за кошарку

Терен за одбојку

11.      ОШ ''БРАНКО ПЕШИЋ''
Земун, Светотројчина бр. 4

(Зграда је под заштитом Завода за заштиту споменика култуе града Београда)

Затворени терен Отворени терен
нема нема

12.       ОШ ''БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ''
Батајница, Пук. Миленка Павловића 7-а

Затворени терен Отворени терен

13.       ОШ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ''
Батајница, Браће  Михајловић-Трипић 2

Затворени терен Отворени терен

14.       ОШ ''СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ- МИТРАЉЕТА''
Батајница,  Далматинске загоре 94

Затворени терен Отворени терен
Фискултурна сала Терен спортски
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15.     ОШ ''СТАНКО МАРИЋ''
Угриновци, Учитеља Цвеје бр. 5

Затворени терен Отворени терен
Фискултурна сала

(трибине, 400 м2)

Два терена за мали фудбал, кошарку и
рукомет

16. ОШ ''МИХАЈЛО ПУПИН''
Земун, ул. Емилије Јакшић 31a

Затворени терен Отворени терен
Фискултурна сала

(у лошем стању, потребна је
реконструкција)

17. ОШ  ''САВА ШУМАНОВИЋ''
Земун - Алтина, Добановачки пут 107

Затворени терен Отворени терен
Фискултурна сала Терен за кошарку

Основне и средње школе за децу ометену у равоју

1. ОШ ''САВА ЈОВАНОВИЋ- СИРОГОЈНО''
Основна школа за образовање  деце ометене у развоју
Земун, Призренска бр. 37

Затворени терен Отворени терен
Фискултурна сала нема

2. ОШ ''РАДИВОЈЕ ПОПОВИЋ''
Основна школа за децу оштећеног слуха са домским смештајем
Земун, Призренска 37

Затворени терен Отворени терен
Фискултурна сала Терен спортски
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3. ''ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ''
Основна и средња школа за децу оштећеног вида са домским смештајем
Земун, Цара Душана 143

Затворени терен Отворени терен
Фискултурна сала

(није у функцији)

Терен/игралиште спортски (мањи)

Средње школе

1. ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
Земун, Градски парк 1
Затворени терен Отворени терен
2 Фискултурне сале мање Терен за рукомет, мали фудбал

( унутар дворишта школе)

2. ЕКОНОМСКА ШКОЛА ''НАДА ДИМИЋ''
Земун, 22.октобра 19
Затворени терен Отворени терен
Фиксултурна сала
(површина 581м2)
Издвојен објекат у дворишту
школе

нема

3. СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ''НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ''
Земун, Наде Димић 4
Затворени терен Отворени терен
Фискултурна сала (неусловна)

4. ЕЛЕКТРО TЕХНИЧКА ШКОЛА''ЗЕМУН''
Земун,  Наде Димић 4
Затворени терен Отворени терен
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5. ТЕХНИЧКА ШКОЛА ''ЗМАЈ''
Земун, Аутопут 18

Затворени терен Отворени терен

Фискултурна сала Бетонирани терен
(користи се за више спортова: мали
фудбал, рукомет, кошарка)

6. САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Земун, Цара Душана 262

Затворени терен Отворени терен

Фискултурна сала Терен спортски

7. ПРАВНО БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА ''ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ''
Земун, Тошин бунар 17

Затворени терен Отворени терен
Спортски терен
- 3 кош табле
- два гола

Високошколске установе на територији општине Земун

КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
Земун, Цара Душана 196

Затворени терен Отворени терен

-Спортска сала.
(Адреса: Земун, Прегревица бб
Нето површина објекта 657,68м2
У фази легализације, испуњава
услове за употребу)

- Терен за рукомет (Прегревица бб)
Кат. Парцела 1079/4

- Терен за фудбал на Дунавском платоу

ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА
ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Земун, Наде Димић 4
Затворени терен Отворени терен

-Терен за кошарку и алтернативно одбојку
-Терен за рукомет и алтернативно за мали
фудбал или тенис
-Атлетска стаза са јамом за песак за скок у
даљ (асфалт, рефлектори)
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ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА  ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Земун, Цара Душана 254,
Затворени терен Отворени терен

нема нема

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Земун, Немањина 6
Затворени терен Отворени терен

нема нема

ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Земун, ул. Војвођанска бр. 1
Затворени терен Отворени терен

Фискултурна сала Терен за мали фудбал, кошарку и рукомет
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Анекс 5

1. Горњоградска улица
Отворено вежбалиште налази се између стамбених зграда на самом углу Горњоградске и Драгана
Ракића  број 15. Број справа 6, подлога бетон/тартан.

Број кат.парцеле Врста права Облик својине

КП 12545/1 Град Београд
Јавна својина

Заједничка

2. Градски парк Земун
Отворено вежбалиште налази се у Земунском градском парку (1886.) који се налази  у
центру Земуна у склопу заштићене просторно – културно историјске целине. Између ОШ
«Мајка Југовића» и Вртларске улице. Број справа 6, подлога бетон/тартан.

Број кат.парцеле Врста права Облик својине
КП 1247/3 Град Београд

Јавна својина

1/1
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3. Парк Јеловац

Отворено вежбалиште налази се у парку Јеловац у близини улице Марије Бурсаћ и ОШ
«Раде Кончар». Број справа 8, подлога тартан.

Број кат.парцеле Врста права Облик својине
КП 13758/1 Град Београд

Јавна својина

1/1

4. Јосипа Шенера
Отворено вежбалиште налази се у насељу Галеника, између стамбених зграда у улици
Јосипа Шенера број 15 . Број справа 2, подлога земља.

Број кат.парцеле Врста права Облик својине

КП 15392/1 Државна РС
Корисник
ГО Земун

Заједничка
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5. Мића Радаковића
Отворено вежбалиште налази се између стамбених зграда у улици Мића Радаковића број
2 . Улица је паралелна са Првомајском улицом. Број справа 8, подлога бетон.

6. Загорска
Отворено вежбалиште налази се између стамбених зграда у улици Загорска преко пута
броја 32 и 34 . Број справа 7, подлога земља.

Број кат. парцеле Врста права Облик
својине

КП 14266
КП 12020/1

Град Београд
Јавна својина
Град Београд
Јавна својина

1/1
Заједничка

Број кат. парцеле Врста права Облик својине

КП 12545/1 Град Београд

Јавна својина

Заједничка
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8. Првомајска
Отворено вежбалиште налази се између стамбених зграда у улици Првомајска преко
пута  броја 2 и 4 . Број справа 6, подлога бетон.

Број кат.парцеле Врста права Облик својине

КП 12551 Град Београд

Јавна својина

Заједничка

7. Милице Шуваковић
Отворено вежбалиште налази се у насељу Галеника, између стамбених зграда у улици
Милице Шуваковић број 2 - 4 . Број справа 4, подлога бетон.

Број кат. парцеле Врста права Облик својине

КП 10029/1
КП 15392/1

Град Београд
Јавна својина
Државна РС
Корисник
ГО Земун

Заједничка
Заједничка



7.4 Акциони план Спортска инфраструктура на територији општине Земун

ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

7.4.1 /ОПШТИ ЦИЉ: РАЗВИЈЕНА И УНАПРЕЂЕНА ИНФРАСТРУКТУРА

Посебан циљ  7.4.1.1.: Успостављена потпуна
база података, односно евидентирано и
евалуирано постојеће стање спортске
инфраструктуре
Мера 7.4.1.1.1: Истраживање о стању спортске
инфраструктуре на територији општине Земун

База података о
стању спортске
инфраструктуре
на територији
општине Земун

Извештај
База података

Мотивисаност
запослених

ГО Земун/
Одељење за
друштвене
делатности и
привреду

Буџет

Активност 7.4.1.1.1.1. Формирање радне групе
за спровођење истраживања о стању спортске
инфраструктуре

Формирана Радна
група

Решење о
формирању Радне
групе

Мотивисаност
чланова Радне групе

ГО, ГССО,УЗБ,
ЗСМСРС,
БЕОКОМ, ССАБ,
ССЗ

Буџет

Активност 7.4.1.1.1.2. Дефинисање
истраживачког поступка и параметара  и
прикупљање података за утврђивање реалне слике
постојећег стања инфраструктуре на територији
општине Земун

Успостављање
базе података
Креиран
извештај

Извештај Стручни кадар;
Сарадња
власника/корисника
спортскх објеката са
ГО

ГО, ГССО,УЗБ,
ЗСМСРС, ССАБ,
ССЗ

Буџет

Мера 7.4.1.1.2: Категоризација спортских објеката Спроведена
категоризација

Усвојен правилник
о категоризацији,
листа рангираних
спортских
клубова/објеката

Стручни кадар;
Сарадња
власника/корисника
спортскх објеката са
ГО

ГО, ГССО,УЗБ,
ЗСМСРС

Буџет

Активност 7.4.1.1.2.1. Рангирање спортских
објеката

Објављени
подаци о
извршеном
рангирању

Листа рангираних
објеката

Постојање
Правилника о
рангирању, Стручни
кадар;
Сарадња власника

ГО, ГО,
ГССО,УЗБ,
ЗСМСРС

Буџет



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

спортских објеката
са ГО

Посебан циљ  7.4.1.2: Системски планирана,
реконструисана и изграђена спортска
инфраструктура
Мера 7.4.1.2.1: Планирање потребе за бројем и
структуром нових спортских објеката на
територији општине Земун

Урађен извештај
о броју и
структури

Извештај Стручни кадар;
Мотивисани
власници објеката

ГО, ГССО,УЗБ,
ЗСМСРС, ССАБ,
ССЗ,
Секретаријат за
стамбене и
комуналне
послове

Буџет

Активност 7.4.1.2.1.1. Анализа потребе за
новим спортским објектима

Извештај о
потреби и
структури
спортских
објеката

Табеларни приказ
инвестиција

Стручни кадар;
Мотивисаност

ГО, ГССО,УЗБ,
ЗСМСРС, ССАБ,
ССЗ,

Буџет

Активност 7.4.1.2.1.2. Планирање потребних
финансијских средстава изградњу спортских
објеката

Израдити
финансијске
планове

Годишњи извештај Благовремено
припремљена
планска
документација

ГО, ГССО,УЗБ,
ЗСМСРС, ССАБ,
ССЗ,
Секретаријат за
стамбене и
комуналне
послове,
БЕОКОМ
erijatslove

Буџет

Активност 7.4.1.2.1.3. Разматрање и усвајање
предлога за изградњу објеката на основу
анализа постојећег стања и заинтересованих
страна

Усвојен план
потреба

Usvojen plan
potreba

Документ плана Стручни кадар;
Мотивисаност

ГО, ГССО,УЗБ,
ЗСМСРС, ССАБ,
ССЗ,
Секретаријат за
стамбене и

Буџет



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

комуналне
послове,
БЕОКОМ

Мера 7.4.1.2.2:  Реализација програма изградње
нових спортских објеката

Број израђених
пројеката
адаптације,
реконструкције и
изградње нових
спортских
објеката

Годишњи извештај
израђених
пројеката по
приоритетима

Стручни кадар;
Мотивисани
власници објеката;
Обезбеђена
средства;
Испуњени сви
предуслови за
имплементацију

ГО, ГССО,УЗБ,
Секретаријат за
стамбене и
комуналне
послове

Активност 7.4.1.2.2.1. Фазно спровођење Плана за
изградњу спортских објеката

Број направљених
и/или започетих
нових спортских
објеката

Слике, пројектни
документи

Благовремено
припремљена
планска
документација,
Обезбеђена средства

ГО, ГССО,УЗБ,
ССАБ, ССЗ,
Секретаријат за
стамбене и
комуналне
послове

Буџет

Активност 7.4.1.2.2.2. Евалуација програма
изградње спортских објеката

Спроведена
евалуација

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

ГО, ГССО,УЗБ,
Секретаријат за
стамбене и
комуналне
послове, ССАБ,
ССЗ,

Буџет

Мера 7.4.1.2.3: Креирање и спровођење програма
адаптације и реконструкције спортских објеката

Број израђених
пројеката
адаптације,
реконструкције
спортских
објеката

Годишњи извештај
адаптираних
пројеката по
приоритетима

Стручни кадар;
Мотивисани
власници/корисници
објеката;
Обезбеђена
средства;
Испуњени сви
предуслови за

ГО, ГССО,УЗБ,
Секретаријат за
стамбене и
комуналне
послове, ССАБ,
ССЗ

Буџет



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

имплементацију
Активност 7.4.1.2.3.1. Креирање и усвајање
плана предлога за  адаптацију и
реконструкцију објеката на основу анализа
постојећег стања и заинтересованих страна

Усвојен план
потреба за
адаптацијом и
реконструкцијом

Документ плана Стручни кадар;
Мотивисаност

ГО, ГССО,УЗБ,
ССАБ, ССЗ

Буџет

Активност 7.4.1.2.3.2. Реализација фазног
програма адаптације, реконструкције постојећих
спортских објеката

Број адаптираних
и
реконструисаних
спортских
објеката

Извештај Плана,
Систематски
постојећи план
израђених
пројеката

Благовремено
припремљена
планска
документација,
Обезбеђена средства

ГО, ГССО,УЗБ,
ССАБ, ССЗ

Буџет

Активност 7.4.1.2.3.3. Евалуација програма
адаптације и реконструкције спортских објеката

Спроведена
евалуација

Извештај са
евалуације

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

ГО, ГССО ,
Секретаријат за
стамбене и
комуналне
послове

Буџет

Мера 7.4.1.2.4: Унапређена правна регулација
спортских објеката  на територији општине Земун

Број правно
регулисаних
спортских
објеката

Годишњи извештај
о стању спортских
објеката

Адекватност
објеката,
мотивисаност
кадрова

ГО, ГССО,
власници
спортских
објеката

Буџет

Активност 7.4.1.2.4.1 Мапирање спортских
објеката и неопходних интервенција у циљу
правног унапређења

Број мапираних
спортских
објеката са
израђеним
планом
коришћења

GoГодишњи
извештај

Адекватност
објеката,
мотивисаност
кадрова

ГО, ГССО,
власници
спортских
објеката,
Секретаријат за
имовинске и
правне послове

Буџет

Активност 7.4.1.2.4.2. Реализација активности Број правно Годишњи извештај Адекватност ГО, ГССО, Буџет



ЦИЉЕВИ, МЕРЕ, АКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЉИ ИЗВОРИ
ВЕРИФИКАЦИЈЕ

ПРЕТПОСТАВКЕ ОДГОВОРНЕ
ИНСТИТУЦИЈЕ

БУЏЕТ + ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

везаних за правну регулацију спортских објеката регулисаних
објеката

објеката,
мотивисаност
кадрова

власници
спортских
објеката,
Секретаријат за
имовинске и
правне послове

Скраћенице

ГО Градска општина

ГССО Градски секретаријат за спорт и омладину

ЗСМСРС Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије

УЗБ Урбанистички завод Београда

БЕОКОМ Комунални водич града Београда

ССАБ Спортски савез Београда

ССЗ Савез спортова Земун
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