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1 УВОД 

1.1 Зашто се ГО Звездара определила за процес стратешког планирања?  

Стратешко планирање је процес при којем организација дефинише своју стратегију, 
или правац, и доноси одлуке у вези са алокацијом својих ресурса у циљу спровођења 
ове стратегије, укључујући и капитал (економски или природни) и људе. Стратешко 
планирање представља формално разматрање будућег правца кретања једне 
организације1.  

Како би одредила правац кретања, организација мора тачно да зна где се тренутно 
налази, а потом да одлучи куда жели да иде и како ће тамо стићи. Резултат тога је 
документ који се зове „стратешки план“. 

Градска општина Звездара се определила за процес стратешког планирања зато што 
кроз процес стратешког планирања може да оствари следеће циљеве: 

 изради стратешки план који подржава визију и вредности општине 

 побољша пружање и ефикасност јавних услуга и комуналних делатности који су 
у њеној надлежности 

 идентификује, процени и активира нове развојне шансе путем активности и 
пројеката који се спроводе у партнерству 

 побољша ефикасност управе 

 усклади стратешки план са расположивим ресурсима - са буџетима и људским 
ресурсима 

 прати спровођење плана и мерење резултата помоћу адекватног система 
управљања 

 консолидује учешће заинтересованих страна и локалне заједнице у 
дефинисању и активирању политика локалног развоја 

 као потписница Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу, 
поштује њена начела и да имлементира њене одредбе.  

Градска општина Звездара је почетком 2015. године приступила изради овог 
документа, јер током ове године истиче важност претходног стратешког документа 
који је примењиван од 2010. до 2015. године. 

ГО Звездара је започела процес израде Стратешког плана развоја 2015-2020. Године у 
периоду када је планирано да се усвоји Стратегија развоја града Београда 2015-2020. 
године. Међутим, тај документ је у фази нацрта и још увек није усвојен. 

                                                      
1 „Водич за стратешко планирање и управљање локалним одрживим развојем у Србији“, Pier Roberto 
Remitti, програм Exchange 2, 2010.година, Београд 



Стратешки план развоја Градске општине Звездара 2015-2020. 

6 
 

1.2 Концепција документа 

У првом поглављу документа обрађује се појам стратешког планирања и његови 
циљеви, наводи се методологија и учесници и дефинише контекст у коме је документ 
настао. 

У другом поглављу се анализира постојећа ситуација у Градској општини Звездара, 
анализом следеће три области:  

• економски развој  

• друштвени развој 

• животна средина, просторно уређење и инфраструктура. 

За сваку наведену област урађена је посебна SWОТ анализа у којој се наводе снаге и 
слабости које има ГО Звездара, односно прилике и претње које долазе из окружења. 

У трећем поглављу дата је стратегија развоја, односно детаљно су описани стратешки 
циљеви, приоритети и мере. 

У четвртом поглављу наводе се начини реализације, праћења и оцене успешности 
израђене Стратегије развоја. 

У прилогу Стратешког плана развоја је Акциони план2 који садржи пројекте и 
активности које треба реализовати у наредних пет година како би се остварили 
утврђени стратешки циљеви, приоритети и мере. 

1.3 Методологија и учесници 

ГО Звездара се определила да направи план свог развоја за период од пет година.  

Циклус израде стратешког плана развоја започео је профилисањем локалне заједнице 
и оценом тренутног стања. Другим речима, у првој фази прикупљани су подаци и 
извршена анализа стања у општини. На основу урађене SWOT анализе 
идентификоване су критичне тачке, односно питања којима стратегија треба да се 
бави. 

У следећем кораку дефинисано је жељено стање, односно утврђени су визија, 
стратешки циљеви, приоритети и мере локалне заједнице у облику стратегије развоја. 

Потом следи дефинисање активности и пројеката, у форми акционог плана. 

Како би се постигли делотворни и опипљиви резултати, спровођење пројеката мора да 
прати успостављен систем за реализацију и праћење, прикупљање података и 
информација за редовну оцену успеха и могућих недостатака овог процеса. Овај 
процес ће у потпуности бити завршен до шест месеци након усвајања стратешког 
документа.  

Предлог Стратешког плана развоја ГО Звездара 2015-2020. године  припремила је 
Радна група, која је именована од стране Скупштине градске општине Звездара3, а уз 

                                                      
2 Акциони план је у фази израде 
3 „Решење о именовању Радне групе за израду Стратешког плана развоја Градске општине Звездара за 
период 2015-2020.године“ број 011-1-66 од 30.12.2014.године  
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консултантску подршку стручњака из консултантског предузећа „SMS Consulting“ д.о.о, 
које је ангажовано од стране ГО Звездара. 

Чланови Радне групе су: 

- Златко Петрин, координатор радне групе, шеф канцеларије за имплементацију 
стартешког плана развоја  

- Едип Шерифов, председник ГО Звездара 

- Зоран Вулетић, заменик председника ГО Звездара 

- Душан Игњатовић, председник Скупштине ГО Звездара 

- Радмила Урошевић, помоћница шефа Одељења за друштвене делатности ГО 
Звездара 

- Весна Петровић Урошевић, шефица Одељења за друштвене делатности ГО 
Звездара 

- Владимир Ђорић, помоћник шефа Одељења за комуналне делатности, заштиту 
животне средине и координацију инвестиционих пројеката ГО Звездара 

- Александра Беатовић, шефица Одсека за заштиту животне срединеГО Звездара 

- Оливера Грујић Николић, шефица Одељења за комуналне делатности, заштиту 
животне средине и координацију инвестиционих пројеката ГО Звездара 

- Иван Трајковић, шеф службе за ГИС и информатику ГО Звездара 

- Милош Петровић, председник комисије за соц. давања ГО Звездара 

- Леила Руждић Трифуновић, председница Савета за миграције ГО Звездара 

- Славко Јовановић, координатор за питања националних мањина ГО Звездара 

- Соња Стаменовић, шефица Одсека за образовање, културу и спорт одељења за 
друштвене делатности ГО Звездара 

- Зоран Ковач, информативна служба ГО Звездара 

- Љиљана Марковић, Регионална агенција за развој и европске интеграције града 
Београда 

- Милан Ђурђевић, представник одборничке групе ДС у СО Звездара 

- Александар Ерор, представник одборничке групе СНС у СО Звездара 

- Предраг Веиновић, представник одборничке групе СПС-ПУПС-ЈС у СО Звездара 

- Петар Павловић, представник одборничке групе ДСС у СО Звездара 

- Милован Гојковић, представник одборничке групе ЛДП у СО Звездара 

- Зоран Павловић, представник одборничке групе Двери у СО Звездара 

У анализи тренутног стања и утврђивању кључних питања којима стратешки план треба 
да се бави учествовали су представници јавног, приватног и цивилног сектора, 
подељени у три радне подгрупе: 
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 Радна подгрупа за економски развој: 

- Златко Петрин, шеф канцеларије за имплементацију стратешког плана развоја и 
координатор радне групе 

- Љиљана Марковић, представница Регионалне агенције за развој и европске 
интеграције града Београда 

- Зоран Вулетић, зам. Председника ГО Звездара 

- Вид Нинић, председник удружења предузетника Звездаре 

- Дејан Зрилић, Привредна комора Београда 

- Маја Синобад, Национална служба за запошљавање, филијала Звездара 

- Аида Танасијевић, одељење за привреду и финансије ГО Звездара 

- Властимир Ћирковић, представник одб. групе ДС 

- Срђан Стаменковић представник одб. групе СПС 

- Емил Здравковић, представник одб. Групе ДСС 

- Александар Секулић, представник одб. Групе ЛДП 

- Југослав Кипријановић, представник одб. Групе Двери 

- Миодраг Скенџић, представник одб. Групе СНС 

Радна подгрупа за друштвени развој: 

- Златко Петрин, шеф канцеларије за имплементацију стратешког плана развоја и 
координатор радне групе 

- Радмила Урошевић, помоћник шефа одељења за друштв. делатности 

- Весна Петровић Урошевић, шеф одељења за друштв. Делатности 

- Соња Стаменовић, шеф одсека у одељењу за друш. делатности 

- Зоран Ковач, информативна служба ГО Звездара 

- Оливера Арсенијевић, директорка ОШ "Бошко Буха" 

- Зорица  Здравковић Јовановић, директорка ОШ "Деспот Стефан Лазаревић" 

- Љиљана Вешковац Платиша, Предшколска установа Звездара 

- проф.др Душан Митић, Факултет спорта и физичког васпитања 

- Марија Гроти, Одред извиђача Луне (удружење) 

- Оливера Викторовић Ђурашковић, проф. глуме на Академији уметности Београд 

- Светислав Гонцић, управник УК Вук Караџић 

- Раде Зејак, директор Шесте београдске гимназије 

- Биљана Вукосављевић, директорка Фармацеутско-физиотерапеутске школе 

- др Гордана Маринковић, Дом здравља Звездара 

- Дубравка Гавриловић, руководитељка Градског центра за социјални рад, 
Одељење Звездара 
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- Тања Манојловић, одборничка група ДС 

- Зоран Павловић, одборничка група Двери 

- Роберт Милићевић, одборничка група СПС 

- Петар Павловић, одборничка група ДСС 

- Дејан Микулетић, одборничка група СНС 

- Aлександар Дубаић, одборничка група ЛДП 

Радна подгрупа за животну средину, просторно уређење и инфраструктуру: 

- Златко Петрин, шеф канцеларије за имплементацију стратешког плана развоја и 
координатор радне групе 

- Едип Шерифов, председник општине Звездара 

- Владимир Ђорић, помоћник шефа одељења за комуналне делатности 

- Александра Беатовић, помоћник шефа одељења за комуналне делатности 

- Оливера Грујић Николић, шеф одељења за комуналне делатности 

- Иван Трајковић, шеф службе за ГИС и информатику 

- Љиљана Мијајловић, ЈКП "Зеленило" 

- Драгана Савић, ЈКП "Зеленило" 

- Љиљана Тубић, ЈКП "Зеленило" 

- Весна Шабановић, представница Секретаријата за животну средину 

- Садика Јанојлић, представница Секретаријата за животну средину 

- Љиљана Ђорђевић, представница Дирекције за грађ. земљиште и изградњу  
града Београда 

- Слободан Димитријевић, помоћник Секретара Секретаријата за урбанизам 

- Никола Вукашиновић, представник одб. Групе Двери 

- Љиљана Денда Тодоровић, представник одб. Групе ДС 

- Срђан Танасковић, представник одб. Групе СПС 

- Aлександар Петровић, представник одб. Групе ДСС 

- Данијела Спасић, представник одб. Групе СНС 

- Бранко Ршумовић, представник одб. Групе ЛДП 
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1.4 Контекст 

1.4.1 Положај градске општине и односи са органима града Београда 

1.4.1.1 Град Београд 

У складу са Уставом, град Београд је главни град Републике Србије. Град има 
надлежности које су Уставом и законима поверени градовима, али и посебне 
надлежности и послове које су му поверене као главном граду Републике Србије. 

Територија града Београда састоји се од насељених места, односно подручја 
катастарских општина које улазе у састав града. 

Град Београд има следеће органе власти: 

 Скупштина града  

 Градоначелник  

 Градско веће  

 Градска управа  

Изворне послове града Београда као и законом поверене послове државне управе 
обавља Градска управа града Београда. Градску управу чине секретаријати, посебне 
организације, стручне службе и помоћници градоначелника. 

У циљу лакшег остваривања својих надлежности, ефикасније комуникације са 
грађанима и остваривања њихових права, град Београд подељен је на градске 
општине. Скупштина града Београда одлуком одређује границе градских општина, на 
основу мишљења Скупштина градских општина. 

Град Београд чине 17 градских општина: Барајево, Вождовац, Врачар, Гроцка, 
Звездара, Земун, Лазаревац,  Младеновац,  Нови Београд,  Обреновац,  Палилула,  
Раковица,  Савски венац, Сопот, Стари град, Сурчин и Чукарица. 

Подручја градских општина чине насељена места, односно подручја катастарске 
општине која улазе у њен састав4.  

Функционисање скупштине града Београд, извршних органа града (Градоначелник и 
веће) и градске управе, као и положај градских општина ближе је регулисано Статутом 
града Београда5.  

Односи органа Града и градских општина, као и међусобни односи органа градских 
општина у остваривању својих права и дужности утврђених овим статутом, заснивају се 
на сарадњи и договарању. 

У вршењу послова Града, органи Града: 

- обавештавају органе и службе градске општине, по сопственој иницијативи или 
на њихов захтев, о питањима од непосредног интереса за остваривање локалне 
самоуправе у Граду и за рад органа градске општине и обезбеђују учешће 
органа градске општине у припреми прописа Града од значаја за градску 
општину; 

                                                      
4 Статут града Београда, 17.08.2008. 
5 Статут града Београда, 17.08.2008. 
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- пружају стручну помоћ органима и службама градске општине у обављању 
њихових послова; 

- траже извештаје, податке и обавештења о обављању послова градске општине. 

1.4.1.2 Градске општине 

Градска општина обавља послове из надлежности Града које су јој додељене Статутом 
града Београда. Њен основни задатак је да се стара о интересима и потребама грађана 
са своје територије. Највиши правни акт градске општине је Статут који доноси 
Скупштина градске општине, а у сагласности је са Статутом града Београда. 

Послове градске општине врше њени органи: 
• Скупштина градске општине  
• Председник градске општине  
• Веће градске општине  
• Управа градске општине  

У циљу остваривања одређених права од непосредног значаја за грађане одређеног 
подручја, градска општина оснива месне заједнице или друге облике месне 
самоуправе. Месна заједница има статус правног лица, а статутом градске општине се 
утврђују њена права и обавезе. Представничко тело грађана у месној заједници је 
Савет месне заједнице. Скупштина града, односно градске општине одлуком поверава 
одређене послове из своје надлежности месним заједницама, као и потребна средства 
за вршење тих послова.  

1.4.1.3 Градска општина Звездара 

Градска општина Звездара је део територије града Београда и врши послове који су јој 
одређени Статутом града Београда. Скупштина Градске општине Звездара је на 
седници 13. новембра 2008. године донела Статут Градске општине Звездара, којим је 
уредила своја права и дужности као и организацију и рад својих органа (Статут ГО 
Звездара касније претрпео измене и усклађивања са касније донетим Законима - 
пречишћен текст)6.  

Градску општину Звездара чине насељена места, односно подручја катастарских 
општина у њеном саставу: 

• Звездара  
• Велики Мокри Луг  
• Мали Мокри Луг 
• Миријево  

Статутом дефинисане послове градске општине врше њени органи:  
• Скупштина градске општине  
• Председник градске општине  
• Веће градске општине  
• Управа градске општине  

                                                      
6 /(„Службени лист града Београда“ број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13-испр.). 
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Неке од најважнијих надлежности и послова поверених органима Градске општине 
Звездара су: 

 доноси статут, буџет и завршни рачун буџета градске општине; 

 доноси програме и спроводи пројекте развоја градске општине и стара се о 
унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини, у складу са 
актима Града; 

 доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима Града; 

 оснива месну заједницу и друге облике месне самоуправе, по прибављеном 
мишљењу грађана, у складу са законом, овим статутом и актима градске 
општине; 

 даје грађевинско земљиште у закуп, у складу са законом и одлуком Града, ради 
изградње објеката бруто површине до 800 м2 (по ЈУС-у); 

 доноси решење у првом степену за изградњу и реконструкцију објеката до 800 
м2 бруто површине (по ЈУС-у) и претварању заједничких просторија у стамбени, 
односно пословни простор и за те објекте издаје потврду о усклађености 
идејног пројекта са издатим изводом из урбанистичког плана, односно актом о 
урбанистичким условима; 

 одлучује о постављању привремених објеката на јавним површинама (киосци, 
баште, покретне тезге и сл), у складу са прописом Града; 

 даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси Град; 

 стара се о одржавању комуналног реда у градској општини и спроводи прописе 
којима се уређује комунални ред; 

 уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује 
висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над 
коришћењем пословног простора, у складу са законом; 

 стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и 
других некатегорисаних путева; 

 прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на 
свом подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за 
заштиту животне средине на свом подручју, у складу са актима Града и стара се 
и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са 
природним лековитим својствима; 

 прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и 
основних школа; прати упис у први разред основне или специјалне школе и 
редовно похађање наставе у основним школама и покреће прекршајни 
поступак против родитеља, односно старатеља, у складу са законом; у сарадњи 
са образовно-васпитном установом утврђује мере и активности заштите и 
безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног 
рада и других активности које организује установа, у складу са законом; 

 подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом 
подручју, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја 
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за градску општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја 
може оснивати установе културе; 

 учествује у изградњи и одржавању спортских објеката установа чији је оснивач 
градска општина; прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у 
области спорта на подручју градске општине; учествује у реализацији система 
школског спорта у градској општини и обезбеђује услове за организовање и 
одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за градску 
општину; обезбеђује услове за реализацију програма установа и омладинских 
организација на свом подручју и у циљу задовољавања потреба грађана са свог 
подручја може основати установе у области спорта; 

 спроводи стратегију и акциони план политике за младе Града; доноси акциони 
план за младе градске општине, у складу са стратегијом и акционим планом 
Града; може да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за 
младе; 

 стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом 
подручју и може основати туристичку организацију ради промовисања туризма 
на свом подручју; 

 спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на 
свом подручју утврђене актима Града; 

 предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и 
стамбених зграда и води евиденцију о начину организовања послова 
одржавања стамбених зграда; предлаже мере за уређење зелених површина и 
дечјих игралишта и објеката јавне расвете и сл; 

 помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са 
посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају 
са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама 
инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју; 

 стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних 
и колективних права припадника националних мањина и етничких група; 

 стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана 
на свом подручју. 

Органи градске општине у вршењу својих послова дају органима Града иницијативе за 
уређивање или доношење, односно измену прописа из надлежности Града и за 
предузимање мера од значаја за остваривање права и дужности градске општине; 
траже мишљење од надлежног органа Града о примени прописа и других општих акта 
Града; учествују у припремању прописа Града чија је садржина од посебног значаја за 
остваривање права и дужности градске општине и рад органа градске општине; и врше 
и друге послове у складу са Статутом града и другим прописима. 

Градска општина Звездара је ради задовољења интереса и потреба од непосредног 
значаја за грађане са њене територије основала месне заједнице које разматрањем 
бројних питања доприносе стварању бољих услова живота у месној заједници.  
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У општини Звездара има 17 месних заједница: Стеван Синђелић, Булбулдер, Велики 
Мокри Луг, Врачарско поље, Вуков споменик, Звездара, Зелено брдо, Липов лад, 
Војвода Путник, Мали Мокри Луг, Миријево, Северни булевар, Славујев поток, 
Смедеревски ђерам, Ћирило и Методије, Ново Миријево, Војвода Мишић. 

1.4.2 Финансирање развоја градске општине 

Општински/градски буџет је план прихода и примања и расхода и издатака за једну 
годину са оквирним плановима за наредне две године. План прихода нам говори 
колико новца и из којих извора општина/град планира да прикупи, док планирани 
расходи показују на шта ће се прикупљени новац трошити. Буџет општине/града 
припрема локална управа или одељење за финансије процењујући могућности 
прикупљања средстава (планирани обим прихода и примања) и захтеве буџетских 
корисника и потребе локалне заједнице (план расхода и издатака). Нацрт који изради 
локално одељење за финансије, разматра општинско/градско веће и утврђује Предлог 
одлуке о буџету. Предлог одлуке о буџету општине/града разматра и усваја 
општинска/градска Скупштина 

Средства за финансирање послова градске општине одређују се одлуком Скупштине 
града, која се доноси за календарску годину. Послови градске општине финансирају се 
из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и 
других прихода и примања утврђених законом. 

Структура прихода укупног оквира буџета ГО Звездара за 2015. годину састоји се од: 

- Пореза на имовину, који се остварује на подручју градске општине и дели се 
између Града и Градске општине Звездара у односу 80 : 20, што значи да 20% 
припада Градској општини Звездара.  

- Порез на зараде који се остварује на подручју градске општине  дели се између 
Града и Градске општине Звездара у односу 90,57 : 9,43 што значи да 9,43% 
припада Градској општини Звездара. 

- У приходу од давања у закуп, односно коришћење непокретности у државној 
својини које користи Градска општина Звездара; учешће града је 30%, док 
преостали износ припада општини и троши се за намене предвиђене Законом о 
финансирању локалне самоуправе7, тј. за куповину, изградњу, текуће поправке и 
одржавање зграда и објеката и набавку и одржавање опреме.  

- Приходи од продаје добара и услуга, камате, мешовити приходи, мандатне казне и 
остало су у целини су приходи Градске општине Звездара.   

                                                      
7 „Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 и 125/14 
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Слика 1: Структура прихода укупног оквира буџета ГО Звездара за 2015.годину  

 

Извор: Одлука о буџету ГО Звездара за 2015.годину 

Ова структура укупног оквира буџета указује да наменски оквир чини 16,21% укупног 
оквира буџета. 

У складу са  Законом о буџетском систему и Упутством за припрему програмског 
буџета, Одељење за финансије и привреду Градске општине Звездара је припремило 
Одлуку о буџету за 2015. годину на програмски начин где су расходи и издаци 
класификовани према уже дефинисаним надлежностима и мерама корисника буџета. 

На тај начин приказано је: 

- у које сврхе се средства троше; 

- на који начин је таква потрошња повезана са средњорочним циљевима 

- какви резултати се остварују.  

Програмски приказ буџета пружа јединствен оквир за утврђивање приоритетних 
расхода и издатака, унапређује координацију политика, обезбеђује финансијску 
подршку средњорочним плановима корисницима буџета, омогућава корисницима 
буџета да уоче неефикасно трошење средстава, доприноси унапређењу услуга јавне 
управе и омогућава транспарентност која је разумљива за грађане. 

Програмску структуру корисника буџета чине три програмске категорије: програм, 
програмска активност и пројекат, којима се групишу расходи и издаци. Наведене 
програмске категорије распоређене су у два хијерархијска нивоа. На вишем нивоу су 
програми док су на нижем нивоу програмске активности и пројекти.  

Програм представља скуп мера које корисници буџета спроводе у складу са својим 
кључним надлежностима и утврђеним средњорочним циљевима. Програм се састоји 
од независних али тесно повезаних компонената – програмских активност и/или 
пројеката. Распоређивање средстава опредељених за програм врши се 

Порез на имовину 
и земљиште; 

33,53%

порез на зараде; 
46,44%

бруто закуп; 
16,21%

продаја добара и 
услуга; 2,68%

камате, мешовити 
приходи и др.; 

2,24%
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апропријацијама везаним за програмске активности и пројекте у оквиру програма. 
Програм се утврђује и спроводи од стране једног или више корисника буџета и није 
временски ограничен. 

Програмска активност је текућа делатност корисника буџета чијим спровођењем се 
постижу циљеви који доприносе достизању циљева програма. Програмска активност 
се утврђује на основу уже дефинисаних надлежности. Програмска активност је 
обавезно део програма, спроводи се искључиво од стране само једног корисника 
буџета и није временски ограничена. 

Пројекат је временски ограничен пословни подухват корисника буџета чијим 
спровођењем се постижу циљеви који доприносе достизању циљева програма. 
Пројекти служе успостављању квалитетнијег пружања јавних услуга и могу 
представљати краткорочни инструмент утврђене јавне политике. 

Циљ програма је специфичан друштвени или економски ефекат, односно крајњи исход 
који треба остварити у средњем року спровођењем мера у оквиру програма док се 
циљ програмске активности и/или пројекта може односити на крајњи исход али и на 
непосредне резултате који се остварују спровођењем програмске активности и/или 
пројекта у краткорочном или средњорочном периоду. 

Индикатори изражавају циљеве на оперативно мерљив начин. Применом индикатора 
исхода долази се до информација које говоре о крајњем исходу програма/програмске 
активност/пројекта. Примена индикатора је нарочито значајна за стратешко 
планирање, усмеравање буџетских средстава и управљање јавним политикама као и 
због мерљивости резултата који су од највећег интереса за ширу јавност. 

Циљ је израз онога што се настоји постићи, док се индикатором утврђује да ли је циљ 
постигнут. 

Одлука о буџету Градске општине Звездара обухвата осам програма са  следећом 
програмском структуром: 

- Програм 1 - Локални развој и просторно планирање - у оквиру којег се налази 
пројекат „Израда и усвајање Стратегије одрживог развоја ГО Звездара“; 

- Програм 4 – Развој туризма - у оквиру којег се налази програмска активност: 
„Туристичка промоција“; 

- Програм 5 – Развој пољопривреде - у оквиру којег се налази пројекат: „Подршка 
становништву у вези са пољопривредном делатношћу“; 

- Програм 9 – Основно образовање - у оквиру којег се налазе пројекти: „Исхрана и 
смештај ученика“, „Текуће поправке школа“, „Превоз ученика“, „Награде 
ученицима“, „Превоз ученика на републичка такмичења“, „Безбедност деце“; 

- Програм 11 – Социјална и дечја заштита - у оквиру којег се налазе програмске 
активности: „Социјалне помоћи“, „Подршка социо-хуманитарним организацијама“;  
и пројекти: „Превоз особа са инвалидитетом“, „Волонтерски сервис“; 

- Програм 13 – Развој културе - у оквиру кајег се налазе програмска активност: 
„Подстицај културном и уметничком стваралаштву“; и пројекти: „Позориште 
Звездариште“ и „Звездаријада“; 
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- Програм 14 – Развој спорта и омладине - у оквиру којег се налазе програмске 
активности: „Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима“, „Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној 
физичкој  култури“, „Одржавање спортске инфраструктуре“; 

- Програм 15 – Локална самоуправа - у оквиру којег се налазе програмска активност: 
„Функционисање локалне самоуправе и градских општина“ (и то: Скупштина ГО 
Звездара, председник ГО Звездара, Веће ГО Звездара, Управа ГО, развој заједнице, 
ЈП „Пословни простор Звездара“, месне заједнице, управљање јавним дугом, 
Општинско јавно правобранилаштво, Канцеларија за младе) и пројекти: „Дан 
општине“ и „Општинска слава“. 

Наменска средства од бруто закупа су планирана за програмске активности и пројекте 
у оквиру Програма 15 и Програма 11, и то за следеће намене: 

- Програм 15 – Локална самоуправа - програмске активности 

o Функционисање локалне самоуправе и градских општина: текуће поправке и 
одржавања објекта, текуће поправке и одржавање опреме, техничка 
документација за пројекте из области енергетске ефикасности, идејни пројекат 
за киоске и стручни надзор, набавка опреме; 

o Управљање јавним дугом: отплата главнице за кредите домаћим пословним 
банкама;  

o Месне заједнице: текуће поправке и одржавања објекта месних заједница 
''Велики Мокри Луг'', ''Војвода Путник'', ''Ћирило и Методије'' и ''Мали Мокри 
Луг''; 

o Функционисање локалне самоуправе и градских општина - ЈП „Пословни 
простор Звездара“: текуће поправке и одржавања објекта;  текуће поправке и 
одржавање опреме; капитално одржавање објеката пословног простора;  
набавка опреме; 

o Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Развој заједнице: 
инвестиционо одржавање јавне зелене површине; уређење јавних површина – 
спортских терена; уређење јавних површина – стазе, степеништа, рампе, 
платои, гелендери; уређење јавних површина – пројекат „Урбани џепови“; 
„Народна кухиња на точковима“; асфалтирање дела дворишта иза објекта 
Управне зграде 

- Програм 11 – Социјална и дечја заштита -  програмска активност: 

o Социјална помоћ: набавка гусеничара (адаптер за инвалидска колица); израда 
рампи за инвалиде 

Пренета средства, неутрошена у претходној години распоређена су на:  

- Програм 15 - Локална самоуправа - програмске активности: 

o Функционисање локалне самоуправе и градских општина: стални трошкови; 
трошкови такси превоза за Матичну службу; услуге по уговору; материјал; 
техничка документација; набавка компјутерске опреме; 
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o Управљање јавним дугом: отплата главнице за кредите домаћим пословним 
банкама; отплата камате за кредите домаћим пословним банкама; 

o Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Развој заједнице: 
трошкови рушења бесправно подигнутих објеката на територији ГО Звездара; 

o Месне заједнице: стални трошкови. 

У 2015. години за капиталне пројекте планирано је укупно 10.000.000 динара и то:  

- Инвестиционо одржавање јавне зелене површине у оквиру стамбеног блока  
између улица Суботичке и Генерала Михајла Живковића, у износу од 5.000.000 
динара. 

- Услуга уређења јавних површина  - спортских терена на територији ГО Звездара, у 
износу 3.000.000 динара. 

- Уређење јавних површина- стазе, степеништа, рампе, платои, гелендери у износу 
од    1.000.000 динара. 

- Уређење јавних површина – пројекат „Урбани џепови“, у износу од 1.000.000 
динара. 

1.4.3 Реализација циљева Стратешког плана развоја ГО Звездара 2010-2015.8 

Стратешки план развоја Градске општине Звездара за период 2010-2015. године 
усвојен је на седници Скупштине општине 12. маја 2010. године, заједно са Локалним 
акционим планом за његово спровођење. Ово је први стратешки документ који донет у 
Градској општини Звездара.  

У време када је израђен и усвојен овај стратешки документ, није било стратешких 
докумената за развој Града Београда. Такође, Звездара припада категорији 
малобројних  градских општина у Београду које су имале усвојен стратешки документ у 
то време. 

Овај стратешки план у том смислу треба схватити као побројане правце друштвеног 
развоја, на које би Градска општина Звездара могла да има утицај, и за који би могла 
да обезбеди финансирање из сопствених средстава, као и од стране донатора из 
земље и иностранства. 

У извештајном периоду буџет општине Звездара је значајно смањиван, те у том светлу 
треба гледати стратешки план развоја као амбициозан, онај који покрива све сегменте 
друштва, врло често и ван својих надлежности, а у недостатку надређеног градског 
стратешког документа.   

Табела 1: Буџет  ГО Звездара од 2008. до 2014. године: 

Година Буџет (у еврима) Напомена 

2008. 9.735.000  

2009. 8.647.000  

2010. 5.755.000  

                                                      
8 Извештај усвојен на седници СО Звездара 30.12.2014.   
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Година Буџет (у еврима) Напомена 

2011. 6.792.000 1.000.000 евра кредита 

2012. 5.688.000  

2013. 5.660.000  

2014. 4.147.000  

Извор: ГО Звездара 

У извештајном периоду дошло је до смањивања надлежности градске општине, пре 
свега: 

- укидањем надлежности над располагањем земљиштем и објектима; 

- укидањем надлежности над легализацијом објеката; 

- укидањем надлежности над вођењем матичних књига; 

- смањивањем трансфера средстава са нивоа Града Београда за наменске 
пројекте.  

Током периода 2010-2015. укинута је пракса великих буџетских трансфера са нивоа 
Града Београда за наменске пројекте, који нису у стриктној надлежности ГО Звездара. 
Ипак, стратегија је писана да дефинише основне правце развоја општине Звездара, да 
понуди активности и да буде документ који донаторима, домаћим и страним, показује 
намеру и идеју за развојем. 

Стратегијом развоја дефинисана су четири стратешка циља развоја општине Звездара, 
и то: 

- Циљ 1: Заштита животне средине и одрживо управљање природним добрима 

- Циљ 2: Стварање услова за економски развој и смањење сиромаштва 

- Циљ 3: Унапређење квалитета живота грађана 

- Циљ 4: Унапређење социјалне политике 

Секторски стратешки документи који су донети а у директној корелацији са 
Стратегијом  општег развоја су: 

 Стратегија развоја социјалне заштите 

 Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и расељених лица и 
повратника 2013-2016, 

 Локални акциони план запошљавања за 2012, 2013. и 2014. годину 

 Локални акциони план за унапређење положаја Рома 2015-2020. (израђен, на 
усвајању) 

 Локални акциони план за младе 2011-2015. 

На основу анализе реализације пројектних мера и идеја које су предвиђене 
Стратегијом развоја Градске општине Звездара, може се закључити да, упркос многим 
ограничењима – ненадлежност и недостатак средстава, општина Звездара направила 
помак у достизању циљева које је пројектовала овим стратешким планом.  
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Генерални преглед по циљевима је: 

Циљ 1: Заштита животне средине и одрживо управљање природним добрима 

Значајнији помак у вези обновљивих извора енергије направљен на СЦ „Олимп“ 
увођењем соларних апсорбера, као и чињеница да је парк-шума Звездара добила 
статус заштићеног природног  добра, што отвара могућност већих улагања у њено 
одржавање од стране града Београда. 

Недостатак надлежности над комуналним опремањем улица и паркова надокнађиван 
је обавештавањем надлежних градских органа и указивањем на потребе улагања. 

По питању рециклаже учествовано је у пројекту „СВИФТ“ који је прешао у надлежност 
Града Београда. Такође, услед власништва и корисништва над некада општинским 
парцелама, општина Звездара је трајно изгубила могућност самосталних активности на 
тему рециклаже и скупљања отпада. Ипак, барем је својим примером у згради 
Општине Звездара сакупљан папир, рециклирани су тонери, уведен је ИСО 14001 
стандард, тзв. „зелени стандард“.  

По питању рециклаже и обновљивих извора енергије у сарадњи са школама вршена је 
континуирана едукација. 

Циљ 2: Стварање услова за економски развој и смањење сиромаштва 

Иако суштински ненадлежни за ову друштвену сферу, низом едукација и састанака са 
заинтересованим странама надокнађен мањак надлежности и средстава. До 2012. 
године Фонд за развој РС је вршио поделу start-up кредита, те је општина Звездара 
вршила едукацију и менторинг суграђанима који су хтели да започну сопствени бизнис. 
Касније су кредити редуковани, те је интересовање грађана за едукацијама на ту тему 
опало. Општина Звездара у склопу ЕУ пројекта „Ка бољој интеграцији избеглих и 
расељених на Звездари“ едуковала 30 избеглих и ИРЛ. 

Едукацијом носилаца пољопривредних газдинстава 2014. године започета је подршка 
овој врсти предузетника. 

Циљ 3: Унапређење квалитета живота грађана 

Највећи помак представља доношење нових урбанистичких планова, што доводи до 
тога да је 86% територије општине Звездара покривено планским документима (2010. 
године је тај проценат био 50%), што је неопходан услов за дефинисање и просторно 
планирање културних, образовних, спортских, здравствених, комуналних, привредних 
и других садржаја на територији општине. Гео-информациони систем у управи 
општине Звездара је значајно унапређен, те је доносиоцима одлука олакшан посао 
планирања акција, изградње и санације објеката од друштвеног значаја, комуналне 
инфраструктуре и слично. За пројекат унапређења ГИС-а обезбеђена донација ЕУ у 
износу од 244.000 евра. 

Културним садржајима које је организовала и финансирала општина Звездара је 
обогатила културну понуду Београда. Изграђеним амфитеатром на СЦ „Олимп“ 
добијен је простор за летње културне садржаје које општина бесплатно нуди 
грађанима. 
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Циљ 4: Унапређење социјалне политике 

Велики кораци су направљени формирањем Савета за миграције (6 конкурса за доделу 
грађевинског материјала, од тога један кроз ЕУ пројекат, додела монтажних кућа, 
алата и машина за започињање бизниса избеглих и ИРЛ), Волонтерског сервиса 
Звездара (направљен пример добре праксе за целу земљу, 7.000 сати волонтерског 
рада годишње, стручна помоћ старима и немоћнима), Канцеларије за правну и 
психосоцијалну помоћ жртвама насиља у породици, Канцеларије за особе са 
инвалидитетом и функционисање мобилног тимом за унапређење живота Рома 
(пројекат ОЕБС), велики су напори уложени да се олакша функционисање удружења 
која се баве бригом о маргинализованим и угроженим групама становништва.  

Због друштвених прилика током извештајног периода и кризе у друштву, брига о 
рањивим групама у друштву је била значајан приоритет за општину Звездара, и то није 
остало непримећено од стране стручне јавности. 

За пројекат „кухиње на точковима“ добијена је награда „Младград“ од USAID,  
Министарства за локалну самоуправу, Министарства за спорт и омладину  и НВО 
„Грађанске иницијативе“, у категорији пројеката који унапређују положај младих и 
рањиве групе. 

Волонтерски сервис Звездаре је крајем 2013. године добио националну награду 
НАЛЕД-а и РТС-а у категорији сервиса грађана. Организовање волонтирања на 
Звездари је прихваћено као модел за Акциони план Националног савета за питање 
старости и старења за 2014. годину. 

У складу са друштвеном ситуацијом у земљи, за унапређење социјалне политике је 
владала највећа заинтересованост донатора, те су добијени следећи пројекти на 
којима је носилац била ГО Звездара: 

- Пројекат „Боља интеграција у заједницу – упошљавање избеглих и расељених 
на социјалној помоћи у центру и у кући за особе са инвалидитетом“ – донатор 
ЕУ – 287.000 евра, 21 избегло и интерно-расељено лице обучено и пружало 
помоћ ОСИ 

- Пројекат „Ка бољој интеграцији избеглих и расељених на територији општине 
Звездара“ – донатор ЕУ – 89.000 евра – 19 породица добило пакете 
грађевинског материјала за адекватније становање и 30 особа обучено за 
започињање сопственог бизниса. 

- Пројекат „ТАРИ – сви смо ми заједно“ – донатор ОЕБС и ЕУ – добијено возило за 
мобилни тим за унапређење положаја Рома. 
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2 СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА 

2.1 Општи подаци о Градској општини 

2.1.1 Географски положај града Београда и ГОЗвездара 

Град Београд лежи на ушћу Саве у Дунав, у срцу југоисточне Европе, на раскрсници 
путева између истока и запада, а простире се на површини од 3.224 км2.  

Захваљујући реци Дунав (европском коридору VII) и изградњи вештачког језера и 
хидроелектране „Ђердап“, Београд је постао речно-морско пристаниште. У Луку 
Београд данас пристају бродови који долазе из Црног мора, а захваљујући каналу 
Рајна-Мајна-Дунав, налази се у средишту најзначајнијег пловног пута у Европи, 
Северно море-Атлантик-Црно море. 

Географске координате града Београда су: 
• 44°49’14’’ северне географске ширине 
• 20°27’44’’ источне географске дужине 

Просечна надморска висина износи 116,75 м. 

Околину Београда чине две различите природне целине: Панонска низија под 
пшеницом и кукурузом, северно, и Шумадија, под воћњацима и виноградима, јужно 
од Саве и Дунава. 

Најдоминантнији облици у рељефу шумадијског побрђа су Космај (628 м) и Авала (511 
м). Посматрано са југа, терен се лагано спушта ка северу и рекама, у виду благих 
заравни, прошараних долинама, речицама и потоцима. За просечну надморску висину 
града Београда узима се апсолутна висина Метеоролошке опсерваторије која се 
налази на висини од 132 мнв.  

Београд има укупно 200 км речних обала, Дунав пролази кроз њега у дужини од 60 км, 
а Сава око 30 км. На рекама доминира 16 великих острва, међу којима су најпознатија 
Ада Циганлија, Велико ратно острво на самом ушћу Саве у Дунав и Грочанска ада. 

Подручје града Београда заузима површину од 322.268 хектара и административно је 
подељено у 17 градских општина: Вождовац, Нови Београд, Врачар, Палилула, 
Звездара, Чукарица, Раковица, Стари град, Савски венац, Земун, Барајево, Гроцка, 
Лазаревац, Обреновац, Младеновац, Сопот и Сурчин.9 

Градска општина Звездара је смештена на истоку града Београда и спада међу 
централне градске општине. Простире се на површини од 32 км2 односно 3149 ха10 
(око 1% површине града Београда) и граничи се са градским општинама Палилула 
(север, северозапад, североисток), Врачар (запад), Вождовац (југ и југозапад) и Гроцка 
(исток и југоисток). 

Сам градски део општине покрива површину од 726 хектара. Општина Звездара, 
смештена на брежуљкастом терену заузима Врачарско поље, јужне и југозападне 
падине брда Велики Врачар, горњи ток Миријевског потока (притока Дунава) и већи 
део тока Мокролушког потока (притока Саве). 

                                                      
9 Подаци са званичног сајта Градске општине Звездара (www.zvezdara.rs ) 
10 Подаци из Статистичког годишњака Београда за 2013. годину 

http://www.zvezdara.rs/
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Слика 2: Границе Градске општине Звездара11 

2.1.2 Климатске карактеристике града Београда 

Клима Београда је умерено континентална, са четири годишња доба. Просечна 
годишња температура ваздуха је 11,9°C. Јесен је дужа од пролећа, са дужим сунчаним 
и топлим периодима (тзв. Михољско лето). Зима није тако оштра са, у просеку, 21 
даном са температуром испод нуле. Јануар је најхладнији са просечном температуром 
0,4°C. Пролеће је кратко и кишовито. Лето нагло долази. Најтоплији месеци су јул 
(21,7°C) и август (21,3°C). 

За Београд је карактеристичан југоисточни и источни ветар – кошава, који доноси 
ведро и суво време. Најчешће дува у јесен и зиму, у интервалима од 2 до 3 дана. 
Просечна брзина кошаве је 25-43 км/х, и то када је над Украјином и Бесарабијом висок 
ваздушни притисак, а над Јадраном низак. 

У Београду у просеку има 139 дана са падавинама, од којих је 27 са снегом. 
Најобилније падавине су у jaнуару, мају, јуну и децембру, а најмање у августу и 
септембру. Најчешће су једнодневне кише. 

Просечна количина годишњих падавина је 672,2 л/м2. Дужина задржавања снежног 
покривача је 30 до 44 дана, а његова просечна дебљина износи 14 до 25 цм. Највећа 
инсолација је у јулу и августу и траје у просеку око 10 сати дневно, а највећа облачност 
је у децембру и јануару и сунце тада у просеку сија од 2 до 2,3 сата дневно.12 

2.1.3 Површина, становништво, густина насељености  

Град Београд је главни град Републике Србије и простире се на површини од 3.235 км2 
(односно 323.496 хектара) са 1.659.440 становника, што значи да на км2 живи у просеку 
512 становника. Састављен од 17 општина, 157 насеља, 174 катастарске општине и 275 
регистрованих месних заједница13, град Београд је према Закону о регионалном 
развоју14 дефинисан као Београдски регион, а све у циљу подстицања квалитетнијег 
регионалног развоја. 

Градска општина Звездара је, површински посматрано, једна од најмањих општина у 
граду Београду и заузима површину од 32 км2, односно око 1% територије града. Са 
друге стране посматрано, Звездара је једна од најмногољуднијих општина у граду 
Београду, са 151.808 становника15, односно 9,1% укупног броја становника града 

                                                      
11 Извор: www.urbanizam.zvezdara.com  (линк на Google Earth ) 
12 Сајт града Београда (www.beograd.rs ) 
13 Извор: „Београд у бројкама“ (Завод за инф. и статистику града Београда, 2014.) 
14 „Сл. гласник Републике Србије“ бр. 51/09 
15 Извор: Статистички годишњак Београда 2013. 

http://www.urbanizam.zvezdara.com/
http://www.beograd.rs/
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Београда. Са просечно 4.744 становника на км2, Градска општина Звездара има скоро 
десет пута већу густину насељености од града Београда и вишеструко већу од 
републичког просека који износи 84 становника на км2.   

Taбeлa 2. Површина и број становника 

Територија Површина (км2) 
Број становника 

(2011.) 
Број становника 

(стање 30.06.2007.) 

Република Србија 88.499 7.186.862 7.381.579 

Град Београд 3.235 1.659.440 1.611.333 

ГО Звездара 32 151.808 140.559 

Извор: Републички завод за статистику 

Док се број становника на подручју Републике Србије смањио између два пописа, 
становништво у Београду се повећало за 48.107 или 3% у периоду од 2007. године до 
последњег пописа 2011. године  

Taбелa 3. Основни контигенти становништва ГО Звездара 

Контигенти становништва 
Број становника према 

попису 2011. године 
Број становника према 

попису 2002. године 

Деца 0-4 године 7.934 8.307 

Деца од  5 до 14 година 13.649 10.292 

Радни контигент (15-64) 106.344 92.570 

• мушкарци 49.478 43.773 

• жене 56.596 48.797 

Становништво старо 65 и више година 23.881 35.278 

Жене у фертилном периоду (15-49) 38.899 20.457 

Пунолетних грађана 125.918 - 

Просечна старост – мушко 
становништво 

39,6 - 

Просечна старост – женско 
становништво 

42,5 - 

Број домаћинстава 58.527 - 

Укупно становника 151.808 132.611 

Извор: Републички завод за статистику 
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Између два пописа, на подручју ГО Звездара дошло је до повећања броја деце од 5 до 
14 година, као и радно способног становништва. Смањен је број становништва изнад 
65 година, и нажалост, смањен је контигент деце од 0 до 4 године. 

Становништво ГО Звездара, са просечном старошћу од 41,1 година, је млађе како од 
становништва у Републици Србији (просечна старост 42,2), тако и од становништва  
Београдског региона (просечна старост 41,8 година). То се односи и на мушко 
становништво са просечном старошћу ид 39,6 (у Републици Србији просечна старост је 
40,9, а у Београдском региону 40,3), као и на женско, које на подручју ГО Звездара има 
просечно 42,5 године, док је у Србији тај број 43,6, а у граду Београду 43,2. 

Табела 4.  Виталне карактеристике становништва ГО Звездара 2013.  

Виталне карактеристике 2013. година 2008.година 

Живорођени 
Број 1.857 1.565 

Стопа на 1.000 становника 11,5 11,8 

Умрли 

Број 1.706 1,734 

Стопа на 1.000 становника 10,5 13,1 

Одојчади на 1.000 становника 4,3 0,5 

Мртворођени 
Број 3 8 

Стопа на 1.000 становника 1,6 5,1 

Природни прираштај 151 - 

Број склопљених бракова 832 - 

Број разведених бракова 161 - 

Извор: Статистички годишњак 2013., Стратешки план развоја ГО Звездара 2010-
2015. 
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Значајно је да се број мртворођених у 2013.години значајно смањио у односу на 2008. 
годину – стопа на 1.000 становника је смањена са 5,1 на 1,6, а са друге стране може да 
забрине чињеница да је 2008. године умрло 0,5 одојчади на 1.000 становник, док је у 
2013. години тај број 4,3. 

Табела 5. Становништво према националном саставу, према попису 2011. године 

Националност Број % Националност Број % 

Срби 137.132 95,22 Роми 1.644 1,14 

Црногорци 971 0,67 Македонци 723 0,50 

Југословени 695 0,48 Хрвати 486 0,34 

Горанци 372 0,26 Муслимани 364 0,25 

Мађари 180 0,12 Бошњаци 168 0,12 

Бугари 165 0,11 Словенци 121 0,08 

Руси 121 0,08 Албанци 91 0,06 

Румуни 80 0,06 Словаци 78 0,05 

Украјинци 34 0,02 Немци 25 0,02 

Русини 13 0,01 Власи 12 0,01 

Буњевци 12 0,01 Остали 523 0,36 

Национално 
се изјаснило 

144.010 100,00%    

Извор: Републички завод за статистику 

Табела 6. Становништво старо 15 и више година, према школској спреми и 
писмености, према попису 2011. године 

Опис Број % 

Без школске спреме 833 0,64 

Непотпуно основно образовање 3.297 2,53 

Основно образовање 14.595 11,21 

Средње образовање 67.865 52,11 

Више образовање 12.257 9,41 

Високо образовање 30.575 23,48 

Непознато 803 0,62 

Укупно старих 15 и више година 130.225 100,00 

Извор: Републички завод за статистику 
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ГО Звездара има бољу образовну структуру становништва од просека Републике 
Србије, као и од просека Београдског региона. 

Највећи број становништва старости изнад 15 година на подручју ГО Звездара има 
средње образовање (52,11%), што одговара и структури становништва Београдског 
региона (52,5%) и приближно је структури становништва Републике Србије (48,9%). 

ГО Звездара има 32,9% становништва изнад 15 година са вишом и високом стручном 
спремом, док је тај проценат на подручју града Београда 27,8%, а просечно у 
Републици Србији 16,3%. 

2.1.4 Порекло назива ГО Звездара 

Градска општина Звездара свој назив је добила по Астрономској опсерваторији са 
звездарницом која је основана 1887. године и представља највишу тачку у Београду 
(248,6 м). Овај назив носи од 1929. године када су одобрена средства за изградњу нове 
модерне опсерваторије на површини од 4,5 хектара на брду Велики Врачар, при чему 
је део града добио назив Звездара. 

Од 1995. године Градска општина Звездара прославља Сретење Господње (15. 
фебруар) као славу општине. Дан општине Звездара је 16. октобар (датум ослобођења 
Звездаре у Другом светском рату). 
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2.2 Економски развој 

2.2.1 Опис тренутне ситуације 

Са око 1,6 милиона становника (21% становништва Србије) и преко 550.000 
запослених, Београд представља не само седиште државних органа и институција, већ 
и туристички, трговачки, индустријски, саобраћајни, финансијски, културни, научни и 
образовни центар. 

У структури привреде, посматрано по важнијим економским индикаторима (укупан 
приход, добит), доминантно је учешће индустрије, трговине, финансијских и других 
услуга, саобраћаја, телекомуникација и грађевинарства. Са учешћем у друштвеном 
производу од 40%, и у броју запослених од преко 25%, Београд има одлучујући утицај 
на привредни живот Србије1. 

Према најновијим подацима, Београдски регион креира 39,9% БДП-а Републике 
Србије. У 2013. години, Београдски регион има 71% већи БДП per capita у односу на 
републички просек, односно 926 хиљада динара, по становнику.   

У Београду има укупно 112.891 привредних субјеката, колико је било у септембру 
2014. године, од чега је 55.149 привредних друштава и 57.742 предузетника. Према 
Анкети о радној снази која је спроведена у 4. кварталу 2014. године, стопа 
незапослености у Београдском региону износила је 15,9%, док је стопа запослености 
износила 39,3 %. Укупан број формално запослених у 2014. години износио је 559.231, 
што у односу на 2013. годину представља смањење од 0,7% или 3.761 лица. Број 
запослених код правних лица износио је 469.961, што у односу на 2013. годину 
представља смањење за 0,5% или 2.211 лица, док је број регистрованих предузетника 
и запослених код њих у 2014. години био 89.270, што у односу на 2013. представља пад 
од 1,7% или 1.550 лица. 16 

Зa послове који се тичу програма економског развоја, бриге о општем оквиру за 
привређивање и запошљавање и све друге послове на територији града Београда 
задужен је Секретаријат за привреду. 

Што се осталих институција на нивоу града Београда тиче, Дирекција за робне резерве 
води рачуна о обиму и структури робних резерви, Управа за цене води рачуна о 
ценама у комуналним и другим делатностима из надлежности Града, док се Управа за 
пољопривреду бави пословима везаним за пољопривреду на територији Града. 

Градска општина Звездара, према Статуту и у складу са законом, преко својих органа: 

 доноси програме и спроводи пројекте развоја градске општине и стара се о 
унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини, у складу са 
актима Града; 

 стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом 
подручју и може основати туристичку организацију ради промовисања туризма 
на свом подручју; 

 спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на 
свом подручју утврђене актима Града; 

                                                      
16 Сајт Привредне коморе Београда, www.комбег.орг.рс (извори РЗС, ЗИС и Економски институт) 

http://www.комбег.орг.рс/
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 обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, одређује висину 
закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем 
пословног простора, у складу са законом и другим актима Града; 

У општинској управи ГО Звездара, пословима који су из области привреде и финансија 
у надлежности градске општине бави се Одељење за финансије и привреду 
општинске управе Звездара.  

Јавно предузеће „Пословни простор Звездара“ је предузеће Градске општине 
Звездара, основано 1992. године са циљем да управља пословним простором, издаје 
пословни простор, одржава, опрема и гради пословни простор, и обавља све стручне и 
административне послове и услуге корисницима простора. Предузеће управља са 238 
пословна простора на територији општине и фондом од око 20.000 м² пословног 
простора. 

2.2.1.1 Преглед постојећих кључних привредних фактора 

Привредна активност по општинама у Београду може се одсликати три расположива 
показатеља: број привредних друштава, број запослених и просечна зарада 
(статистички се не обрачунава додата вредност по општинама).  

Према информацијама Завода за информатику и статистику града Београда у 2013. 
години на територији града Београда било је регистровано 54.843 микро, малих и 
средњих предузећа. Највећи број привредних друштава, према подацима за 2013., 
налази се на општинама Нови Београд (10.142, односно 18,49%), Стари град (6.487, 
односно 11,83%), Земун  (5.202, односно 9,48% ) и Вождовац ( 5.140. односно 9,37%).  

Када је реч о регистрованим предузетницима, према подацима Завода за 
информатику и статистику, у 2013. години, на територији града Београда било је 
регистровано 56.328 предузетничких радњи. Највећи број предузетника, према 
подацима за 2013., концентрисан је у општинама Нови Београд (7.001, односно 
12,43%), Земун (5.904, односно 10,48%), Чукарица (5.832, односно 10,35%) и Звездара 
(5.736, односно 10,18%). 

Уколико се погледају инвестиције, највеће учешће у инвестицијама у 2012. години 
биле се општине Стари град (28%) и Нови Београд (22%), а Звездара је на 5. месту са 
уделом од 9%. 

Слика 3. Учешће инвестиција у основна средства по београдским општинама у 2012. 
години у (%) 

 
Извор: Завод за информатику и статистику града Београда 
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Према процени броја запослених по делатностима, у ГО Звездара, у предузећима 
установама и организацијама, без предузетника, највећи број запослених ради у 
трговини на велико и мало и поправкама моторних возила, саобраћају и везама, 
здравственој заштити и грађевинарству.  

Табела 7: Број запослених по делатностима у ГО Звездара 

Делатност 
Број 

запослених 
% 

Трговина и поправка моторних возила 5.366 18,9 

Саобраћај и складиштење 3.879 13,7 

Здравствена заштита 3.634 12,8 

Грађевинарство 2.872 10,1 

Прерађивачка индустрија 2.724 9,6 

Образовање 2.330 8,2 

Стручне, научне, техничке и иновативне делатности 2.263 8,0 

Снабдевање водом, управљање отпадним водама, контрола процеса 
управљања отпадом 

1.896 6,7 

Остало 3.402 12,0 

УКУПНО: 28.366 100,0 

Извор: Статистички годишњак Београда 2013. 

 

Што се тиче запослених у предузетничким радњама (као власници или запослени у 
њима), процена за 2013. годину ЗИС-а је да укупно 10.426 запослених ради у 5.736 
предузетничке радње17. 

                                                      
17 Статистички годишњак Београда 2013. 
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Што се тиче броја правних лица (предузећа, установе и организације) на територији 
општине Звездара, највише има правних лица која се баве трговином на велико и 
мало и поправком моторних возила и стручним, научним, техничким и 
иновационим делатностима. 

Табела 8: Правна лица према секторима делатности у ГО Звездара 

Правна лица према секторима делатности Број % 

Трговина и поправка моторних возила 1.748 30,5 

Стручне, научне, техничке и иновационе делатности 667 11,6 

Прерађивачка индустрија 538 9,4 

Грађевинарство 464 8,1 

Уметност, забава и рекреација 248 4,3 

Информисање и комуникације 232 4,0 

Услуге смештаја и исхране 175 3,0 

Административне и помоћне услужне делатности 170 3,0 

Саобраћај и складиштење 158 2,8 

Остало 1.338 23,3 

УКУПНО: 5.738 100,0 

Извор: Статистички годишњак Београда 2013. 

 

Из следеће табеле јасно се види да се на територији општине Звездара највише 
инвестира у области грађевинарства (доминантно из кредита), а иначе на Звездари  
66% средстава долази из кредита, а мање из сопствених средстава и осталих фондова18 
(извор: Статистички годишњак Београда 2013). 

                                                      
18 Извор: Статистички годишњак Београда 2013 
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Табела 9: Исплате за инвестиције у основна средства по секторима делатности 
“организациони принцип” у 2012. у ГО Звездара 

Сектори делатности (У 000 динара) % 

Грађевинарство 19-990.312 81,3 

Снабдевање водом, управљање отпадним водама, 
контрола уклањања отпада 

975.910 4,0 

Саобраћај и складиштење 856.580 3,5 

Трговина и поправка моторних возила 332.606 1,4 

Услуге смештаја и исхране 216.519 0,9 

Финансијска делатност и услуге осигурања 215л560 0,9 

Пословање некретнинама 150л165 0,6 

Остало 1.855.490 7,5 

УКУПНО: 24.593.142 100,0 

Извор: Статистички годишњак Београда 2013. 

Према оствареним инвестицијама у нова основна средства, односно у нове капацитете 
или реконструкцију или одржавање постојећих, највише инвестиција има исто у 
области грађевинарства, и то доминантно у реконструкцију19. Иначе се на Звездари 
скоро све улагало у реконструкцију капацитета (98%). 

Табела 10: Остварене инвестиције у нова основна средства према врсти изградње по 
секторима делатности, принцип “чистих делатности” 2012. у ГО Звездара 

Сектори делатности (У 000 динара) % 

Грађевинарство 18.611.267 73,0 

Саобраћај и складиштење 3.765.633 14,8 

Уметност, забава и рекреација 1.174.429 4,6 

Снабдевање водом, управљање отпадним водама и 
отпадом 

994.563 3,9 

остало 439.412 1,7 

Трговина и поправка моторних возила 222.981 0,9 

Услуге смештаја и исхране 185.353 0,7 

Административне и помоћне услужне делатности 104.474 0,4 

УКУПНО: 25.498.112 100,0 

Што се површина које заузимају највеће фирме на територији општине Звездара тиче, 
(према ГУП-у) статистика је следећа: 

• Клуз – 10.172 м²  
• ЕИ – 32.981 м²  
• Прецизна механика – 45.973 м²  
• Остала привреда – 23.596 м²  

                                                      
19 Статистички годишњак Београда 2013 
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2.2.1.2 Подстицање развоја предузетништва 

Градска општина Звездара је 2007. године основала Опште удружење предузетника 
општине Звездара у циљу пружања помоћи предузетницима. Удружење представља 
значајну везу између предузетника, општине, Привредне коморе Београда и свих 
других институција. 

Током периода 2012-2014. година ГО Звездара је спроводила неколико пројеката како 
би се незапосленим грађанима пружила помоћ у започињању сопственог посла, пре 
свега за рањиве групе – избегла и расељена лица и Роме.  

Укупно, према подацима Агенције за привредне регистре на Звездари током 2014. 
Године послује 5.934 предузетника (добијена база од АПР), према Статистичком 
годишњаку 2013. на Звездари је било 5.736 предузетника, а сличан број предузетника 
је устаљен још од 2010. године. 

Према истом извору, доминантне су две врсте делатности којима се предузетници 
баве на Звездари – трговина на велико и мало и поправка моторних возила, и 
саобраћај и складиштење. 

Табела 11: Предузетници према секторима делатности у ГО Звездара 

Предузетници према секторима делатности Број % 

Трговина на велико и мало и поправка моторних возила 1.048 18,3 

Саобраћај и везе 1.027 17,9 

Стручне, научне, техничке и иновационе делатности 782 13,6 

Остале услужне делатности 592 10,3 

Прерађивачка индустрија 516 9,0 

Грађевинарство 505 8,8 

Информисање и комуникације 335 5,8 

Услуге смештаја и исхране 327 5,7 

Здравствена и социјална заштита 150 2,6 

Остало 454 7,9 

УКУПНО: 5.736 100,0 

Извор: Статистички годишњак Београда 2013. 



Стратешки план развоја Градске општине Звездара 2015-2020. 

34 
 

 

За предузетнике је отворен сајт града Београда и сајт ГО Звездара са линком 
„Канцеларија за брзе одговоре“, преко којег могу да добију одговоре на питања у вези 
проблема у пословању. Сервисни центар ГО Звездара координира у овој комуникацији 
између предузетника, Привредне коморе Београда, градских и општинских служби. 

Поред њих, на територији Звездаре је регистровано и 619 власника пољопривредних 
газдинастава, од тог броја 387 активних, и 7 пољопривредних предузећа20.  

2.2.1.3 Радна снага – запосленост 

Укупан број запослених на територији Градске општине Звездара, према подацима о 
утврђеном годишњем просеку за 2013.21 износи 38.792 запослених, од тога 28.366 је 
запослено у правним лицима (предузећа, установе, задруге и организације), а 10.426 је 
запослено у предузетничким радњама. 

У наредној табели приказани су запослени по секторима делатности.  

Табела 12: Запослени по секторима делатности у 2013. години на територији ГО 
Звездара 

Делатност Број запослених % 

Трговина на велико и мало, поправка моторних возила 5.366 13.8 

Снабдевање водом, управљање отпадним водама, 
контролисање процеса уклањања отпада 

1.896 4.9 

Државна управа и одбрана, обавезно социјално 
осигурање 

580 1.5 

Прерађивачка индустрија 2.724 7.0 

Здравствена и социјална заштита 3.634 9.4 

                                                      
20 извор: Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде 2014. 
21 Статистички годишњак Београда 2013. 
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Делатност Број запослених % 

Стручне, научне, техничке и иновационе делатности 2.263 5.8 

Финансијска делатност и осигурање 490 1.3 

Саобраћај и складиштење 3.879 10.0 

Грађевинарство 2.872 7.4 

Информисање и комуникације 705 1.8 

Услуге смештаја и исхране 411 1.1 

Остале услужне делатности 490 1.3 

Приватни предузетници и запослени код њих 10.426 26.9 

Остало 3.56 7.9 

УКУПНО 38.792 100.0 

Извор: Статистички годишњак 2013. 

Највише запослених је у сектору трговина на велико и мало и поправка моторних 
возила – 13.8 % од укупног броја. Затим следе: саобраћај и складиштење – 10.0%, 
здравствена и социјална заштита – 9.4%, грађевинарство – 7,4% и прерађивачка 
индустрија – 7.0%. 

Приватних предузетника и запослених код њих има 26.9%. 

Број незапослених житеља општине Звездара, који према према евиденцији НЗС 
активно траже посао, на дан 24.03.2015. износи 9.965, од чега 55% представљају жене. 

Национална служба за запошљавање (НСЗ) има своју Службу на територији Градске 
општине Звездара, која активно сарађује са општинском управом у циљу што 
квалитетније организације бројних програма, едукација и запошљавања, посебно у 
едукацији рањивих група (Роми – пројекат ОЕБС „Тари“, избегли и расељени – ЕУ 
пројекат током 2014. „Ка бољој интеграцији избеглих и расељених на Звездари“). 

2.2.1.4 Пословна инфраструктура 

На територији општине постоје и дефинисане привредне зоне, неке су већ у функцији, 
док је за друге само дефинисана локација. Подаци о зонама налазе се у следећој 
табели. 

Табела 13: Преглед постојећих привредних зона на територији ГО Звездара 

Назив 
привредне 
зоне 

Намена  Локација 
Број 

инвест. 
у зони 

Укуп. 
површ. 

зоне 
(ха) 

Неизграђ. 
део зоне 

(%) 

Изграђен 
део зоне 

(%) 

Денкова 
башта 

Произв. 
Ул. Војислава 
Илића 

2 6,51 0 100 

Уз Аутопут 
Транспорт и 

произв. 
Код петље 
Ласта 

2 20,0 60 40 

„Клуз“ Произв. 
Уз ул. Мите 
Ружића 

1 1,3 0 100 
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Назив 
привредне 
зоне 

Намена  Локација 
Број 

инвест. 
у зони 

Укуп. 
површ. 

зоне 
(ха) 

Неизграђ. 
део зоне 

(%) 

Изграђен 
део зоне 

(%) 

“Ливница” Произв. 
Уз Бул. Краља 
Александра 

1 0,82 0 100 

„Електро 
индустрија
“ 

Произв. и 
штампарије 

Уз Бул. Краља 
Александра 

3 3,6 0 100 

„Стандард“ 
Произв. 

грађ.мат. 
ул. Панчина 1 2,8 0 100 

„Tетра- 
пак“ 

Произв. Ул. Млавска 1 0,29 0 100 

“Интер 
Коп” 

Произв. Ул. Млавска 1 0,39 0 100 

“Пекарска 
индустр.” 

Произв. Ул. Ђурићева 1 0,к07 0 100 

Осим постојећих привредних зона (наведених у табели), постоје и дефинисане 
локације на којима се у планском периоду планира изградња инфраструктуре и 
усељавање инвеститора. Реч је о следећим локацијама: 

- Зона „Стојчино брдо“ у Миријеву, површине 29,2 хектара, изграђености око 
10%;  

- Зона „Мали Мокри Луг“ уз СМТ, површине 15 хектара, изграђености око 20%;  
- Зона „Привредни парк“ уз СМТ у Миријеву, површине 19,6 хектара – није 

започета изградња.  

Привредне зоне предвиђене Планом генералне регулације налазе се у областима: 
привредни парк у Миријеву, привредна зона уз Спољну магистралну тангенту у 
Миријеву, у зони фабрике „Клуз“ и у зони предузећа „Прецизна механика“. 

Нове привредне зоне одређене као „Привредни паркови“ намењени су комплексима 
технолошки најсавременијих група делатности. Садржи погодну мешавину привредних 
активности, изразито квалитетан еколошки и естетски амбијент. Ова намена 
подразумева дугорочни квалитетни развој, одрживост и позитиван утицај на животну 
средину и ширу друштвену заједницу. 

За садржаје из групе активности које у 49% БРГП допуњавају спектар садржаја 
привредног парка нема додатних ограничења. Те намене су: трговина на велико и 
мало, угоститељство, хотелијерство, спорт, култура, наука, развојни, истраживачки, 
образовни и други садржаји из оквира јавних служби. Изградња становања није 
дозвољена, сем становања временски ограниченог карактера у оквиру службеног 
становања јединице привредног парка, које не прелазе 10% површина радног 
карактера. Развој независних стамбених јединица за тржиште није дозвољено у 
привредном парку. 
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Трговачке зоне предвиђене за становање са пословним просторијама пружају се  дуж 
Булевара краља Александра, у тржним центрима на Коњарнику, насељу Медаковић и 
Новом Миријеву. 

Такође, у оквиру парк-шуме Звездара налази се новоизграђени комплекс – научно-
технолошки парк „Звездара“ који служи као подршка за мала и средња предузећа која 
се баве развитком технолошких иновација и њиховим пласирањем на тржиште. 
Научно технолошки парк има 14.315 м2 и њиме управља Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја и „ЈУП истраживање и развој“ д.о.о. који је основала Влада 
Републике Србије.22  

2.2.2 SWOT анализа – увод23 

SWOT24 анализа представља инструмент стратегијског менаџмента који има широку 
примену у изради стратегија развоја, укључујући ту стратегије развоја заједнице 
(региона/града). На његову важност указује и чињеница да је обавезан део планских 
докумената којима се конкурише за коришћење средстава из европских фондова. 

SWOT анализа служи као полазна основа за идентификовање кључних проблема и 
посредно за дефинисање средњорочних и дугорочних циљева. Њен основни циљ је 
утврђивање и анализа снага и слабости заједнице (града/региона), те могућности и 
опасности са којима је заједница (град/регион) изложена, а све у циљу добијања 
адекватне полазне основе за дефинисање и утврђивање њених стратешких циљева. 
Такође, SWOT анализа је изузетно погодна и као инструмент за синтезу резултата који 
се добијају из детаљне анализе тренутног стања (социо-економске анализе). 

SWOT се, у основи, заснива на одговору на питање „Где смо ми сада?“. Одговор на ово 
питање даће процена јаких и слабих страна кроз анализу и евалуацију унутрашњих 
услова у заједници (граду/региону) и података о окружењу и спољних фактора који 
утичу на функционисање заједнице (града/региона). 

Веза између снага и слабости треба да омогући идеју о нивоу развијености, док веза 
између слабости и претњи служи за формулисање основних проблема са којима се 
развој суочава. Повезаност између снаге и претњи дефинише развојни ризик, док веза 
између слабости и шанси идентификује ограничења развојног процеса.25 

Анализа окружења или околине подразумева истраживање свих важнијих 
карактеристика како спољашњег, тако и унутрашњег окружења у циљу 
идентификовања стратешких фактора који ће одредити будућност заједнице 
(града/региона). Анализа окружења и идентификација стратешких фактора може се 
сагледати као подршка одлучивању у процесу формулисања стратегије. 

                                                      
22 извор: www.piu.rs  
23 Нацрт Стратегије развоја града Београда 2015-2020. 
24Израз SWOT долази од почетних слова енглеске речи за снаге(strengths), slabosti (weaknesses), што 
представља позитивне и негативне унутрашње карактеристике, односно могућности(opportunities) i 
претње (threats), што чине позитивне и негативне спољашње карактеристике. 

25Програм развоја АП Војводине 2014-2020 

http://www.piu.rs/
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 SWOT елементи: 

 S – СНАГА (Strengths) је предност која дату заједницу (град/регион) чини 
атрактивнијом у односу на остале; 

 W – СЛАБОСТ (Weaknesses) је ограничење, препрека, недостатак који спречава 
дату заједницу (град/регион) да унапреди свој систем; 

 О – ШАНСА (Opportunities) је повољна ситуација у заједници (граду/региону); 

 T – ПРЕТЊА (Threats) је неповољна ситуација у заједници (граду/региону) која 
може да потенцијално угрози стратегију. 

За сваку од наведених елемената предвиђена су питања која помажу у припреми 
квалитетне и свеобухватне анализе како следи: 

 

S 
 

СНАГЕ 

(Strengths) 

Постоје ли јединствене 
предности које чине 

заједницу (град/регион) 
различитим од других? 

W 
 

СЛАБОСТИ 

(Weaknesses) 

Да ли заједница 
(град/регион) користи 

све своје потенцијале на 
најбољи начин? 

 

Унутрашњи 
фактори 

O 
 

ШАНСЕ 

(Opportunities) 

Постоје ли позитивни 
трендови или спољни 

фактори који могу 
позитивно утицати на 

заједницу 
(регион/град)? 

T 
 

ОПАСНОСТИ 

(Threats) 

Који су трендови на 
тржишту који штете 

заједници 
(региону/граду)? 

 

Спољашњи 
фактори 
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2.2.3 SWOT анализа – економски развој 

SWOT анализом идентификоване су следеће интерне карактеристике ГО Звездара (као 
предности, односно слабости) и екстерни фактори који утичу на развој Градске 
општине (шансе и претње) у погледу економског развоја: 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 5.736 предузетничких радњи – 10% од 
укупног броја у граду Београду 

 боља образовна структура 
становништва од републичког и 
градског просека 

 ЈП „Пословни простор“ са 20.000 м2 
пословног простора  

 најдужа трговачка зона у Београду 

 највећи број запослених ради у 
трговини на велико и мало и 
поправкама моторних возила, 
саобраћају и везама 

 највише има правних лица која се баве 
трговином на велико и мало и 
поправком моторних возила; и 
стручним, научним, техничким и 
иновационим делатностима 

 доминантне су две врсте делатности 
којима се предузетници баве на 
Звездари – трговина на велико и мало 
и поправка моторних возила, и 
саобраћај и складиштење 

 дефинисане привредне зоне 

 Звездарска шума – као могућа 
туристичка локација 

 Спортски центар „Олимп- Звездара“ 

 мапирање пољопривредних парцела 
од стране ГО Звездара (као услуга 
Граду) 

 пољопривредна производња се 
углавном одвија на неизграђеном 
грађевинском земљишту 

 ГО нема надлежност над имовином, 
пореском политиком и наплатом такса 

 присутан рад у сивој економији 

 на територији ГО Звездара нема 
хотела са значајнијим капацитетима 

 заједничке просторије у тржним 
центрима се не одржавају 

 неедукованост и неинформисаност 
предузетника 

 незапосленост 

 најдоминантнија делатност је трговина 
на велико и мало и поправка моторних 
возила 

 АПР база података фирми нема 
податке о е-маил адресама  

 флуктуација предузетника на 
годишњем нивоу је око 2.000 (број 
који се угаси, односно оних 
предузетничких радњи које се отворе) 

 предузетници немају искуства у 
управљању пројектима подржаним из 
ЕУ фондова 

 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 град Београд 

 започет процес придруживања ЕУ 

 фондови ЕУ (HORIZON 2020, COSMO, 
IPA) 

 олакшице за запошљавање људи са 
евиденције НСЗ 

 Start-up и други кредити Фонда за 
развој 

 програми подршке Министарства 
привреде 

 недовољне надлежности градске 
општине 

 ограничен општински буџет 

 неусвојена Стратегија развоја града 
Београда 

 непостојање националне стратегије 
регионалног развоја 

 диспропорције у статистичким 
подацима 

 лоша инфраструктура за Научно-
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 близина Паневропских коридора VII и 
X 

 саобраћајна инфраструктура 

 метро  

 Споразум о пословно-техничкој 
сарадњи са Привредном комором 
Београда 

 „Депо“- пребацује се на место пијаце 
„Ђерам“ 

 Регионална агенција за развој и 
европске интеграције Београд (која 
прати све позиве, део је мреже 
Националне агенције за регионални 
развој…) 

 измена Статута града Београда 

 Закон о јавно-приватном партнерству 
и концесијама26 

 Уредба о условима и начину 
привлачења директних инвестиција27 

 пројектовање Унутрашњег 
магистралног полупрстена (УМП) и 
Спољне магистралне тангенте (СМТ) 

 европски бициклистички коридори 
(EuroVelo, Дунавска бициклистичка 
рута)  

 програмско буџетирање 

 привредни паркови 

 Научно-технолошки парк „Звездара“ 

технолошки парк „Звездара“ 

 недовољна примена политике 
једнаких могућности  

На основу спроведене ситуационе и SWOT анализе може се констатовати да су главне 
предности на којима треба „градити“ Стратешки план развоја ГО Звездара по питању 
еконосмког развоја: 

 5.736 предузетничких радњи  

 најдужа трговачка зона 

 дефинисане привредне зоне 

 Звездарска шума 

 мапирање пољопривредних парцела од стране ГО Звездара (као услуга Граду). 

Највеће шансе за развој ГО Звездара огледају се у: 

 град Београд 

 фондови ЕУ (HORIZON 2020, COSMO, IPA) 

 олакшице за запошљавање људи са евиденције НСЗ 

 Start-up кредити Фонда за развој 

                                                      
26 „Сл.гласник РС“ бр.88/2011 

27 „Сл.гласник РС“ бр, 55/2014 
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 програми подршке Министарства привреде 

 Споразум о пословно-техничкој сарадњи са Привредном комором Београда – 
којим се предвиђа директна комуникација и подршка предузетницима  

 „Депо“- пребацује се на место пијаце „Ђерам“ 

 Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд (која прати све 
позиве, део је мреже Републичке агенције за регионални развој…) 

 научно-технолошки парк „Звездара“. 

Истовремено, у поступку развоја ГО Звездара јављају се бројни недостаци и претње, 
чије је утицаје потребно минимизирати. Као главни недостаци издвајају се: 

 ГО нема надлежност над имовином, пореском политиком и наплатом такса 

 неедукованост и неинформисаност предузетника 

 предузетници немају искуства у управљању пројектима подржаним из ЕУ 
фондова 

 заједничке просторије у тржним центрима се не одржавају. 

Основне претње развоју ГО Звездара огледају се у: 

 недовољне надлежности градске општине 

 ограничен општински буџет 

 неусвојена Стратегија развоја града Београда 

 лоша инфраструктура за Научно-технолошки парк „Звездара“. 

На основу природе и распрострањености идентификованих позитивних и негативних 
елемената интерног и екстерног окружења, препоручује се да приоритетна, критична 
питања којима треба да се бави Стратешки план развоја ГО Звездара, по питању 
економског развоја буду следећа: 

 Подршка финансирању микро, малих и средњих предузећима, предузетника и 
пољопривредних газдинстава кроз помоћ у припреми пројеката и конкурисање 
на отвореним позивима (IPA, IPARD, HORIZON 2020, код министарстава РС, града 
Београда,...), као и обезбеђењу других видова финансијске подршке; 

 Мапирање имовинских проблема у тржним центрима; 

 Стварање амбијента за пословање и привлачење инвестиција (нарочито од 
стране људи из дијаспоре); 

 Помоћ и подршка пољопривредним произвођачима у ободним деловима 
општине; 

 Умрежавање у функцији унапређења услуга које се пружају малим и средњим 
предузећима и предузетницима, пољопривредним газдинствима, као и 
грађанима који су заинтересовани за започињање сопствене делатности. 
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2.3 Друштвени развој 

2.3.1 Опис тренутне ситуације 

У процесу планирања развоја Градске општине Звездара посебну пажњу треба да 
посвети институцијама друштвеног развоја. Под тим се подразумева тренутни статус и 
планирање развоја: 

• институција образовања 
• система здравствене и социјалне заштите 
• објеката  и  институција  које  својим  деловањем подстичу културни и  спортски 

живот општине 
• удружења грађана. 

2.3.1.1 Надлежности 

Када је реч о надлежностима у области  друштвеног  развоја,  према  Статуту Градске 
општине Звездара, oпштина обавља послове везане за: 

• праћење стања и старање о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и 
основних школа;  

• праћење уписа у први разред основне или специјалне школе;  

• редовно похађање наставе у основним школама и покретање прекршајног 
поступка против родитеља, односно старатеља, чије дете није благовремено 
уписано, односно не похађа припремни предшколски програм, у складу са 
законом; 

• утврђивање мера и активности заштите и безбедности деце, односно ученика 
за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које 
организује установа, у складу са законом;  

• додељивање награда и признања ученицима основних и средњих школа; 

• организовање послова који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца 
ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 
км и ученика основне школе на удаљености већој од 4 км од седишта школе; 
превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на 
удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и 
међународна такмичења;  

• организовање и координација, вођење евиденције и чување документације о 
раду Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, 
здравствене и социјалне подршке детету и ученику; 

• организовање послова у области друштвених делатности који се односе на 
сарадњу са установама, друштвеним организацијама и удружењима грађана у 
делатностима од интереса за општину; 

• обезбеђивање услова за одржавање културних манифестација од значаја за 
градску општину; у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може 
оснивати установе културе;  
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• доношење програма развоја спорта на нивоу градске општине који је усклађен 
са програмом развоја спорта на нивоу Града; 

• учествовање у изградњи и одржавању спортских објеката на свом подручју; 

• обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма којима се 
задовољавају потребе грађана у области спорта на подручју градске општине; 
може оснивати установе у области спорта; 

• помагање развоја различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са 
посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају 
са осталим грађанима; 

• подстицање активности и пружање помоћи организацијама особа са 
инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом 
подручју;  

• старање о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних 
и колективних права припадника националних мањина и етничких група; 

• учешће у имплементацији Стратегије развоја општине Звездара, изради 
локалних акционих планова у области образовања, спорта, културе и социјалне 
заштите, спровођење акционих планова и извештавање о оствареним 
резултатима и циљевима;   

• стручни послови у вези збрињавања избеглих и интерно расељених лица 
поверених од стране Комесаријата за избеглице Републике Србије;  

• послове ученичких и студентских кредита и стипендија и други послови у складу 
са законом и Статутом општине; 

• старање о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом 
подручју; може основати туристичку организацију ради промовисања туризма 
на свом подручју; 

• спровођење националне Стратегије за младе и акционог плана политике за 
младе Града;  

• утврђивање акционог плана политике за младе на подручју градске општине 
који је усклађен са акционим планом за спровођење Стратегије за младе Града; 
може основати Савет за младе на нивоу градске општине; 

• обезбеђивање услова за реализацију програма установа и удружења младих и 
удружења за младе, која делују на подручју градске општине; може да оснује, 
прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе на свом подручју. 

Градска општина нема надлежности у  области здравства, па ће у овој  анализи бити 
само споменуте институције са територије Градске општине Звездара и њихови 
основни подаци. 

С обзиром на наведене надлежности, анализа друштвених делатности вршиће  се 
према следећим областима деловања: 

• образовање и васпитање 
• културна и природна баштина 
• спорт 
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• здравствена и социјална заштита 

2.3.1.2 Образовање и васпитање 

Образовање као једна од најзначајнијих области друштвених делатности која  
директно утиче на привредну слику општине биће анализирана кроз преглед 
предшколског, основног, средњег и високог образовања. 

У складу са надлежностима, градска општина нема могућности да утиче на формирање 
образовних  профила и нема значајнији утицај на привредну слику општине и града. 

Мрежу  образовно-васпитних установа на територији Градске општине Звездара чине  

• Предшколска установа «Звездара» са 26 вртића  и 2 депанданса на територији 
општине 

• 14 основних школа (од којих је једна основна школа за ученике са сметњама у 
развоју и једна основна музичка школа) 

• 7 средњих стручних школа и 2 гимназије 

• 3 високошколске установе. 

На територији Градске општине Звездара се налазе два дома за ученике средњих 
школа и три студентска дома. 

2.3.1.2.1 Предшколско образовање и васпитање 

На  територији  Градске општине Звездара делује  Предшколска установа „Звездара“ са 
укупно 26 вртића, 2 депанданса – изнајмљена простора који су под закупом.  

Табела 14: Преглед вртића на подручју ГО Звездара 

Р. бр. Назив 
Број деце у 

јаслама 

(1-3 године) 

Број деце у 
вртићу 

(3 до 7 година) 
Укупно деце 

1. Сунце 118 361 459 

2. Маслачак 78 208 317 

3 Мали маслачак / 53 55 

4. Чигра 94 368 389 

5. Дечји луг 79 275 342 

6. Сунчица 47 161 189 

7. Дуга 22 185 209 

8. Кошута 55 188 216 

9. Драгуљче 55 149 201 

10. Колибри 43 156 202 

11. Жубор 72 188 259 

12. Маштарије / 258 236 

13. Лане 67 124 182 
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Р. бр. Назив 

Број деце у 
јаслама 

(1-3 године) 

Број деце у 
вртићу 

(3 до 7 година) 
Укупно деце 

14. Зека 29 108 119 

15. Плави чуперак / 216 206 

16. Наша бајка / 122 117 

17. Зора / 161 156 

18. Звездани гај 29 113 142 

19. Весељко / 103 103 

20. Звездара 123 / 107 

21. Славуј 64 / 52 

22. Цврчак / 39 31 

23. Звездица 100 308 395 

24. Бубамара 88 337 425 

25. Звончица 101 333 434 

26. Облачак 80 246 326 

27. Лавић / 96 96 

28. Змајчић / / / 

УКУПНО: 1.315 4.514 5.829 

Извор: Упитници попуњени од стране вртића на територији општине Звездара, 
2015. год. 

Када се ови подаци упореде са подацима из 2009. године, може се уочити да је у 
периоду од 2009. године до 2015. године повећан број деце – корисника услуга 
вртића, са 4.627 на 5.829, захваљујући, превасходно повећању броја објеката са 23 на 
26 (и још 2 депаданса). 

Табела 15: Облици рада, групе и број деце у ПУ „Звездара“ 

Облици рада Број група Број деце 

Јасле 85 1.345 

Вртић (целодневни) 107 2.941 

Припремни предшколски 
програм – целодневни 

40 1.120 

Припремни предшколски 
програм – целодневни 

13 338 

Развојне групе 4 25 

Болничке групе 3 60 

Укупно 252 5.829 
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Извор: Упитници попуњени од стране вртића на територији општине Звездара, 
2015.  

У предшколски програм је уписано 5.829 деце, од тога обавезни предшколки програм 
похађа 1.458.  

Шездесеторо деце има индивидуални план подршке, у складу са Мишљењем 
Комисије за процену потреба за додатну образовну, здравствену и социјалну подршку 
детету и ученику. 

Генерална оцена која  се односи на све објекте предшколског образовања на 
територији општине Звездара јесте да су у релативно добром стању, да постоје 
потребе за реновирањем и адаптацијом појединих вртића (вртићи Лане, Сунчица, 
Сунце), поправком равних кровова, замене старих кровних прозора- вртић Колибри, 
постављање ограда у вртићима Дечји луг и Звездани гај. 

Програмска оријентација вртића се пажљиво планира и сваки од вртића има свој 
специфичан програмски профил. Рад са децом се базира на принципима отвореног 
вртића (тзв. Модел А према важећим Основама програма предшколког рада). У водеће 
програмске садржаје могу се убројати: инклузивни приступ у раду са децом са 
тешкоћама у развоју и маргинализованим популацијама, посебни пројекти из области 
екологије и рециклаже, програми у области спортско рекреативних активности, као и 
креативне разраде у области драмских активности, уметности, истраживачког приступа 
у свакодневном раду са децом и сл. Такођ, развојни план је дефинисао и континуиран 
рад са децом из области развијања самопоштовања и ненасилне комуникације. 

У оквиру предшколске установе Звездара функционише и Дечији центар «Звездани 
гај» (2.960 м2 површина зграде, 13.943 м2 довршина, капацитета 140 кревета ) и објекат 
за припрему хране – дечија централна кухиња (површине 2.931 м2, у ком се припрема 
у једној смени 1.500 кг куваног оброка, 400 кг пецива и 520 кг припреме меса). Дечија 
централна кухиња испуњава HACCP28 стандард. Бројност и стручност запослених у 
вртићима на територији општине Звездара је на задовољавајућем нивоу али  постоји 
потреба и за додатним запошљавањем. 

Према Статуту Града, градска општина је надлежна да прати стање,  стара се и 
одржава дечје вртиће, али ова надлежност се у стварности не реализује, већ Град 
врши трансфер средстава за ове намене само за основне школе. За  ову област на 
нивоу града надлежан је Секретаријат за образовање и дечју заштиту. 

2.3.1.2.2 Основно образовање и васпитање 

На територији Градске општине Звездара седиште има 14 основних школа. У следећој 
табели је приказан број ученика и број одељења по школама, у школској 2014/15. 
години. 
  

                                                      
28 HACCP – Hazard Analysis Critical Control Point – Анализа опасности и критичне контролне тачке 



 

 

Табела 16: Број ученика и одељења по разредима у основним школама у ГО Звездара у школској 2014/2015. Години 

Р. 
Бр. 

Назив школе и адреса 

I разред II разред III разред IV разред V разред VI разред VII разред 
VIII 

разред 
Укупно 

Бр. 
уч.29 

Бр. 
од.30 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

1. 
ОШ «Владислав Петковић 
Дис», Радосава Љумовића 20 61 3 67 3 64 3 63 3 82 3 69 3 79 3 54 2 539 23 

2. 
ОШ «Стеван Синђелић», 
Милића Ракића 1 91 4 95 4 95 4 93 4 95 4 81 3 74 3 75 3 699 29 

3. 
ОШ «Марија Бурсаћ»,   

Милана Ракића 81 63 3 56 3 72 3 60 3 92 3 69 3 81 3 63 3 556 24 

4. 
ОШ «1300 каплара», 
Панчина1 45 2 42 2 45 2 53 2 59 3 48 2 62 3 40 2 394 18 

5. 
ОШ «Деспот Стефан 
Лазаревић», Нова 15 192 7 199 7 157 6 185 7 168 6 157 6 168 7 126 6 1.352 52 

6. 
ОШ «Ћирило и Методије»,  
Учитељска 58 147 6 113 4 126 5 111 4 112 4 132 5 108 4 105 4 954 36 

7. 
ОШ “Јелена Ћетковић”, 
Врањска 26 140 5 146 5 117 5 162 5 146 5 153 5 119 4 138 5 1.121 39 

8. 
ОМШ «Владимир 
Ђорђевић», Ватрослава 
Јагића 5 

94  84  84  84  49  56      451 0 

9. 
Истурено одељење у МЗ 
„Миријево“ 11  73  0  4  0  0      88 0 

10. 
ОШ «Иван Горан Ковачић», 
Војводе Бране 18-а 101 4 113 4 90 4 93 4 80 3 73 3 83 3 80 3 713 28 

11. 
ОШ «Павле Савић»,  Косте 
Нађа 25 203 8 218 8 208 8 241 9 223 8 183 7 186 8 175 7 1637 63 

12. ОШ «Бошко Буха», 21. 9 2 6 1 9 2 8 2 7 1 18 3 9 2 11  77 13 

                                                      
29 Бр.уч. – број ученика 
30 Бр.од. – број одељења 
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Р. 
Бр. 

Назив школе и адреса 

I разред II разред III разред IV разред V разред VI разред VII разред 
VIII 

разред 
Укупно 

Бр. 
уч.29 

Бр. 
од.30 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Бр. 
уч. 

Бр. 
од. 

Дивизије 31 

13. 
ОШ»Драгојло Дудић», 
Булевар краља Александра 
525 

78 3 69 3 79 3 105 4 105 4 111 4 130 5 120 5 797 31 

14. 
ОШ «Вељко Дугошевић», 
Милана Ракића бр.41 95 4 99 4 102 4 70 3 73 3 74 3 77 3 85 3 675 27 

15. 
ОШ «Десанка Максимовић»,  
Устаничка 246 113 4 99 4 100 4 97 4 109 4 96 4 110 4 88 4 812 32 

 УКУПНО 1.443 55 1.479 52 1.348 53 1.429 54 1.400 51 1.320 51 1.286 52 1.160 47 10.865 415 

Извор: Актив директора основних и средњих школа на Звездари 

 

 

 



 

 

Основне школе остварују циљеве и задатке образовања и васпитања ученика од 6 до 
17 година  дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања31 и 
Законом о основном образовању и васпитању32. Школским развојним плановима, 
школе су дефинисале своје правце развоја, а посебан акценат се ставља на 
професионални развој наставног кадра, осавремењивање наставног процеса и 
повећање постигнућа ученика. 

ОШ «Бошко Буха» се бави образовањем и васпитањем деце са сметњама у развоју. У 
оквиру Годишњег програма рада школе, посебан програм реализује Тим за подршку 
звездарским основним  школама. Тим даје подршку школама у раду са ученицима који 
имају потешкоће у праћењу и усвајању наставног програма при чему заостају за 
образовним узрастом својих вршњака више од три месеца и имају специфичне 
тешкоће у учењу: дислексија, дискалкулија, диспраксија, поремећај пажње, 
леворукост. Такође, подршку пружају и у раду са ученицима који имају успорен 
когнитивни развој и ученицима са сметњама у развоју. 

На основу члана 98. Став 19. Закона о основама система образовања и васпитања33 и 
члана 34. Став 6. Закона о предшколском васпитању и образовању34, министар 
просвете, министар здравља и министар рада и социјалне политике споразумно су 
прописали Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци 
детету и ученику35. У складу са наведеним Правилнико, градоначелник Београда је 
именовао звездарску Комисију за процену потреба за пружањем додатне образовне, 
здравствене или социјалне подршке детету и ученику састављену од: лекара 
педијатра – представник Дома здравља Звездара, представника Центра за социјални 
рад – Одељење Звездара и школског психолога, као представника образовног система. 
Радом комисије координира запослени у Одељењу за друштвене делатности Градске 
општине Звездара. 

Основна музичка школа „Владимир Ђорђевић“ основана је 1948. године са музичким 
образовањем као примарном делатношћу. Школа има четири смера: клавирски, 
гитарски, гудачки и дувачки, а похађају је деца узраста од 6 до 12 година. У току 
школске 2013/2014. године истурено одељење Основне музичке школе «Владимир 
Ђорђевић» је почело да ради у просторијама МЗ «Миријево», за инструменте: клавир, 
виолина, хармоника и гитара.  

У оквиру спољашњег вредновања рада школе које спроводи Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја – Школска управа Београд, ОШ «Деспот Стефан 
Лазаревић» и ОШ «Ћирило и Методије» оцењене су највишом оценом 4, а ОШ «Вељко 
Дугошевић» високом оценом 3.  

У области образовања, Општина посебну пажњу поклања мотивацији ромских 
породица да школују своју децу. У том смислу, на основу података из пописа 
становништва у ромским насељима, у сарадњи са Координационим центром за 
укључивање Рома, кроз посете породицама и разговоре са родитељима, општина 

                                                      
31 «Службени гласник РС», бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013 
32 «Службени гласник РС», бр. 55/2013 
33 „Службени гласник РС“, број 72/09, 52/2011 и 55/2013 
34 „Службени гласник РС, број 18/10 
35 „Службени гласник РС“, број 63/10 
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улаже напоре да сва деца похађају обавезни предшколски програм, а касније упишу и 
редовно похађају основну школу. Обавезну наставу је током школске 
2014/2015.године похађало 511 ученика ромске националности. 

Највећи број ученика ромске националности похађа ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ – 
174, ОШ „Стеван Синђелић“– 55 и ОШ „Владислав Петковић Дис“ – 45.  Наведене 
школе су биле укључене у пројекат „Образовање за све“ и у њима су ангажовани 
педагошки асистенти које финансира Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја. 

Међународни дан Рома се у школама обележава пригодним програмима. Градска 
општина Звездара координира прикупљање података о ученицима који се 
афирмативном мером Министарства просвете, науке и технолошког развоја уписују у 
средње школе. 

У процесу професионалне оријентације организује се Сајам образовања. Београдске 
средње школе представљају своје образовне профиле ученицима седмог и осмог 
разреда.  

Сваке школске године, школе учествују на конкурсу за најволонтерску акцију који 
расписује Градске општина Звездара, а ученици школа учествују у програмима у 
области образовања, културе и спорта који се финансирају из буџета Општине. 

На крају школске 2013/2014. године ученици звездарских основних школа су постигли 
следеће резултате на завршном испиту: 

Табела 17: Резултати на завршним испитима у основним школама на подручју ГО 
Звездара у школској 2013/2014. години 

Назив основне школе 

Просечан број бодова 

Математика 
Матерњи 

језик 
Комбиновани 

тест 
Укупно 

ОШ “Јелена Ћетковић” 12,73 12,49 5,41 30,63 

ОШ “Ћирило и Методије” 11,93 11,78 5,57 29,28 

ОШ “Вељко Дугошевић” 10,89 11,26 6,17 28,33 

ОШ “Стеван Синђелић” 10,52 11,35 6,25 28,11 

ОШ “Павле Савић” 11,2 11,27 5,02 27,49 

ОШ “Иван Горан Ковачић” 10,52 10,53 5,73 26,78 

ОШ “Деспот Стефан Лазаревић” 10,52 10,74 5,05 26,31 

ОШ “1300 каплара” 9,82 9,84 4,99 24,66 

ОШ “Марија Бурсаћ” 8,98 9,31 5,17 23,46 

ОШ “Драгојло Дудић” 8,99 9,96 4,35 23,3 

ОШ “Десанка Максимовић” 9,18 9,11 4,2 22,5 

ОШ “Владислав Петковић Дис” 6,17 6,76 3,88 16,8 

УКУПНО 10,12 10,37 5,15 25,64 

Извор: Сајат Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
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Школски објекти у којима се реализује програм основног образовања се налазе у 
задовољавајућем стању. Настава се одвија у безбедним условима. У већини школа 
постоји видео надзор, који би требало осавременити и надградити. Школска 
дворишта су углавном ограђена, мада је неопходно извршити замену и интервенције 
на неким објектима.  

У најлошијем стању се налази објекат ОШ „Драгојло Дудић“, за коју је сачињен 
пројекат санације и прибављене су неопходне дозволе за извођење радова. Како се 
ради о инвестиционом пројекту, финансијска средства обезбеђује Градски 
секретаријат за образовање и дечију заштиту и очекује се реализација пројекта током 
2016. године.  

У току 2015. године се изводе радови на санацији објекта ОШ „Иван Горан Ковачић“, а 
у претходном периоду су слични пројекти реализовани у ОШ „Деспот Стефан 
Лазаревић“ и ОШ „Јелена Ћетковић“.  

Три школе још увек нису прикључене на централни даљински систем грејања и као   
решења за грејање користе сопствене котларнице на мазут или угаљ и то представља 
реалан проблем како за ђаке школе тако и за људе који живе у околини школе. ОШ 
«1300 каплара» се налази у програму прикључивања на даљински ситем грејања, а за 
ОШ «Драгојло Дудић» и ОШ «Владислав Петковић Дис» не постоје технички 
предуслови за прикључење. 

Што се тиче опремељености школа, она није у складу са прописаним стандардима и 
нормативима. Школси инвентар је у солидном стању, али је ситуација другачија када 
је у питању опремљенот наставним и дидактичким средствима. Недостају рачунари и 
информатичка опрема, опрема у лабораторијама и специјализованим кабинетима, а 
справе и реквизити у фискултурним салама су за замену. 

У сарадњи са Министарством унутрашњих послова појачан надзор у основним и 
средњим школама се спроводи у сарадњи са школским полицајцима. На подручју 
општине Звездара осам школских полицајаца је надлежно за 16 школа, који имају 
превентивну улогу. По један школски полицајац је задужен за следеће школе: 

1) ОШ“Ћирило и Методије“ 
2) ОШ „Павле Савић“ 
3) ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ и Седма београдска гимназија 
4) ОШ „Стеван Синђелић“ и ОШ „Десанка Максимовић“ 
5) ОШ „1300 каплара“ и Медицинска школа 
6) ОШ „Иван Горан Ковачић“ и Зуботехничка школа 
7) Техноарт и Грађевинска школа 
8) ОШ „Јелена Ћетковић“, ОШ „Вељко Дугошевић“,  Шеста београдска гимназија и 

Геодетска техничка школа (са обиласком и ОШ „Марија Бурсаћ“) 

На основу извештаја о безбедности који су достављали директори школа, све школе, у 
складу са законским прописима, редовно одржавају систем противпожарне заштите 
и, углавном имају уговоре са релевантним институцијама, громобранске инсталације 
се редовно одржавају и проверавају. Школе имају тимове за заштиту ученика од 
насиља и посебне програме у овој области које реализују.  Такође, имају дефинисане 
процедуре у вези са реализацијом наставних садржаја изван школске зграде, 
организације излета, екскурзија, наставе у природи... Што се тиче одржавања хигијене 
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и безбедности у школском дворишту, школе које имају велике зелене површине, 
указују на проблем одржавања. Посебан проблем представља одржавање стабала, 
уклањање сувих грана и стабала јер је везано за плаћање, односно недостатак 
финансијских средстава. Број ормара за прву помоћ у школама варира од 1 до 12 (у 
зависности од броја ученика и специфичности школе). Углавном су опремљени у 
складу са стандардима, али у неким школама треба повећати број ормара за прву 
помоћ и адекватно их опремити. 

Све школе су укључене у програм «Школа без насиља» који реализују у сарадњи са 
УНИЦЕФ-ом. У сарадњи са Канцеларијом за борбу против криминала и дроге УН, 
Градска општина Звездара је у 11 школа организовала програм «Оснаживање 
породица», а у 12 «Вештине за адолесценцију». Преко 40 наставника и стручних 
сарадника је обучено за реализацију и једног и другог програма, а школе су добиле 
наставне материјале и опремљене су презентационом техником. 

У сарадњи са удружењем «Добровољно ватрогасно друштво Звездара», у свим 
школама се за ученике трећег разреда, организују предавања на тему «Заштита од 
пожара», под називом «Стоп петардама».  

У сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја и Секретаријатом за саобраћај 
реализују се програми који за циљ имају подизање саобраћајне културе. 

Са циљем оснаживања родитеља за активније укључивање у рад васпитно образовних 
установа кроз унапређење рада савета родитеља, реализован је пројекат «И 
родитељи се питају», на основу иницијативе Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, у сарадњи са ЦИП - Центром за интерактивну педагогију и 
Фондом за отворено друштво Србије. Успостављен је рад Општинског савета 
родитеља, организују се обуке и радионице, размена примера добре праксе, покрећу 
иницијативе и реализују различите активности у оквиру школа. 

Програми за децу и младе које организује удружење Пријатељи деце општине 
Звездара омогућавају младима учешће на даљим нивоима такмичења у области 
књижевног, ликовног и драмског стваралаштва, у рецитовању и дечијим музичким 
свечаности. У овим програмима учествује преко 5.000 деце и младих на годишњем 
нивоу. 

2.3.1.2.3 Средње образовање и васпитање 

У области средњег образовања Градска општина Звездара има надлежност да у 
сарадњи за школом утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно 
ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које 
организује установа, у складу са законом и организује послове везане за превоз 
ученика на републичка и међународна такмичења.  

Средње стручне школе које се налазе на на територији општине Звездара су: 

• Геодетска техничка школа 
• Грађевинска школа 
• Грађевинска техничка школа 
• Школа за машинство и уметничке занате „Техноарт Београд“ 
• Медицинска школа 
• Зуботехничка школа 
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• Фармацеутско-физиотерапеутска школа 

На територији општина Звездара налазе се две гимназије: 

• Шеста београдска гимназија 
• Седма београдска гимназија 

У табели, у наставку, дат је преглед броја уписаних ученика по разредима и 
образовним профилима, као и број одељења. 

Табела 18: Преглед уписаних ученика по разредима и образовним профилима у 
средњим школама на подручју ГО Звездара у школској 2014/2015. години 

Р. 
Бр. 

Образовни профил 
I година II година III година IV година УКУПНО 

Бр.уч. Бр.од. Бр.уч. Бр.од. Бр. ч. Бр.од. Бр.уч. Бр.од. Бр. ч. Бр.од. 

1. Шеста београдска гимназија 

 Област образовања: гимназија 

1.1 Друштвено-језички смер 125 4 119 4 126 4 131 4 501 16 

1.2 
Природно-математички 
смер 

158 5 154 5 143 5 152 5 607 20 

Шеста београдска гимназија 
УКУПНО: 

283 9 273 9 269 9 283 9 1108 36 

2. Седма београдска гимназија 

 Област образовања: гимназија 

2.1 Друштвено-језички смер 82 3 88 3 82 3 88 3 340 12 

2.2 
Природно-математички 
смер 

82 3 76 3 87 3 94 3 339 12 

Седма  београдска гимназија 
УКУПНО: 

164 6 164 6 169 6 182 6 679 24 

3. Медицинска школа 

 Област образовања: здравство и социјална заштита 

3.1 Лабораторијски техничар 63 2 34 1 38 1 36 1 171 5 

3.2 
Медицинска сестра –
техничар 

198 6 189 6 204 6 228 7 819 25 

3.3 
Санитарно-еколошки 
техничар 

61 2 58 2 61 2 66 2 246 8 

3.4 Фармацеутски техничар 98 3 98 3 91 3 107 3 394 12 

3.5 
Лабораторијски техничар 
– оглед 

0 0 21 1 20 1 21 1 62 3 

Медицинска школа УКУПНО: 420 13 400 13 414 13 458 14 1.692 53 

4. Зуботехничка школа 

 Област образовања: здравство и социјална заштита 

4.1 Зубни техничар 146 4 170 5 174 5 179 5 669 19 

4.2 
Стоматолошка сестра- 
техничар 

66 2 28 1 33 1 28 1 155 5 

4.3 
Стоматолошка сестра- 
техничар – оглед 

0 0 21 1 20 1 22 1 63 3 

Зуботехничка школа УКУПНО: 212 6 219 7 227 7 229 7 887 27 

5. Фармацеутско-физиотерапеутска школа 

 Област образовања: здравство и социјална заштита 
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Р. 
Бр. 

Образовни профил 
I година II година III година IV година УКУПНО 

Бр.уч. Бр.од. Бр.уч. Бр.од. Бр. ч. Бр.од. Бр.уч. Бр.од. Бр. ч. Бр.од. 

5.1 Масер 32 1 29 1 37 2 0 0 98 4 

5.2 
Физиотерапеутски 
техничар – оглед  

67 2 42 2 43 2 44 2 196 8 

5.3 
Козметички техничар – 
оглед 

60 2 40 2 39 2 39 2 178 8 

5.4 
Физиотерапеутски 
техничар  

62 2 51 3 40 2 44 2 197 9 

Фармацеутско-физиотерапеутска 
школа УКУПНО: 

221 7 162 8 159 8 127 6 669 29 

6. Грађевинско техничка школа 

 Област образовања: геодезија и грађевинарство 

6.1 
Грађевински техничар за 
нискоградњу 

71 3 65 4 87 5 126 6 349 18 

Грађевинско техничка школа 
УКУПНО:  

71 3 65 4 87 5 126 6 349 18 

7. Грађевинска школа 

 Област образовања: електротехника 

7.1 Електроинсталатер 16 1 15 1 11 1     42 3 

 Област образовања: геодезија и грађевинарство 

7.2 Армирач- бетонирац 7   4   9 1     20 1 

7.3 Грађевински лаборант 0   0   6       6  

7.4 
Декоратер зидних 
површина 

8 1 5 1 11 1     24 3 

7.5 Зидар – фасадер 8   5   10       23  

7.6 
Керамичар – терацер – 
пећар 

11 1 10 1 10 1     31 3 

7.7 Полагач облога 0   0   0       0  

7.8 
Руковалац  грађевинском 
механизацијом 

28 1 23 1 25 1     76 3 

7.9 Стаклорезац  0   0   1       1  

7.10 Тесар  4   6   8       18  

7.11 Хидрограђевинар  1   5   6       12  

7.12 
Монтер суве градње – 
оглед 

12 1 12 1 15 1     39 3 

7.13 Кровопокривач – оглед 0   0   0       0  

7.14 
Грађевински техничар за 
лабораторијска 
испитивања 

15 1 13 1 24 1 23 1 75 4 

7.15 
Извођач инсталатерских и 
завршних грађевинских 
радова 

0   0   18 1 17 1 35 2 

7.16 
Техничар за одржавање 
објеката – оглед 

15 1 13 1 19 1 19 1 66 4 

Грађевинска школа УКУПНО: 125 7 111 7 173 9 59 3 468 26 

8. Геодетско техничка школа 

 Област образовања: геодезија и грађевинарство 
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Р. 
Бр. 

Образовни профил 
I година II година III година IV година УКУПНО 

Бр.уч. Бр.од. Бр.уч. Бр.од. Бр. ч. Бр.од. Бр.уч. Бр.од. Бр. ч. Бр.од. 

8.1 
Геодетски техничар – 
геометар 

147 5 122 5 130 5 103 5 502 20 

Геодетско техничка школа 
УКУПНО: 

147 5 122 5 130 5 103 5 502 20 

9. Школа за машинство и уметничке занате «Техноарт – Београд» 

 Област образовања: култура, уметност и јавно  информисање 

9.1 
Конзерватор културних 
добара 

14 2/3  14 2/3  15 2/3  12 2/3  55 8/3 

9.2 Фирмописац калиграф 14 2/3  14 2/3  15 2/3  16 2/3  59 8/3 

9.3 
Гравер уметничких 
предмета 

8 1/3 5 1/3 6 1/3 7 1/3 26 4/3 

9.4 
Јувелир уметничких 
предмета 

14 2/3  15 2/3  10 2/3  13 2/3  52 8/3 

9.5 Стилски кројач 7 1/3 6 1/3 7 1/3 7 1/3 27 4/3 

9.6 Грнчар 7 1/3 7 1/3 7 1/3 7 1/3 28 4/3 

 Област образовања: машинство и обрада метала 

9.7 
Механичар грејне и 
расхладне технике 

13 1 17 1 16 1 0 0.00 46 3 

9.8 
Машински техничар за 
компјутерско 
конструисање 

28 1 40 2 61 3 74 3 203 9 

9.9 
Техничар за компјутерско 
управљање 

74 3 66 3 69 3 70 3 279 12 

«Техноарт Београд» УКУПНО: 179 8 184 9 206 10 206 9 775 36 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ УКУПНО: 1.751 61 1.635 64 1.747 67 1.647 59 6.780 251 

Извор: Актив директора основних и средњих школа на Звездари 

Стање објеката средњошколских установа у Градској општини Звездара је 
задовољавајуће. У Шестој београдској гимназији је извршена санација школског 
објекта, а најлошије стање је стање школске зграде Седме београдске гимназије. 
Грађевинска школа своју делатност обавља на три локације: теоретску наставу у 
објекту школе у улици Светог Николе бр.39, практичну наставу у објекту школе у улици 
Хајдук Станка бр.2, а физичко васпитање у спортској сали ЈП СЦ «Олимп-Звездара», јер 
школа нема фискултурну салу. И Фармацеутско физиотерапеутска школа наставу 
физичког васпитања изводи у спортској сали ЈП СЦ «Олимп-Звездара». Обе гимназије, 
део програма физичког васпитања реализују у балон салама, а у  Шестој београдској и 
у просторији која је адаптирана за потребе реализације наставе физичког васпитања, 
која је мале површине и недовољно опремљена.  

Медицинска школа се налази у програму прикључивања на даљински систем грејања.  

Школе здравствене струке активно раде на подизању здравствене културе код грађана 
Звездаре. Учествују на манифестацијама, које организује Општина, као што су: Дан 
срца, Дан здравља, Фестивал науке, а Фармацеутско физиотерапеутска школа, у оквиру 
Звездаријаде – фестивала културе младих, организује «Козметичко стваралаштво» - 
манифестацију коју посети велики број ученика основних и средњих школа. 
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Све средње школе учествују у програмима који се реализују у оквиру Звездаријаде – 
фестивала културе младих и другим програмима за младе које Општина финансира у 
области образовања, културе и спорта.  

На територији града Београда, Дом ученика средњих школа Београд (у даљем тексту:  
Дом  ученика) је васпитно образовна институцију која има за циљ да ученицима 
обезбеди смештај, исхрану, услове за учење, забавни и спортски живот. Дом  ученика 
има 5 објеката који  су лоцирани у граду Београду, а у њих  се смештају ученици 
средњих школа који немају пребивалиште у Београду. Од пет наведених објеката Дома 
ученика, два  се  налазе на  територији Градске општине Звездара: 

• Дом  ученика – Р.Ј.  „Карађорђе“ 
• Дом  ученика – Р.Ј. „Алекса Дејовић“ 

Објекат Дома ученика – Р.Ј. „Карађорђе“ (у даљем тексту:  Дом) саграђен је 1952. 
гдине, и то је једини објекат који  је наменски грађен као  ученички дом.  До 1962. 
године Дом је функционисао у склопу Геодетске школе, а од 1988. године постаје  Дом 
ученика средњих школа Београд. Дом се простире на површини од 1.800 м², а  
годишњи број ученика који живе у Дому је око 285. Бригу о ученицима воде васпитачи 
који имају ВСС, а ученици у слободно време могу да се укључе у велики број секција 
(драмска, музичка, рецитаторска,  спортска  и   сл.).   

Објекат Дома ученика – Р.Ј. „Алекса Дејовић“ (у даљем тексту:  Дом) саграђен је 1948. 
године, за потребе Грађевинске школе. Од школске 1980/81. године постаје Дом  
ученика средњих школа Београд. Дом се простире на површини од 2.157 м², а  
годишњи број ученика који  живе у Дому је 294. У дворишту објекта Дома налази се  
терен за  мали фудбал и кошарку, а у склопу Дома и Клуб ученика и простор за рад  
секција. 

2.3.1.2.4 Високо образовање и васпитање 

Градска општина Звездара нема надлежности када је реч о високошколском 
образовању,  па ће у наставку бити само наведене институције које се налазе на 
територији општине. 

На територији Градске општине Звездара налазе се две високошколске институције: 

 Београдска висока пословна школа 

 Висока грађевинско геодетска школа 

 Политехничка академија 

На територији Градске општине Звездара налазе се 3 студентска дома: 

• „Краљ Александар I“ 
• „Рифат Бурџевић“ 
• „Слободан Пенезић“ 

С обзиром на ненадлежности, Градска општина Звездара не располаже подацима који 
би били потребни за подробнију анализу ових институција. 

2.3.1.2.5 Канцеларија за младе 

На основу закључка председника Градске општине Звездара, 2008. године основана је 
Канцеларија за младе. Деца и млади препознати су као посебна друштвена група, а  
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оснивањем Канцеларије за младе исказана је спремност да се ради на даљем 
унапређењу положаја деце и младих, да се обезбеди квалитетнији, садржајнији и 
здравији живот и да им се омогући да  активно учествују у друштвеном животу у 
локалној заједници. 

Према последњем попису 2011. године, млади (од 15 до 29 година) на територији ГО 
Звездара чине 19% укупног броја становника. Области којима се бави Канцеларија за 
младе су: здравље младих, физичка култура (спорт), образовање младих, 
запошљавање младих, покретљивост и информисање младих, заштита животне 
средине, култура и слободно време младих. 

Пројекти које је Канцеларија за младе реализовала у периоду од 2012. до 2014.  
године су: „Интернет клуб на Звездари“, „Започни свој бизнис“,  „Ликовне радионице“, 
„Учешће младих у креирању програма локалних канцеларија за младе“, 
„Реконструкција кошаркашких конструкција на школским теренима и јавним 
игралиштима“, „Обука за писање пројеката“, „Бесплатна тромесечна школа страних 
језика“, „Обука за писање CV-а и мотивационог писма“, „Курсеви рачунара – MS 
Office“, Радионице „Школарац у клупи одборника“, радионице „Вештине 
комуникације“, „Радионице јавног наступа“, „Недеља филма“, „Електронски часопис – 
Звездарски школарац“, „Саветовање за избор занимања“, „Јавни часови фитнеса“.  

Канцеларија за младе осим реализације пројеката спроводи и обележавање 
међународних датума: „Међународни дан студената и средњошколаца“, „Светски дан 
детета“, „Светског дана борбе против AIDS-а“, „Светски дан позоришта“, „Светски дан 
књиге“, „Међународни дан спорта“, „Светки дан заштите животне средине“, 
„Национални дан добровољних давалаца крви“, „Првомајски уранак.“ 

У реализацији активности Канцеларије за младе учествује 76 волонтера, а директних 
корисника је преко 5.500. 

2.3.1.3 Културна и природна баштина 

Област културе и природне баштине у овом документу биће анализирана по следећим 
елементима: 

• институције и установе културе 
• манифестације културе 
• културно-уметничка друштва и остала удружења 
• културна добра (покретна и непокретна) 
• природна добра. 

2.3.1.3.1 Институције и установе културе 

Београд је седиште културе и уметности Републике Србије, али и седиште највиших 
државних и националних институција културе и уметности: Српске академије наука и 
уметности, Народне библиотеке Србије, Народног музеја, Народног позоришта и 
Универзитета уметности. 

Град  Београд је оснивач 34 установе културе, 2 јавна  предузећа за које обезбеђује 
услове за рад, а помаже реализацију програма и програмских пројеката 231 установе и 
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уметничке асоцијације36. У Градској управи за културу и уметност задужен је 
Секретаријат за културу. 

У складу са одредбама Статута, Градска општина Звездара: 

• подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом 
подручју,  

• обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за 
градску општину и,  

• у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја, може оснивати 
установе културе.  

У складу са Одлуком о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на 
територији града Београда37, Градска општина Звездара је надлежна за одржавање 
споменика, спомен-плоча и скулптуралних дела на подручју општине. 

Негујући инклузивни приступ, Градска општина Звездара настоји да обезбеди услове 
за равноправно учешће свих становника (деца, млади, одрасли, стари, особе са 
инвалидитетом, припадници националних мањина и етничких група и др.) у културном 
животу заједнице, развијајући културне навике и подстичући развој креативних 
потенцијала појединаца и група.  

Општина подржава програме и пројекте установа културе, удружења у култури, 
појединаца и других субјеката којима се, у складу са Законом о култури38  
задовољавају општи интереси у области културе и то:  

• стварање услова за подстицање културног и уметничког стваралаштва, ширење 
и унапређивање едукације у области културе;  

• подстицање стручних и научних истраживања у култури,  

• подстицање међународне културне сарадње,  

• подстицање примене нових технологија у култури, нарочито информационих 
технологија и дигитализације,  

• подстицање младих талената у области културног и уметничког стваралаштва,  

• стварање услова за подстицање самосталног културног и уметничког 
стваралаштва, 

• подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва,  

• подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури,  

• подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и 
доступности свих културних садржаја особама са инвалидитетом. 

                                                      
36 www.beograd.rs  
37 „Сл.лист града Београда бр. 3/2000 и 19/2014 
38 „Службени гласник РС“, бр. 72/2009 

http://www.beograd.rs/
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2.3.1.3.2 Културна инфраструкура Градске општине Звездара 

Културну инфраструктуру Градске општине Звездара чине установе културе, културно-
уметничка друштва и друга удружења грађана у култури, образовно-васпитне установе 
и други субјекти. 

Установе културе су: 

• Установа културе „Вук Караџић“ 
• „Звездара театар“ 
• „Пан театар“ 
• Библиотека града Београда (општинска библиотека „Вук Караџић“). 

Установа културе «Вук Караџић», која се налази у згради некадашњег Дома културе 
изграђеног педесетих година, основана је Одлуком Скупштине Градске општине 
Звездара I бр.020-55 од 28.12.2005. године, ради обављања културне делатности којом 
се обезбеђује остваривање права грађана у области културе, популаризација, 
едукација и омасовљење културних активности на територији Градске општине 
Звездара, а пре свега позоришне, музичке, филмске и књижевне уметности.  

Од 2006. године Градска општина Звездара је као оснивач уложила значајна средства у 
реконструкцију овог објекта тако да Установа има савремено опремљене: велику салу 
од 400 места (и фоаје испред сале са 60 седећих места), малу салу (Камерна сцена 
„Култ“) са 220 места, мултимедијалну салу површине 100м2, савремене шминкернице 
и гардеробе. 

Због финансијских проблема у пословању и непостојања законских услова за даље 
обављање делатности, на седници Скупштине Градске општине Звездара одржаној 30. 
децембра 2014. године донета је Одлука о укидању Установе културе „Вук Караџић“. 
Одлука је донета са циљем да се омогући опстанак установе културе, кроз преузимање 
оснивачких права од стране Скупштине града Београда, јер она представља важан 
ресурс за задовољавање потреба и интереса грађана Звездаре у области културе. У 
току је процедура ликвидације и оснивање нове установе културе у истом објекту од 
стране Скупштине града Београда. 

Установа културе од националног значаја „Звездара театар“ – Позориште Звездара 
театар је најпре основан у склопу Дома културе „Вук Караџић“, а са радом је започео 
1984. године извођењем представе „Мрешћење шарана“. Припада мрежи београдских 
позоришта, а од 2013. године, има статус установе културе од националног значаја.  На 
сцени Звездара театра изведено је неколико хиљада позоришних представа домаћих и 
страних аутора. 

Објекат у ком се налази „Звездара театар“ простире се на 1.150 м², а изграђен је 1955. 
године са  циљем да  ту  буде   Дом   културе. Сала  је  била  опремљена за  биоскопске 
пројекције,  а  у  дворишту  је  била  летња  башта.  Убрзо се биоскопска сала полако 
адаптира како би се омогућило извођење представа и формира се сцена. Такође се 
приступа адаптацији целе зграде, тако да „Звездара театар“ 2001. године добија нову 
сцену (Мала сцена са 260 места) са  пратећим просторима површине 1.300 м².  Сезоне 
2003/2004. обустављено је извођење представа на Великој сцени (470 места) због 
дотрајалости. Објекат тренутно заузима 2.660 м², а 2003. године је направљен „Идејни 
пројекат  за  реконструкцију постојећег  и  изградњу новог објекта“, површине 6.528 м². 
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Програмска политика подразумева продукцију и извођење драмских комада 
савремених аутора. Културни програм се реализује на сценама „Данило Бата 
Стојковић“ и Новој сцени на којима је у 2014. години изведено преко 200 програма 
(позоришне представе, концерти и други програми).  Позориште има добру сарадњу са 
општином, основним и средњим школама којима своје сцене често уступа за извођење 
културно-уметничких програма. 

Позориште „Пан театар“ је основано 1995. године као приватно позориште које је 
своје представе играло на гостујућим сценама. Од априла 1998. године позориште 
користи простор Месне заједнице „Липов лад“  укупне површине од  400  м²  (велику и  
малу салу),  а  укупан број седећих места је 150. На репертоару има преко 40 представа 
за децу и 8 представа за одрасле. Позориште се финансира из сопствених извора и 
донација. 

Позориште је са својим представама до сада остварило значајне резултате на бројним 
фестивалима и такмичењима, и гостовало у иностранству (Аустрија, Швајцарска, 
Канада, Русија, Црна Гора, Република Српска, Француска и др.) 

У оквиру позоришта постоји и драмски студио за децу школског и предшколског 
узраста. Студио води Оливера Викторовић Ђурашковић, професорка глуме на 
Академији уметности у Београду, а деца се на часовима упознају са позоришном  
уметношћу, стичу вештине културе говора и  јавног наступа и развијају самопоуздање.  

У циљу побољшања услова, потребна је климатизација и уградња врата са звучном 
изолацијом у великој сали у којој се осим позоришних представа „Пан театра“, 
одржавају и трибине, промоције, школске приредбе, општинска такмичења, културни 
програми и други јавни скупови. 

Библиотека града Београда – Библиотека „Вук Караџић“-Звездара – Београд добија 
модерну градску библиотеку 1931. године отварањем Општинске библиотеке и  
Музеја. Након Другог светског рата почињу да се оснивају општинске (рејонске) 
библиотеке, а 1961. године Библиотека града Београда одређена је за матичну 
библиотеку за подручје града. Отварање нове зграде библиотеке било је 1986. године 
у згради некадашњег хотела „Српска круна“ (изграђен 1867. год.)  и  библиотека 
постаје прва јавна компјутеризована позајмна библиотека у земљи. Данас је 
Библиотека града Београда највећа  позајмна  библиотека у земљи, са фондом од  
2.000.000  јединица  и  13  општинских библиотека  смештених у  78  објеката  укупне 
површине 13.000 м². Што се објекта тиче, он је сачувао свој некадашњи изглед и 
налази се на крају Кнез Михаилове улице, на улазу у Калемегдан. 

Општинска библиотека „Вук Караџић“ је основана 1945. године под називом 
Библиотека V рејона, на иницијативу грађана Звездаре који су спровели акцију 
прикупљања књига. Почетни фонд библиотеке износио је 3.000 књига. Након 
вишемесечног трагања за  одговарајућим простором, смештена је у зграду тадашње VI 
мушке гимназије (касније добила назив VI београдска гимназија). 

Библиотека „Вук Караџић“ Звездара се данас налази у саставу Библиотеке града 
Београда. У оквиру општинске библиотеке функционише централна библиотека у 
улици Ћирила и Методија 2а са 6 активних огранака распоређених на територији 
општине са читаоницама и одељењима за децу које располажу активним фондом од 
95.439 библиотечких јединица које обухватају: белетристику, стручну и научно-
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популарну литературу, законе, прописе, новине и часописе, дечју литературу, 
сликовнице, аудио-визуелну грађу. 

Огранци Библиотеке: 

• “Бранко Миљковић”, Бул. Краља Александра 298 
• “Мома Димић”, Миријево, Школски трг 2 
• “Блажо Шћепановић”, Учитељска 60 
• “Станислав Винавер”, Вељка Дугошевића 18-20 
• “Драгиша Витошевић”, Миријево, Миријевски венац 4 
• “Јефимија”, Устаничка 194. 

Осим основне библиотечке делатности, у оквиру програмских активности Библиотека 
реализује бројне промоције књига, предавања, трибине, изложбе, едукативне и  
креативне радионице за децу, сусрете са ствараоцима за публику свих узраста, 
самостално и у сарадњи са Општином, Волонтерским сервисом Звездаре, 
организацијом „Пријатељи деце општине Звездара“, другим институцијама и 
удружењима грађана. 

Огранак библиотеке „Бранко Миљковић“  је  вишенаменски  простор. У једном делу  је 
библиотечки део,  а  у другом галеријски у коме се организују  изложбе, ликовне и 
друге   врсте   радионица  за   децу   и  младе,  скупови, предавања,  трибине, програми 
друштвено-хуманитарног карактера, окупљања грађана локалне заједнице и др.  

Oвo je jeдини гaлeријски простор нa тeритoрији општине Звездара. 

2.3.1.3.3 Остали носиоци културних садржаја 

Културно-уметничка друштва и друга удружења у области културе – На територији   
општине Звездара активна су три културно-уметничка друштва и два плесна клуба. У 
наредној табели дат је преглед описом примарне делатности. 

Табела 19: Културно-уметничка друштва на територији ГО Звездара 

Културно-уметничка друштва Културна делатност 

КУД „Свети Сава“ фолклор, музика, радионица 

КУД „Вукица Митровић“ фолклор, музика 

КУД „Вук Караџић“ – ИПМ фолклор, музика 

Плесни клуб  „Аурора“ 
плесна школа за децу  и одрасле, рекреација, 

спортски плес 

Плесни клуб „Спин“ 
плесна школа за децу  и одрасле, спортски 

плес 

Извор: одељење за друштвене делатности ГО Звездара 

КУД „Свети Сава“ (у даљем тексту: Друштво) основано је 1978. године, налази се на 
подручју Миријева, а од оснивања до данас кроз Друштво је прошло више од 2.000 
чланова. У оквиру Друштва активне су фолклорна и музичка секција, а организована је 
и Радионица за израду народних ношњи и рукотворина. Све активности Друштва 
усмерене су на развој и пропагирање аматеризма, развој културно-уметничког 
стваралаштва, очување културне баштине и обичаја и квалитетну презентацију 



 

62 

 

Звездаре, Београда и  Србије. Друштво сваке  године учествује  на  бројним домаћим и 
међународним такмичењима и фестивалима. 

КУД „Вукица Митровић“ је основано 1952. године. За одржавање проба и друге 
активности користи салу Месне заједнице „Стеван Синђелић“. Друштво је до сада  
учествовало на преко 4.000 концерата, преко 100 гостовања у иностранству, и освојило 
бројна признања и награде. 

КУД  „Вук  Караџић“ – ИПМ је основано 1978.  године, а  основали су  га  омладина и 
Синдикат РО Индустрије прецизне механике. Друштво има неколико секција, са око 
100 чланова, а ансамбл народних игара је најмасовнија секција заједно са народним 
оркестром. Друштво има и омладински ансамбл и групу певача и редовно учествује  на 
такмичарским и ревијалним културним манифестацијама у земљи. 

Удружења грађана која своју делатност обављају у области културе су значајни 
реализатори различитих садржаја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма. 
Удружење за очување културне баштине «Дах», Пријатељи деце општине Звездара,  
Удружење уметника „Фреквенција“, Књижевни клуб „Мала птица“ и Центар за 
истраживање дигиталне културе нека су од удружења са којима Општина Звездара 
има успешну сарадњу.  

Образовно-васпитне установе које имају седиште на територији Градске општине 
Звездара су драгоцен ресурс за реализацију програма у области културе усмерених на 
децу и младе.  

У Предшколској установи „Звездара“, основним и средњим школама раде драмске, 
литерарне, ликовне, информатичке и друге секције у оквиру ваннаставних активности, 
свечано се обележавају значајни датуми, организују изложбе, концерти, представе, 
књижевни сусрети и други програми, што значајно доприноси унапређењу културног 
живота општине и развоју културних навика код деце и младих.   

Основна музичка школа „Владимир Ђорђевић“ осим што је образовно-васпитна 
установа у којој основно музичко образовање стичу деца узраста од 6 до 12 година, 
представља и својеврсни музички културни центар. Музичка школа „Владимир 
Ђорђевић“ је  септембра 2013. Године отворила издвојено одељење у просторијама 
Месне заједнице „Миријево“, Школски трг бр.2. Током 2014. Године 88 ученика је 
стицало основно музичко образовање у овом објекту. На овај начин је Градска 
општина Звездара обогатила и образовне и културне садржаје насеља Миријево. 
Стални пројекти Музичке школе „Владимир Ђорђевић“ су „Вредне руке дарују вам 
звуке“- сарадња са предшколским установама и основним школама; Музички 
времеплов“- сарадња са музичким школама; „Понедељком у Ђорђевићу“ – концертни 
серијал, „У сусрет Новој години“-традиционални новогодишњи концерт; „Светосавска 
академија“ (хор и гудачки оркестар); „Радујмо се заједно“ – концерт и дружење 
ученика са особама из Дома за стара лица „Вождовац“; „Деца деци“- хуманитарни 
концерти ученика. Од нових пројеката треба поменути: „Примењена музика“ – 
Развијање уметничке свестраности – повећна мотивација  код ученика и наставника, 
„Дани Венеције у музичкој школи „Владимир Ђорђевић“, „Музика и бајка“, 
„Превазилажење страха од јавних наступа“ и „Страхиња и Небојша у музичкој школи“. 
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Спортски центар „Олимп – Звездара“ својим програмима у области културе током 
лета значајно доприноси развоју културе и обезбеђивању услова за одржавање 
културних манифестација.  

Месне заједнице, као места дешавања културних програма, представљају још увек 
недовољно искоришћен ресурс. У овом смислу најфункционалније су: МЗ „Липов лад“, 
МЗ „Миријево“ и МЗ „Зелено брдо“. 

2.3.1.3.4 Културне манифестације 

Град  Београд, као средиште већине културних дешавања у Србији, покровитељ је и 
оснивач 11 манифестација  културе, а  помаже и  програме 69 манифестација културе 
које се одржавају у Београду. 

Градска општина Звездара може да се похвали изузетним богатством културних 
манифестација које привлаче пажњу како локалног становништва, тако и становника 
других београдских општина. 

Taбела 20. Преглед културних манифестација, програма и догађаја на територији ГО 
Звездара 

Манифестације Опис 

Бадњи дан на 
Звездари 

Сваке године 6. јануара организује се литија, као део традиције и културе 
српског народа. Литија иде од Храма Пресвете Богородице до трга испред 
ГО Звездара, а након црквеног обреда, уноси се бадњак у зграду Општине. 
У реализацији манифестације учествују све православне цркве, као и 
бројни угоститељи са Звездаре. Сваке године у литији учествује преко 200 
грађана. 

Дечји позоришни 
фестивал 
„ПОЗОРИШТЕ 
ЗВЕЗДРИШТЕ“ 

Интернационални такмичарски фестивал који представља најбоља сценска 
остварења у позоришној продукцији за децу и младе у Србији и 
иностранству, а посебно у земљама Региона. Фестивал је основан Одлуком 
Скупштине општине Звездара 2003. године. Фестивал је члан  
Међународне мреже позоришта за  децу  и  младе ASSITEJ, а од  2007. 
године подржан је од стране Секретаријата за културу града Београда, а од 
2008. године и од стране Министарства културе Републике Србије. 

На фестивалу се изводе представе различитих уметничких форми: 
луткарске, драмске/игране и комбиноване форме; представе класичног 
театра и представе које припадају новим позоришним тенденцијама и 
истраживањима; вербални и невербални театар (театар сенки, театар 
покрета, плесни театар..); представе за узрасте од најмлађег (представе за 
бебе) до тинејџера. 

Фестивал прате стручни жири састављен од еминентних позоришних 
стваралаца и дечји жири (као израз уважавања мишљења деце као циљне 
групе којој је фестивал превасходно и намењен). Оба жирија именује 
Савет фестивала. Стручни жири додељује 7 награда у категоријама: 
најбоља представа фестивала, текст, режија, женска и мушка улога, дизајн 
и анимација лутке а дечји жири додељује 1., 2. И 3. Награду за представу у 
целини. Осим главног, позоришног програма, у оквиру Фестивалa се 
реализују и бројни пратећи програми (стручни скупови: трибине, округли 
столови... као и изложбе промоције, драмске, ликовне и друге креативне 
радионице и интерактивни програми за децу и младе...).                                                                            

Сваке године фестивал у сарадњи са АСИТЕЖ-ом Србије, у оквиру пратећег 
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Манифестације Опис 

програма припрема и организује бесплатне едукативне програме и 
радионице за младе уметнике и студенте завршних година академија и 
уметничких школa, или професионалаца у првим годинама након студија. 

Фестивал културе 
младих 
Звездаријада 

Звездаријада је фестивал културе младих мултидисциплинарног карактера 
који се одржава од 2011. године, настао на традицији манифестације која 
је окупљала омладину Србије и редовно се одржавала на Звездари 
осамдесетих година прошлог века.  

Циљ Звездаријаде је да млади учествују у културним дешавањима, стекну 
нова знања и вештине која ће им даљем у животу користити, развијају и 
искажу таленте, креативно проведу слободно време, добро се забаве и 
буду укључени у све елементе програма: од планирања, преко 
организације, реализације, презентације, до евалуације... Циљ програма је 
и стицање вештина важних за даљи развој и напредак младе особе и 
активно укључивање у све токове друштва.  

У оквиру фестивала ученици средњих школа имају прилику да своје 
таленте искажу у следећим областима: 1)      Музика (соло певање  – 
такмичарског карактера, групни наступ – такмичарског карактера, концерт 
најбољих на завршници Звездаријаде), 2)      Сценска игра (позоришни 
комад – такмичење,  кратка драмска форма – такмичење, рецитовање –
такмичење, плес – ревијалног карактера, 3)      Фотографија/Филм (кратки, 
документрни или анимирани филм-ревијалног карактера; фотографија 
уметничка или репортерска – такмичарско-изложбеног карактера), 4)      
Ликовно дело ( сликарство,  вајарство, дигитални дизајн, архитектура, 
модна креација, карикатура, плакат, графит, скица), 5)      Беседништво – 
такмичарског карактера), 6)      Литерарно стваралаштво (кратке приче, 
поезија), 7)      Козметичко стваралаштво, 8) Округли сто, 9)      Финале 
Звездаријаде – завршна приредба.                                                                                                                         

Осим такмичарских и ревијалних програма у оквиру Звездаријаде се 
оранизују и различити програми неформалног образовања: радионице 
креативног писања, вештине презентације, асертивне комуникације, 
графичког дизајна и писања филозофског есеја и друге радионице 
усмерене на развијање различитих животних вештина. 

Комшијски сајам 
у улици Луке 
Вукаловића 

Поводом Светског дана комшија, у Улици Луке Вукаловића, одржава  се 
традиционално комшијско дружење уз кафу, залогаје домаћих 
специјалитета, забавна такмичења за децу и музику. Заједно са 
комшијама, у манифестацији учествују су били и власници радњи, 
књижари, угоститељи, фризери, занатлије, јавне личности... Догађај сваке 
године посети преко 400 грађана ове и суседних улица: Захумске, 
Игманске, Милорада Шапчанина, Ћирила и Методија. 

„Летњи 
позоришни дани 
на Олимпу“ 

Летња културно-забавна манифестација ревијалног карактера за децу и 
родитеље. Реализује се од 2007.г. са идејом да се извођењем бесплатних 
дечјих позоришних представа на отвореном, култура учини доступном 
сваком детету. Сваке године манифестацију посети преко 5.000 деце и 
родитеља. 

Дани сениора 
Дани сениора су једнонедељна манифестација која се одржава сваког 
септембра од 2011. године и има за циљ промоцију активног живота у 
трећем добу. Програмске активности су разноврсне: стручни скупови, 
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Манифестације Опис 

промоције, изложбе, трибине, радионице, пружање бесплатних услуга за 
старије суграђане „Кућа лепоте за сениоре и сениорке». Програме сваке 
године посети преко 300 активних учесника, житеља Звездаре и других 
општина. 

Извор: одељење за друштвене делатности ГО Звездара 

2.3.1.3.5 Културна добра 

Велики број објеката културно-споменичке баштине може имати значајне позитивне 
импликације на културно-туристичку понуду Градске општине Звездара. 

У наредним табелама приказана су најзначајнија непокретна културна добра са тачним 
локацијама, временским периодом из којег датирају и ауторима тих дела. 

Taбела 21. Преглед непокретних културних добара на територији ГО Звездара 

Назив културног 
добра 

Аутор културног 
добра 

Временски 

период из 

ког датира 

(година) 

Врста културног 
добра 

Локација 

Ново гробље - 1886. 
Културно добро од 

великог значаја 
(споменик културе) 

Рузвелтова бр. 50 

Астрономска 
опсерваторија 

Јан Дубови 1931. 
Културно добро 

(споменик културе) 
Волгина бр. 7 

Споменик Вуку 
Караџићу 

Ђорђе 
Јовановић и СКЗ 

1937. 
Културно добро 

(споменик културе) 
Парк Ћирила и 

Методија 

Црква покрова 
пресвете 
Богородице 

- 1933. 
Културно добро 

(споменик културе) 
Кајмакчаланска бр. 

55 

Антички 
Сингидунум 

- - 
Културно добро 

(археолошко 
налазиште) 

Стари град, Савски 
венац, Врачар, 

Палилула, 

Звездара 

Студентски дом  
“Краљ Александар 
I” 

Георгиј 
Павлович 

Коваљевски 
1928. 

Добро које ужива 
претходну заштиту 

(градска архитектура) 

Бул. Краља 
Александра бр.  75 

     

Црква Светог 
Антуна 
Падованског 

Јоже Плечник 1932 
Културно добро 

(споменик културе) Брегалнича 14 

Капела св. Николе 
на Новом гробљу 

Светозар 

Ивачковић 
1893. 

Добро које ужива 
претходну заштиту 
(објекат сакралне 

архитектуре) 

Рузвелтова бр. 50 

Црква св. Лазара 
Момир 

Коруновић 
1936. 

Добро које ужива 
претходну заштиту 
(објекат сакралне 

архитектуре) 

 

Ул. 21. Дивизије бр. 

33 
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Назив културног 
добра 

Аутор културног 
добра 

Временски 

период из 

ког датира 

(година) 

Врста културног 
добра 

Локација 

Црква св. Пророка 
Илије 

- 1834.  

Добро које ужива 
претходну заштиту 
(објекат сакралне 

архитектуре) 

Миријево 

Костурница 
бранилаца 
Београда 

арх. Верховски 
вајар  Жика 

Лукић 
1934. 

Добро које ужива 
претходну заштиту 
(јавни споменик и 
спомен обележје) 

на Новом гробљу 

Трећепозивачка 
чесма 

- 

1915. 
(обновљен 

1927.) 

Добро које ужива 
претходну заштиту 
(јавни споменик и 
спомен обележје) 

Димитрија 

Туцовића 

Пашина чесма - 
1928 

(обновљена 
2014.) 

Добро које ужива 
претходну заштиту 
(јавни споменик и 
спомен обележје) 

Живка 

Давидовића 

Споменик св. Браће 
Ћирило и Методије 

Томе 
Серафимов 

2006. Споменик културе 
Парк Ћирила и 

Методија 

Споменик 
Александру I 
Обреновићу 

- 2004 Споменик културе 
Трг испред зграде 

Општине 

Споменик 
Александру 
Сергејевичу 
Пушкину 

Кузњецов 
Мурмоски 

2009. (споменик 
откривен) 

Споменик културе 
Парк Ћирила и 

Методија 

Фонтана „Лира“ 
Момчило 
Крковић 

1962  

Булевар краља 
Александра 77 

Испред ГО 
Звездара 

Извор:  Званични сајт ГО Звездара и подаци добијени од општинске управе  
Звездара 

Осим у табели поменутих културних добара, треба споменути и куће знаменитих људи: 

• кућа песника Момчила Настасијевића (ул. Краљице Марије) 
• кућа Станислава Винавера (ул. Ђаковачка) 
• кућа Милића од Мачве  (Волгина улица)  

затим, цркве: 

• црква Св. Великомученице недеље 
• црква Св. Трифуна 
• црква Св. Пантелејмона 

Требало би још споменути: 

• Споменик у парку код VI београдске гимназије 
• Спомен-плоча Ђуки Динић 
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• Споменик богиње Бибије Заре у Орловском насељу у Миријеву. 

Посебно треба нагласити културно добро од великог значаја, Ново гробље39,  
споменички комплекс настао у другој половини 19. века за сахране по хришћанским 
обичајима. Црква св. Николе подигнута је 1893. године, а први меморијални споменик 
на  Новом гробљу је Српска костурница изграђена 1907. године. Посебну знаменитост 
представљају војничка гробља погинулих у балканским ратовима. У  централном  делу   
гробља је Алеја великана, а треба споменути Споменик и Костурницу бранилаца   
Београда  1914–1918, Споменик ратницима са сремског фронта, Руско гробље (Иверска  
капела).  На Новом гробљу налази се и велики број значајних остварења архитектуре и 
скулптора међу којима треба споменути Ђорђа Јовановића (33 скулптуре на Новом 
гробљу), Симеона Роксандића (4), Драгомира Арамбашића (4), Тому Росандића (4),  
Ристу Стијовића (8), Сретена Стојановића (21), Ивана Мештровића (4), Петра 
Палавичинија (12), Петра Убавкића (2), итд. На Новом гробљу је до 1999. године било 
укупно 1.598 скулпторских радова и 16 мозаика. Треба напоменути да на гробљу  
постоји 39 породичних или заједничких капела. Скулпторски радови већином су 
сведени на бисту или плакету, у бронзи или камену, а неретко су заступљени и рељефи 
симболичне садржине, фигуре у природној величини, као и радови апстрактних  
форми. Ново гробље представља значајан туристички потенцијал Градске општине 
Звездара. 

Треба  поменути  и  то  да  Градска општина  Звездара  заједно  са  другим општинама 
(Стари град, Савски  венац, Врачар, Палилула) лежи на остацима Античког Сингидунума 
који данас представља значајно археолошко налазиште. 

Од посебног значаја је и Булевар краља Александра који, осим што  је најдужа улица у 
Србији, уједно је и најстарија активна улица. У време када је на ушћу Саве  у Дунав  био 
римски каструм (тврђава), правцем  Булевара ишла  је римска Via Militaris (Војна 
улица). Тај пут који су трасирали Римљани, који се касније називао Цариградски друм, 
био је најважнија саобраћајница Балканског полуострва која је спајала Сингидунум 
(Београд) са Цариградом (Истанбулом). Овај  пут  је  био   од  стратешког интереса и  у 
османлијско доба. После  мира у Хадрианопољу 1828. Сматрао се неутралним 
земљиштем, доступним свим  пролазницима. 

Међу фонтанама на  територији општине Звездара најомиљенија и најмонументалнија 
је  фонтана  „Лира“ која  се  налази  испред зграде општинске управе Звездара (Бул. 
Краља Александра 77). Фонтана је дело вајара Момчила Крковића и замишљена је као 
скулптура у облику лире којој млазеви воде замењују жице. 

Градска општина  Звездара на својој територији нема значајнија покретна културна 
добра којима би се посветила пажња у оквиру ситуационе анализе. 

2.3.1.3.6 Природна добра 

Градска општина Звездара, као једна од централних градских општина града Београда, 
не може се похвалити великим природним богатствима и споменицима природе. Ипак 
постоје делови територије општине који се налазе под шумама и парковима, који би са 
правилним газдовањем могли да постану понос Звездараца и Београђана и да 
искористе велики потенцијал у туристичком и спортско-рекреативном смислу. 

                                                      
39 Одлука о проглашењу: Сл. лист  града Београда, бр.  16/87 
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На територији Градске општине Звездара се под зеленим површинама налази преко 
1,1 милион м², од чега највише одлази на зеленило у стамбеним квартовима, а  
паркови заузимају нешто више од два процента ових површина. 

Међу најважнија природна богатства спадају Звездарска шума, Степин луг, Мирјевски 
и Маломокролушки поток. 

Звездарска шума заузима око 145 хектара и налази се на највишој тачки Градске 
општине Звездаре од 263 мнв.  Сматрају је једном од најлепших градских шума и може 
да се похвали великим бројем излетишта и рекреативних садржаја. 

Звездарска шума је имала бурну прошлост. Била је поприште многих битака између 
сила за  које  је  Београд имао  изузетно важан стратешки положај.  И  дан-данас се  ту 
налазе остаци Лаудановог шанца, који  је изграђен по  наредби Еугена  Савојског  1717. 
године за  време аустро-турског рата.  Маршал  Лаудон га  је  обновио 1789.  Године, а 
користила га је и српска војска у Првом српском устанку приликом освајања Београда. 
После  Првог светског   рата, на  простору данашње шуме су  се  налазили виногради, 
утрине и бројне циглане, а почело је и са насељавањем сиромашног становништва. 

Прекретницу у постојању Звездарске шуме представља градња Астрономске 
опсерваторије   (1929-1931)    на    самом  врху    брда.  У   истом  периоду   почело  је   и 
пошумљавање  простора  око   Опсерваторије.   Ипак,  када    је   реч   о   озелењавању 
и пошумљавању, највише  је учињено после 1945. године, у масовним радним 
акцијама чији  је основни циљ  била заштита Београда од кошаве. 

Данас,   основна   функција   Звездарске   шуме   је   унапређење животне  средине  и 
оптимизација  еколошких  услова  у  граду  Београду  (побољшање  микроклиматских 
услова,  продор   свежег    ваздуха  до   централног  градског  ткива,  проток   ваздушних 
струјања  за  проветравање  града). Просечна старост вегетације  је  50  година, око  
70% вегетације  чине   зимзелене  врсте,   а  остатак  четинарске.  Најраспрострањеније  
врсте дрвећа су: багрем, црна и  канадска топола, амерички  јасен,  горски јавор,  бели 
јасен, храст,  црни и бели бор. 

Овај парк тренутно нуди  природан и пријатан амбијент за одмор и рекреацију – стазе  
за шетњу, рекреативне зелене површине, бициклистичке стазе, бројне спортске 
терене, игралишта за децу, терен за мини голф, боћање и сл. Поседује и  велики 
туристички потенцијал у виду  бројних ресторана и кафана, дечији центар “Звездани 
гај”, институт “Михајло Пупин” и градску болницу. 

Звездарска шума је видно девастирана нелегалним одлагањем смећа и бесправном 
сечом ради  изградње стамбених објеката.  Иако је  зову  још  и  „плућа  Београда“ јер 
доноси ваздух  у Београд и  штити бројна  насеља од  ерозије  и  клизишта, она  још  
увек није проглашена за заштићено природно добро. 

Године 2007. године градска влада је донела одлуку о проширењу Звездарске шуме ка 
северу  и  југу и  коначном повезивању са  Ада  Хујом  и  Шумицама, путем паркова или 
авенија како  би се формирао београдски зелени појас. 

Према ГУП-у града Београда, до 2021. приоритет на урбаној целини Звездара је 
заштита парк шуме Звездара са излетничким и спортско-рекреативним активностима 
од даљег деградирања. 
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Степин гај или како се пре називао Титов  гај, представља комплекс од  8,5 км²  између 
Кумодража, Великог Мокрог Луга,  Аутопута Београд – Ниш, кружног Авалског пута  и 
Јајинаца. Овај простор према Генералном урбанистичком плану је предвиђен за 
подизање парк-шуме. До сада је пошумљено више стотина хектара, углавном 
храстовом и  боровом шумом, липама и  грабовима. Када  буде  завршен, овај  гај ће 
бити највећа парк-шума у околини Београда, значајан рекреативни центар и  
својеврстан резервоар свежег  ваздуха. 

Многе   битке  за   ослобођење  Београда  у  Првом  светском  рату   вођене  су  на   
овим просторима, а значајно је споменути да  се у Липовом гају налази и меморијална 
кућа Војводе Степе Степановића. 

2.3.1.4 Спорт 

Под спортским активностима се подразумевају сви облици физичке и умне активности 
које, кроз неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изражавање или 
побољшање физичке спремности и духовног благостања, стварање друштвених односа 
или постизање резултата на такмичењима свих нивоа. 

Спорт као делатност од јавног интереса треба да испуни своју друштвену мисију која 
поред такмичарског има важан васпитни, здравствени културни, социјални и други 
садржај. Дакле, спорт није сам себи циљ, он је средство образовања, васпитања, 
забаве и развоја.  

У складу са Законом о спорту40, Одлуком o задовољавању потреба и интереса грађана 
у области спорта у Београду41, Статутом Градске општине Звездара и Одлуком o 
задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске 
општине Звездара42 потребе и интереси грађана у области спорта за чије се 
остваривање обезбеђују средства у  буџету Градске општине Звездара су: 

1) Подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављења 
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; 

2) Изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији општине, 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 општину; 

4) Спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада 
са њима; 

5) Предшколски и школски спорт на територији градске општине; 

6) Делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан општина; 

7) Активност спортских организација, спортских друштава, удружења, гранских и 
територијалних спортских савеза на територији општине од посебног значаја за 
општину, у зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за општину, 
која је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се 

                                                      
40 «Сл. гласник РС, бр. 24/2011 и 99/2011» 
41 “Службени лист града Београда“, бр. 57/13 
42 “Службени лист града Београда“, бр. 99/14 
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унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује 
и у којој мери се повећава обухват бављења грађана спортом; 

8) Унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско 
здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг 
образовање; 

9) Стипендирање и стручно усавршавање категорисаних спортиста, посебно 
перспективних спортиста; 

10) Спречавање негативних појава у спорту; 

11) Едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих ученика у 
систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским 
активностима и делатностима; 

12) Периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних 
информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на 
територији општине; истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских 
публикација; 

13) Унапређење стручног рада учесника у систему спорта са територије општине и 
подстицање запошљавања висококвалификованих спортиста; 

14) Рационално и наменско коришћење спортских објекта на територији општине 
кроз обезбеђивање термина за тренирање учесницима у систему спорта 

15) Награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју 
спорта 

16) Програми за рекреативно бављење спортом грађана општине, посебно деце, 
омладине, жена и особа са инвалидитетом. 

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.   

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. 

Фискултурне сале имају положај спортског објекта, у складу са Законом у спорту. На 
територији Градске општине Звездара се налази 16 фискултурних сала, односно 17 ако 
се рачуна и адаптирана сала у Шестој београдској гимназији. Неопходно је у 
наредном периоду сачинити анализе о стању спортске опреме у фискултурним 
салама, јер је углавном за замену, нарочито гимнастичке справе. Опремљеност 
спортским реквизитима заввиси од школе до школе, али се може рећи да је на 
задовољавајућем нивоу. 

Taбела 22. Преглед отворених терена и фискултурних сала у школама на територији ГО 
Звездара 
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Р. 
Бр. 

Назив школе Отворени терени 
Број 
отворених 
терена 

Спортске сале 

1. ОШ “1300 каплара“ 
КОШАРКАШКИ, РУКОМЕТНИ 
(МАЛИ ФУДБАЛ) 

2 ДА 

2. ОШ “Ћирило и Методије“ 
КОШАРКАШКИ, РУКОМЕТНИ 
(МАЛИ ФУДБАЛ) 

2 ДА 

3. 
ОШ “Десанка 
Максимовић“ 

КОШАРКАШКИ, РУКОМЕТНИ 
(МАЛИ ФУДБАЛ) 

2 ДА 

4. 
ОШ “Деспот Стефан 
Лазаревић“ – Мирјево 

КОШАРКАШКИ, РУКОМЕТНИ 
(МАЛИ ФУДБАЛ) 

2 ДА 

5. 
ОШ “Драгојло Дудић“ – 
Мали Мокри Луг 

РУКОМЕТНИ (МАЛИ ФУДБАЛ) 1 
Импровизована 

(спојене 2 
учионице) 

6. ОШ “Иван Горан Ковачић“ 
КОШАРКАШКИ, РУКОМЕТНИ 
(МАЛИ ФУДБАЛ) 

3 ДА 

7. ОШ “Јелена Ћетковић“ МИНИ ПИЧ 1 ДА 

8. ОШ “Марија Бурсаћ“ 
КОШАРКАШКИ, РУКОМЕТНИ 
(МАЛИ ФУДБАЛ) 

2 ДА 

9. 
ОШ “Павле Савић“ – Ново 
Мирјево 

РУКОМЕТНИ (МАЛИ 
ФУДБАЛ), БАЛОН 

2 ДА 

10. ОШ “Стеван Синђелић“ 
ОДБОЈКАШКИ, 
КОШАРКАШКИ, РУКОМЕТНИ 
(МАЛИ ФУДБАЛ) 

3 ДА 

11. ОШ “Вељко Дугошевић“ 
ОДБОЈКАШКИ, 
КОШАРКАШКИ, РУКОМЕТНИ 
(МАЛИ ФУДБАЛ) 

3 ДА 

12. 
ОШ “Владислав Петковић 
Дис“ – Велики М.Л. 

ТЕНИСКИ, РУКОМЕТНИ 
(МИНИ ФУДБАЛ) 

2 ДА 

13. СОШ “Бошко Буха“ 
РУКОМЕТНИ (МИНИ 
ФУДБАЛ), КОШАРКАШКИ 

2 НЕ 

14. 
Шеста Београдска 
гимназија 

БАЛОН, РУКОМЕТНИ (МИНИ 
ФУДБАЛ) 

2 ДА 

15. 
Седма Београдска 
гимназија 

БАЛОН, РУКОМЕТНИ (МИНИ 
ФУДБАЛ) 

2 НЕ 

16. 
Грађевинска техничка 
школа 

БАЛОН, МИНИ ПИЧ 2 ДА 

17. Геодетска техничка школа НЕ  ДА 

18. Грађевинска школа НЕ  НЕ 

19. Техноарт 
КОШАРКАШКИ, РУКОМЕТНИ 
(МАЛИ ФУДБАЛ) 

2 ДА 
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Р. 
Бр. 

Назив школе Отворени терени 
Број 
отворених 
терена 

Спортске сале 

20. Медицинска школа  
КОШАРКАШКИ, 
ОДБОЈКАШКИ, РУКОМЕТНИ 
(МАЛИ ФУДБАЛ) 

3 ДА 

21. Зуботехничка школа КОШАРКАШКИ 1 ДА 

22. 
Фармацеутско-
физиотерапеутска школа 

НЕ  НЕ 

Извор: Одељење за друштвене делатности ГО Звездара 

На територији Градске општине Звездара има 45 јавних отворених терена, од тога су 3 
у приватном власништву, 37 одржава ЈКП „Зеленило Београд», а 5 Градска општина 
Звездара.  

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ је основано Решењем о 
оснивању Скупштине општине Звездара, које је иста донела 1968. године. Јавно 
предузеће је основано са циљем да управља пословним и спортским простором који 
му је Скупштина општине Звездара пренела на управљање такође 1968. године, да 
издаје у закуп пренети пословни простор, да обавља стручне, административне и 
техничке послове и услуге за потребе корисника, односно закупаца пословног 
простора. 

Јавно предузеће  је основано да на најбољи могући начин  пружа услуге у обављању 
спортско рекреативних активности и да развија и унапређује спорт, као делатност од 
општег интереса. То подразумева и старање о спортским објектима – опреми, 
спортским  реквизитима и базенској техници (пратећем пословном, радном, и 
рекреативном простору), који су му Оснивачким актом пренети на управљање, наплату  
коришћења комерцијалних услуга спортских и рекреативних објеката  и закупнине 
пословног простора и спортских терена, које представљају основни извор прихода за 
рад и пословање. Ради испуњења ових задатака Центар је у обавези да оствари што 
бољу сарадњу са корисницима спортских и рекреативних садржаја и закупцима 
пословног простора и спортских објеката. 

Мисија Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ је максимално 
коришћење ресурса у сврху задовољења потреба грађана по питању рекреације и 
здравих стилова живота. Циљ је да се коришћење капацитета спортског центра, терена 
и садржаја што више омасови и да у томе буду  заступљене све старосне категорије. 

Визија Јавног предузећа спортски центар „Олимп – Звездара“ је да буде успешно 
предузеће, да испуни разлоге свог оснивања, максимално попуни и искористи 
расположиве капацитете, наплати своје услуге и закупнину у што већем обиму и 
проценту и да својим понашањем и пословањем испуни законске оквире, очекивања 
оснивача и свих заинтересованих корисника и странака са којима ступа у било какву 
врсту уговорних односа. 

Јавно предузеће остварује приход и послује  на  више начина као што су:  
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a) Први, примарни и основни по основу  коришћења спортских објеката (отворени 
комплекс  базена – пливалишта., спортска дворана и трим сала са 
свлачионицама, отворено  клизалиште  у зимском периоду). 

b) Други  веома значајан по основу издавања у закуп пословног простора и 
спортских терена (затворени уређени пословни простор од око 1850 м², и 
отворених тениских терена од око 5.715 м²). 

c) Трећи по основу накнада за електричну енергију, воду, телефон, грејање, 
смеће., постављања реклама – банера, сезонског  закупа фрижидера за 
сладолед, шанка на купалишту, штандова, забавног парка и сл.  

d) Остали (поред наменских програмских финансијских средстава од оснивача ГО 
Звездара, значајни  приход је  од Градског секретеријата за спорт и омладину, 
као и  донације). 

Циљеви Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездара“ су развој  и 
унапређење спорта и спортских активности, као делатности од општег интереса. Један 
од битнијих циљева Јавног предузећа је и развој у погледу побољшања 
инфраструктуре, изградња нових спортских капацитета, терена и унапређење –
осавремењивање старих. Након реконструкције отворених базена и амфитеатра, у 
плану је израда пројекта и изградња затвореног воденог комплекса базена за сво 
грађанство, нарочито за  школе пливања за предшколску децу и омладину и друге 
Програме које би финансирао Секретаријат за спорт и омладину града Београда. 

Управна зграда, сале, свлачионице и канцеларије су у доста лошем стању, због тога 
што сем текућег одржавања нису реновиране од изградње Спортског Центра 1970. 
године. Неопходно је извршити реконструкцију са постављањем вентилације и  нове 
савремене подлоге у  салама, као и новим атратактивнијим садржајима за децу и 
одрасле на отвореном (мобилијар). 

Многи терени се налазе на отвореном и временске прилике знатно утичу на њихов рад 
и искоришћеност. Потребно је уложити значајна  финансијска средства у покривање 
свих отворених терена , да би се омогућило њихово коришћење током целе године. 
Као што је на пример урађен балон за мали фудбал на отвореном терену за рукомет. 
На тај начин би се делом стекли услови да Јавно предузеће може комерцијално и 
потпуно независно да функционише од сопствених прихода и да чак део улаже и у 
нове инвестиције. 

Од изградње ЈП СЦ „Олимп-Звездара“ до данас, преко четрдесет година заступљено је 
грејање на мазут. Овај начин загревања у зимском периоду је еколошки превазиђен, 
па је неопходно обезбедити прикључак на Београдске електране и применити 
даљинско грејање. Овакво грејање је већ дошло до оближњих установа, ОШ „Марија 
Бурсаћ “ и студентског дома „Рифат Бурџевић“ и обезбеђен је вод до Центра. 

2.3.1.4.1 Организације и удружења грађана у области спорта 

Спортски клубови су основна ћелија система спорта. На територији Градске општине 
Звездара, на основу података достављених 2. септембра 2014. године од стране 
Агенције за привредне регистре, регистровано је 244 удружења, савеза и друштава, од 
тога је активна 241 организација, 2 су брисане из регистра, а 1 је у поступку 
ликвидације. 
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По облику организовања највише је спортских удружења – 214, затим гранских 
спортских савеза 16, спортских друштава – 5, територијални спортски савези – 3 (од 
тога су 2 регистована на истој адреси – Спортски савез Звездара и Савез за 
организовање школских спортских такмичења, и друга удружења и савези у области 
спорта – 3. 

У Агенцији за привредне регистре је регистровано 78 спортских грана, односно 355 
пријава и то како је дато у следећој табели. 

Taбела 23. Пријаве спортских грана на територији ГО Звездара 

Спортска грана 

Б
р

о
ј 

р
ег

и
ст

р
ац

и
ја

 

Спортска грана 

Б
р

о
ј 

р
ег

и
ст

р
ац

и
ја

 

Спортска грана 

Б
р

о
ј 

р
ег

и
ст

р
ац

и
ја

 

Аеробик 6 Кјокушинкаи 3 Шах 8 

Аикидо 12 Кошарка 16 
Самбо 

(самоодбрана без 
оружја) 

1 

Амерички фудбал 1 Крикет 1 
Савате 

(француски бокс) 
3 

Асхихара Каикан 

карате 
1 Кунг фу -  Вушу 6 Ски алпинизам 1 

Атлетика 2 Мачевање 1 Скијање 1 

Биатлон 1 

Маи Таи  

Муаy Тхаи 

(тајландски бокс) 

4 Школски спорт 2 

Билијар 1 
ММА – борилачки 
спортови (мешовите 
борилачке вештине) 

4 Свош 1 

Боћање 3 Мулти спортови 5 Спид бадминтон 1 

Боди билдинг 8 Мотоспорт 3 
Спорт особа са 
инвалидитетом 

3 

Бокс 6 
Неолимпијски 
спортови (Спорт 
акорд) 

4 Спорт у војсци 1 

Бриџ 1 
Неолимпијски 
спортови (остали) 

3 Спорт за све 4 

Дизање тегова 2 Одбојка 8 
Спортска 
спелеологија 

1 

Џиу џицу 9 Олимпијски спортови 1 Спортски ауто мото 9 

Џудо 10 Оријентиринг 2 Спортски риболов 5 

Екстремни спортови 1 Паинтбалл 2 Спортско пењање 4 
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Спортска грана 

Б
р

о
ј 

р
ег

и
ст

р
ац

и
ја

 

Спортска грана 

Б
р

о
ј 

р
ег

и
ст

р
ац

и
ја

 

Спортска грана 

Б
р

о
ј 

р
ег

и
ст

р
ац

и
ја

 

Фитнес 30 Пикадо 1 Стони тенис 2 

Флоорбалл 1 Планинарство 5 Стреличарство 1 

Фудбал 21 
Плес (Спортски и 
модерни) 

8 Стрељаштво 5 

Гимнастика 2 Пливање 2 Све гране спорта 7 

Једрење 1 Подводни спорт 2 Теквондо 1 

Јога 5 
Практично 
стрељаштво 

1 Тенис 9 

Кајак-кану 1 Рагби 1 
Традиционални 
спортови 

1 

Карате 17 Рафтинг 1 Триатлон 3 

Кендо 2 Рекреативни спорт 29 
Туг оф wар 

(повлачење конопца) 
1 

Кик бокс 8 Рукомет 5 Универзитетски спорт 1 

Коњички спорт 
(олимпијски и ФЕИ 
дисциплине) 

1 Рвање 6   

Извор: Агенција за привредне регистре  

По облику организовања, на територији Градске општине Звездара, спортских 
удружења која имају статус активан има 215, 16 гранских спортских савеза, спортских 
друштава 5, територијалних спортских савеза 3 (Спортски савез Звездара, Савез за 
организовање школских и спортских такмичења и Паинтбалл савез Београда) и 3 друга 
удружења и савези у области спорта. 

На основу евиденције Спортског савеза Београд, само 73 од наведених спортских 
организација је у систему спорта, значи да су део гранских савеза или територијалних 
савеза.  

Спортски савез Звездара, као Савез организација за физичку културу Звездара, 
основала је Скупштина општине Звездара 06. децембра 1960. године, као први савез у 
Србији. Када је основан, Савез је обједињавао 19 организација физичке културе унутар 
којих је било 65 субјеката. 

Основно начело којим се од оснивања до данас руководио Савез је масовност, 
организовање спортских школа и брига о врхунском спорту (такмичарском). 

Због недостатка финансијских средстава Спортски савез Звездара био онемогућен, да у 
највећем делу, обавља своје дужности. 

Делатност Спортског савеза се у последње две године свела на организовање 
школског спорта (школска спортска такмичења, спортске школе), неке општинске 
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рекреативне манифестације: такмичење у пецању удицом на пловак, рекреација 
пензионера-балот, рекреација грађана у салама основних школа, шаховски Ускршњи 
турнир и шаховско такмичење пензионера инвалида рада. 

Ову делатност је делимично финансирао град, а у мањој мери општина, али је 
средства, у минималном износу, обезбеђивао сам Савез преко спортских школа и 
пријатеља донатора. 

Школски спорт се реализује кроз организацију такмичења посебно за ученике петог и 
шестог, седмог и осмог разреда и ученика средње школе, за дечаке и девојчице, у 
одбојци, кошарци, малом фудбалу, рукомету и атлетици. 

Територијални спортски савез има значајно место у развоју спорта на територији 
Градске општине Звездара и да би могао адекватно да одговори на све захтеве струке 
и поново стекне поверење спортских организација неопходна је његова финансијска 
ревитализација и кадровско оснаживање. 

Потребе и интереси грађана у области спорта на територији општине  остварују се кроз 
финансирање или суфинансирање програма и пројеката. Право на финансирање или 
суфинансирање програма имају организације у области спорта.  

Предлог свог годишњег програма и програма својих чланова, који се финансирају или 
суфинансирају на годишњем нивоу, подноси Спортски савез Звездара и то за 
програме: 

 подстицање и стварање услова за унапређење спорта за све, односно бављење 
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; 

 организација спортских такмичења од посебног значаја за општину; 

 спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада 
са њима; 

 предшколски и школски спорт на територији општине; 

 активност спортских организација, спортских друштава, удружења, 
територијалних спортских савеза на територији општине од посебног значаја за 
општину, у зависности од тога да ли је спортска грана од значаја за општину, 
која је категорија спортске гране, колико спортиста окупља, у којој мери се 
унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења спортска организација учествује 
и у којој мери се повећава обухват бављења грађана спортом; 

 едукације, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих ученика у 
систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским 
активностима и делатностима; 

 периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних 
информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на 
територији општине; истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских 
публикација; 

 унапређење стручног рада учесника у систему спорта са територије општине и 
подстицање запошљавања високо кваликификованих спортиста. 

Посебни програми подносе се по јавном позиву и то: 

1) делатност организација у области спорта чији је оснивач или члан општина; 
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2) подстицање и сварање услова за унапређење спорта за све, односно бављење 
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом 

3) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортског-
здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг 
образовање; 

4) спречавање негативних појава у спорту 

5) Програми за рекреативно бављење спортом грађана општине, посебно 
деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом. 

Добробити спорта и његов утицај на здравље, физички, психички и социолошки 
квалитет живота појединца, наука непрестано доказује. Студије које се баве развојем 
заједнице, такође указују на значајни утицај спорта и у сфери здравља и у сфери 
економије. Градска општина Звездара ће у 2015. години радити на стварању услова за 
системски развој спорта, квалитетно праћење стања у области спорта, унапређење 
ресурса и реализацију спортских активности за све узрасте. Промоцијом здравих 
стилова живота и омогућавањем бављења спортом свима, а посебно најосетљивијим 
друштвеним групама, градиће заједницу која брине, развија и пружа могућности.  

2.3.1.5 Здравствена и социјална заштита 

2.3.1.5.1 Здравствена заштита 

У складу са Статутом града Београда, град Београд оснива установе и организације у 
области здравствене заштите. Градским општинама законом и уставом нису  
поверене надлежности из области здравствене заштите, али ће у наредном  поглављу  
бити извршен осврт на постојеће установе здравствене заштите на територији  Градске 
општине Звездара и представљени резултати добијени анализом стања објеката 
здравствене заштите и услуге у истим. ГО Звездара без обзира на то што нема 
надлежности у области здравствене заштите, остварује  добру комуникацију и сарађује 
са свим  здравственим институцијама на свом  подручју. 

Скупштина града Београда усвојила је веома значајан стратешки документ Стратегију 
развоја здравствене заштите у Београду до 2010. године, који се састоји од три  
документа којима се  дефинишу развој примарне  здравствене заштите  (домова 
здравља), завода који   обављају   делатност  на   примарном   нивоу  здравствене  
заштите  и   клиничко- болничких центара. 

Веома значајан документ из области здравства је и Стратегија јавног здравља 
Републике Србије усвојена 2008. године која представља оквир и  основ  за  
предузимање акција и доношење одлука којима  ће се  значајније  утицати  на  
унапређење  здравља људи и квалитета живота. 

У првом делу   анализе акценат је  стављен на  установе здравствене заштите,  док  је  у 
другом делу  анализе здравствене заштите на територији ГО Звездара, акценат 
стављен на статистички  приказ   здравствене  делатности,  са   посебним  освртом  на   
грађане  и најчешће проблеме са којима се сусрећу. 

Установе здравствене заштите које се налазе или имају нека  своја одељења на 
територији Градске општине Звездара: 

• Дом  здравља „Звездара“ 
• Дома здравља у Миријеву 
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• Клиничко-болнички центар „Звездара“, 
• Градски завод  за плућне болести и туберколозу 
• Апотека „Београд“ 

Дом  здравља „Звездара“ је основан 1954. године, а сам  објекат изграђен је 1971. 
године (доградња другог спрата – поткровља реализована је осамдесетих година 
прошлог века). Оснивач Дома здравља „Звездара“ је град  Београд, као  и још  16 
других домова здравља који  се налазе на територији града Београда.  

Дом  здравља „Звездара“ има следеће стручне службе: 

• Служба за здравствену заштиту одраслих грађана 
• Служба за здравствену заштиту деце  и омладине 
• Развојно саветовалиште 
• Саветовалиште за младе 
• Служба за здравствену заштиту жена и Поливалентна патронажна служба 
• Служба за здравствену заштиту радника 
• Служба за стоматолошку здравствену заштиту 
• Консултативно-специјалистичке службе. 

У оквиру консултативно-специјалистичких служби треба нагласити постојање следећих 
служби: Служба за ментално здравље, Служба физикалне медицине и рехабилитације, 
Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику, Служба за лабораторијску 
дијагностику и Служба социјалне медицине. 

У оквиру Дома здравља „Звездара“ не постоји организована служба хитне   помоћи, 
већ се  она  налази у  оквиру Завода за  хитну   медицинску помоћ.  Међутим, потребно 
је нагласити да у оквиру Службе за здравствену заштиту одраслих грађана 
функционише Одељење кућног лечења и неге и Служба неодложне помоћи. 

Дом здравља Звездара формиран као самостална установа основне здравствене 
заштите на територији општине Звездара сагласно законским одредбама: прати и 
проучава здравствено стање становништва, хигијенских прилика и услова живота; 
организовано спроводи активности за промоцију   здравља и рано откривање фактора 
ризика; лечи акутна заразна и хронична незаразна обољења; обезбеђује здравствену 
заштиту свих популационих и специфичних група становништва (жене, труднице, 
одојчад, мала и деца школског узраста, радници, старији, особе са повећаним 
потребама и др.). 

Програм и план рада Дома здравља Звездара за 2015. годину сачињен је у складу са 
важећим прописима: Закон о здравственој заштити Републике Србије43, Закон о 
здравственом осигурању44, Правилник о номенклатури здравствених услуга које се 
пружају на примарном нивоу здравствене заштите45, Правилник о утврђивању цена 
здравствених услуга које се пружају на примарном нивоу здравствене заштите46 и 
друго, а на основу стручно-методолошког упутства за израду планова рада 
здравствених установа издатог од стране Института за јавно здравље Србије „Др 
Милан Јовановић – Батут“. Стручно-доктринарне основе и смернице за израду Плана 

                                                      
43 "Сл. гласник РС“ бр. 107/2005 
44 "Сл. гласник РС“, број 107/2005 
45 "Сл. гласник РС“, бр. 24/2009 
46 "Сл. гласник РС“, број 35/2009 
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рада за 2015. годину у погледу садржаја здравствене заштите, као и обима 
здравствених услуга су: Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту и 
о партиципацији за 2013. Годину, национални програми у здравственој заштити 
становништва (раног откривања карцинома дојке, карцинома  грлића материце и 
колоректалног карцинома, Национални програм здравствене заштите жена, деце и 
омладине, Национални програм „Србија против рака“, Национални програм 
превенције и ране детекције типа 2 дијабетеса), Стручно методолошко упутство за 
спровођење Уредбе о националном програму здравствене заштите жена, деце и 
омладине Републичке стручне комисије за здравствене заштите жена, деце и 
омладине и друга стручно-методолошка упутства по областима здравствене заштите, 
као и усвојени План здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 
2015. Годину за Републику Србију. 

Према Правилнику о ближим условима за обављање здравствене  делатности  у 
здравственим установама и другим облицима здравствене службе47 Дом здравља 
Звездара спроводи основну здравствену делатност у оквиру 10 радних јединица: у 
седишту у Улици Олге Јовановић 11 и пунктовима – огранку Дома здравља у насељу 
Миријево на адреси Матице Српске 45а и здравственим станицама у месним 
заједницама на Звездари. 

 Служба за здравствену заштиту деце и школске деце 

o Одељење за здравствену заштиту деце 
- седиште Дома здравља (Олге Јовановић 11) 
- огранак Дома здравља у Миријеву (Матице српске 45 а)   
- Велики Мокри Луг (Николе Груловића 18) 

o Одељење за здравствену заштиту школске деце 
- седиште Дома здравља (Олге Јовановић 11) 
- огранак Дома здравља у Миријеву (Матице српске 45 а)   

o Одељење развојног саветовалишта 

o Одељење саветовалишта за младе 

 Служба за здравствену заштиту жена 

o Служба за здравствену заштиту жена 
- седиште Дома здравља (Олге Јовановић 11) 
- огранак Дома здравља у Миријеву (Матице српске 45 а) 

o Одељење поливалентне патронажне службе 
- седиште Дома здравља (Олге Јовановић 11) 

 Служба за здравствену заштиту одраслих грађана 

o Служба опште медицине 
- седиште Дома здравља (Олге Јовановић 11) 
- огранак Дома здравља у Миријеву (Матице српске 45 а) 
- здравствене станице:  Поп-Стојанова (пресељена у ДЗ), Далматинска 

(Далматинска 104), В. Дугошевић (Вељка Дугошевића 44), Старо Миријево 

                                                      
47 "Сл. гласник РС“ бр. 43/2006 
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(Витезова Карађорђеве звезде 22),  Велики  Мокри  Луг  ( Николе  Груловића 
18 ),  Мали Мокри Луг  ( Булевар краља Александра 532 )  

o Одељење кућног лечења и неге 
- седиште Дома здравља (Олге Јовановић 11) 
- огранак Дома здравља у Миријеву (Матице српске 45 а) 

 Служба за здравствену заштиту радника 
- седиште Дома здравља (Олге Јовановић 11) 
- радна организација: „Михајло Пупин“ (Волгина 15) 

 Служба за стоматолошку здравствену заштиту 

o Одељење за дечију и превентивну стоматологију 

o Одељење ортопедије вилица 

o Одељење опште стоматологије 

o Одсек оралне хирургије  

o Одељење стоматолошке протетике 

o Одсек пародонтологије и оралне медицине 

o Одсек болести зуба са ендодонцијом 

o Одсек радиолошке дијагностике 
- седиште Дома здравља (Олге Јовановић 11) 
- огранак Дома здравља у Миријеву (Матице српске 45 а) 

 Служба специјалистичко – консултативне делатности 

o Одсек интерне медицине 

o Одсек оториноларингологије 
- седиште Дома здравља (Олге Јовановић 11) 
- огранак Дома здравља у Миријеву (Матице српске 45 а) 

o Одсек офталмологије 

o Одсек реуматологије 

o Одељење за ментално здравље  
- Одсек неуропсихијатрије 
- Одсек  психолога и социјалног радника 

o Одељење социјалне медицине и информатике 
- седиште Дома здравља (Олге Јовановић 11) 

 Служба за физикалну медицину и рехабилитацију 
- седиште Дома здравља (Олге Јовановић 11) 
- огранак Дома здравља у Миријеву (Матице српске 45 а) 

 Служба за лабораторијску дијагностику 
- седиште Дома здравља (Олге Јовановић 11) 
- огранак Дома здравља у Миријеву (Матице српске 45 а) 

 Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику 
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- седиште Дома здравља (Олге Јовановић 11) 
- огранак Дома здравља у Миријеву (Матице српске 45 а) 

 Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове 

o Служба за правно-административне послове 

o Служба за економско-финансијске послове 

o Служба за техничке и сличне послове: 
- Одељење техничких послова 
- Одељење транспорта 
- Одељење за хигијену и рад бифеа 
- Одељење вешераја 
- седиште Дома здравља (Олге Јовановић 11) 
- огранак Дома здравља у Миријеву (Матице српске 45 а) 

2.3.1.5.2 Корисници здравствене заштите 

Дом здравља Звездара планира да на основу процењеног броја становника за 2013. 
Годину пружа основну здравствену заштиту за 155.206 грађана територије београдске 
општине Звездара, и то за следеће популационе/специфичне групе становништва:  

- 11.598  (7,47 %) одојчади и мале деце 0 -  6 година  

- 11.034  (7,11 %) деце узраста 7 – 14 година 

- 7.048  (4,54 %) деце узраста 15 – 19 година 

- 100.442 (64,72%) одраслих 20 – 64 година 

- 25.084 (16,16 %) старих 65 и више година 

-------------------------------------------------------------------------------------  

- 39.831 (25,66 %)  жена у репродуктивном добу 15 – 49 година  

- 72.129 (46,47%) жена узраста од 15 и више година 

 

2.3.1.5.3   Проблеми у планирању по областима социјалне заштите 

Служба за здравствену заштиту деце и школске деце – Већ неколко година суочена је 
са проблематиком претежно организационог/функционалног типа. Ово се пре свега 
односи на непрекидно смањивање броја специјалиста педијатрије, што је последица 
природног одлива кадра и одласка у пензију по сили закона. Досадашњи начин 
превазилажења овог проблема у пружању здравствене заштите деци школског 
узраста, није више могућ јер је пре више година укинут курс из социјалне педијатрије, 
тако да се уместо једне године на обученог стручњака за рад у овој области сада мора 
чекати четири до пет година, колико траје специјалистички стаж из педијатрије. 

Служба за здравствену заштиту одраслих – Функционисање службе и поред значајног 
унапређења у области електронског евидентирања података, због потребе 
истовременог вођења веома сложене медицинске документације и у папирној форми, 
је отежан што утиче на квалитет пружених услуга у дијагностици и терапији, као и у 
остваривању ефикасније комуникације за решавање социо-медицинске хроничне 
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проблематике, нарочито старијих пацијената. Такође, лекари опште медицине су због 
неодговарајуће сарадње са специјалистима секундарног и терцијарног нивоа који су 
приликом ординирања терапије дужни да према члану 28. Закона све пацијенте 
упознају са леком који се не преписује на рецепт, у својој свакодневној пракси додатно 
суочени са  решавањем овог проблема и самим тим непотребним дужим 
задржавањем пацијента у ординацији опште медицине. 

Служба за здравствену заштиту жена  - Тренутно је суочене са инсуфицијентним 
кадром и недостатком адекватне опреме, тако да одређене делове годишњег плана, 
пре свега у области организованог скрининга, неће бити у стању да реализује.   

Служба специјалистичко-консултативне делатности – Тим састављен од специјалиста 
ОРЛ, офталмологије, неуропсихијатрије и психолога и по потреби специјалисти 
интерне медицине, континуирано је ангажован у извршавању превентивних прегледа 
пацијента за потребе Службе за здравствену заштиту радника. 

Оптерећеност већине апарата је тиме значајно повећана што условљава потребу за 
чешћом заменом постојеће опреме новом и савременијом.  

Служба за здравствену заштиту радника – Рад службе законски је регулисан тако што 
је послодавац обавезан да финансира и упућује своје запослене на превентивне и 
систематске прегледе ради оцене радне способности радника, да обезбеди 
утврђивање здравствених услова на радним местима са повишеним ризиком и 
омогући едукацију радника из пружања прве помоћи. Овом мултидисциплинарном 
активношћу кад дом здравља излази на тржиште и учесник је на тендерима из области 
медицине рада, у јакој конкуренцији установа државног и приватног сектора, висок 
квалитет стручности и добро организован тим медицине рада основни су предуслов 
задржавања постојећих и стицања нових клијената корисника услуга. Међутим, пошто 
службу чини тим специјалиста чија је просечна старост око 60 година због чега ће се за 
две до три године служба свести на само једног специјалисту медицине рада, 
неопходна је што хитнија кадровска попуна специјалистичким кадром. 

Служба за физикалну медицину и рехабилитацију – Отварањем огранка дома 
здравља у Миријеву дефицитарна је за физијатријским и терапеутским кадром. 
Такође, већи део опреме је застарео и не обнавља се, тако да се услуге не могу 
пружати у намењеном броју и динамици.  Поред тога, специјалисти службе због 
неадекватне сарадње са појединим лекарима из области педијатрије и опште 
медицине који се не придржавају стручно-методолошког упутства и протокола за 
упућивање пацијената према узрасту и индикацијама, непотребно се задржавају са 
пацијентима неодговарајућег узраста, а због лоше процене индикација често нису у 
ситуацији да благовремено решавају многе значајне проблеме, нарочито постуралне 
коштано-мишићног система у мале деце. 

Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику – Суочена је са проблемом 
природног одлива кадра и најављеним отказом једног лекара, тако да ће у планском 
периоду у августу 2015. године располагати са 2,5 специјалиста радиологије мање. 
Зато је годишњи план рада службе сачињен на основу мера извршења, а не према 
фактурисаној реализацији. Због недостатка адекватне опреме као и обученог кадра за 
скрининг карцином дојке, мамографија се не може планирати. 
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Клиничко-болнички центар „Звездара“ – Према Закону о здравственој заштити48, 
клиничко-болнички центар оснива град/општина, исто  као и домове здравља, апотеке 
и заводе. Према томе, оснивач Клиничко-болничког центра „Звездара“ (у даљем 
тексту: КБЦ   „Звездара“)  је  град   Београд,  а  сам   објекат  се  налази  на   територији  
Градске општине Звездара. Поред КБЦ-а „Звездара“, град  Београд је оснивач још три  
клиничко- болничка центра. 

КБЦ   „Звездара“  настао  је  1935. године  задужбином   београдског  трговца  Николе 
Спасића. Почевши са 100 постеља КБЦ „Звездара“ временом је ширио своје капацитете 
и проширивао делокруг рада. Од 1952. Године КБЦ  „Звездара“ постаје и наставна база 
Медицинског факултета,  а  касније  и  Стоматолошког факултета  и  Више   медицинске 
школе. 

Данас је КБЦ  „Звездара“ чине: 

• Клиника за интерне болести 
• Клиника за хирургију „Никола Спасић“ 
• Клиника за очне  болести „Проф. Др Иван  Станковић“ 
• Клиника за ухо, грло  и нос 
• Болница за гинекологију и акушерство 
• Болница за педијатрију 
• Болница за психијатрију 
• Служба за ургентну медицину са специјалистичком поликлиником 
• Службе заједничких медицинских послова 
• Служба за правне, економско-финансијке и техничке послове 

Градски завод за плућне болести и  туберколозу – У складу са Законом о здравственој 
заштити49, град  може да  оснује  завод  на  примарном  нивоу обављања здравствене 
делатности, а таквих завода у Београду, чији  је оснивач град,  постоји пет. 

Градски завод за плућне болести и туберколозу обавља специјалистичко-
консултативну делатност и пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и  
рехабилитационе услуте оболелим од туберколозе и других плућних болести50. 

Службе које функционишу у оквиру Градског завода за плућне болести и туберколозу: 

• Служба за специјалистичко-консултативну делатност 
• Служба за организацију и планирање 
• Служба  за    радиолошку,   лабораторијску,    функционалну   и    бронхолошку 

дијагностику 
• Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге  помоћне послове. 

Градски завод  за  плућне болести и  туберколозу има огранке у градским општинама 
Земун и Обреновац. 

Апотека „Београд“ – У складу са Законом о здравственој заштити51, град   оснива 
апотеку на  својој  територији,  тако   да  је  Скупштина  града Београда 27. Јануара 
1971. Године основала је Апотеку „Београд“ која данас покрива територију 17 

                                                      
48 „Сл.   Гласник Републике  Србије“  бр.107/05 
49 „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 107/05 
50 извор:  www.bolestipluca.org.rs  
51 „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 107/05 

http://www.bolestipluca.org.rs/
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београдских општина и мрежу од 124 апотекe, од којих 8 апотека функционише на 
територији општине Звездара. 

У области здравствене заштите, у предстојећем периоду значајнији акценат треба 
ставити на промоцију здравља, праћење, мерења, контроле ризика, едукацију, уз све 
наглашенију улогу  општинске управе. Уз адекватну промоцију стилова живота, 
едукацију и паралелан рад  на успостављању одговарајућих социјалних детерминанти 
(запошљавање, смањење сиромаштва…) и примену стратешких праваца и активности 
дефинисаних у Стратегији јавног здравља Републике Србије, квалитет живота и 
здравље грађана Звездаре у наредном периоду може бити у великој мери 
унапређено. 

2.3.1.6 Социјална заштита 

Према  Статуту града  Београда, град   оснива  установе социјалне  заштите и  прати и 
обезбеђује њихово функционисање. 

Установе социјалне заштите чији  је оснивач град  Београд су: 

• Градски центар за социјални рад у Београду 
• Центар за смештај и дневни боравак деце  и омладине ометене у развоју 
• Прихватилиште за одрасла  и стара лица 
• Прихватилиште са прихватним станицама Центар за заштиту одојчади, деце  и 

омладине 
• Прихватилиште са прихватном станицом Завода за васпитање деце  и омладине 
• Центар за социјално предузетништво 

За рад и функционисање ових центара надлежан је Секретаријат за социјалну заштиту. 
Осим горе наведених установа чији је оснивач град, на територији Београда 
функционишу и установе чији оснивач није град: 

• Градски завод  за геронтологију Београд 
• Геронтолошки центар 
• Прихватилиште за одрасла и стара лица 
• Центар за заштиту одојчади, деце  и омладине 
• Завод за васпитање деце  и омладине 
• Црвени крст  Београда 

Град Београд има обавезу обезбеђивања средстава за рад  и финансирање дела 
програма рада унутрашње организационе  јединице  у  оквиру Геронтолошког центра  
–  ПЈ  „Дневни центри и  клубови“, у оквиру које послује 22 клуба за  старија лица и  
обезбеђује се помоћ у кући – 13 клубова помоћи у кући на административном подручју 
града Београда. 

Градске општине у оквиру града Београда, у складу са Статутом, врше послове бриге и 
пружања  помоћи  лицима  која   су  у  суштини  у  неједнаком  положају  са   осталим 
грађанима, али  нема могућности оснивања установа социјалне заштите. 

Установе социјалне заштите на територији Градске општине Звездара: 

• Градски центар за социјални рад  – одељење Звездара 
• Црвени крст  Звездара. 
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На основу члана 40 и 44 Закона о социјалној заштити52, члана 32. Закона о локалној 
самоуправи53, Статута Градске општине Звездара , члан 14, став 28 и Стратегијe развоја 
социјалне заштите ГО Звездара 2011-2015, социјална заштита коју организује, 
реализује и финансира ГО Звездара обухвата пружање социјалних услуга, подршке и 
помоћи најугроженијим суграђанима  током целе године у складу са актуелним 
стратешким документима који дефинишу ову област:  

- Стратегија развоја социјалне заштите Градске општине Звездара 2011-2015 

o  (Стратешки циљ 1 – Успостављање интегративног приступа кроз координирану, 
интерактивну и континуирану сарадњу и транспарентност рада свих партнера у 
пружању постојећих као и креирању и пружању иновативних услуга социјалне 
заштите,  

o Стратешки циљ 3- Унапређење информисаности грађана и локалне јавности о 
значају и доступности система социјалне заштите,  

o Стратешки циљ 4-Унапређење и дефинисање сарадње локалне самоуправе са 
институцијама и организацијама социјалне заштите као и другим интегралним 
јавним системима као и организацијама цивилног друштва и стартешким 
приоритетима: 1. Побољшање социјалног положаја следећих циљних група: 
Деца и млади, старија лица, особе са инвалидитетом, незапослени, 
једнородитељске и породице са проблемима у функционисању, жртве насиља, 
интерно расељена и избегла лица, Роми и породице палијативних и 
психијатријских болесника и друге маргинализоване групе). 

Послови у области социјалне бриге и заштите обављају се кроз подстицање развојa 
различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са сметњама у развоју, као 
и са лицима која су у суштински неједнаком положају са осталим грађанима, кроз 
пружање помоћи организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-
хуманитарним организацијама на подручју Општине.  

Као део социјалне инфраструктуре, на основу решења председника општине основано 
је више комисија које се баве проблемима социјалне заштите на територији општине 
Звездара. То су: 

- Комисија за помоћ особама са инвалидитетом 
- Комисија за избегла и расељена лица 
- Комисија за родну равноправност 
- Комисија за превоз особа са инвалидитетом 

На територији општине Звездара функционише мрежа канцеларија чији  је оснивач ГО 
Звездара, а које брину о социјално угроженим и маргинализованим групама 
становништва, и то: 

- Канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом; Месна заједница 
“Булбулдер”, Димитрија Туцовића 83, тел. 7822-547; Радно време: понедељком, 
средом и петком од 10.00 до 14.00 часова 

                                                      
52  „Сл. Гласник РС“ бр. 24/11 
53 „Сл. Гласник РС“ бр. 129/07 
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- Канцеларија за бесплатне правне савете и психосоцијалну помоћ жртвама 
породичног насиља, Булевар краља Александра 77; Радно време: уторак од 
16.00 до 18.30 часова 

- Волонтерски сервис Звездаре; Булевар краља Александра 395, тел. 286 44 26; 
Радно време: уторком, средом и четвртком од 9 до 14 часова. 

Социјална заштита коју суфинансира ГО Звездара обухвата и подршку активностима 
социохуманитаних организација кроз реализацију конкурса за суфинансирање 
програма и пројеката у буџетској години. Сарадња ГО Звездара са цивилним сектором 
дефинисана је институтом јавног конкурса. У протеклом периоду суфинансирање су 
активности удружења грађана која имају капацитете и чији програми рада су 
фокусирани за бригу за посебно маргинализоване, рањиве и социјалано искључене 
категорије суграђана- старије, немоћне и особе са инвалидитетом, родитељи који су 
носиоци дуготрајне неге и бриге о деци и младима са инвалидитетом и деци и 
младима са сметњама у развоју, као и суграђани слабијег имовинског статуса, 
припадници ромске популације, избеглице, интерно расељена лица, мигранти. 

То су: Удружење за помоћ МНРО Звездаре, Друштво за спорт и рекреацију инвалида 
општине Звездара, Удружење војних пензионера Србије-општински одбор Звездаре, 
Шаховски клуб “Слобода”, Друштво за церебралну и дечију парализу Звездара, 
Удружење инвалида рада општине Звездара, Удружење “Наша деца”, Удружење за 
подршку особама ометеним у развоју “Наша кућа”, Удружење пензионера општине 
Звездара, Црвени крст Звездара, Удружење за очување културне баштине “Дах”, 
удружење “Уједињене звезде Звездаре”, Дечији ромски хуманитарни центар Влашки 
Роми, Удружење бораца НОР-а 1941-1945, Удружење ратних војних инвалида Звездаре 
и удружење “Отворено срце”. 

У реализацији активности у области социјалне заштите, Одељење за друштвене 
делатности континуирано сарађује са Градским центром за социјални рад – Одељење 
Звездара, Секретаријатом за социјалну заштиту, Секретаријатом за привреду, 
Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Националним 
саветом ромске националне мањине, Националном службом запошљавања – 
Филијалом Звездара, Домом здравља Звездара, Комесаријатом за избеглице и 
мигранте и другим државним органима, са организацијама цивилног друштва и  
приватним сектором. 

2.3.1.6.1 Унапређење положаја Рома 

Према званичном попису становништва из 2011. године на територији општине 
Звездара евидентирано је укупно 1.644 Рома, од тог броја 847 су мушкарци и 797 жене. 
У току 2013. године спроведен је интерни попис Рома на територији ГО Звездаре за 
потребе рада Координационог центра. Том приликом пописано је 1.437 грађана, 
односно  472 породица. 

Почетком 2014. године Општина је са ОЕБС мисијом у Србији потписала Меморандум о 
сарадњи на реализацији пројекта “Техничка подршка за инклузију Рома“. За потребе 
пројекта, Одлуком Скупштине Градске општине Звездара 5. марта је формиран 
Мобилни тим за инклузију Рома, који чине координатор за питања националних 
мањина, здравствени медијатор, педагошки асистент, представник Градског Центра за 
социјални рад и надлежне филијале Националне службе за запошљавање.  
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Актуелан је стратешки документ „Акциони план за унапређење положаја Рома на 
територији општине Звездара за период 2015 – 2020“ који је Скупштина усвојила у 
децембру 2014. године и који дефинише социјалну заштиту ромске популације. У фази 
припреме овог документа реализована је анкета и фокус група са представницима сва 
четири насеља на Звездари (Босутска улица, Орловско и насеља у Малом  и Великом 
Мокром Лугу) у којима је доминантно ромско становништво. Резултати анкете и фокус 
група су употребљени за мапирање приоритетних проблема Рома на Звездари. 

2.3.1.6.2 Повереништво за избегла и расељена лица 

У Градској Општини Звездара, према прелиминарним резултатима пописа 
Комесаријата за избеглице и миграције, који је спроведен 2010. године, живи 1.631 
избеглих и 4.887 интерно расељених лица.  У овом тренутку не постоје тачни подаци о 
броју повратника на територију ГО Звездара. Имајући у виду број људи који се 
третитају као избеглице и интерно расељена лица, недовољан степен интеграције ове 
групације, као и услове у којима живе, Градска општина Звездара је изразила 
спремност да учествује у решавању њихових потреба и проблема према својим 
могућностима. Повереништво је све активности, програме и пројекте,реализовало у 
року и у координацији са Комесаријатом за избеглице и миграције.  

На активној евиденцији повереника ГО Звездара има око 700 лица са статусом 
избеглих и интерно расељених лица. 

Активан је пројекат ЕУ „Ка бољој интеграцији избеглица и интерно расељених лица на 
територији општине Звездара“ који се односи на унапређење услова становања ове 
популације кроз добијање пакета грађевинског материјала – од пријављених 27 
породица, 19 је добило ову врсту помоћи, док су још три породице добиле пакете 
материјала из средстава Комесаријата за избеглице и миграције (пројекат започео 
2013., а завршен је у 2014. години). 

Друга активност овог Пројекта се односила на економско оснаживање избеглих и 
интерно расељених лица са територије општине кроз обуку корисника како да покрену 
сопствени бизнис, како да покрену и реализују пројекте, уз подршку домаћих и страних 
донатора.  

Анализа стања и потреба је показала да су највећи проблеми ове популације: 
нерешено стамбено питање, висок степен незапослености и сиромаштва, недовољни и 
неодговарајући социјално материјални подстицаји за интеграцију избеглица, 
непоседовање потребних личних докумената. Проблеми у свакодневном животу су и 
недовољна информисаност ове популације као и недовољна доступност здраствених 
услуга за поједине избеглице и интерно расељена лица због недефинисаног статуса и 
непостојања документације. 

2.3.1.6.3 Волонтерски сервис Звездаре 

Волонтерски сервис Звездаре ради од 2011. године и има за циљ да утиче на 
унапређење квалитета свакодневног живота грађана Звездаре кроз ангажовање 
волонтера који су спремни и едуковани да својим услугама и кроз организовање 
различитих програма и акција, помогну суграђанима који имају проблем у 
свакодневном функционисању, а не могу да се ослоне на помоћ породице или 



 

88 

 

сродника. Волонтери пружају услуге: у кућним условима, у просторијама Сервиса и 
другим просторима  и путем телефона.  

На евиденцији сервиса у 2014. години је било 60 волонтера. Услуге је користило преко 
300 корисника, од тог броја  57 лица у кућним условима. Реализовано је укупно 6.453 
волонтерских сати, 2.680 социјалних услуга, од тога 2.139 у кућним условима и 504 у 
просторијама сервиса и другим просторима. 

У јулу 2014. године  је потписан Споразум о сарадњи Градске општине Звездара и 
Филозофског факултета Београдског универзитета. Сарадња ће се одвијати кроз 
активности и програме као што су: eдукација грађана, eдукација волонтера/-ки у циљу 
оснаживања у волонтерским активностима, васпитно-образовни рад са децом и 
младима, инструктивни рад са запосленима у образовању, учешће у организацији и 
реализацији заједничких истраживачких пројеката, стручних семинара и скупова и 
других активности од заједничког интереса. 

У Волонтерском сервису су одржане 3 едукације фокусиране на проблеме социјално 
невидљивих категорија суграђана и њихових породица, и то: „Изгубљено сећање“ са 
циљем покретања успостављања мреже услуга невидљивим пацијентима оболелим 
од деменције и Алцхајмерове болести, „Примарне потребе и оптимална 
психосоцијална подршка старијим и особама са инвалидитетом“ за представнике 
установа и удружења грађана и “Препознавање првих знакова деменције, могућности 
за превенцију и лечење”. Едукације су намењене волонтерима, професионалцима и 
грађанима.  

2.3.1.6.4 Истраживања социјалних потреба на Звездари  

Реализована су 2 истраживања чији су резултати у директнј су корелацији са 
креирањем непосредне социјалне заштите и социјалне политике општине Звездара у 
нареном периоду. Резултати ће бити примењени у креирању  програма помоћи, 
подршке родитељима носиоцима бриге за ову децу и активације најстаријих суграђана 
у области међугенерацијске сарадње са циљем превенирања и/или превазилажења 
социјалне искључености старијих особа на Звездари и на територији Београда.То су: 

1) „Оптималне услуге и модели помоћи и подршке родитељима болесне и деце 
ометене у развоју и са нвалидитетом на општини Звездара“ у 2013. и 

2) „Сениорски активизам у Београду – потребе и могућности“ у  2014. години.  

2.3.1.6.5 Градски центар за социјални рад – Одељење Звездара 

Градски центар  за  социјални  рад   (ГЦСР)   основан  је  одлуком  Скупштине  града  12. 
децембра 1991. године,  са  циљем  вршења социјалне и породично-правне заштите 
грађана Београда, који функционише 17 општинских центара. Осим општинских 
центара,  ГЦРС   има и  два  посебна  одељења: Саветовалиште  за  брак и  породицу и 
Одељење    за    аналитичко-истраживачки    рад.      

До   оснивања  ГЦСР,   ову   друштвену  улогу   су,  као   самосталне  установе,  
обављали општински центри за социјални рад  који су оснивани раније. 

Центар за социјални рад  Градске општине Звездара основан је још 1956. године, а 
данас функционише као општинско одељење ГЦСР-а (у даљем тексту:  Центар).  Центар 
има 38 запослених лица, од  чега  32 запослена  лица има ВСС. 
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На евиденцији општинског одељења Градског центра за социјални рад Звездара у току 
2013. године је било 9.562 корисника социјалне и породично-правне заштите, што 
чини око 6% укупне популације општине.54 У односу на претходну годину, број 
корисника је повећан за 4,9%. Према нормама које уређују начин евиденције у области 
социјалне и породично-правне заштите, узраст је један од основних критеријума за 
разврставање корисника. На бази тог класификационог принципа диференцирају се 
четири основне групације: деца, млади, одрасли и старији корисници.  

Taбела 24. Корисници Центра за социјални рад у 2013. години на територији ГО 
Звездара по старости и полу 

Корисници по узрасту 

Број корисника на активној 
евиденцији у току извештајног 

периода (01.01.2013-31.12.2013.) 

Број корисника на активној 
евиденцији 31.12.2013. 

м ж Укупно м ж Укупно 

Деца (0-17) 1.296 1.197 2.493 955 882 1.837 

Млади (18-25) 382 407 789 281 300 581 

Одрасли (26-64) 2.193 2.541 4.734 1.582 1.833 3.415 

Старији (65 и више) 459 1.087 1.546 372 840 1.212 

Укупно 4.330 5.232 9.562 3.190 3.855 7.045 

Извор: Извештај о раду у 2013. години Градског центра за социјални рад у Београду- 
Одељење Звездара, Одељење за аналитичко истраживачки рад 

Taбела 25. Корисници Центра за социјални рад по старосним групама – индекс 
кретања 2013/2012.  

Корисници по узрасту 2012. 2013. 
Индекс  

2013/2012. 

Деца         (0-17) 2.467 2.493 101,0 

Млади       (18-25) 741 789 106,4 

Одрасли   (26-64) 4.402 4.734 107,5 

Старији      (65 и више) 1.500 1.546 103,0 

Укупно 9.110 9.562 104,9 

Извор: Извештај о раду у 2013. години Градског центра за социјални рад у Београду- 
Одељење Звездара, Одељење за аналитичко истраживачки рад 

Индекс кретања показује да је у извештајној години највеће повећање забележено у 
старосној групи одраслих. До најмањег пораста дошло је у групацији деце. 

Taбела 26. Кретање корисника (флуктуација корисника) Центра за социјални рад у 
2013. години 

Старосне групе Пренети 
Новоевиден-

тирани 
Реактиви-

рани 
Укупно 

Стављени 
у пасиву 

                                                      

54 Проценат корисника становништва Звездаре односи се на укупан број становника према послењем 
званичном податку (151.808)  
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Старосне групе Пренети 
Новоевиден-

тирани 
Реактиви-

рани 
Укупно 

Стављени 
у пасиву 

Деца (0-17) 1.741 616 136 2493 656 

Млади (18-25) 523 202 64 789 208 

Одрасли (26-64) 2.952 1.524 258 4.734 1.319 

Старији (65 +) 1.214 248 84 1.546 334 

У К У П Н О  6.430 2.590 542 9.562 2.517 

Извор: Извештај о раду у 2013. години Градског центра за социјални рад у Београду- 
Одељење Звездара, Одељење за аналитичко истраживачки рад 

У складу са бројчаном заступљеношћу појединих група у укупном броју корисника, 
очекиван је и број новоевидентираних, тако да је тај број највећи у групацији одраслих 
лица (58,8%). Такође, није занемарљив број деце која су као нови корисници ушли у 
систем социјалне заштите, а ако се посматра однос новоевидентиране деце према 
њиховом броју током извештајне године (24,7%), види се да их је нешто мање од 
одраслих/нових корисника (34,6%) у укупном броју.  Више од четвртине корисника 
током године излази из система социјалне заштите(26,3%), али више од половине 
корисника (67,2%) наставило је да користи услуге Центра и права из области социјалне 
заштите, док  је 5,6% корисника реактивирано, односно, враћено у систем.  

2.3.1.6.6 Црвени крст Звездаре 

Црвени крст Звездаре је једна од 17 локалних организација Црвеног крста Београда. 
Налази се у Јагићевој улици бр. 5, има двоје запослених лица и броји преко 2.000 
чланова. 

Црвени крст Звездаре је значајан социјални партнер општинске управе у ванредним, 
кризним и ситуацијама где је потребна већа хуманитарна помоћ појединцима и 
породицама које се нађу у изненадним и ванредним животним околностима. 
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2.3.2 SWOT анализа – друштвени развој  

SWOT анализом идентификоване су следеће интерне карактеристике ГО Звездара (као 
предности, односно слабости) и екстерни фактори који утичу на развој Градске 
општине (шансе и претње) у погледу друштвеног развоја: 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Образовање и васпитање 

 добра кадровска структура 

 перманентно стручно усавршавање 
запослених 

 посвећеност раду од стране 
запослених 

 укљученост школа у пројекте (школа 
без насиља, оснаживање породице, 
вештина за адолесценцију) 

 започет процес инклузије 

 успостављена сарадња са родитељима 

 мрежа образовних институција (14 
основних школа, 7 средњих стручних, 2 
гимназије, 3 високошколске установе) 

 Предшколска установа „Звездара“ са 
26 вртића и 2 депаданса 

 програмска оријентација вртића се 
пажљиво планира и сваки од вртића 
има свој специфичан програмски 
профил  

 објекти предшколског образовања су у 
релативно добром стању  

 2 дома за ученике и 3 студентска дома 

 ОШ «Бошко Буха» - се бави 
образовањем и васпитањем деце са 
сметњама у развоју 

 школски објекти у којима се реализује 
програм основног образовања се 
налазе у задовољавајућем стању  

 у већини школа постоји видео надзор 

 школска дворишта су углавном 
ограђена 

 основне школе редовно одржавају 
систем противпожарне заштите, 
громобранске инсталације се редовно 
одржавају и проверавају  

 школе имају тимове за заштиту 
ученика од насиља и посебне 
програме у овој области које реализују 

 основне школе имају дефинисане 

 недостатак механизама за мотивацију 
наставника за стручно усавршавање 

 недовољно умрежавање на локалном 
нивоу 

 недовољна размена добре праксе на 
регионалном нивоу 

 делимична опремљеност школа 

 недовољни капацитети за обухват 
деце предшколског узраста 

 не излази се у сусрет реалним 
потребама родитеља (незаступљеност 
полудневног боравка) 

 недовољна подршка инклузији у 
односу на потребе 

 недовољан број укључених корисника 
у пројекте 

 недовољна сарадња са родитељима 

 недовољна обученост за управљање 
пројектима 

 недостатак иницијалних средстава за 
покретање пројеката 

 безбедност школских објеката, терена 
и дворишта није на највишем нивоу 
(објекти неких школа су у лошем 
стању, видео надзор у основним 
школама је потребно осавременити и 
надградити, потребна замена и 
интервенција на неким оградама 
основних школа...) 

 недостатак средстава за потпуно 
текуће и инвестиционо одржавање 

 три школе нису прикључене на 
централни даљински систем грејања  

 школе које имају велике зелене 
површине имају проблем са 
одржавањем стабала (уклањање сувих 
грана и стабала) 

 у неким основним школама нема 
довољно ормара за прву помоћ 
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СНАГЕ СЛАБОСТИ 

процедуре у вези са реализацијом 
наставних садржаја изван школске 
зграде 

 организују се програми за децу и 
младе које омогућавају младима 
учешће на даљим нивоима такмичења 
у области књижевног, ликовног и 
драмског стваралаштва, у рецитовању 
и дечијим музичким свечаности од 
стране НВО 

 

Социјална и здравствена заштита 

 искуство запослених 

 развијена мрежа здравствених 
установа 

 развијена инфраструктура општине за 
социјалну заштиту (Одсек за социјалну 
заштиту, Волонтерски сервис Звездара, 
Канцеларија за правну и 
психосоцијалну помоћ жртвама 
насиља у породици, Канцеларија за 
особе са инвалидитетом) 

 установе социјалне заштите на 
територији ГО Звездара: Градски 
центар за социјални рад  – Општинско 
одељење Звездара и Црвени крст  
Звездара 

 довољан број квалитетних 
здравствених и социјалних програма 

 ентузијазам запослених 

 развијена сарадња јавног, приватног и 
цивилног сектора (институт јавног 
конкурса) 

 развијен цивилни сектор (НВО) 

 помоћ рањивим групама: особе са 
инвалидитетом, Роми (мобилни тим за 
унапређење живота Рома…) 

 успешна реализација пројекта „кухиње 
на точковима“ 

 искуство у реализацији пројеката за 
интеграцију избеглих и расељених 
лица у заједницу (ЕУ и ОЕБС 
финансирали) 

 резултати реализованих истраживања 
за креирање непосредне социјалне 

 недовољан број професионалаца и 
неадекватна професионална структура 

 недостатак акција и образовних 
материјала (здрави стилови живота, 
заштита репродуктивног здравља, 
проблеми у породици) 

 недовољно развијена свест код 
грађана о потреби превенције – 
прегледа и едукације 

 недостатак помоћи и подршке 
породицама са више деце 

 непостојање промоције породичног 
живота, брака и наталитета 

 непостојање базе и размене 
информација о постојећим активним и 
планираним програмима/пројектима 

 нејасно дефинисане међусекторске 
процедуре 

 непостојање капацитета за 
збрињавање старијих лица- 
недостатак места у домовима и више 
сервисних услуга у кућним условима 
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СНАГЕ СЛАБОСТИ 

заштите и социјалне политике  

 формирани Савет за интегралну 
социјалну заштиту и Савет за здравље 
ГО Звездара 

Култура 

 постојање великог броја установа 
културе (Установа културе „Вук 
Караџић“, „Звездара театар“, „Пан 
театар“, Библиотека „Вук Караџић“ 
Звездара) на територији ГО Звездара 

 удружења грађана која промовишу 
културне садржаје (у оквиру којих су и 
културно-уметничка друштва) 

 образовно-васпитне установе на 
територији ГО Звездара (предшколска 
установа, основне и средње школе) 

 концертна сала у Основној музичкој 
школи „Владимир Ђорђевић“ 

 постојање објеката културно-
споменичке баштине  

 Спортски центар „Олимп – Звездара“ 
са изграђеним амфитеатром и 
програмима у области културе током 
лета  

 бројне  културне манифестације 
(Звездаријада, Позориште 
звездариште…) 

 простори месних заједница 
(мултифункционалне сале у МЗ Липов 
лад, МЗ Старо Миријево) 

 недовољно популарисање објеката 
културно-споменичке баштине  

 недостатак правог галеријског 
простора 

 недостатак  програма културе у 
насељима Мали Мокри Луг, Велики 
Мокри Луг и Миријеву 

 непостојање стратешког и пројектног 
планирања у области културе 

 недовољна подршка културно-
уметничком стваралаштву и развоју 
аматеризма 

 недовољна културна понуда 

 нeдостатак евалуације постојећих 
манифестација 

 неадекватна промоција фестивала 

 недовољно развијена сарадња 
установа културе и других установа, 
удружења и појединаца 

 недовољно разрађени механизми 
неговања постојеће публике 

 недовољна  заступљеност припадника 
маргинализиованих група у културном 
животу 

 недовољна искоришћеност 
туристичких потенцијала у  општини 

Развој спорта и омладине 

 дефинисане процедуре (уређена 
документација) 

 релативно велики број спортских 
удружења (215 активних спортских 
удружења, 16 гранских спортских 
савеза, 5 спортских друштава, 3 
територијална спортска савеза и 3 
друга удружења) 

 ЈП Спортски центар «Олимп – 
Звездара» 

 16 фискултурних сала  и 45 јаваних 
отворених терена 

 недостатак одговарајућих база 
података (спортских објеката, 
спортских организација, спортских 
стручњака, спортиста) 

 неефикасност територијалног 
спортског савеза 

 недовољан број бесплатних или 
субвенционисаних рекреативних 
програма за све узрасте 

 недовољан број спортских објеката 
(отворених и затворених) 

 недовољна организациона повезаност 
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СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 јавни отворени терени 

 Звездарска шума, Баба Велкина шума 

 људски ресурси – наставни кадар, 
стручни сарадници – професори 
физичке културе  

 канцеларија за особе са 
инвалидитетом, спортско друштво 
особа са инвалидитетом, разрађени 
програми 

 заступљеност различитих спортова 

 спортска такмичења и манифестације 

 Канцеларија за младе  

 Локални акциони план за младе 2011-
2015. 

спортских стручњака 

 неразвијене вештине пројектног 
менаџмента (професора физичке 
културе, спортских организација) 

 недовољно спортских манифестација 
од значаја за Звездару, Београд и 
Србију 

 нејасни критеријуми избора клубова 
за коришћење термина у 
фискултурним салама 

 недостатак уређених шеталишта, 
пешачких стаза, стаза за вожњу 
бицикла, ролера... 

 смањена безбедност у Звездарској 
шуми (нерашчишћене стазе, 
напуштени пси...) 

 недостатак стручне подршке 
рекреативцима који желе самостално 
да се баве физичким вежбањем 

 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 надлежности општине (Статут града 
Београда, Статут ГО Звездара, закони) 

 јавни позиви – буџет Града, Републике 
и ресорних министарстава 

 фондови ЕУ и други донатори 

 примери добре праксе у другим 
земљама 

 постојање значајних институција на 
нивоу града 

 подршка локалне заједнице 

 Одлука о подизању и одржавању 
споменика и скулптуралних дела на 
територији града Београда55  

 Стратегија развоја спорта Републике 
Србије 2014-2018. 

 препознат значај школског спорта на 
нивоу државе и града 

 препознат значај спорта у друштву (од 
родитеља…) 

 

 недовољне надлежности градске 
општине 

 ограничен општински буџет 

 спорост у процесу децентрализације 

 синдром сагоревања код запослених 

 низак животни стандард грађана 

 непостојање служби за праћење и 
евалуацију на свим нивоима 

 недовољна умреженост институција 
кроз формализоване процедуре 
(хоризонтална и вертикална) 

 немогућност да ГО инвестиционо 
одржава предшколску установу и 
средње школе 

 ГО нема надлежности када је реч о 
високошколском образовању 

 ГО нема надлежности из области 
здравствене заштите  

 недостатак капацитета система за 
пружање социјалних и здравствених 

                                                      
55 „Сл.лист града Београда“ бр. 3/2000 и 19/2014 
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ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 

 

 

услуга 

 непостојање социјалне карте грађана 

 недовољна сарадња са градском 
управом по питању здравствених и 
социјалних услуга 

 губитак надлежности над Установом 
културе „Вук Караџић“ 

 непостојање навике за конзумирањем 
културних садржаја код грађана 

 преплитање ингеренција два 
министарства (образовање и спорт) 

 неповерење спортских радника и 
спортских организација 

Социјална и здравствена заштита 

На основу спроведене ситуационе и SWOT анализе може се констатовати да су главне 
предности на којима треба „градити“ Стратешки план развоја ГО Звездара по питању 
социјалне и здравствене заштите: 

 искуство запослених 

 развијена инфраструктура општине за социјалну заштиту (Одсек за социјалну 
заштиту, Волонтерски сервис Звездара, Канцеларија за правну и психосоцијалну 
помоћ жртвама насиља у породици, Канцеларија за особе са инвалидитетом) 

 развијена сарадња јавног, приватног и цивилног сектора (институт јавног 
конкурса) 

 развијен цивилни сектор (НВО) 

 помоћ рањивим групама: особе са инвалидитетом, Роми (мобилни тим за 
унапређење живота Рома…)  

 искуство кроз успешну реализацију различитих пројеката 

Највеће шансе за развој ГО Звездара огледају се у: 

 надлежности општине дефинисане Статутом града Београда: помагање развоја 
различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним 
потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са 
осталим грађанима; подстицање активности и пружање помоћи организацијама 
особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама на 
свом подручју;  старање о остваривању, заштити и унапређењу људских права и 
индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и 
етничких група; 

 јавни позиви – буџет Града, Републике и ресорних министарстава 

 фондови ЕУ и други донатори  

 примери добре праксе у другим земљама (сарадња са различитим 
институцијама из иностранства) 

 постојање значајних институција на нивоу града 
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Истовремено, у поступку развоја ГО Звездара јављају се недостаци и претње, чије је 
утицаје потребно минимизирати. Као главни недостаци издвајају се: 

 непостојање социјалне карте грађана 

 недостатак акција и образовних материјала (здрави стилови живота, заштита 
репродуктивног здравља, проблеми у породици) 

 недостатак помоћи и подршке породицама са више деце 

 непостојање промоције породичног живота, брака и наталитета 

 непостојање базе и размене информација о постојећим активним и 
планираним програмима/пројектима 

 нејасно дефинисане међусекторске процедуре 

Основне претње развоју ГО Звездара огледају се у: 

 ограничен општински буџет 

 низак животни стандард грађана 

 недовољна умреженост институција кроз формализоване процедуре 
(хоризонтална и вертикална) 

 ГО нема надлежности из области здравствене заштите. 

На основу природе и распрострањености идентификованих позитивних и негативних 
елемената интерног и екстерног окружења, препоручује се да приоритетна, критична 
питања којима треба да се бави Стратешки план развоја ГО Звездара, по питању 
социјалне и здравствене заштите буду следећа: 

 Промовисање здравих стилова живота (спорт, исхрана, брига о здрављу, борба 
против употребе психо-активних супстанци, породични живот…), нарочито код 
школске деце кроз различите програме (нпр.иницијативе за допуну школских 
програма грађанског васпитања и веронауке…); 

 Стварање бољих услова за пружање услуга социјалне заштите од стране ГО 
Звездара (израда процене социјалне карте грађана, развој социјалног 
менаџмента, утврђивање базе постојећих активних програма на територији  
Општинe, подршка развоју социјалног предузетништва…) и унапређење 
сарадње са социјалним партнерима (израда споразума о сарадњи ГО Звездара 
са са свим значајним социјалним партнерима…); 

 Побољшање социјалног положаја следећих циљних група:  
o деца и млади,  
o старија лица, 
o жене,  
o особе са инвалидитетом,  
o незапослени,  
o једнородитељске и породице са проблемима у функционисању, 

породице палијативних и психијатријских болесника, породице са више 
деце  (нпр.оснивање Канцеларије за помоћ породици),  

o жртве насиља,  
o интерно расељена и избегла лица,  
o Роми (оснивање Канцеларије за помоћ Ромима) 
o труднице и породиље 
o друге групе; 



 

97 

 

Образовање и васпитање 

На основу спроведене ситуационе и SWOT анализе може се констатовати да су главне 
предности на којима треба „градити“ Стратешки план развоја ГО Звездара по питању 
образовања и васпитања: 

 добра кадровска структура 

 перманентно стручно усавршавање запослених 

 посвећеност раду од стране запослених 

 укљученост школа у пројекте (школа без насиља, оснаживање породице, 
вештина за адолесценцију) 

 започет процес инклузије 

 успостављена сарадња са родитељима 

 мрежа образовних институција (14 основних школа, 7 средњих стручних, 2 
гимназије, 3 високошколске установе) 

Највеће шансе за развој ГО Звездара огледају се у: 

 надлежности општине (које су дефинисане Статутом града Београда и 
законима) 

 јавни позиви – буџет Града, Републике и ресорних министарстава 

 фондови ЕУ и други донатори 

 примери добре праксе у другим земљама 

 постојање значајних институција на нивоу града 

Истовремено, у поступку развоја ГО Звездара јављају се недостаци и претње, чије је 
утицаје потребно минимизирати. Као главни недостаци издвајају се: 

 недовољно умрежавање на локалном нивоу 

 недовољна размена добре праксе на регионалном нивоу 

 делимична опремљеност школа (недостају рачунари и информатичка опрема, 
опрема у лабораторијама и специјализованим кабинетима, а справе и 
реквизити у фискултурним салама су за замену) 

 не излази се у сусрет реалним потребама родитеља (незаступљеност 
полудневног боравка) 

 недовољна подршка инклузији у односу на потребе 

 недовољна обученост за управљање пројектима 

 недостатак иницијалних средстава за покретање пројеката 

 безбедност школских објеката, терена и дворишта није на највишем нивоу 
(објекти неких школа су у лошем стању, видео надзор у основним школама је 
потребно осавременити и надградити, потребна замена и интервенција на 
неким оградама основних школа...) 

Основне претње развоју ГО Звездара огледају се у: 

 недовољне надлежности градске општине – немогућност да ГО инвестиционо 
одржава предшколску установу и средње школе 

 ограничен општински буџет 

 недовољна умреженост институција (хоризонтална и вертикална) 
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На основу природе и распрострањености идентификованих позитивних и негативних 
елемената интерног и екстерног окружења, препоручује се да приоритетна, критична 
питања којима треба да се бави Стратешки план развоја ГО Звездара, по питању 
образовања и васпитања буду следећа: 

 Унапређење наставе побољшањем опремљености школа, квалитета рада и 
задовољавањем стварних потреба родитеља и деце  

 Повећање безбедности школских објеката, терена и дворишта и саобраћаја у 
близини основних школа 

 Подизање нивоа опремљености и безбедности, увођење додатних услуга у 
функцији инклузије 

  Умрежавање на локалном и регионалном нивоу у циљу реализације 
заједничких пројеката 

Развој спорта и омладина 

На основу спроведене ситуационе и SWOT анализе може се констатовати да су главне 
предности на којима треба „градити“ Стратешки план развоја ГО Звездара по питању 
спорта и младих: 

 релативно велики број спортских удружења (клубови, спортски савези, спортска 
друштва, територијални спортски савези) 

 ЈП Спортски центар «Олимп – Звездара» 

 фискултурне сале и отворени терени у школама 

 јавни отворени терени 

 Звездарска шума, Баба Велкина шума 

Највеће шансе за развој ГО Звездара огледају се у: 

 надлежности општине (Статут града Београда, Статут ГО Звездара, закони) 

 јавни позиви – буџет Града, Републике и ресорних министарстава 

 фондови ЕУ и други донатори 

 примери добре праксе у другим земљама 

 подршка локалне заједнице (родитеља, младих) 

 Стратегија развоја спорта Републике Србије 2014-2018. 

 препознат значај школског спорта на нивоу државе и града 

 препознат значај спорта у друштву (од родитеља…) 

Истовремено, у поступку развоја ГО Звездара јављају се недостаци и претње, чије је 
утицаје потребно минимизирати. Као главни недостаци издвајају се: 

 недостатак одговарајућих база података (спортских објеката, спортских 
организација, спортских стручњака, спортиста) 

 неефикасност територијалног спортског савеза 

 недовољан број бесплатних или субвенционисаних рекреативних програма за 
све узрасте 

 недовољан број спортских објеката (отворених и затворених) 

 недостатак уређених шеталишта, пешачких стаза, стаза за вожњу бицикла, 
ролера... 



 

99 

 

 недостатак стручне подршке рекреативцима који желе самостално да се баве 
физичким вежбањем 

Основне претње развоју ГО Звездара огледају се у: 

 ограничен општински буџет 

 преплитање ингеренција два министарства (образовање и спорт) 

 неповерење спортских радника и спортских организација 

На основу природе и распрострањености идентификованих позитивних и негативних 
елемената интерног и екстерног окружења, препоручује се да приоритетна, критична 
питања којима треба да се бави Стратешки план развоја ГО Звездара, по питању спорта 
и омладине буду следећа: 

 Повећање обухвата грађана рекреативним спортом (повећањем броја 
бесплатних или субвенционисаних рекреативних програма, повећањем броја 
манифестација...) 

 Унапређење школског спорта 

 Унапређење стања постојеће спортске инфраструктуре 

 Унапређење рада Спортског савеза Звездаре 

 Креирање и одржавање база података спортских објеката, спортских 
организација, спортских стручњака и спортиста 

Култура 

На основу спроведене ситуационе и SWOT анализе може се констатовати да су главне 
предности на којима треба „градити“ Стратешки план развоја ГО Звездара по питању 
културе: 

 Развијена културна инфраструктура (установе културе, удружења грађана, 
образовно-васпитне установе) на територији ГО Звездара  

 Постојање објеката културно-споменичке баштине 

 Бројне културне манифестације 

 Постојање других (алтернативних) простора који се могу користити за културне 
садржаје  

Највеће шансе за развој ГО Звездара огледају се у: 

 Коришћењу надлежности које су дефинисане Статутом града Београда, а које се 
односе на: подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и 
аматеризма на свом подручју, као и обезбеђивање услова за одржавање 
културних манифестација од значаја за градску општину.  

 Коришћење надлежности која је на ГО Звездара пренета од стране града 
Београда, а која се односи на одржавање споменика, спомен-плоча и 
скулптуралних дела на подручју општине, у складу са Одлуком о подизању и 
одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Београда56  

                                                      
56 „Сл.лист града Београда“ бр. 3/2000 и 19/2014 
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Истовремено, у поступку развоја ГО Звездара јављају се недостаци и претње, чије је 
утицаје потребно минимизирати. Као главни недостаци издвајају се: 

 недовољно популарисање објеката културно-споменичке баштине  

 недостатак  програма културе у насељима Мали Мокри Луг, Велики Мокри Луг и 
Миријеву 

 недовољна  заступљеност припадника маргинализиованих група у културном 
животу 

 недовољна подршка културно-уметничком стваралаштву и развоју аматеризма 

 нeдостатак евалуације постојећих манифестација и њихова неадекватна 
промоција  

Основне претње развоју ГО Звездара огледају се у: 

 Ограничен општински буџет – недовољна издвајања за културу 

 Губитак надлежности над Установом културе „Вук Караџић“, тако да ГО 
Звездара ГО Звездара нема утицаја на креирање програма Установе културе 
„Вук Караџић“ 

На основу природе и распрострањености идентификованих позитивних и негативних 
елемената интерног и екстерног окружења, препоручује се да приоритетна, критична 
питања којима треба да се бави Стратешки план развоја ГО Звездара, по питању 
културе буду следећа: 

 Повећање доступности културних садржаја грађанима, нарочито  у насељима 
Мали Мокри Луг, Велики Мокри Луг и Миријево, као и за припаднике 
маргинализиованих група (деце, младих, старијих, особа са инвалидитетом 
сметњама,  етничких заједница) 

 Подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма  

 Унапређење услова за одржавање културних манифестација 

 Неговање културног наслеђа 

 Развој и подршка едукативним програмима у области културе 
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2.4 Животна средина, просторно уређење и инфраструктура 

2.4.1 Опис тренутне ситуације 

2.4.1.1 Увод 

Проблематика заштите животне средине и подизања еколошке свести данас се, више 
него икад, нашла у центру пажње људског рода. Човечанство је постало свесно 
девастирајућег утицаја који има на природу и окружење од којег безусловно зависи. 
Управо из тих разлога питање заштите животне средине добија значајно место у 
стратешком планирању, како на националном нивоу тако и на нивоу локалних 
самоуправа57, а једно од основних постулата еколошки свесног и одговорног 
понашања гласи: “Мисли глобално, делуј локално”. 

У овом документу акценат је стављен на анализу постојећег стања и препознавање 
најизраженијих проблема, на анализу закона и стратешких докумената вишег реда и 
дефинисање мера за превазилажење проблема и развој Градске општине Звездара 
као здраве животне средине одговорних појединаца. 

Појам “животна средина” се односи на скуп природних и створених вредности чији 
сложени међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот, док 
појам “заштите животне средине” обухвата све активности које су подобне за 
спречавање утицаја који могу оштетити животну средину, потпуно уклањање већ 
насталих штета или њихово ублажавање на прихватљиву меру. Такође, заштита 
животне средине подразумева и: 
 

• свеукупно очување високог квалитета животне средине  
 

• очување природних екосистема  
 

• рационално коришћење природних ресурса и енергије  

Појам „одрживог развоја“ је нераскидиво везан за концепт заштите животне средине. 
Појам „одрживог развоја“ је дефинисан као интегрални економски, технолошки, 
социјални и културни развој усклађен са потребама заштите и унапређивања животне 
средине а који омогућава садашњим и будућим генерацијама задовољење њихових 
потреба и побољшање квалитета живота. Одрживи развој је постављен пред сваку 
општину и град у Републици Србији и управо се стратешким планирањем тај циљ и 
постиже. Одрживи развој мора бити доминантна одредница у свим стратешким 
плановима развоја. 

Суштину концепта одрживог развоја чини интеракција развоја и животне средине и 
међусобна условљеност и комплементарност развојне политике и политике заштите 
животне средине које уважавају законитости еколошких система. 

Принцип одрживог развоја подразумева испуњавање следећих захтева: 

 еколошки захтеви (коришћење обновљивих извора дозвољено је само у 
границама њихове обновљивости, а коришћење необновљивих (нпр. Фосилних 

                                                      
57 Национална стратегија управљања отпадом; Закон о управљању отпадом; Закон о заштити животне 
средине; Општа студија отпадних вода Србије; Закон о заштити ваздуха; Упитници попуњени од стране 
општинске управе 
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енергената) не сме бити брже од изналажења алтернативних решења)  

 социолошки захтеви (осигурање бољих социјалних услова свим слојевима и 
групама, као што су на пример: побољшање услова становања, здравствена 
заштита, школовање)  

 економски захтеви (задовољавање потреба све већег броја становништва утиче 
и на константни економски развој, а приходи и расходи јавних финансија морају 
у дугорочном смислу бити у равнотежи)  

Интеграцијом ових захтева је могуће на било ком нивоу комбиновати краткорочни 
привредни раст и економски развој. А са друге стране, јачање привредног развоја је 
основни покретач и предуслов започињања одрживог развоја. 

За земље које су кандидати за улазак у ЕУ сматра се да ће повећана потрошња и 
промена стандарда живљења вероватно додатно оптеретити ионако преоптерећене 
системе управљања отпадом и комуналну инфраструктуру. 

Из наведених разлога, заштиту животне средине као и све њене релевантне 
одреднице треба узети у обзир приликом планирања привредног и сваког другог 
развоја Градске општине Звездара. Потребно је приликом планирања развоја очувати 
развојни потенцијал општине, а то је могуће само уколико се животна средина користи 
планирано и рационално, као и ако се на подручју Градске општине Звездара осигурају 
квалитетни услови живота и привредног развоја, уз минималниу деградацију простора 
и постојећих природних ресурса. 

Генералним планом града Београда 2021. године утврђени су циљеви и интереси који 
на подручју Градске општине Звездара треба да се остваре, имајући у виду чињеницу 
да коришћење простора треба да осигура санацију, заштиту и унапређење стања у 
којем се животна средина налази. 

Надлежности Градске општине Звездара су одређене статутом града Београда и 
Статутом Градске општине Звездара и у најкраћем се односе на следеће ставке:  

 Градска општина прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење 
животне средине на свом подручју, доноси и спроводи акционе и санационе 
планове од значаја за заштиту животне средине на свом подручју у складу са 
актима Града, и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и 
унапређење подручја са природним лековитим својствима; 

 Спроводи мере заштите, коришћења и уређење пољопривредног земљишта на 
свом подручју утврђене актима Града;  

 Образује органе, организације и службе за потребе градске општине и уређује 
њихову организацију и рад и оснива јавна предузећа и друге организације у 
складу са овим статутом и статутом градске општине“. 

Дакле, у оквиру законом прописаних поступака, а на основу обавештења које доставља 
Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, Градска 
општина врши увид у садржину захтева о потреби процене утицаја на животну средину 
и доставља мишљење на исти, као и даје мишљења о Стратешким проценама утицаја 
појединих пројеката на животну средину. У оквиру овог поступка су и урбанистички 
планови за које је донето решење о приступању стратешкој процени утицаја на 
животну средину. 
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2.4.1.2 Одлагање чврстог отпада  

Настајање отпада је резултат укупне економске активности сваке државе и као такав је 
у директној корелацији са степеном развијености националне економије. Настајање 
комуналног отпада зависи од степена индустријског развоја, животног стандарда, 
начина живота, социјалног окружења, потрошње и других параметара сваке 
појединачне заједнице. Из тог разлога се количина комуналног отпада може 
разликовати међу државама, а такође и у оквиру поједине државе. 

Начин одлагања чврстог отпада, односно управљања отпадом уопште, представља 
велик проблем свих земаља нашег региона које је налазе у транзицији, поготово ако се 
стање у овој области упореди са високим стандардима који постоје у земљама ЕУ. 
Основни предуслов јесте стварање формално-правне основе, односно закона и других 
подзаконских аката који дефинишу правила игре у овој области, као и израду и 
имплементацију бројних стратегија и акционих планова чији је циљ стварно 
побољшање ситуације на терену. Република Србија има низ закона  из области заштите 
животне средине, који су у складу са стандардима ЕУ. У области управљања отпадом, 
најзначајнији су: Закон о амбалажи и амбалажном отпаду58, Закон о управљању 
отпадом59, Закон о заштити животне средине60. 

Основни циљ Закона о управљању отпадом јесте да се обезбеде услови за: 

 управљање отпадом на начин на који се не угрожава здравље људи и животна 
средина  

 превенцију настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и 
рационалним коришћењем природних богатстава  

 поновно коришћење и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина из 
отпада и коришћење отпада као енергента  

 развој поступака и метода за одлагање отпада  

 санацију неуређених одлагалишта отпада  

 праћење стања постојећих и новоформираних одлагалишта отпада и  

 развијање свести о управљању отпадом  

Према Закону о управљању отпадом, врсте отпада су: 

 комунални (кућни) отпад, који се, у зависности од опасних карактеристика које 
утичу на здравље људи и животну средину дели на инертан, безопасан и опасан  

 комерцијални отпад  

 индустријски отпад  

Управљање отпадом укључено је у све нивое управљања – национални, регионални и 
локални, као и у готово сва подручја привредног деловања – производње, потрошње и 
свакодневног живота, а подразумева и велики број разноврсних учесника. Ово је 

                                                      
58 „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 36/09 
59 „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 36/09 и 88/2010 
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разлог што ће све јединице локалне самоуправе имати одређену улогу у процесу 
управљања отпадом на свом нивоу, а то ће представљати саставни део националног 
уређења управљања отпадом. 

Ради што бољег планирања управљања отпадом, Закон о управљању отпадом 
дефинише доношење следећих планских докумената: 

 национална стратегија управљања отпадом  

 национални планови за појединачне токове отпада  

 регионални план управљања отпадом  

 локални план управљања отпадом (Локални план управљања отпадом града 
Београда 2011-2020) 

 план управљања отпадом у постројењу за које се издаје интегрисана дозвола  

 радни план постројења за управљање отпадом.  

Стратегијом управљања отпадом Републике Србије 2010-201961  која је усвојена 2010. 
године (ревизија Националне стратегије управљања отпадом усвојене 2003. године), 
дефинишу се циљеви,  принципи  и  опције управљања отпадом, стратешки правци 
и приоритетне активности на њиховој имплементацији, законодавно-правним 
активностима и институционалном јачању одрживог система управљања отпадом. У 
циљу успостављања одрживог система управљања  отпадом,  Стратегијом  је  
предложено  формирање  региона  за  управљање отпадом  (укупно  26  на  
територији  Републике  Србије).  Регионална депонија број 11 односи се на Градске 
општине Звездара, Вождовац, Раковица, Чукарица и Гроцка. Опслужује 551.389 
становника и процењује се да ће дневно прикупљати 352,89 тона комуналног отпада. 
Предвиђено је да ове градске општине заједно са општинама Земун, Нови Београд, 
Стара Пазова и Инђија имају заједнички рециклажни центар (РЕЦ 6) који ће 
опслуживати укупно 1.077.561 становника и рециклирати укупно 689,64 тона дневно. 

Што се тиче компостирања, Градска општина Звездара припада Центру за 
компостирање КОМ 4, заједно сą следећим општинама: Вождовац, Раковица, 
Чукарица, Гроцка, Ваљево, Косјерић, Мионица, Уб, Коцељева, Осечина, Љубовија, 
Лазаревац, Љиг, Аранђеловац, Барајево, Обреновац, Лајковац, С. Паланка, Рача, В. 
Плана, Свилајнац, Младеновац и Сопот. Овај центар за компостирање ће обухватати 
укупно 1.201.743 становника и компостираће 769,11 тона отпада дневно. 

Према тој Стратегији, количине отпада у Републици Србији је веома тешко проценити, 
због непостојања података о квантитативној и квалитативној анализи отпада као и 
спровођења категоризације отпада. Укупна количина отпада које сакупља 90% 
комуналних предузећа у Републици износи око 2.200.000 тона годишње. То се односи 
на отпад из домаћинстава, комерцијални отпад и безопасни индустријски отпад, као и 
отпад из болница и други медицински отпад. 

Према подацима обрађених 160 општина централне Србије и Војводине, око 70% 
становништва је обухваћено сакупљањем отпада од стране комуналних предузећа, 
или око 5 милиона становника. Отпад који производи остатак од 2,5 милиона 
становника није обухваћен системским сакупљањем отпада и целокупна количина тог 
отпада се одлаже неконтролисано на дивље депоније. Такође, процена је да један 
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становник Републике Србије дневно производе око 0,8 кг отпада, и то је нешто ниже 
од просека земаља централне и источне Европе. 

У Републици Србији не постоје тачни подаци о количинама опасног отпада који се 
генерише у процесима индустријске производње. Процена је да се годишње створи 
око 260.000 тона опасног отпада, и то углавном у области рударства и енергетике. 
Површински копови угља и минералних сировина и депоније различитог материјала 
заузимају велике површине деградираног и контаминираног земљишта. Годишња 
количина медицинског отпада у Србији процењује се на око 70.000 тона, или око 1,8 кг 
по болничком кревету дневно, од чега 9.600 тона представља опасан отпад, и то је 
просек за источну Европу. 

Институционални оквир управљања отпадом односи се на институционалне структуре 
и аранжмане за управљање отпадом као и организационе поступке и капацитете 
одговорних институција, а односи се на: 

 поделу функција и одговорности између локалних-општинских, 
међуопштинских и републичких органа и организација, као и унутар градских 
општина  

 организациону структуру институција одговорних за управљање отпадом 
укључујући комуникацију имеђу њих и других сектора  

 поступке и методе коришћене за планирање и управљање  

 капацитете институција одговорних за управљање отпадом и способности 
запослених  

 укључивање приватног сектора и свих заинтересованих страна  

Даља промена структуре становништва у демографском смислу, на релацији градска – 
остала насеља утицаће на повећање стварања отпада. Процена је да је данашњи удео 
становништва који живи у градским насељима око 60%, са даљом тенденцијом раста, 
додуше не тако прогресивном као до сада. Посматрано по становнику, стварање 
кућног отпада је знатно веће у градским насељима због структуре потрошње самог 
становништва и веће пропорције пратећих генератора у стварању комуналног отпада, 
као што су трговине, привреда, институције, ресторани итд. Јединично стварање 
отпада (по друштвеном производу) је у Републици Србији већ данас веома високо, и са 
300 килограма отпада по становнику годишње наша држава је данас на око 50% нивоа 
тог показатеља за развијене европске земље, а по друштвеном производу по 
становнику тек на неких 10%. 

Даље, ова Стратегија се бави предлозима за унапређење организационе и управљачке 
ефикасности институција које се баве проблемима отпада. Комплетан сектор 
управљања отпадом је неопходно подвргнути процесу реструктуирања и 
трансформације, а све у циљу модернизације, ефикаснијег и еколошки прихватљивијег 
начина збрињавања отпада. Када се говори о томе, превасходно се мисли на промену 
својинске структуре комуналних предузећа, нарочито оних која имају карактер 
природног монопола, односно увођења елемената конкуренције и либерализације 
тржишта услуга у области управљања отпадом. Глобално посматрано, увођење 
приватног сектора у областима које су биле под контролом јавног сектора, има јасно 
узлазни тренд и то може да обезбеди многобројне циљеве: обезбеђење 
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инвестиционог капитала, смањење потребе за субвенцијама и притисака на буџет, 
побољшање управљачке ефикасности итд. 

Постоје бројни облици партиципације приватног сектора, а најчешће класификације се 
раде у односу на критеријуме инвестирања, власништва и одговорности (ризика) 

првој групи учешће приватног сектора је најниже, јавни сектор остаје власник 
средстава и одговоран је за инвестиције, а ризици се деле у некој дефинисаној 
пропорцији. Ту спадају:  

 пружање услуга (приватни сектор се ангажује за реализацију конкретних 
активности)  

 управљање (приватни сектор преузима одговорност за производно-технолошку 
функцију предузећа које остаје у јавном власништву)  

 закуп (приватни сектор преузима одговорност за управљање и одржавање 
закупљених средстава и купује право на будуће новчане приливе, али преузима 
на себе и већину комерцијалног ризика)  

У другу групу, најчешће названу концесије, спадају облици сарадње где се на приватни 
сектор преноси власништво над постојећим средствима, а након истека одређеног 
уговореног времена (најчешће 20-30 година) јавни сектор преузима средства. Типичан 
аранжман је BOT (Built, Operate, Transfer) и односи се на пројекте који укључују 
изградњу капацитета, управљање и пренос власништва на јавни сектор након истека 
уговора.  

Трећа група се односи на приватизацију јавног сектора, делимичну или потпуну. 
Односи се на управљање јавним сектором од стране приватног, уз обавезно, потпуно 
или делимично, одрицање јавног сектора од власништва над имовином.  

У складу са усвојеном Стратегијом  управљања  отпадом  Републике  Србије62  град 
Београд је усвојио полазни,  стратешки  документ  у овој области, „Локални план 
управљања  отпадом  града Београда 2011-2020“, којим се дефинишу  циљеви  
управљања  отпадом. Локалним планом се обавезно разматрају све врсте отпада и 
начини поступања, да би се одабрала  решења  која  су у складу  са принципима  
интегралног  управљања отпадом и одрживим развојем. Локални план је у потпуности 
усклађен и са свим усвојеним плановима и стратегијама града. 

Локални план управљања отпадом обухвата све законом предвиђене појединачне 
програме,   израђене   за   сакупљање   неопасног   и   опасног   отпада   из   
домаћинства, сакупљање комерцијалног отпада, смањење биоразградивог и 
амбалажног отпада у комуналном  отпаду,  управљање  индустријским  отпадом,  
поновну  употребу  и рециклажу компонената комуналног отпада, програме развијања 
јавне свести и одговорности  у управљању отпадом, као и податке о врстама, 
количинама  и пореклу укупног  отпада  који  настаје,  односно  коЛји  ће  бити  
искоришћен  или  одложен  на подручју града Београда. 

Локални план управљања отпадом израђен је за територију града Београда, за 
подручје 14 градских општина и то: Вождовац,  Врачар, Гроцка, Звездара,  Земун, 
Младеновац, Нови  Београд,  Палилула,  Раковица,  Савски  венац,  Сопот,  Стари  град,  
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Сурчин  и Чукарица.   Из  Локалног   плана   управљања   отпадом   изузете   су  градске   
општине: Барајево, Лазаревац и Обреновац које су потписале Споразум о заједничком 
управљању отпадом  са општинама  Ваљево,  Лајковац,  Љиг,  Мионица,  Осечина,  Уб,  
Коцељева  и Владимирци и донеле заједнички регионални план управљања отпадом. 

До  2020.  године  планира  се успостављање  одрживог  система  управљања  отпадом 
Београду на принципу „сакупљање – рециклажа – одлагање”. То подразумева 
организовано сакупљање, прераду и продају рециклабилног отпада и сакупљање и 
одлагање  преосталог  комуналног  отпада.  Тиме  се, осим  заштите  животне  средине  
и природних  ресурса,  остварује  добит  од  рециклаже  и  смањује  количина  отпада  
за одлагање,  што  продужава  век  трајања  депоније.  Организовано  сакупљање 
профитабилних  рециклабила  (папир, метал и стакло) врши се посредством  градског 
комуналног сервиса до максимално могуће количине од око 21 % у односу на укупну 
количину комуналног отпада. Откупне станице за одређене рециклабиле биле би 
лоциране у оквиру зелених пијаца и поред тржних центара (хипермаркета), док ће за 
друге бити одређена посебна места и мрежа станица за пријем и откуп. Обрада 
сакупљених  рециклабила  предвиђа  се у уређају  за обнављање  материјалних  
ресурса ниске  технологије  са преовлађујућим  мануелним  радом,  капацитета  300 t 
на дан  на локацији  депоније „Винча”. Депоновање преосталог отпада након 
рециклаже планирано је на локацији постојеће депоније „Винча” која нехигијенски   
ради последњих 25 година формирајући депо смећа на површини од 40 ha. 
Коришћење ове локације за будуће потребе Београда условљено је њеном санацијом 
и проширењем на укупну површину од 70 ha. Праг рационалности транспорта отпада 
возилима за њихово сакупљање  је 20 km до тзв. „урбане депоније” и „урбаног  
постројења”. Преко те границе уводе се претоварне станице за превоз отпада 
возилима великог капацитета до „регионалне депоније” и „регионалног постројења”.   
Откупни, односно прихватни центри за рециклажу лоцирају се на високофреквентним 
местима. За спровођење предложеног  концепта  управљања  отпадом  неопходно  је 
усвајање  планско-пројектне документације за депонију смећа „Винча” и за друге 
елементе система за рециклажу  

Услуге сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада у 17 градских општина 
обавља 7 комуналних предузећа. 

На подручју 11 градских општина (Стари град, Врачар, Савски венац, Палилула, Земун, 
Нови Београд, Раковица, Звездара, Вождовац, Чукарица и Сурчин) послове одржавања 
чистоће, сакупљања, транспорта и одлагања отпада обавља ЈКП „Градска чистоћа“, а 
на подручју  осталих  градских  општина  (Обреновац,  Младеновац,  Лазаревац,  
Барајево, Гроцка и Сопот) те послове обављају општинска комунална предузећа.  

На основу извршене анализе, усвојено је да становништво  у 10 централних  градских 
општина  генерише  у  просеку  1,2  kg  комуналног  отпада  на  дан,  док  становништво 
осталих  7 градских  општина  генерише  у просеку  0,8 до 1 kg комуналног  отпада  по 
становнику  на  дан.  При  том,  истиче  се да  становништво  у субурбаном  и руралном 
подручју користи органски отпад (отпадну храну, итд.) за исхрану домаћих животиња, 
па је стога проценат органског отпада у просеку нижи од очекиваног. 

Дневно настане око 1.801 t отпада у домаћинствима у 17 градских општина града 
Београда.  Густина  отпада  је емпиријски  одређена  и за несабијени  комунални  отпад 
(отпад у контејнерима) износи 0,2 t/m3. 
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Из напред наведеног видимо проблем надлежности, односно ненадлежности, као 
основни разлог малог маневарског простора Градске општине Звездара у области 
управљања отпадом и заштите животне средине уопште. Оно што општинска управа 
може да уради је: израда, имплементација, ажурирање и мониторинг Локалног 
еколошког акционог плана (ЛЕАП), реализација програма едукације грађана о значају 
заштите животне средине, санација дивљих депонија, заштита паркова, шума и 
зелених површина, промоција концепта енергетске ефикасности, подржавања рада 
НВО-а из области екологије итд. 

Што се тиче дивљих депонија, на територији Градске општине Звездара проблем око 
чишћења дивљих депонија се успешно спроводи у сарадњи са ЈКП-ом „Градска 
чистоћа”. Препознати локалитети на којима се често формирају дивље депоније су 
насеља Падина, Мали и Велики Мокри Луг, а све због неодговорног и несавесног 
понашања њихових житеља. Велики проблем представљају дивље депоније шута и 
грађевинског материјала. Једна од већих депонија овог типа налази се у насељу 
Миријево50. 

На основу SWOT анализе, дефинисани су и следећи проблеми: непостојање селекције 
комуналног отпада, мали број рециклажних острва, непрописно управљање 
индустријским, опасним и биохазардним отпадом. 

Према подацима из Регистра издатих дозвола, Секретаријата за заштиту животне 
средине Градске управе града Београда, на простору Градске општине Звездара 
послују следећи оператери постројења за складиштење и третман неопасног и/или 
инертног отпада: 

 „ЗАДРУГА SWIFT 1“, Београд (Миријево) 

 „РЕПРО МИС“, доо, Београд (Мали Мокри Луг) 

 „ОТПАД ДАРИО“ доо, Београд (Велики Мокри Луг) 

Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, у оквиру 
својих надлежности даје и мишљење о захтевима за издавање дозволе за управљање 
отпадом (складиштење, третман и/или одлагање) поднетим Министарству, за 
постројења која се налазе на територији града Београда, односно на територији 
Градске општине Звездара: 

 „ТЕХНОДЕЛТА ДИСТРИБУЦИОНИ ЦЕНТАР“ доо, Београд 

 КБЦ „ЗВЕЗДАРА“, Београд 

 „РЕПРО МИС“, доо, Београд 

 „ RIBBONI-CMS“ 

Неопходно је стварати повољне предуслове за развој у области рециклаже 
секундарних сировина, превасходно због заштите животне средине, али и могућности 
запошљавања великог броја људи нижих образовних квалификација, који 
представљају и највећи социјални терет за локалну заједницу, али и државу. 

2.4.1.3 Испуштање отпадних вода 

Анализирајући ситуацију у смислу третмана отпадних вода, Република Србија се 
налази на дну лествице европских земаља у погледу комуналне опремљености. 
Већина европских метропола има 95% становништва прикључених на канализациони 
систем, док Београд заостаје са свега 85% становништва. Резултати су још више 
поражавајући на нивоу целе државе, где је 45% војвођанског становништва 
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прикључено на канализациони систем, док је ужа Србија без Београда на 
незадовољавајућих 37% од укупног броја становника. Упоређујући земље источне и 
централне Европе, које су прошле кроз сличан транзициони период, добијају се 
следећи упоредни подаци: Чешка 94%, Пољска 80%, Бугарска 67%, Србија 56%. Ово су 
релевантни показатељи да у урбаним срединама настају многобројни еколошки 
проблеми изазвани неадекватним прикупљањем и третманом отпадних вода. 

Анализирајући резултате истраживања из “Опште студије отпадних вода Србије”, 
долази се до података да је око 75% градског становништва прикључено на 
канализациони систем, док је тај показатељ свега 9% за сеоско становништво. Према 
том истраживању, постоји само 19 општина на територији Републике која имају 
постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ), 14 са биолошким и 5 са 
механичким пречишћавањем. 

Од свих анализираних општина, свега 62% њих планира изградњу постројења за 
пречишћавање, док 10% општина ову врсту комуналних објеката уопште нема у 
развојним плановима. Индустријски субјекти који су у урбаним зонама испуштају своје 
отпадне воде директно у канализацију без претходног третмана. Веће индустрије ван 
насељених места своје отпадне воде испуштају директно у водотоке без предтретмана. 
Количина оваквих отпадних вода испуштених у речне водотокове се после 2000. 
године процењује на 730 милиона м³ годишње, са тенденцијом сталног пораста у 
пропорцији са растом индустријске производње. 

Једна од основних подела загађивача вода јесте на концентрисане (индустријски и 
комунални канализациони системи, процедне воде са депонија отпада) и расуте 
загађиваче (спиране пољопривредне површине са применом агротехничких мера, 
саобраћајнице и друмски саобраћај, пловни саобраћај, насеља без система 
канализације). Ова подела представља једну од почетних основа за израду катастра 
загађивача вода. 

Према званичним подацима Републичког завода за статистику за 2007. годину, на 
територији градских београдских општина укупне количине отпадних вода износе 
135.383.000 м³. Отпадне атмосферске, комуналне као и индустријске воде еколошки 
представљају посебан проблем града Београда. Канализациони систем града покрива 
површину од око 180 км2. Посебан проблем представља то што се преко 65% отпадних 
комуналних вода не прерађује, па као такве врше притисак на погоршање стања 
животне средине. Град Београд је у процесу пројектовања и прикупљања 
документације за изградњу више постројења за пречишћавање отпадних вода, тако да 
се комплетна београдска канализација испушта у Саву и Дунав без претходног 
третмана. 

2.4.1.4 Загађење природних ресурса 

Основна подела природних ресурса је на необновљиве (геолошки ресурси и 
земљиште) и обновљиве (живи свет, вода, ваздух, сунчево зрачење, енергија ветра 
итд.). Сви ти природни ресурси могу бити угрожени различитим негативним утицајима 
који настају као последица човековог друштвеног и економског просперитета. 
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2.4.1.4.1 Загађење ваздуха 

Према Закону о заштити ваздуха63 дефинисани су основни циљеви у смислу заштите 
квалитета ваздуха. То су: 

 успостављање, одржавање и унапређивање јединственог система управљања 
квалитетом ваздуха на територији Републике Србије  

 очување и побољшање квалитета ваздуха кроз утврђивање и остваривање мера 
у области заштите како би се спречиле или смањиле штетне последице по 
здравље људи и/или животну средину  

 избегавање, спречавање и смањење загађења која утичу на оштећење озонског 
омотача и климатске промене  

 праћење, прибављање и процењивање одговарајућих података квалитета 
ваздуха на основу мерења и стандардизованих метода  

 обезбеђивање доступности података о квалитету ваздуха  

 извршавање обавеза у складу са потврђеним међународним уговорима  

 међународна сарадња у области заштите и побољшања квалитета ваздуха и 
осигурање доступности тих података јавности.  

Ваздух у Републици Србији испуњен је широком лепезом загађујућих материја почев 
од класичних-сумпордиоксида, чађи, дима, прашине, такозваних суспендованих 
честица, преко азотових оксида, угљен-моноксида и приземног озона као продукта 
саобраћаја, па све до опасних индустријских угљоводоника, флуорида, хлора и тешких 
метала. Најугроженији су велики индустријски центри, а квалитет ваздуха у урбаним 
срединама условљен је грејањем, производњом енергије, саобраћајем и индустријом, 
а у околини индустријских зона региструју се повећане концентрације загађујућих 
материја специфичних за одређене технолошке процесе. 

Стање квалитета ваздуха у Београду је условљено величином града и притисцима 
загађивача на појединим градским локацијама, односно зонама. Загађење ваздуха 
представља један од главних чинилаца квалитета животне средине у урбаним 
подручјима какав је Београд. Кључни извори емисије материја које загађују ваздух на 
подручју града су: термоелектране, градске топлане, котларнице, индивидуална 
ложишта (око 200.000 индивидуалних димњака); путнички аутомоблили, јавни превоз 
и транспортни саобраћај;  привредни објекти бројни произвођачи брзе хане и пекаре.  

Па и квалитет ваздуха на територији Градске општине Звездара, као део целине града 
Београда, је највише угрожен бројним котларницама на мазут, чији издувни гасови не 
пролазе кроз адекватан третман пре испуштања у атмосферу и негативним утицајима 
индивидуалних ложишта на квалитет ваздуха, те непрописним спаљивањем 
комуналног и био-отпада, близином аутопута и изузетно фреквентним градским 
саобраћајем који озбиљно утиче на аерозагађење, затим близином градске депоније у 
Винчи, испаравањима гасова из дивљих депонија и близином Рафинерије нафте у 
Панчеву. Посебно треба нагласити проблем алергена, пре свих амброзије, који су 

                                                      
63 „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 36/09 и 10/2013 



 

111 

 

препознати као озбиљан фактор угрожавања људског здравља и као такви заслужују 
већу пажњу и ангажованост надлежних у циљу његовог свођења на оптималан ниво. 

2.4.1.4.2 Загађење воде 

Према Закону о заштити животне средине64: “Воде се могу користити и оптерећивати, а 
отпадне воде испуштати у воде уз примену одговарајућег третмана, на начин и до 
нивоа који не представља опасност за природне процесе или за обнову квалитета и 
количине воде и који не умањује могућност њиховог вишенаменског коришћења.” 

Када је у питању Градска општина Звездара и загађење вода, акутни проблем 
представљају следеће чињенице: изузетно лоше стање и стални наставак деградације 
Миријевског потока, Манастирског потока, Маломокролушког потока и природних 
изворишта; загађење подземних вода (ова загађења једним делом узрокује 
пољопривреда – због коришћења вештачког ђубрива и отпадне воде из руралних и 
стихијски насталих насеља, која немају изграђен канализациони систем, као и 
непокривеност целокупне територије општине мрежом канализације); последице 
загађења вода са неуређених депонија (непрописно одлагање течног и чврстог отпада, 
непостојање селекције комуналног отпада и непокривеност целокупне територије 
организованим сакупљањем комуналног отпада); непостојање предтретмана отпадних 
вода привредних субјеката; загађења постојећих извора (бесправна градња у зони 
извора, загађење фекалним водама); нерегулисани потоци и бујичне воде. 

Вода и отпад повезани су нераскидиво и погубно, сваки отпад пре или касније доспева 
до подземних вода. 

2.4.1.4.3 Загађење тла и деградација земљишта и пољопривредног потенцијала 

Загађење представља одређене нежељене промене у карактеристикама ваздуха, воде, 
земљишта или хране које могу имати неповољне утицаје на здравље, активности и 
опстанак људске популације и других живих организама. 

Деградирање земљишта настаје као последица следећих узрока: 

 заузимањем и претварањем у неприродно (градови, инфраструктура, 
индустрија)  

 савременим начином обраде у пољопривредне сврхе (савремене машине, 
вештачка ђубрива и пестициди)  

 осиромашивањем биљног фонда (тровање земљишта) 

 површинском експлоатацијом руде и минерала  

 неконтролисаним и прекомерним наводњавањем.  

                                                      
64 „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 135/04, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон и 43/2011- 
Одлука УС 
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Табела 27. Укупна коришћена пољопривредна површина у ГО Звездара, у периоду од 
2012. до 2013. године, у хектарима 

Општина 
Пољ. 
Површина 

Обрадива 
укупно 

Оранице 
и баште 

Воћњаци Виногради Ливаде Пашњаци 

2012. 

Звездара 782 597 501 69 3 24 185 

2013. 

Звездара 667 582 493 62 2 25 85 

Извор: „Општине и региони у Републици Србији“, издања за 2011, 2012 и 2013. годину, 
Републички завод за статистику; Статистички годишњак Београда 2013., ЗИС 

За Градску општину Звездара, чији је део територије одређен као аграрна (рурална) 
средина (667 ха пољопривредне површине), карактеристично је загађивање земљишта 
употребом пестицида, минералних ђубрива и других хемијских средстава која се 
користе у пољопривредној производњи. Употреба тих средстава неповољно утиче и на 
квалитет вода и водотокова. На контаминацију земљишта утиче и чињеница да нису 
сви становници општине спојени на канализациону мрежу (посебно у руралним 
деловима који су карактеристични по нелегалним насељима и слабој покривености 
канализационом мрежом). Поређењем обрадивих површина по општинама , најмање 
обрадиве површине има општина Звездара, 582 хектара односно 0,29% укупне 
обрадиве површине и у сталном је паду. 

Посебно треба обратити пажњу на проблематику Орловског насеља, где су сукцесивно 
настале „дивље сабирне станице” сакупљача секундарних сировина. Загађује се 
земљиште, вода и ваздух од складиштења отпадних сировина и спаљивања каблова 
ради сакупљања бакра на земљишним површинама које нису комунално опремљене, 
а које су урбанистичким плановима предвиђене за изградњу. ЈКП „Градска чистоћа“ је 
преузело на управљање изграђено рециклажно двориште „SWIFT“, (у складу са 
Локалним планом управљања отпадом града Београда 2011-2020) на простору 
Орловског насеља. 

Још неки од горућих проблема јесу и Градска парк-шума Звездара и „Баба Велкина 
шума“ и њихова константна деградација и девастација бесправном и неконтролисаном 
сечом и стамбеном изградњом, као и недовољна економска искоришћеност 
природних добара. 

Поред свега наведеног, на квалитет живота и здравље људи и степен заштите животне 
средине лоше утичу и повећан ниво буке (понајвише због саобраћаја али и због других 
извора), електромагнетно зрачење са електроенергетских објеката и других извора, 
повећан број базних станица мобилне телефоније, проблем паса и мачака луталица, 
чување животиња у неадекватним условима и на непрописан начин, и изнад свега 
ниска еколошка свест грађанства и мали напори на њиховој едукацији. 

Градској општини Звездара постоји и делује одређени број невладиних организација 
из области заштите животне средине. Сарадња општинске управе са НВО сектором 
постоји, али може и мора да буде на вишем нивоу.  
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У граду Београду постоји дванаест комуналних предузећа, а у овом поглављу ћемо 
споменути два, која су у директној вези са питањима екологије и заштите животне 
средине. То су:  

 ЈКП „Градска чистоћа”  

 ЈКП „Зеленило Београд” 

ЈКП „Градска чистоћа” 

Предузеће ЈКП „Градска чистоћа” основано је пре 122 године, тачније 01. 08. 1884. 
године, као „Служба за изношење ђубрета из приватних кућа и чишћење септичких 
јама”, а као јавно комунално предузеће је регистровано 1989. године.  

Бави се пословима сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада, чишћења 
и прања јавних површина на територији града и покрива 550.000 домаћинстава и 
12.000 привредних субјеката, установа и правних лица. Запошљава 1.834 радника, а 
организована је у 4 сектора: ’’Оператива’’ која обавља основну делатност на 10 
општинских целина – погона; посебна организациона јединица Погон за сакупљање и 
промет секундарних сировина (Отпад); Погон сакупљања секундарних сировина и 
експлоатације (депонија Винча); “Одржавање“ које се бави одржавањем и ремонтом 
возног парка, “правних, кадровских и општих послова” и “економсих послова”. 

Делатност предузећа се обавља помоћу: 

 специјалних комуналних возила-аутосмећара (којих укупно има 146) (просечна 
старост 9,8 година)  

 аутоцистерни за чишћење и прање улица (85)  

 ауточистилица и специјалне машине за прање и полирање пешачких зона (36)  

 цистерни за прање под високим притиском (4)  

 специјалних возила за уклањање и сакупљање кабастог смећа, шута – 
транспортних возила, аутоподизача, рол кипера, грајфера, као и индустријском 
и грађевинском механизацијом за потребе Депоније (141).  

Предузеће ЈКП „Градска чистоћа” је организовало 5 откупних станица картонске и 
папирне амбалаже: Цветкова пијаца, Пијаца Баново Брдо, Пијаца Зелени венац, 
Чубурски парк и погон “Отпад“ у Вишњичкој улици. 

На тридесетдевет локација у граду Београду постављена су рециклажна острва. На 
свакој локацији се налази по 3 контејнера од 3,2 м³ и то је укупно 117 контејнера. На 
територији ГО Звездара се налази четири рециклажна острва на следећим локацијама: 

 Угао Вељка Дугошевића и Панчине  

 СЦ ‘’Звездара’’  

 ТЦ ‘’Устаничка”  

 Миријевски венац 25  

ЈКП „Зеленило Београд” 

ЈКП „Зеленило Београд” је основао 1929. године као један од шест одсека Техничке 
дирекције београдске општине – прво под називом “Одсек за паркове”, а нешто 
касније као “Одсек за паркове и пошумљавања”, што је представљало претечу 
данашњег предузећа „Зеленило Београд”. 
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ЈКП „Зеленило Београд” је организовано ради вршења делатности уређења и 
одржавања јавних зелених површина, одржавања јавних санитарних објеката, пратеће 
производње и поправке парковских, спортских и других реквизита, производње цвећа, 
украсног биља и попуне садница у парк-шумама. Поред наведене комуналне 
делатности коју врши на територији десет општина (Вождовац, Врачар, Звездара, 
Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица), 
предузеће обавља и друге делатности које су у функцији комуналне делатности: 
уређење нових паркова, зелених и рекреационих површина, у мањем обиму трговина 
цвећем, садним материјалом, семенском робом, средствима за заштиту биља и др., 
израда планске, инвестиционе и техничке документације за уређење и реконструкцију 
постојећих паркова, зелених и рекреационих површина и пратећих објеката и опреме. 

Данас, ЈКП „Зеленило Београд” има 1.255 запослених, од којих 139 факултетски 
образованих стручњака разних профила. У надлежности предузећа је око 3.000 хектара 
јавних зелених површина (паркова, скверова, рекреативних комплекса, зеленила 
стамбених насеља, уличних травњака итд.) Оно се стара и о 67.063 стабала у 
дрворедима града, о 23 санитарна објеката, 2.474 жардињера, 18.181 разних типова 
клупа на зеленим површинама, 2.942 корпи за отпатке, 3.231 клацкалица и љуљашки и 
1.350 разних реквизита у оквиру дечијих игралишта. Предузеће располаже са 12 
хектара површине за производњу биљног материјала на отвореном, и 7.000м² под 
стакленицима. 

Табела 28. Зелене површине у Београду по општинама, 2013 
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ха Бр. Ха Бр. Ха Бр. Ха Бр. Ха ха ха ха ха ха ха км број број 

ЈКП Зеленило Београд 2.714 52 299 4 192 54 9 1 3 23 162 1.181 375 182 237 321 67.063 2.424 

Вождовац 283 3 10 
  

3 - 
   

19 137 151 10 14 22 6.500 - 

Врачар 31 6 11 
  

7 1 
  

2 2 11 - 2 2 18 3.600 160 

Земун 192 3 12 
  

3 1 
  

4 15 98 230 12 30 60 11.000 180 

Звездара 247 3 3 
  

7 1 
  

2 - 113 111 14 3 23 4.000 24 

Нови Београд 917 7 123 2 107 2 1 
  

1 91 388 14 103 89 76 16.450 265 

Палилула 200 8 13 
  

6 1 
  

8 - 113 45 - 20 21 4.513 260 

Раковица 211 1 1 
       

9 153 15 12 21 6 1.800 - 

Савски венац 245 10 37 1 13 6 1 
  

6 18 24 70 4 24 48 9.400 215 

Стари град 170 8 69 
 

61 19 3 1 3 
 

- 16 - 1 17 28 6.000 1.120 

Чукарица 218 3 23 1 11 1 
    

8 128 7 24 17 19 3.800 200 

ЈКП Барајево 7 - - - - - - - - 1 1 2 - 1 2 1 80 50 

ЈКП Гроцка 50 7 20 - - 10 - - - 10 5 10 2 3 - 25 150 100 

ЈКП Сопот 1 
        

1 - - - - - 2 40 25 

ЈКП Младеновац 52 5 26 
  

1 1 
  

2 3 6 1 7 6 8 1.650 49 
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ЈКП Лазаревац 79 4 8 
  

4 1 
  

4 6 19 6 25 10 14 11.622 103 

ЈКП Обреновац 53 2 3 1 2 
    

10 - 31 - 6 1 
  

48 

ЈКП Сурчин 148 13 9 
      

114 24 - - - 1 
  

- 

Укупно 3.372 83 368 5 194 69 11 1 3 165 201 1.249 652 224 257 371 80.605 2.799 

Извор: Статистички годишњак Београда за 2013. 

2.4.1.5 Просторно уређење 

На територији Републике Србије проблематика просторног уређења, планирања, и 
изградње регулисана је Законом о планирању и изградњи65. 

Према одредбама Закона о планирању и изградњи и Статуту града Београда, градске 
општине немају право доношења планова, већ само “да дају мишљење о просторним 
и урбанистичким плановима које доноси Град”. 

Уз информације добијене од стране надлежних у структури општинске управе, у 
анализи просторног уређења Градске општине Звездара, коришћени су и подаци из 
усвојеног Регионалног просторног плана административног подручја Београда и 
Генералног плана града Београда 2021. Коришћење ГП-а града Београда 2021 у овој 
анализи осигурава усклађеност са основним концептом управљања простором у граду 
Београду и основа је за даље кораке у изради Стратешког плана развоја Градске 
општине Звездара. Поред тога, коришћени су и други стратешки документи вишег 
реда, као што je нацрт стратегије развоја града Београда. 

Градска општина Звездара обухвата четири катастарске општине (КО Звездара, КО 
Велики Мокри Луг, КО Мали Мокри Луг и КО Миријево) и заузима укупну површину од 
32 км2 или 3.165 ха, што чини око 1% укупне територије града Београда. Генералним 
планом града Београда 2021 дата је оцена стања и дефинисани су циљеви просторног 
уређења кроз значај и специфичности простора, могућности и ограничења развоја 
просторно-привредне структуре градске општине и њених делова, на основу којих је 
утврђена концепција будућег просторног уређења. 

Важно је напоменути да сви документи просторног и урбанистичког планирања морају 
бити у складу, у смислу усклађености докумената ужег подручја у односу на документе 
ширег подручја. 

                                                      
65 „Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–
одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14 
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2.4.1.6 Поступак реализације просторних и урбанистичких планова 

Према новом Закону о планирању и изградњи66, основни документи просторног 
уређења су: 

I. Просторни планови: 
• Просторни план Републике Србије 
• Регионални просторни план 
• Просторни план јединице локалне самоуправе 
• Просторни план подручја посебне намене 

II. Урбанистички планови: 
• Генерални урбанистички план 
• План генералне регулације 
• План детаљне регулације 

Када је о просторним плановима реч, Просторни план Републике Србије важи до 2020. 
Године и он представља основни плански документ просторног планирања са којим 
морају бити у складу сви остали плански документи на нивоу Републике. Скупштина 
града Београда усвојила је 2011.г. „Измене и допуне Регионалног просторног плана 
административног подручја Београда“. Регионални просторни план АП Београда 
просторно обухвата 3.224 км2 са прогнозираним бројем становника од око 1.675.000 за 
планску 2020. годину, и дефинише план намене простора, план мреже насеља, 
инфраструктурне системе, јавне службе, план природних ресурса, руралних подручја, 
заштите животне средине, природних и културних добара. 

Што се урбанистичких планова тиче, Генерални урбанистички план града Београда до 
2021. године усвојен је 2003. године и имао је измене 2005, 2007 и 2009. и 2014. 
године. Град Београд имплементирао је географски информациони систем (ГИС) који 
омогућава рад са просторно оријентисаним подацима. ГИС интегрише хардвер, 
софтвер и податке за управљање, анализу и приказивање просторних и 
алфанумеричких података (сваки објекат дефинисан је својим положајем и скупом 
атрибута).  

ГИС интегрише следеће типове просторних података: 

• мрежу саобраћајница 
• намену површина 
• месне заједнице 
• зграде 
• општине 
• ортофото снимке 

Што се грађана тиче, значај ГИС-а је у томе што омогућава добијање информације 
преко интернета о земљишту, статусу земљишта и планским документима. Услов за 
спровођење овог пројекта имплементације ГИС-а је завршетак усвајања планских 
докумената на нивоу свих општина. 

                                                      
66 („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–
одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14 
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Што се Градске општине Звездара тиче, важећи планови су поред ГП-а града Београда 
2021 велик број регулационих и планова детаљне регулације. Укупно се на Звездари 
спроводи преко 70 урбанистичких планова а укупна покривеност територије општине 
планским документима је око 70%. 

2.4.1.7 Управљање коришћењем земљишта 

Подаци добијени на основу ГУП-а града Београда указују на стање намене површина у 
моменту израде плана (2002. год.) по урбанистичким целинама на територији Градске 
општине Звездара: 

Tабела 29. Удео намене површина по урбанистичким целинама (у%) 

Намена површине Звездара Миријево 
Мали Мокри 

Луг 
Велики Мокри 

Луг 

Пољопривреда 0,0 63,0 50,3 31,4 

Зеленило 37,0 7,0 4,2 22,5 

Привреда 1,0 0,0 0,5 0,0 

Водене површине 0,0 0,0 0,0 0,0 

Становање 26,5 23,0 35,2 29,0 

Центри 4,2 0,3 1,7 0,1 

Специјални центри 13,0 0,8 0,4 0,3 

Спорт 6,0 0,3 0,1 0,0 

Инфраструктура 3,6 0,1 0,2 0,2 

Гробља 0,0 0,3 0,8 0,0 

Саобраћајне површине 0,0 0,1 0,2 3,7 

Неизграђене површине 0,0 1,9 1,0 0,0 

Остале површине 8,7 3,2 5,4 12,8 

Извор: ГУП-а града Београда 

Оно што из наведене табеле видимо јесте да највећи део територије општине 
Звездара чини пољопривредно земљиште, које по последњим подацима добијеним 
од општинске управе заузима површину од 1.793 хектара, односно 56% територије 
општине (од тога 80% су оранице и баште). Затим, око 4,1% је шумско земљиште, а све 
остало представља грађевинску површину. 

Доношењем Генералног плана Београда 2021 и његове касније измене, дефинисани су 
правци и начини управљања, али и планиране намене земљишта за плански период 
до 2021. године. За територију ГО Звездара, планирано је значајније смањивање 
пољопривредних површина у свим катастарским општинама, и то у Миријеву за око 
60%, у Малом Мокром Лугу 30% и за 80% у Великом Мокром Лугу, а све у циљу 
повећања површина за изградњу потребне инфраструктуре, стамбених објеката, 
спортских објеката, привреде као и зелених површина. 
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Генерални план Београда 2021 као доминантну функцију урбанистичке целине 
Звездаре наводи парк-шуму „Звездара“ са излетничким, спортско-рекреативним 
садржајима и специфичним научно-истраживачким комплексима. 

У најважније потенцијале по питању планираних намена земљишта спадају:  

1) Привредне делатности, привредне зоне и привредни паркови 
2) Уређење Парк-шуме Звездара 
3) Уређења Баба Велкине шуме (Титов гај) 

Ширење постојећих и формирање нових привредних зона резултат је потребе 
инвеститора да на локацијама које нису оптерећене недефинисаним власничким 
односима, старим зградама и дотрајалом инфраструктуром, започну нове привредне 
циклусе.  

Нове привредне зоне одређене као „Привредни паркови“ намењени су комплексима 
технолошки најсавременијих група делатности. Садржи погодну мешавину привредних 
активности, изразито квалитетан еколошки и естетски амбијент. Ова намена 
подразумева дугорочни квалитетни развој, одрживост и позитиван утицај на животну 
средину и ширу друштвену заједницу. 

За садржаје из групе активности које у 49% БРГП допуњавају спектар садржаја 
привредног парка нема додатних ограничења. Те намене су: трговина на велико и 
мало, угоститељство, хотелијерство, спорт, култура, наука, развојни, истраживачки, 
образовни и други садржаји из оквира јавних служби. Изградња становања није 
дозвољена, сем становања временски ограниченог карактера у оквиру службеног 
становања јединице привредног парка, које не прелазе 10% површина радног 
карактера. Развој независних стамбених јединица за тржиште није дозвољено у 
привредном парку. 

Привредни парк се мора планирати као целина (од најмање 10ха) Планом детаљне 
регулације. 

Локације, које су на територији ГО Звездара Генералним планом Београда 2021 
предвиђене за привредне зоне и привредне паркове су: 

Слика 4: Привредни парк у Миријеву 
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Слика 5: Привредна зона уз СМТ у Миријеву 

 

Слика 6: Привредна зона у Малом Мокром Лугу 

 

Слика 7: Привредна зона, фабрика Клуз 

 

Слика 8: Привредна зона (бивша Прецизна механика) 
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4) Уређење Парк-шуме Звездара 

Плански документи од пре 40 година су Звездару препознавали као парк-шуму, која је 
могла да понесе улогу излетничке оазе са различитим садржајима рекреације у 
средишту. Године институционалне небриге оставиле су трага на подручје шуме. 
Непостојање планске документације и недостатак инфраструктуре узроковао је 
непланску градњу и бројне комуналне проблеме. Усвајањем Плана детаљне 
регулације парк-шуме Звездара, парк шума је одлуком Привременог органа од 
29.11.2013.год. проглашено заштићеним подручјем (споменик природе)67 и на 
дугорочном плану, омогућиће се заустављање негативаног тренда нарушавања 
природних одлика Звездарске шуме.  

Потенцијал који Звездарска шума има је такав да би она могла да представља 
рекреативни и еколошки центар који би био у равни са Кошутњаком. Потребно је 
обезбедити и реализовати следеће послове: уређење постојећих путева и пешачких 
стаза – шумски путеви, трим-стазе и сл., изградњу игралишта, надстрешница, столова, 
клупа, мокрог чвора и чесме, увођење јавне расвете, уређење паркинга на ободу 
шуме, утврђивање и стални мониторинг  физичких, хемијских и биолошких 
карактеристика подручја. Неопходно је и постављање информативних табли у циљу 
обавештавања и презентације заштићеног природног добра и едукације посетилаца. 
Оне треба да садрже основне податке о заштићеном подручју и његовим основним 
вредностима, распоред шетних стаза, трим стаза, локацију одморишта, правила 
понашања посетилаца и друге податке који су у функцији истицања значаја природних 
вредности, заштите подручја и његовог коришћења.   

5) Уређења Баба Велкине шуме (Титов гај) 

Комплекс је обрађен кроз сад неважећи Детаљни урбанистички план парк-шуме 
„ТИТОВ ГАЈ“68,а ГП-ом Београда дефинисан је као фиксни елемент зеленила и трајно 
добро Београда. Степин гај је меморијални комплекс, парк шума у којој је 
евидентирано станиште 13 посебних биљних заједница и мноштва неаутохтоних врста, 
што листопадних, што зимзелених. 

Потребно је заштити природна вредност ове зоне, као специфичног рекреативног 
комплекса и резервоара свежег ваздуха, са одличним видицима и визурама са којих је 
могуће сагледати различите делове града.  

Поред садржаја за рекреацију, као атрактивно излетничко место, овај комплекс може 
да омогући развој туризма на територији општине, да постане едукациони, еколошки 
центар, који ће промовисати здрав и квалитетан начин живота. 

Приликом планирања саобраћајне мреже, за интерно комуницирање унутар 
комплекса, поштовати у што је могуће већој мери постојеће стање, у зависности од 
концепта и потребе повезивања у односу на садржаје. Мисли се на пешачке стазе, 
трим стазе, бициклистичке стазе, евентуалне кружне шетне трасе за вожњу у 
изнајмљеним запрежним возилима (фијакери). Такође је потребно водити рачуна да 
ове стазе приме и моторна возила ради снабдевања, ватрогасна возила, возила хитне 
помоћи и сл. 

                                                      
67 „Сл. лист Града Београда“ бр. 57/I-2013 
68 „Сл.лист града Београда“ бр.10/1976 



 

121 

 

Парк шуму, која је потреба савременом урбаном човеку, не треба схватати као 
резерват непатворене, али и неоплемењене дивље природе, већ као део оплемењене, 
заштићене, кориговане, хуманизоване и урбанизоване природе. Уређење и природне 
одлике парк шуме морају богатством свог садржаја да вежу посетиоце сразмерно 
дуже време. 

О комплексу „Степин гај“ се стара ЈП „Србијашуме“, односно Шумско газдинство 
„Београд“. 

2.4.1.8 Прилагођавање и унапређење физичке инфраструктуре 

2.4.1.8.1 Водопривредна инфраструктура 

Према Просторном плану Републике Србије, град Београд припада Савско-
београдском регионалном систему снабдевања водом из ког се снабдевају све 
београдске општине до Младеновца. „Београдски водовод“ основан је 1892. Године. 
При анализи снабдевања водом пажњу треба обратити на комплекс објеката: на 
извориште, транспорт сирове воде, постројења за пречишћавање воде и на крају саму 
дистрибуцију до крајњих корисника. Што се изворишта тиче, Београд се водом 
снабдева из изворишта у приобаљу реке Саве, и то 70% из подземних вода (путем 98 
бунара са хоризонталним дреновима и 45 цевастих бунара) и 30% из површинских 
вода (путем 3 црпне станице). Једино се погон Винча снабдева водом из реке Дунав. 
Транспорт сирове воде од изворишта врши се путем 200 км дуге цевоводне мреже, а 
најудаљенији бунар се налази на 40 км од града. 

Пречишћавање воде врши пет постројења: „Беле воде“, „Баново брдо“, „Макиш“, 
„Бежанија“ и „Винча“. Од наведених постројења „Баново брдо“, „Бежанија“ и део 
постројења „Беле воде“ врше прераду подземне воде (капацитет 8.000 л/с), док остала 
постројења врше прераду речне (површинске) воде. 

Дистрибутивни канал чине: примарни транспорт (тунели), водоводна мрежа (2.300 км 
цевовода), црпне станице (26 црпних станица и 5 хидрофорских постројења) и 
резервоари (21 резервоар, 210.000 м3). 

Када је реч о Градској општини Звездара, водоводном мрежом је покривена 
територија целе општине, али постоје одређени делови који се налазе на тзв. „дивљој“ 
мрежи која није примљена од стране Градског јавно комуналног предузећа. Делови 
општине који се налазе на „дивљој“ мрежи су: 

• велики део МЗ „Велики Мокри Луг“ 
• МЗ „Мали Мокри Луг“ 
• МЗ „Војвода Мишић“ 
• МЗ „Ново Миријево“ 
• МЗ „Старо Миријево“ 
• МЗ „Зелено брдо“ 

Велики део ових територија није покривен урбанистичким плановима, па из тог 
разлога до сада није изграђена и легализована инфраструктура. Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда ради на изградњи потребне 
инфраструктуре, а тиме и водоводне мреже на наведеним територијама с тим да је 
потребно још пуно времена и буџетских средстава за реализацију. 
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Осим наведених проблема са месним заједницама без водоводне мреже, односно са 
„дивљом“ мрежом, постоје и други делови општине са проблемима чије је решавање 
започето или се планира. Тако, на пример, МЗ „Вуков споменик“, МЗ „Булбулдер“, МЗ 
“Липов лад“, МЗ „Звездара“ и МЗ “Ћирило и Методије“ имају проблем изградње нових 
објеката стамбене градње, која захтева одређене инвестиције на замени постојеће 
мреже новом мрежом већег пречника. 

Проблем се јавља на једном делу МЗ „Старо Миријево“, на потезу улице Мирослава 
Јовановића и околине, где је водоводна мрежа од азбестних цеви и потребно ју је 
заменити новом, с обзиром на то да азбестне цеви имају одређена канцерогена 
својства, па су 2005. Године по директиви Европске уније (донете још 1976. Године) 
избачене из употребе.  

2.4.1.8.2 Канализациона мрежа  

Територија града Београда покривена је цевним каналима дужине 1.356 км и 
колекторима 201 км. Регистровано је укупно 49.700 корисника са прикључцима. Што се 
атмосферске воде тиче, она се одводи преко сливника којих има 31.360 комада. Све 
употребљене воде изливају се у Дунав и Саву кроз 29 излива. Канализациони систем 
града Београда састоји се од централног канализационог система (преко 31.000 ха 
територији града) и 4 подсистема: болечки (преко 10.000 ха територије града), 
батајнички (око 12.000 ха територије града), остружнички (око 6.500 ха територије 
града) и банатски (око 12.000 ха територије града). 

Покривеност канализационом мрежом града Београда је следећа: 

• у ужем подручју града – 75% фекалне мреже, 65% кишне мреже 
• у ширем подручју града – 54% фекалне мреже, 47% кишне мреже 

Када је реч о ГО Звездара, покривеност територије општине канализационом мрежом 
(у одржавању ЈКП „Београдски водовод и канализација“) је око 46% (6% више у односу 
на 2010.годину), док остали део територије чине септичке јаме, изливање у отворене 
канале и потоке, али и „дивља“ мрежа (неадекватних димензија). „Дивља“ 
канализациона мрежа је карактеристична за територије: МЗ “Војвода Мишић“, МЗ 
„Велики Мокри Луг“, МЗ „Миријево“, МЗ „Ново Миријево“, МЗ „Ћирило и Методије“, 
МЗ „Зелено брдо“, МЗ „Липов лад“, МЗ „Звездара“, МЗ „Северни булевар“. 

Од 2010. до 2015. године урађена је нова канализациона мрежа на територији ГО 
Звездара у следећим улицама део Јованке Радаковић, део Драгослава Срејовића, 
Војводе Довезенског, Крижанићева, Светог Климента, Улцињска, Руди Чајавеца, 
Мирослава Крлеже, Вељка Дугошевића, Локрумска Белопаланачка, Букурешка, Браће 
Тодоровић. Астромомска, Друговачка, Купска, Нишавска, Неретванска и Живка 
Давидовића. 

Проблем се решава као и проблем код водоводне мреже израдом и усвајањем 
регулационих планова територија које те планове немају, јер тек тада се може, након 
издвајања парцела за саобраћајнице, приступити изградњи канализационе мреже. 
Ово се пре свега тиче МЗ „Мали Мокри Луг“, МЗ „Велики Мокри Луг“, МЗ „Старо 
Миријево“, парк-шуме „Звездара“, делова око Цветкове пијаце и делова МЗ „Зелено 
брдо“. 
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Што се урбаних делова општине тиче, мрежа постоји, и то сепарациони систем 
канализације, али је веома стара, а повећана стамбена изградња и преоптерећење 
мреже захтевају замену и реконструкцију. 

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је предузеће које је основала Скупштина 
града Београда и надлежна је за обављање послова обезбеђивања квалитетне воде за 
пиће становницима града Београда, а брине и о одводу градских отпадних вода, 
одржава систем водовода и канализације и др. 

Најважнији проблеми у домену канализационе инфраструктуре су: 

- Канализација – Насеље Падина и Велики Мокри Луг  - ул. Цветанова ћуприја и 
Веселина Чајкановића 

- Канализација – Насеље Мали Мокри Луг – Босанска улица.  
- Канализација – Парк-шума Звездара  

Улице које имају азбестне цеви промера ф100 које је потребно заменити су Шејкина 
потез од Витезове Карађорђеве звезде до Заграђа у дужини око 400 метара, Босе 
Цветић, Градиште, Ладне воде, Миланке Кљајић, Наде Пурић. 

Слика 9: Ортофото снимак насеља Велики Мокри Луг и Падина 

 

Канализација – Насеље Падина и Велики Мокри Луг  - ул. Цветанова ћуприја и 
Веселина Чајкановића 

Насеље нема легално изграђену канализацију, али део насеља има дивљу мрежу око 7 
км и прикључује се на постојећу канализацију насеља Браће Јерковића. Да би се 
обезбедило прикључење планиране секундарне мреже потребно је изградити 
реципијенте ван границе предметног планског документа и то:  

а) Мокролушки слив – сепарациони систем – до постојећег колектора пречника 400 м 
уз Мокролушки поток и требало би решити имовинско-правне односе да би се 
створили услови за реализацију предметног сливног подручја. Овом сливу припада 
канализација улице Цветанова ћуприја, која представља апсолутни приоритет за 
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Општину Звездара. Канализација у ул. Цветанова Ћуприја у Великом Мокром Лугу је у 
дужини трасе од око 2800 м. Састоји се из три дела:  

• Део који се води као јавна површина, односно  постојећа ул. Цветанова ћуприја 
у дужини око 1.670 м.  

• Део који је по важећем плану детаљне регулације предвиђен за саобраћајницу 
и за који су формиране парцеле за саобраћајницу али још увек није покренут 
поступак изузимања земљишта. Овај део је у дужини од око 950 м. 

• Део у дужини од 130 м који није покривен планом детаљне регулације.  

Б) Мокролушки слив – општи систем – потребно је изградити канализацију у 
саобраћајници Борска петља – Ласта, као и везу до старог Мокролушког колектора, а 
пошто за овај део система не постоји планска документација потребно је 
интензивирати на изради програма за шире подручје Вождовца. 

В) Кумодрашки слив – потребно је изградити фекални колектор у саобраћајници 
Борска петља – Ласта. 

Канализација – Насеље Мали Мокри Луг – Босанска улица.  

Усвојен је План детаљне регулације за предметно подручје, чиме су се стекли 
формални услови за отпочињање решавања овог проблема.  У питању највећи 
проблем са којим се суочавају грађани овог дела наше општине. Обзиром да је при 
крају и процедура око изградње Здравствене станице у Босанској улици овај проблем 
добија још више на значају. Будући да се у поменутој улици налази „дивља“ 
канализациона мрежа која се излива у делу насеља близу аутопута и да ће изградња 
Здравствене станице, тј. Мултифункционалног објекта додатно продубити проблеме 
становника насеља у близини аутопута сматрамо да је овај пројекат од приоритетног 
значаја за општину. 

Канализација – Парк-шума Звездара  

Пошто је усвојен План детаљне регулације Парк-шуме Звездара II фаза, треба хитно 
кренути са активностима на решавању изградње нове канализационе мреже, као и 
замени постојећих малих пречника и то, првенствено, у Волгиној улици, која се 
протеже средином наведеног насеља. Треба наставити са започетом реализацијом 
изградње канализације у улици Драгослава Срејовића, која је пречника 250 мм, а 
реципијенти су у улицама Пере Ћетковића и Лазе Стефановића, дужина планиране 
канализације је 1.900 м. 

2.4.1.8.3 Енергетски систем 

Електроенергетска мрежа 

Градска општина Звездара припада шумадијском подручју снабдевања електричном 
енергијом. Трансформаторске станице овог подручја су 400 Kv далеководима повезане 
са ТС „Обреновац“ и ХЕ „Ђердап“ и 220 Kv са далеководима ТЕ „Обреновац“ и ХЕ 
„Бајина Башта“. Осим наведених, потрошачи из овог подручја се снабдевају 
електричном енергијом и преко 110 Kv са далеководом из ТЕ „Колубара“.  
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Топлотна енергија 

Систем централизованог снабдевања топлотном енергијом града Београда састоји се 
од 65 топлотних извора, 1.200 км дуге топловодне мреже, и са 6.954 предајне станице. 
Из овог система се тренутно топлотном енергијом снабдева око 300.000 станова и 
више објеката пословног простора (више од 19.769.297 м2). Систем даљинског грејања 
чини, поред блоковских и индивидуалних котларница, 14 топлана: „Нови Београд“, 
„Дунав“, „Вождовац“, „Медаковић“, „Церак“, „Миљаковац“, „Борча“, „Баново брдо“, 
„Земун“, „Миријево“, „Коњарник“, „Вишњичка бања“, „Батајница“ и „Младеновац“ 

Што се тиче производње и испоруке топлотне енергије за загревање санитарне топле 
воде, она се врши током целе године из 11 топлотних извора, а потрошном топлом 
водом се снабдева 30.646 станова. Од свих топлотних извора 83% као гориво користи 
природни гас, 16% мазут и само нешто мање од 1% као гориво користи угаљ. 

За производњу и испоруку топлотне енергије на територији града Београда надлежно 
је ЈКП „Београдске електране“, основано 1989. Године. „Београдске електране“ у 
погледу инсталисане снаге данас представљају један од највећих класичних грејних 
система у Европи. Предузеће обавља послове: производње и испоруке топлотне 
енергије, послове изградње и одржавања топлотних и гасних постројења, реализацију 
програма топлификације, као и пружање потребних информација корисницима.  

На територији општине Звездара, тачније у насељу Миријево изграђена је топлана са 
два вреловодна котла од по 58 МW, a за сопствене потребе су уграђена и два парна 
котла. Топлана као основно гориво користи природни гас, а алтернативно мазут. Грејно 
подручје Топлане „Миријево“ покрива насеље Миријево и делове испод Звездарске 
шуме и има четири магистрална водовода. 

Управа Градске општине Звездара, с обзиром на ненадлежности у овој области, не 
располаже подацима о покривености општине електроенергетском и топлотном 
мрежом, проблемима или другим специфичностима територије. 

Обновљиви извори енергије 
Дефинисан је циљ у области обновљивих извора енергије који Република Србија треба 
да оствари у 2020. години, а то је 27% учешћа обновљивих извора енергије у бруто 
финалној потрошњи енергије.  

С обзиром на чињеницу да град Београд располаже веома повољним условима за 
интензивније коришћење обновљивих извора енергије, пре свега биомасе, биогаса, 
геотермалних извора и сунчеве енергије, посебна пажња би требала да се посвети овој 
проблематици. Сунчева енергија може бити значајан извор енергије за загревање 
потрошне чисте и техничке воде, извори геотермалне воде на територији града 
Београда нису у потпуности истражени али постоје на територији града (темп. До 80°С), 
док кошава као ветар дува променљивом брзином а и не постоје адекватне локације 
за изградњу ветро-паркова, због чега овај извор није адекватан. 

Као пример треба навести ЈКП „Београдске електране”, као прво предузеће у Србији 
које у процесу производње топлотне енергије користи биомасу (палете и брикете), а 
најављена је изградња првог постројења на биомасу у Србији, у Падинској Скели, 
инсталисане снаге 800 киловата електричне и 5 мегавата топлотне снаге. 
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2.4.1.8.4 Гасоводна инфраструктура 

На територији Републике Србије предузеће задужено за дистрибуцију природног гаса 
до крајњих потрошача је ЈП „Србијагас“. Дистрибутивни гасоводни систем ЈП 
„Србијагаса“ обухвата гасоводе средњег притиска од 4 до 16 бара (дужине око 650 км), 
и ниског притиска до 4 бара (дужине око 3.000 км). Укупан број потрошача 
прикључених на мрежу гасовода у граду Београду је преко 40.000 потрошача. 
Просечна старост наведеног гасоводног система је 15 година. 

Основни проблеми система снабдевања природним гасом су немогућност 
складиштења као и неравномерна потрошња у зимском и летњем периоду, због чега 
се и јављају проблеми у „шпицевима“.  

Када је о Градској општини Звездара реч, гасоводна мрежа обухватила је насеље 
Падина у КО „Велики Мокри Луг“, као и мање делове КО „Миријево“. У плану је да се 
гасоводном мрежом покрију сва насеља која нису у систему централног грејања, али 
овај процес је веома спор. 

2.4.1.8.5 Пошта и јавна телекомуникациона инфраструктура 

Територију Републике Србије, када је у питању пружање поштанских услуга, покрива ЈП 
ПТТ саобраћај „Србија“, основано 1990. Године за обављање ПТТ делатности. На 
територији Градске општине Звездара постоји неколико пошта. 

• 11050 Београд 22 – Устаничка 182 
• 11051 Београд 130 – Вељка Дугошевића 19 
• 11109 Београд 14 – Бул. Краља Александра 121 
• 11114 Београд 21 – Учитељска 60 
• 11126 Београд 56 – Николе Груловића 14 
• 11127 Београд 57 – Бул. Краља Александра 221 
• 11160 Београд 74 – Миријевски венац 22а 
• 11350 Београд 120 – Бул. Краља Александра 471а 

Телекомуникациону мрежу на подручју града (ГП-а) чине: 

• фиксна телекомуникациона мрежа 
• мобилна телекомуникациона мрежа 
• интернет провајдери 
• јавне и комерцијалне радио и ТВ мреже 
• кабловски дистрибутивни системи 
• функционални системи (МУП, ЕПС…) 
• приватне телекомуникационе мреже (банке, академска мрежа…) 

Број претплатника фиксне телефоније на територији ГО Звездара процењује се на 
преко 70.000. 

Што се тиче мобилне телефоније, на територији Републике Србије, па тиме и 
територији града Београда послују три оператера мобилне телефоније, „Телеком 
Србије“, „Теленор“ и „Вип“. На територији града Београда постоји довољан број 
интернет провајдера и националних и приватних. Такође, што се тиче радио и ТВ 
мреже, на територији града Београда постоји јавни сервис (ЈП РТС), као и велики број 
комерцијалних мрежа, као и кабловских дистрибутивних система.  
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Општинска управа ГО Звездара, с обзиром на ненадлежност у овој области, не 
располаже свежим подацима о покривености појединих насеља телекомуникационом 
мрежом, проблемима које поједина насеља имају и свим другим значајним подацима 
везаним за ову област. 

2.4.1.8.6 Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 

Улагање у развој саобраћајне инфраструктуре представља основну претпоставку 
развоја општине, града, региона или државе и само они који су свесни феномена 
глобализације знају да кључ њеном што безболнијем прилагођавању највећим делом 
лежи у добро осмишљеном, функционалном и капацитетом задовољавајућем 
транспортном систему. 

Претпоставка препознавања ове потребе има изузетан стратешки значај како за град 
Београд, тако и за читаву Републику Србију. Благодети положаја у смислу географско-
стратешке позиције указују на чињеницу да Београд има изузетно повољан 
саобраћајно-комуникативни положај чији капацитети нису ни приближно 
искоришћени. Град има изузетно добру повезаност са ужим и ширим окружењем 
преко два паневропска коридора (VII и X) на којима лежи. У оквиру Градске управе 
града Београда, надлежност обављања послова има Секретаријат за саобраћај. 

Друмски саобраћај 

Град Београд представља својеврсно и јединствено чвориште када је друмски 
саобраћај у питању. Паневропски коридор 10, односно аутопут Е-75 (како је назван у 
делу кроз Републику Србију) иде од Суботице, преко Новог Сада, Београда, према 
Нишу, где се рачва на правце према Софији и Истанбулу, а други крак наставља према 
Солуну и Атини). Затим, ту је аутопут Е-70 Београд-Загреб, мноштво регионалних и 
магистралних путева.  Што се тиче градског саобраћаја, иако постоји велики број 
булевара и улица, сталан пораст броја становништва и самим тим и броја возила, 
вишедеценијско неулагање у саобраћајну инфраструктуру, још увек нереализован 
пројекат обилазнице око Београда, технолошка застарелост опреме за контролу и 
управљање саобраћајем и бројни други проблеми стављају решавање свих питања 
везаних за друмску инфраструктуру на приоритетно место. 

Међу најважније активности које се планирају за реализацију у наредном периоду су: 

 обилазница око Београда – пројекат од националног интереса, који обухвата 
изградњу 53,4 км прстенасте саобраћајнице око ширег градског језгра, која је и 
део Коридора 10 (то је аутопут од Батајнице преко Добановаца, Остружнице, 
Железника и Белог Потока до Бубањ Потока, и даље ка Панчеву мостом преко 
Дунава код Винче); 

 завршетак израде пројектне документације и реализација унутрашњег 
магистралног полупрстена око централне градске зоне (старог језгра Београда, 
Савског амфитеатра, Новог Београда и старог језгра Земуна); 

 израда пројектне документације и реализација спољне магистралне тангенте. 
Овом саобраћајницом би се заштитило старо градско језгро од теретног 
саобраћаја. Источни крак би се протезао од Великог Мокрог Луга до Роспи 
ћуприје, а потом новом Дунавском улицом преко подручја Аде Хује и новим 
мостом ка левој обали Дунава; 
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 израда пројектне документације за реализацију три моста преко Дунава 
(друмско-железнички мост код Винче, мост код Аде Хује; 

 доградња, реконструкција и проширење одређених градских саобраћајница, 
посебно оних које повезују централне градске делове са градским општинама; 

 изградња мреже бициклистичких стаза и повећање и унапређење паркинг 
гаража и плацева. 

Град Београд је израдио Генерални план Београда 2021 којим је градску саобраћајну 
инфраструкутру дефинисао кроз три вида саобраћаја: друмски, железнички и водни. 
Према Статуту града Београда и Статуту Градске општине Звездара, надлежности и 
послови који се тичу одржавања и унапређења путне инфраструктуре градске општине 
су да се “стара о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу некатегорисаних 
путева (сеоских, пољских и других)”. 

Најзначајније саобраћајнице на територији ГО Звездара су Булевар краља Александра, 
излазак на аутопут Е-75, Устаничка улица и  планирани Унутрашњи магистрални 
полупрстен. Унутрашњи магистрални полупрстен (УМП) има практични значај да 
растерети уже градско језгро и постојеће саобраћајнице које воде ка центру града, 
омогући повезивање делова града ободом централног подручја и заштити централно 
подручје од локалног транзитног саобраћаја.  

Спољна магистрална тангента (СМТ) представља једну од неколико планираних 
прстенастих саобраћајница око централне градске зоне. Изградња ове тангенте имала 
би за циљ измештање саобраћаја, пре свега теретног и транзитног на обилазне 
саобраћајнице, што би се одразило на повећање пропусне моћи постојеће уличне 
мреже града. Због велике дужине планиране саобраћајнице, траса је подељена на 
четири сектора: 

• први сектор: деоница Борска – петља „Ласта” – Нова мокролушка – Булевар 
краља Александра 

• други сектор: Булевар краља Александра – Витезова Карађорђеве звезде у 
Миријеву 

• трећи сектор: Витезова Карађорђеве звезде – Сланачки пут 
• четврти сектор: Сланачки пут – Панчевачки пут, са новим мостом преко Дунава 

и петља у Вишњичкој улици и на Панчевачком путу 

Саобраћајница СМТ је урађена према решењу из Генералног плана Београда 2021. 
Саобраћајница је једним делом већ изграђена (насеље „“Падина“), а идеја је да се већ 
постојећи правци споје у једну целину. На овај начин би се створио континуирани низ 
тангентних праваца који би ослободио градске деонице значајног дела транзитних 
токова и рационално распоредио циљно- изворне токове. 

Највећи проблем из ове области представљају недостајуће саобраћајнице и 
комуналне инфраструктуре у насељу – Падина – улица и насеље „Војвода  
Влаховић“. 

Тренутно је у насељу изграђено око 40-ак стамбених објеката а у току је и изградња 
нових објеката. У блиској будућности ће у овом новосаграђеном насељу живети преко 
4.000 људи, у објектима који имају уредно издате грађевинске дозволе. Грађани 
немају решена елементарна питања (јавни превоз због уских саобраћајница је сведен 
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на „мини бус“, отежан приступ возилима градске чистоће, непостојање јавних зелених 
површина, удаљеност од школа….). Један од највећих објеката у насељу (преко 8.000 
м2) изградила и Грађевинска дирекција Србије.  

Изградња инфраструктуре је посао који захтева огромна буџетска улагања и дуг 
период за реализацију. Хитно је потребно убрзати решавање имовинско-правних 
односа за објекте који се налазе траси планираних саобраћајница и инфраструктурних 
коридора. 

Слика 10:  Ортофото снимак насеља Падина 

 

Најхитније треба урадити саобраћајницу која од насеља „Војвода Влаховић“ води до 
новоизграђеног вртића „Облачак“. Вртић је изграђен 2012.година и једини је вртић на 
територији ГО Звездара који нема попуњене капацитете, будући да становници насеља 
морају да до вртића долазе обилазним путем (преко насеља Падина тј. Велики мокри 
луг) иако се ради о удаљености ваздушном линијом од 200-300 м. 

Јавни градски превоз 

У граду Београду, јавни градски превоз је организован путем пружања услуга Градског 
саобраћајног предузећа „Београд“ (аутобуси, тролејбуси и трамваји), приватних 
аутобуских превозника, такси превозника, линија експрес мини бусева и „Беовоза“ 
који је градског и приградског карактера и који представља основу будућег 
београдског метроа).  

На основу података добијених из реализоване анкете на територији свих месних 
заједница ГО Звездаре дефинисани су следећи проблеми као најизраженији: 

• у већини месних заједница постоји проблем мањка паркинг места и 
неправилног паркирања 

• оптерећеност саобраћајница (и проблеми који иду уз то: бука, загађење 
ваздуха, безбедност учесника у саобраћају итд.) 

• лоше стање или непостојање тротоара и шеталишта 

• лоше стање јавне расветe 

Међу специфичним проблемима који су карактеристични за поједине месне заједнице 
су: 
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• у МЗ “Велики Мокри Луг” је дефинисан проблем градске линије 308 која није 
довољно фреквентна у складу са потребама мештана 

• у МЗ “Мали Мокри Луг” недостаје аутобуско стајалиште у улици Николе 
Груловића код броја 69 

• у МЗ “Ново Мирјево” је препознат недостатак још једне аутобуске градске 
линије 

• у МЗ “Ћирило и Методије” очекују да се линија 21 појача 

• у МЗ “Звездара” је препозната потреба за проширењем улице М. Ракића  

Железнички саобраћај 

Значај железничког саобраћаја је у развијеним државама одавно препознат и 
стратешки одређен као приоритет, пре свега због релативно ниских трошкова у односу 
на друмски саобраћај, већу безбедност и еколошку прихватљивост. 

Град Београд је једна од европских метропола која има ту предност да се налази на 
друмско-железничком Коридору 10, који се сматра оптималном везом Европе са 
Блиским и Средњим истоком. У складу са тим, а упркос политичким, економским и 
финансијским ограничењима у последњих неколико деценија, приоритети Републике, 
а самим тим и града Београда, требали би бити усмерени у правцу довођења 
целокупне железничке инфраструктуре на ниво који захтевају европски стандарди. 

Проблеми који прате железничку инфраструктуру на територији града Београда су 
превасходно нерешено питање довршетка београдског железничког чвора 
(измештање комплетне инфраструктуре главне станице из Савског амфитеатра на 
локацију Прокоп) и изузетно низак степен учешћа градског железничког саобраћаја 
(„Беовоз“) у систему јавног градског превоза. 

2.4.1.8.7 Гробље у насељу Мали Мокри Луг  

Један од најважнијих инфраструктурних проблема представља и нерешен статус 
сеоског гробља у насељу Мали мокри луг. Усвајањем Плана детаљне регулације 
дефинисане су нове и коначне границе Мокролушког гробља за које је везано низ 
проблема који се тичу имовинских права, неконтролисаног ширења, редовног 
одржавања, подземних вода, чувања и низа других проблема који се годинама уназад 
јављају а за које грађани имаоци гробних места очекују решење од ГО Звездара. 

Дефинисањем граница Планом, створени су услови да се у оквиру тако одређених 
граница гробља спроведе попис кат. Парцела, са именима књижних корисника, који су 
дуги низ година продавали гробна места грађанима, изради скица са бројевима кат. 
Парцела које Планом улазе у састав Мокролушког гробља, све то презентује 
заинтересованим грађанима, црквеним властима као и власницима-корисницима кат. 
Парцела који врше продају гробних места како би се на тај начин у првиј фази 
активност по овом питању створили услови да се гробље шири искључиву у 
новоодређеним границама, нарочито водећи рачуна о делу земљишта предвиђеном 
за виталне саобраћајнице. 
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2.4.2 SWOT анализа – животна средина, просторно уређење и инфраструктура 

SWOT анализом идентификоване су следеће интерне карактеристике ГО Звездара (као 
предности, односно слабости) и екстерни фактори који утичу на развој Градске 
општине (шансе и претње) у погледу животне средине, просторног уређења и 
инфраструктуре: 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Животна средина 

 добар географски положај Градске 
општине Звездара 

 усвојен акциони план за животну 
средину за 2015. Годину 

 повољни природни предуслови 

 Генерални план града Београда 2021. 
Је на снази 

 мотивисаност кадрова за сталним 
усавршавањем 

 мотивисаност општинске управе за 
унапређењем стања животне средине 
и потреба за променом у опхођењу 
према њој  

 заинтересованост НВО сектора 
изузетно добра присутност и примена 
информационих технологија у 
општинској управи 

 покривеност општине планском 
документацијом 

 Изграђено рециклажно двориште у 
Орловском насељу у Миријеву којим 
управља Град Београд 

 позитивна искуства кроз пројекте НВО 

 дефинисане привредне зоне 

 постојање Службе за 
геоинформационе системе и 
информатику 

 постојање Одељења за комунално 
друштвене делатности, заштиту 
животне средине и координацију 
инвестиционих пројеката 

 Извршен процес сертификације 
Управе Градске општине Звездара 
(ИСО 14001:2004, међународни 
стандард за развијање истема 
менаџмента заштите животне средине 
(ЕMS-Ecological  Management System) 

 Градска парк –шума Звездара, 

 недовољна информисаност грађана  

 загађења земљишта и подземних 
вода, које врше бесправни објекти у 
деловима општине без изграђене 
комуналне инфраструктуре 

 девастирање природних ресурса и 
шума 

 загађеност Миријевског потока и 
осталих водотокова 

 нерегулисани потоци и бујичне воде 

 непостојање предтретмана отпадних 
вода привредних субјеката 

 негативни утицаји индивидуалних  
ложишта на квалитет ваздуха и 
неадекватан третман гасова из 
постојећих котларница 

 аерозагађење проузроковано 
саобраћајем 

 опасни гасови са дивљих депонија 

 непрописно спаљивање корова и 
отпада 

 близина локације депоније у Винчи и 
њен утицај на околину 

 непостојање већег броја  рециклажних 
острва 

 непрописно управљање са 
индустријским и опасним отпадом 
(здравствене установе, аутомех. радње 
и сл.) 

 неадекватно управљање и 
експлоатација природних ресурса 
(шуме, потоци пољопривредно 
земљиште) 

 недовршен процес статусирања Баба 
Велкине шуме  

 нерешени имовинско-правни односи, 
проблеми везани за реституцију 
зелених површина  
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односно природно добро „Звездарска 
шума“ се проглашава заштићеним 
подручјем као споменик природе 

 Све основне и средње школе са 
котлом на угаљ и мазут прешли на 
даљинско грејање (осим две школе у 
чијој близини нема топловода) 

 сарадња са градским институцијама, 
ЈКП и секретаријатима 

 усвојен Локални план управљања 
отпадом града Београда 2011-2020. 

 недовољна економска искоришћеност 
природних ресурса 

 неусаглашеност Закона о планирању и 
изградњи са Законима који регулишу 
заштиту животну средине 

 бесправна градња на 
пољопривредном и шумском 
земљишту и зеленим површинама 

 непостојање података о употреби 
пестицида  

 повећан ниво буке  

 електромагнетно зрачење са 
електроенергетских објеката и других 
извора  

 повећан број базних станица мобилне 
телефоније  

 распрострањеност амброзије на 
неуређеном земљишту  

 присуство непожељних врста 
преносилаца заразних болести 
(глодари, крпељи и сл.) 

 чување животиња у неадекватним 
условима и на непрописан начин  

 велики проблем паса и мачака 
луталица  

 недовољно еколошко образовање и 
едукација деце, омладине, 
институција 

 ненадлежност градске општине у 
сектору управљања отпадом 

 непостојање података о проблемима 
грађана у вези са животном средином 

 непоштовање законских прописа од 
стране грађана и привредних субјеката 
и неспровођење адекватних казнених 
мера од стране надлежних 

 недовољна искоришћена могућност 
ангажовања НВО 

 непостојање фекалне канализације 

 недовољна примена обновљивих 
извора енергије 

 законски недефинисана институција 
еколошке таксе 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 град Београд  Недовољне надлежности Градске 
општине Звездара 
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 усвојена Стратегија одрживог развоја 
Републике Србије, Стратегија развоја 
Града Београда и друге стратегије у 
области заштите животне средине 

 процес придруживања ЕУ и примена 
евро-стандарда и искустава у области 
заштите животне средине 

 усвојен сет нових закона из области 
заштите животне средине  

 постојање података о 
пољопривредном земљишту 

 међуопштинска сарадња 

 сарадња са невладиним сектором 

 сарадња са Сталном конференцијом 
градова и општина 

 сарадња са Агенцијом за заштиту 
животне средине 

 еко-сандуче на сајту општине Звездара 
 

 незадовољавајући ниво координације 
са градским и републичким 
институцијама 

 ограничен општински буџет  

 близина аутопута (транзит опасних 
материјала) и аерозагађење  

 Неусвојена ревидована Стратегија 
развоја града Београда и неусвојен 
Програм заштите животне средине за 
град Београд 

 употреба прљавих технологија 

 нове планиране саобраћајнице (СМТ и 
УМП) са аспекта загађења ваздуха 

 несаниране територије клизишта 

 

 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Просторно уређење и инфраструктура 

 развијен ГИС систем 

 Генерални план Београда 2021 

 у поступку усвајања Планови 
генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне 
самоуправе-Град Београд 

 постојање планске документације – 
покривеност планском 
документацијом  oko 70% територије   

 добар географски положај градске 
општине 

 добра сарадња са Секретаријатом за 
урбанизам и грађевинске послове и 
Секретаријатом за заштиту животне 
средине 

 недовољна повезаност институција 
(размена просторних и алфа-
нумеричких података) 

 недовољна развијеност саобраћајница 

 висок интензитет транзитног 
саобраћаја 

 лоше стање инфраструктурних 
објеката (водовод, канализација…)  

 висок степен нелегалних објеката 
инфраструктуре и стамбених објеката 

 неуједначен и недовољан развој 
делова општине 

 архитектонске баријере у простору 

 недовољан број запослених стручњака 
у институцијама 

 недовршен поступак гасификације 
општине 

 непостојање пречистача отпадних 
вода 

 застарео и неодржаван систем 
атмосферске канализације 

 недефинисана траса и статус Булевара 
краља Александра (метро или трамвај) 
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 делови општине без икакве 
инфраструктуре 

 бесправна узурпација простора 

 непостојање бициклистичких стаза 

 лоше стање пијачних простора 

 мала заступљеност обновљивих 
извора енергије 

 недовољна информисаност грађана из 
руралних делова општине 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 пројектовање Унутрашњег 
магистралног полупрстена (УМП)  

 пројектовање Спољне магистралне 
тангенте (СМТ) 

 План генералне регулације за 
недостајућу инфраструктуру 

 у току је израда Плана генералне 
регулације система зелених површина 
Београда 

 град Београд 

 постојање институција и невладиног 
сектора који могу да раде на  
подизању свести јавног мњења о 
значају животне средине  

 започет процес придруживања ЕУ 

 близина Паневропских коридора VII и 
X 

 усвојене измене и допуне Закон о 
планирању и изградњи 

 Закон о јавно-приватном партнерству 
и концесијама69 

 европски бициклистички коридори 
(EuroVelo, Дунавска бициклистичка 
рута)  

 ГО  – сервис за грађане за 
савладавање комплексних 
бирократских процедура 

 недовољне надлежности градске 
општине 

 компликоване бирократске процедуре 
(дозволе, сагласности) на различитим 
нивоима (локалним, регионалним, 
националним) 

 ограничен општински буџет 

 неусвојена Стратегија развоја града 
Београда 

 неприлагођеност постојећих закона 
конкретној ситуацији на терену 

 неусклађеност динамике издавања 
грађевинских дозвола са динамиком 
изградње легалне инфраструктуре 

На основу спроведене ситуационе и SWOT анализе може се констатовати да су главне 
предности на којима треба „градити“ Стратешки план развоја ГО Звездара по питању 
животне средине, просторног уређења и инфраструктуре: 

 Повољни природни предуслови – природни ресурси које треба очувати и даље 
унапређивати 

                                                      

69 „Сл.гласник РС“ бр.88/2011 
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 Извршен процес сертификације Управе Градске општине Звездара (ИСО 
14001:2004, међународни стандард за развијање система менаџмента заштите 
животне средине (ЕMS- Ecological  Management System)) 

 Градска парк –шума Звездара, односно природно добро „Звездарска шума“ се 
проглашава заштићеним подручјем као споменик природе 

 Добра покривеност општине урбанистичким плановима 

 Развијен географско-информациони систем 

Највеће шансе за развој ГО Звездара огледају се у: 

 Град Београд – развој града, привлачење инвеститора 

 Постојање сета закона који уређују ову област  

Истовремено, у поступку развоја ГО Звездара јављају се бројни недостаци и претње, 
чије је утицаје потребно минимизирати. Као главни недостаци издвајају се: 

 Лоше стање инфраструктурних објеката   

 Висок степен нелегалних објеката инфраструктуре 

 Несанирана клизишта   

Основне претње развоју ГО Звездара огледају се у: 

 Недововљна надлежност 

 Ограничен буџет 

 Непоштовање законских прописа од стране грђана и привредних субјеката  

 Неспровођење адекватних казнених мера од стране надлежних 

На основу природе и распрострањености идентификованих позитивних и негативних 
елемената интерног и екстерног окружења, препоручује се да приоритетна, критична 
питања којима треба да се бави Стратешки план развоја ГО Звездара, по питању 
животне средине, просторног уређења и инфраструктуре буду следећа: 

 Развој инфраструктуре (израда недостајућих планова генералне регулације за 
инфраструктуру, унапређење и даљи развој ГИС-а) 

 Едукација грађана (превасходно деце и омладине) о очувању и унапређењу 
животне средине, о селекцији и рециклажи отпада и употреби обновљивих 
извора енергије 

 Просторно уређење зелених површина 

 Превазилажење архитектонских баријера израдом стаза, степеништа, рампи и 
гелендера на јавним површинама, за потребе особа са инвалидитетом, мајки са 
децом 

 Унапређење енергетске ефикасности објеката о којима се брине ГО Звездара. 
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3 СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 

На основу приказа тренутног стања по три основна елемента одрживог развоја 
(економски развој, друштвени развој и заштита животне средине), као и спроведених 
анализа, у наставку  се дефинише стратегија са својим основним параметрима. 

3.1 Изјава о визији ГО Звездара 

„Наша визија је да будемо еколошка градска општина која се истиче у погледу 
квалитета живљења наших грађана, развоја привреде и запошљавања, 
безбедности грађана, обезбеђења потребне инфраструктуре и квалитета 
животне средине.“ 

3.2 Циљеви, приоритети и мере 

На основу ситуационе анализе, а у складу са визијом развоја ГО Звездара, утврђена су 
три стратешка циља: 

 Стратешки циљ 1: Стварање услова за економски развој  

 Стратешки циљ 2: Подршка друштвеном развоју  

 Стратешки циљ 3: Заштита животне средине, просторно уређење и развој 
инфраструктуре  

3.2.1 Стратешки циљ 1: Стварање услова за економски развој 

Следећи своју визију да је Звездара, између осталог, „градска општина која се истиче у 
погледу развоја привреде и запошљавања“, циљ „стварање услова за економски 
развој“ постављен је као један од три стратешка правца развоја. 

За остварење овог стратешког циља од пресудног је значаја да се искористе 
могућности које долазе из окружења. Највећа шанса за развој ГО Звездара огледа се у 
томе да  општина припада граду Београду који представља не само седиште државних 
органа и институција, већ и туристички, трговачки, индустријски, саобраћајни, 
финансијски, културни, научни и образовни центар и да, са учешћем у друштвеном 
производу од 40%, и у броју запослених од преко 25%, има одлучујући утицај на 
привредни живот Србије. Такође, град Београд је опредељен ка привлачењу 
инвеститора и нових инвестиција на својој територији, што је изузетно важна развојна 
могућност и за ГО Звездара. 

Другу групу развојних шанси које долазе из окружења, а које општина Звездара 
планира у наредних пет година да искористи, чине различити програми, споразуми, 
фондови, који финансијски подржавају економски развој и доступни су микро, малим 
и средњим предузећима, предузетницима и пољопривредним газдинствима, као што 
су на пример: фондови ЕУ (HORIZON 2020, COSMO, IPA), олакшице за запошљавање 
људи са евиденције НСЗ, Start-up кредити Фонда за развој, програми подршке 
Министарства привреде, Споразум о пословно-техничкој сарадњи са Привредном 
комором Београда и др. У складу са усвојеном Европском повељом о родној 
равноправности, треба посебну пажњу обратити на политику једнаких могућности и 
економско оснаживање жена. 
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Истовремено, највећи недостаци и препреке са којима се општина Звездара суочава 
огледају се у недовољној надлежности градске општине по питању имовине, пореске 
политике, наплате таксе и др., као и у ограниченом општинском буџету. 

Узимајући у обзир да Градска општина Звездара, према Статуту и у складу са законом, 
преко својих органа има само неколико надлежности по питању економског развоја, а 
који дефинишу да градска општина: доноси програме и спроводи пројекте развоја 
градске општине и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у градској 
општини; стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом 
подручју; спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта 
на свом подручју; и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, у 
оквиру овог стратешког циља утврђена су следећа два приоритета: 

 Приоритет 1.1: Стварање повољнијег пословног амбијента – амбијента за 
пословање и инвестирање 

 Приоритет 1.2: Подизање капацитета микро, малих и средњих предузећа, 
предузетника и пољопривредних газдинстава 

3.2.1.1 Приоритет 1.1: Стварање повољнијег пословног амбијента – амбијента за 
пословање и инвестирање 

ГО Звездара планира да, у складу са својим надлежностима, створи повољнији 
пословни амбијент, како за пословање постојећих и новоотворених привредних 
субјеката (микро, малих и средњих педузећа, предузетника и тзв. „start-up“ 
привредних субјеката), тако и за инвестирање, како за привредне субјекте који послују 
на територији општине Звездара, тако и за привлачење нових инвеститора из земље и 
иностранства.  

С обзиром да је изградња и уређење пословних зона у надлежности града Београда, 
ГО Звездара се определила да ради на стварању повољнијег амбијента за пословање и 
инвестирање користећи тзв. „меке“ видове подршке. 

И, у складу са тим, дефинисане су следеће мере: 

 Мера 1.1.1: Помоћ микро, малим и средњим предузећима, предузетницима, 
потенцијалним предузетницима и потенцијалним инвеститорима у „проласку“ кроз 
процедуре вођења приватног пословања (правна, пореска и остала законска 
регулатива за сектор ММСПП) 

 Мера 1.1.2: Обезбеђивање неопходних информација о локацијама за потенцијалне 
инвеститоре 

 Мера 1.1.3: Унапређење услова рада у тржним центрима 

3.2.1.1.1 Мера 1.1.1: Помоћ микро, малим и средњим предузећима, 
предузетницима, потенцијалним предузетницима и потенцијалним 
инвеститорима у „проласку“ кроз процедуре вођења приватног пословања 
(правна, пореска и остала законска регулатива за сектор ММСПП) 

Циљ мере је да се постојећим привредним субјектима, потенцијалним 
предузетницима и потенцијалним инвеститорима олакша пословање пружањем 
информација и савета у вези са правном, пореском и осталом законском регулативом. 
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ГО Звездара има намеру да буде прво место, тзв. „First stop shop“, на које ће се 
привредни субјекти са њене територије обратити када им је потребна помоћ, подршка 
или савет од стране представника јавног сектора. 

Сврха мере је да ГО Звездара располаже ажурним информацијама у вези са правном, 
пореском и осталом законском регулативом, као и да кроз успостављену 
институционалну сарадњу са различитим институцијама, организацијама и 
привредним субјектима има развијене капацитете да привредним субјектима пружи и 
саветодавне услуге у вези са правном, пореском и осталом законском регулативом. 

Индикатори 

 број корисника услуге, разврстаних према полу 

 задовољство корисника 

 број новопокренутих привредних субјеката,  подаци разврстани према полу 
њихових одговорних лица (менаџера) 

3.2.1.1.2 Мера 1.1.2: Обезбеђивање неопходних информација о локацијама за 
потенцијалне инвеститоре 

Циљ ове мере је да се потенцијалним инеститорима који показују намеру да 
инвестирају на подручју општине Звездара, било да већ послују на територији 
општине, или да долазе из земље или иностранства, обезбеде ажурне информације у 
вези са расположивим локацијама. 

Сврха мере је да ГО Звездара обезбеди потребне информације у вези са доступним 
локацијама на територији општине, редовно их ажурира и да буде у могућности да их 
представи потенцијалним инвеститорима у најадекватнијем облику.  

Индикатори: 

 доступне информације 

 број корисника (потенцијалних инвеститора) 

3.2.1.1.3 Мера 1.1.3: Унапређење услова рада у тржним центрима 

Циљ мере је да се побољшају услови рада у тржним центрима на подручју ГО 
Звездара. 

Сврха мере је да се предузму активности које су у надлежности градске општине (на 
пример: прикупљање информација, саветовање у вези са имовинско-правним 
статусом…) и покрену иницијативе за активности које превазилазе надлежности 
градске општине, како би се побољшало стање у објектима у којима се налазе тржни 
центри. 

Индикатори: 

 број ММСПП у тржним центрима који су добили подршку 

3.2.1.2 Приоритет 1.2: Подршка подизању капацитета микро, малих и средњих 
предузећа, предузетника и пољопривредних газдинстава 

Како је пословни/ приватни сектор препознат као главни покретач запошљавања, у 
Републици Србији је подршка овом сектору успостављена на свим нивоима 
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(националном, регионалном, односно на нивоу града Београда) и има витални значај 
за привредни раст. 

ГО Звездара такође планира да, у складу са својим надлежностима, пружи подршку 
овом сектору како би се на одржив начин задржала постојећа и отворила нова радна 
места. Као и на нивоу града Београда70, нагласак је на стварању и заштити 
запослености, а не искључиво на отварању нових предузећа као крајњег циља. Због 
тога подршка обухвата постојеће привредне субјекте (микро, мала и средња 
предузећа и предузетнике), новоосноване привредне субјекте, тзв. „start-up“, али и 
регистрована пољопривредна газдинства. Ова подршка укључује и помоћ 
потенцијалним предузетницима који намеравају да започну самосталну делатност у 
оним областима где постоји потреба за новим запошљавањем. 

И овај приоритет се односи на тзв. „меке“ видове подршке, преко којих се могу 
максимално искористити могућности које долазе из окружења, као што су на пример: 
различити програми, фондови намењени микро, малим и средњим предузећима, 
предузетницима и пољопривредним газдинствима (фондови ЕУ, олакшице за 
запошљавање људи са евиденције НСЗ, Start-up кредити Фонда за развој, програми 
подршке Министарства привреде и др.). Значајне могућности за овај приоритет се 
пружају и у Споразуму о пословно-техничкој сарадњи са Привредном комором 
Београда – који је ГО Звездара направила, а  којим се предвиђа директна комуникација 
и подршка предузетницима, као и постојање  Регионална агенција за развој и европске 
интеграције Београд, која прати све отворене позиве, део је мреже Националне 
агенције за регионални развој, а са којом ГО Звездара има успостављену 
институионалну сарадњу. 

3.2.1.2.1 Мера 1.2.1: Подршка финансирању микро, малих и средњих предузећа, 
предузетника и пољопривредних газдинстава кроз помоћ у припреми 
пројеката и конкурисање на отвореним позивима (IPA, IPARD, HORIZON 
2020, код министарстава РС, града Београда,...), као и обезбеђењу других 
видова финансијске подршке 

Циљ мере је да се привредним субјектима и пољопривредним газдинствима помогне 
да обезбеде финансијску подршку која им је потребна. 

Сврха је да се путем институционалног повезивања са другим актерима (на пример: са 
Привредном комором Београда, Регионалном агенцијом за развој и европске 
интеграције и другима) и коришћењем других законом утврђених алата, обезбеде 
информације,  стручна подршка, у неким случајевима и суфинансирање за 
конкурисање на отворене позиве који су намењени микро, малим и средњим 
предузећима, предузетницима и пољопривредним газдинствима. 

Индикатори: 

 број корисника, разврстаних према полу 

 износ привучених средстава 
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3.2.1.2.2 Мера 1.2.2: Подршка кроз саветовање и обуке микро, малих и средњих 
предузећа, потенцијалних и постојећих предузетника и пољопривредних 
газдинстава 

Циљ ове мере је да се обезбеди подршка привредним субјектима, потенцијалним 
предузетницима и пољопривредним газдинствима која доприноси подизању њихових 
капацитета, и на тај начин да посредно утиче на заштиту постојећих радних места и 
отварање нових на подручју општине. 

Сврха мере је да се утврде програми обука и саветовања којима се могу подићи 
капацитети микро, малих и средњих предузећа, предузетника, пољопривредних 
газдинстава који имају потенцијал раста и развоја, и да се за потребе спровођења тих 
програма обезбеде финансијска средства. 

Индикатори: 

 број одржаних обука, саветовања и радионица 

 број корисника, разврстаних према полу  

3.2.1.2.3 Мера 1.2.3: Подршка умрежавању микро, малих и средњих предузећа, 
предузетника и пољопривредних газдинстава (подршка развоју кластера, 
подршка успостављању ланаца вредности, подршка задругарству...) 

Циљ мере је да се привредни субјекти и пољопривредна газдинства подрже у процесу 
умрежавања кроз које могу да побољшају своју конкурентност и отворе нова радна 
места. 

Сврха мере је да се утврде програми којима се пружа подршка развоју кластера, 
успостављању ланаца вредности, оснивању задруга на нивоу градске општине и да се 
обезбеде финансијска средства за њихову реализацију. 

Индикатори: 

 број укључених ММСПП и пољопривредних газдинстава 

3.2.2 Стратешки циљ 2: Подршка друштвеном развоју  

Визија градске општине Звездара је, између осталог, да се „општина истиче у погледу 
квалитета живота својих грађана“.  Квалитет живота за сваког појединца има различито 
значење, па се може сматрати релативним појмом. Међутим, класично поимање 
квалитета живота може се свести на развој образовања, спорта, културе, здравствених 
и социјалних програма, као и других активности које побољшавају живот одређене 
заједнице. 

Да би остварила своју визију, ГО Звездара је „Подршку друштвеном развоју“ поставила 
као један од три стратешка циља.  У оквиру друштвеног развоја, SWOT анализом 
обрађене су следеће области: социјална и здравствена заштита, образовање и 
васпитање, развој спорта и омладина и култура. На основу идентификованих снага и 
слабости општине Звездара, односно препознатих шанси и претњи које долазе из 
окружења, утврђени су следећи приоритети у оквиру овог стратешког циља: 

 Приоритет 2.1: Стварање бољих услова за пружање услуга социјалне заштите 
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 Приоритет 2.2: Подизање нивоа доступности и квалитета социјалних услуга за 
грађане у стању социјалне потребе (деца и млади, старија лица, жене, особе са 
инвалидитетом, незапослени, једнородитељске и породице са проблемима у 
функционисању, жртве насиља, интерно расељена и избегла лица, Роми, труднице, 
породиље, породице палијативних и психијатријских болесника, породице са више 
деце и други) 

 Приоритет 2.3: Унапређење спорта и приступ здравим стиловима живота 

 Приоритет 2.4: Унапређење образовања и друштвене бриге о деци и омладини 

 Приоритет 2.5: Развој културе 

 Приоритет 2.6: Умрежавање и развој нових програма и услуга у области друштвеног 
развоја 

3.2.2.1 Приоритет 2.1: Стварање бољих услова за пружање услуга социјалне заштите  

Окосницу система социјалне заштите на подручју општине представља Центар за 
социјални рад, који није у надлежности ГО Звездара, тако да активности, пројекте и 
услуге које се односе унапређење социјалне заштите, а које се могу спроводити у 
складу са овим стратешким документом, реализују Одељење за друштвене делатности 
– Одсек за социјалну заштиту и мрежа канцеларија које је основала Градска општина 
Звездара, и то: Волонтерски сервис Звездара, Канцеларија за правну и психосоцијалну 
помоћ жртвама насиља у породици, Канцеларија за особе са инвалидитетом. 

Другим речима, овај приоритет се односи на стварање бољих услова за пружање 
услуга социјалне заштите од стране Одељења за друштвене делатности, односно 
Одсека за социјалну заштиту, мреже канцеларија које је ГО Звездара основала, као и 
од стране представника цивилног и приватног сектора који раде на решавању 
актуелних проблема из области социјалне заштите, а који задовољавају стандарде 
квалитета услуга дефинисаних од стране ГО Звездара. 

Због тога је фокус овог приоритета на успостављању стандарда услуга за све услуге које 
се пружају и унапређењу сарадње са другим актерима, такође у циљу унапређења 
услуга које се пружају корисницима.  

У оквиру овог приоритета планиране су следеће мере: 

 Мера 2.1.1: Обезбеђење примене стандарда социјалних услуга (израда процене 
социјалних потреба грађана, развој социјалног менаџмента, утврђивање базе 
постојећих активних програма на територији  Општинe, развој нових услуга…)  

 Мера 2.1.2: Подршка развоју социјалног предузетништва 

 Мера 2.1.3: Унапређење сарадње са социјалним партнерима (израда споразума о 
сарадњи ГО Звездара са свим значајним социјалним партнерима, израда 
процедура…) 
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3.2.2.1.1 Мера 2.1.1: Обезбеђење примене стандарда социјалних услуга (израда 
процене социјалних потреба грађана, развој социјалног менаџмента, 
утврђивање базе постојећих активних програма на територији  Општинe, 
развој нових услуга…)  

Циљ ове мере је да грађани који су у стању социјалне потребе на располагању имају 
услуге које одговарају њиховим потребама и у складу су са њиховим очекивањима. 

Сврха мере је да се дефинише стандард социјалних услуга и обезбеди његова 
примена, без обзира да ли услугу реализује јавни, приватни или цивилни сектор. 

Индикатори: 

 степен задовољства корисника 

 број развијених описа услуга 

3.2.2.1.2 Мера 2.1.2: Подршка развоју социјалног предузетништва 

У условима када је нацрт Закона о социјалном предузетништву и запошљавању у 
социјалним предузећима већ више од две године у процедури усвајања, ГО Звездара у 
намери да утиче на побољшање социјално-економских услова живота осетљивих 
социјалних група утврдила меру подршке развоју социјалног предузетништва. 

Сврха мере је да се подрже следеће иницијативе: 

 привредна друштва, предузетнштво, удружења грађана, задруге које се 
оснивају на територији ГО Звездара, а који по усвајању закона добијају статус 
социјалног предузећа 

 подстицање социјалног предузетништва, односно припрему за запошљавање и 
запошљавање у социјалним предузећима 

Индикатори: 

 број нових социјалних предузећа/ кооператива 

 број ангажованих лица 

3.2.2.1.3 Мера 2.1.3: Унапређење сарадње са социјалним партнерима (израда 
споразума о сарадњи ГО Звездара са свим значајним социјалним 
партнерима, израда процедура…) 

Циљ ове мере је да се унапреди сарадња кроз међусобну размену информација 
социјалних актера, али и између сектора социјалне и здравствене заштите, 
образовања, полиције и цивилног друштва, о корисницима, њиховим потребама, 
садржају услуга и активностима. 

Сврха мере је да се на нивоу локалне заједнице иницирају  и потпишу протоколи/ 
споразуми о сарадњи у области развоја услуга у којима ће прецизно и јасно бити 
дефинисане улоге и одговорности актера и садржај њихове међусобне сарадње. 

Индикатори: 

 број споразума 

 број процедура 
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3.2.2.2 Приоритет 2.2: Подизање нивоа доступности и квалитета социјалних услуга 
за грађане у стању социјалне потребе (деца и млади, старија лица, жене, 
особе са инвалидитетом, незапослени, једнородитељске и породице са 
проблемима у функционисању, жртве насиља, интерно расељена и избегла 
лица, Роми, труднице, породиље, породице палијативних и психијатријских 
болесника, породице са више деце и други) 

Социјална заштита коју организује, реализује и финансира Градска општина Звездара 
обухвата пружање социјалних услуга, подршке и помоћи најугроженијим суграђанима. 
Надлежности општине дефинисане Статутом града Београда односе се на: помагање 
развоја различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним 
потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим 
грађанима; подстицање активности и пружање помоћи организацијама особа са 
инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом подручју;  
старање о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и 
колективних права припадника националних мањина и етничких група. 

Највеће претње у погледу социјалне заштите за ГО Звездара су ограничен општински 
буџет и низак животни стандард грађана (што утиче и на повећање броја људи у стању 
социјалне потребе). Са друге стране, ГО Звездара има запослене са искуством у овој 
области, који су спроводили и различите пројекте за помоћ рањивим групама, затим, 
општина је у оквиру својих надлежности успела да развије и одређену инфраструктуру 
за социјалну заштиту (Одсек за социјалну заштиту, Волонтерски сервис Звездара, 
Канцеларија за правну и психосоцијалну помоћ жртвама насиља у породици, 
Канцеларија за особе са инвалидитетом), а путем институције јавног конкурса 
успостављена је сарадња са приватним и цивилним сектором.  

У намери да искористи наведене предности како би избегла идентификоване претње, 
а уз додатну могућност коришћења шанси из окружења (јавни позиви – буџет 
Града,Републике и ресорних министарстава, фондови ЕУ и други донатори, примери 
добре праксе у другим земљама, постојање значајних институција на нивоу града), ГО 
Звездара се определила да јој приоритет за наредних пет година буде „Подизање 
нивоа доступности и квалитета социјалних услуга за грађане у стању социјалне 
потребе“. Идеја је да се особама које су у стању социјалне потребе обезбеде услуге 
које су им доступне и одговарају њиховим потребама и очекивањима. 

Фокус овог приоритета је на развоју разноврсних услуга на подручју ГО Звездара 
мотивисањем других да се активно укључе у решавање актуелних проблема из 
области социјалне заштите (цивилни сектор, волонтери, приватни сектор), јер кроз 
институције није могуће обезбедити да се задовоље све потребе осетљивих 
социјалних група.  

У оквиру овог приоритета утврђене су следеће мере: 

 Мера 2.2.1: Креирање оптималних модела социјалних услуга и програма и 
обезбеђење партиципације грађана (појединаца и породица) 

 Мера 2.2.2: Промоција и унапређење волонтеризма као социјално одговорног 
понашања 
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3.2.2.2.1 Мера 2.2.1: Креирање оптималних модела социјалних услуга и програма и 
обезбеђење партиципације грађана (појединаца и породица) 

Циљ ове мере је да се подстакне развој разноврсних услуга у заједници и да се 
подстакне укључивање различитих социјалних актера у пружање социјалних услуга.  

Сврха мере је да ГО Звездара подржи развој и пружање нових социјалних услуга које 
одговарају потребама осетљивих социјалних група, односно које су развијене на 
основу партиципације грађана, од стране различитих социјалних актера (цивилно 
друштво, приватни сектор). 

Индикатори: 

 нове услуге 

 број корисника 

 задовољство корисника 

3.2.2.2.2 Мера 2.2.2: Промоција и унапређење волонтеризма као социјално 
одговорног понашања 

С обзиром да су потребе особа из осетљивих социјалних група далеко изнад реалних 
капацитета институција (националних, регионалних, локалних) и да није могуће 
обезбедити подршку свим лицима у стању социјалне потребе, ГО Звездара је у 
претходном периоду пуно радила на развоју волонтеризма, што намерава да настави и 
у следећем планском периоду. 

Циљ ове мере је да се обезбеди подршка особама у стању социјалне потребе који је, 
због малих могућности, а великих потреба, не могу добити кроз институције. 

Сврха мере је да се повећа број волонтера и волонтерских акција и услуга које се 
пружају осетљивим социјалним групама. 

Индикатори: 

 број одржаних едукација/ радионица 

 број евидентираних волонтера 

 број волонтерских акција/ услуга  

 број корисника  

3.2.2.3 Приоритет 2.3: Унапређење спорта и приступ здравим стиловима живота 

Добробити спорта и његов утицај на здравље, физички, психички и социјални живота 
појединца, наука непрестано доказује. Студије које се баве развојем заједнице, такође 
указују на значајни утицај спорта и у сфери здравља и у сфери економије. Спорт је 
средство образовања, васпитања, забаве и развоја. Добробити бављења спортом су 
велике за све грађане: бављење спортом је забавно, повећава квалитет живота и утиче 
на превенцију и унапређење здравља. 

Због тога је опредељење ГО Звездара да, у складу са својим надлежностима ради на 
стварању услова за системски развој спорта, квалитетно праћење стања у области 
спорта, унапређење ресурса и реализацију спортских активности за све узрасте. 
Промоцијом здравих стилова живота и омогућавањем бављења спортом свима, а 
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посебно најосетљивијим друштвеним групама, градиће заједницу која брине, развија и 
пружа могућности за развој. 

Овај приоритет је постављен тако да максимално искористи снаге којима ГО Звездара 
располаже, као што су:  релативно велики број спортских удружења (клубови, спортски 
савези, спортска друштва, територијални спортски савези) и спортска инфраструктура 
(ЈП Спортски центар «Олимп – Звездара», фискултурне сале и отворени терени у 
школама, јавни отворени терени и др.); коришћењем шанси из окружења, као што су: 
надлежности које општина има а које су у овој области бројне, јавни позиви – буџет 
Града, Републике и ресорних министарстава, фондови ЕУ и други донатори, примери 
добре праксе у другим земљама, подршка локалне заједнице (од стране родитеља, 
младих), Стратегија развоја спорта Републике Србије 2014-2018., препознат значај 
школског спорта на нивоу државе и града, као и у друштву, а уз уважавање највеће 
претње која се огледа у ограниченом општинском буџету. 

У оквиру овог приоритета, ГО Звездара у наредних 5 година планира да се бави 
следећим питањима, односно дефинисала је следеће мере: 

 Мера 2.3.1: Промовисање здравих стилова живота (спорт, исхрана, брига о 
здрављу, борба против употребе психо-активних супстанци, породични 
живот…), нарочито код школске деце кроз различите програме 

 Мера 2.3.2: Унапређење предшколског и школског спорта (одржавање 
спортских објеката, опремање справама и реквизитима, подршка спортским 
програмима у области предшколског и школског спорта...) 

 Мера 2.3.3: Повећање обухвата грађана свих генерација рекреативним спортом 
(повећањем броја бесплатних или субвенционисаних рекреативних програма, 
повећањем броја манифестација, унапређењем стања постојеће спортске 
инфраструктуре ...) 

 Мера 2.3.4: Развој и подршка раду спортских организација (сарадња са ЈП 
«Олимп» и Спортским савезом Звездаре, формирање база података спортских 
објеката, спортских организација,  спортских стручњака и спортиста, подршка 
реализацији годишњих програма…) 

 Мера 2.3.5: Изградња, одржавање и опремање отворених спортских објеката на 
јавним површинама. 

3.2.2.3.1 Мера 2.3.1: Промовисање здравих стилова живота (спорт, исхрана, брига о 
здрављу, борба против употребе психо-активних супстанци, породични 
живот…), нарочито код школске деце кроз различите програме 

Циљ ове мере је да се што више грађана упозна са добробитима које доносе здрави 
стилови живота, те да се тако, посредно, превентивно утиче на здравље грађана. 

Сврха мере је да се повећа број догађаја/манифестација/ акција/ проограма и број 
људи обухваћен тим догађајима на којима ће се промовисати здрави стилови живота. 

Индикатори: 

 број акција/ догађаја 

 број учесника 
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3.2.2.3.2 Мера 2.3.2: Унапређење предшколског и школског спорта (одржавање 
спортских објеката, опремање справама и реквизитима, подршка 
спортским програмима у области предшколског и школског спорта...) 

Школски спорт, у складу са законом, обухвата организоване наставне и ваннаставне 
спортске активности у области школског физичког васпитања, укључујући и школска 
спортска такмичења које се спроводе у оквиру школског система у складу са наставним 
планом и програмом, утврђеним у складу са законом. Организовано ваннаставно 
бављење спортским активностима ученика и студената спроводи се кроз школске, 
односно студентске спортске секције, које организују школе и високошколске 
установе. Ученици и студенти не могу бити укључени у ваннаставне спортске 
активности и спортска такмичења ако није претходно утврђена њихова здравствена 
способност за бављење школским спортом. 

Циљ ове мере је да се унапреди предшколски и школски спорт како би ученици имали 
што више могућности за бављење спортом. 

Сврха мере је да се помогне школама и предшколским установама да развију и понуде 
ученицима што више програма  организованих, ваннаставних спортских активности, 
одржавањем спортских објеката, опремањем справама и реквизитима и сл. 

Индикатори: 

 број опремљених школа и вртића 

 број спортских програма 

3.2.2.3.3 Мера 2.3.3: Повећање обухвата грађана свих генерација рекреативним 
спортом (...) 

Редовна физичка активност је веома важан чинилац у очувању и унапређењу здравља 
грађана једне локалне заједнице.  

Циљ ове мере је пружање већих могућности грађанима да се баве спортским 
активностима. 

Сврха мере је да се увођењем различитих подстицајних активности повећа  број 
грађана који се баве физичком активношћу у ГО Звездара. Подстицајне активности се 
могу односити на: повећање броја бесплатних или субвенционисаних рекреативних 
програма, повећање броја манифестација, унапређење стања постојеће спортске 
инфраструктуре и др. 

Индикатори: 

 број програма (бесплатних/ субвенционисаних)/ број манифестација/ спортска 
инфраструктура која је унапређена 

 број укључених корисника 
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3.2.2.3.4 Мера 2.3.4: Развој и подршка раду спортских организација (сарадња са ЈП 
«Олимп» и Спортским савезом Звездаре, формирање база података 
спортских објеката, спортских организација,  спортских стручњака и 
спортиста, подршка реализацији годишњих програма…) 

На подручју ГО Звездара има релативно велики број спортских удружења (клубови, 
спортски савези, спортска друштва, територијални спортски савези). 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. На 
територији Градске општине Звездара функционише Спортски савез Звездара. 
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. Они имају 
значајну улогу у праћењу стања у спорту и његовом развоју. Нејасне процедуре у 
финансирању функционисања спортских савеза су довеле до тога да они законом 
делегиране задатке не обављају у пуном обиму и капацитету.  

У наредних пет година ГО Звездара планира да ради на развоју и подршци раду 
спортских организација. Циљ мере је да се унапређењем сарадње са спортским 
организацијама унапреде услови и капацитети за спорт, чиме се посредно утиче и на 
повећање броја спортских програма, обухвата деце, младих и свих генерација 
спортским и рекреативним програмима. 

Сврха мере је да се пружи подршка раду спортских организација (Спортском савезу 
Звездара, ЈП СЦ «Олимп»  и другима). 

Индикатори: 

 број чланова територијалног спортског савеза 

 број клубова којима су подржани годишњи програми 

 број активних спортиста у подржаним клубовима 

3.2.2.3.5 Мера 2.3.5: Изградња, одржавање и опремање отворених спортских 
објеката на јавним површинама 

Спортска инфраструктура је неопходан чинилац и за рекреативно и за професионално 
бављење спортом. Успостављање јасних процедура у вези са праћењем стања у овој 
области и редовним одржавањем, у сарадњи са другим одговорним организацијама, 
је један од приоритета Градске општине Звездара.  

Циљ ове мере је унапређење стања постојеће спортске инфраструктуре. 

Сврха је да се успоставе механизми квалитетног праћења стања спортске 
инфраструктуре, као и да се успостави и примени систем одржавања и опремања 
спортских објеката по утврђеним приоритетима. 

Индикатори: 

 број новоизграђених/ реновираних/ опремљених објеката 
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3.2.2.4 Приоритет 2.4: Унапређење образовања и друштвене бриге о деци и 
омладини 

Надлежности градске општине у области образовања су ограничене и своде се на:  
праћење стања и старање о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних 
школа; праћење уписа у први разред основне или специјалне школе и редовно 
похађање наставе у основним школама; утврђивање мера и активности заштите и 
безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада у 
сарадњи са образовно-васпитном установом. У складу са тим надлежностима утврђене 
су и мере у оквиру овог приоритета: 

 Мера 2.4.1: Унапређење услова у васпитно-образовним установама за 
реализацију наставног плана и програма 

 Мера 2.4.2: Повећање безбедности деце у васпитно-образовним установама 

 Мера 2.4.3: Подизање нивоа опремљености у васпитно-образовним 
установама, увођење додатних услуга у функцији инклузије и подршке 
талентованим ученицима  

 Мера 2.4.4: Развој и подршка програмима који утичу на смањење раног 
напуштања школе и повратка у образовни систем, као и програмима који 
доприносе упису деце у редован предшколски програм, основно образовање и 
више нивое образовања 

 Мера 2.4.5: Подршка развоју омладинског предузетништва 

 Мера 2.4.6: Подршка програмима неформалног образовања, преквалификације 
и доквалификације. 

3.2.2.4.1 Мера 2.4.1: Унапређење услова у васпитно-образовним установама за 
реализацију наставног плана и програма 

Циљ мере је да се унапреде услови у васпитно-образовним установама за спровођење 
наставног плана и програма. 

Сврха мере је да се прати стање и стара о текућем одржавању дечијих вртића и 
основних школа. 

Индикатори: 

 број школа/ вртића 

 број ученика 

3.2.2.4.2 Мера 2.4.2: Повећање безбедности деце у васпитно-образовним 
установама 

Циљ мере је да се повећа безбедност деце у васпитно-образовним установама. 

Сврха мере је да се створе услови за безбедност деце извођењем радова на школским 
објектима, теренима и двориштима, и кроз подршку превентивним програмима који 
утичу на подизање знања и вештина код деце и младих у вези са заштитом од насиља, 
злостављања и занемаривања, као и кроз подршку пројектима/програмима који 
доприносе подизању знања и вештина код наставника и родитеља из области 
безбедности.  
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Индикатори: 

 број школских објеката/терена/ дворишта 

 број обухваћених ученика 

 број превентивних програма из безбедности 

3.2.2.4.3 Мера 2.4.3: Подизање нивоа опремљености у васпитно-образовним 
установама, увођење додатних услуга у функцији инклузије и подршке 
талентованим ученицима 

Циљ ове мере је да се побољшају услови у школама за децу са сметњама у развоју и за 
талентовану децу. 

Сврха мере је да се основне школе опреме како би могле да обезбеде адекватне 
услове деци са сметњама у развоју, као и услове за напредније учење талентованих 
ученика, и да се уведу програми/ услуге и спроводе активности који подржавају ове 
две циљне групе. 

Индикатори: 

 број додатних услуга 

 број укључене деце 

3.2.2.4.4 Мера 2.4.4: Развој и подршка програмима који утичу на смањење раног 
напуштања школе и повратка у образовни систем, као и програмима који 
доприносе упису деце у редован предшколски програм, основно 
образовање и више нивое образовања 

Циљ ове мере је да се на подручју ГО Звездара смањи број деце која рано напуштају 
школу, да се повећа број оних који су раније напустили школу, а који се враћају у 
образовни систем, као и да се у предшколске установе и у први разред упишу сва деца 
која су стасала за упис. 

Сврха мере је да се развију и реализују програми којима општина Звездара подржава 
упис деце у предшколске установе, основну школу и више нивое образовања, повратак 
деце у образовни систем и превентивне програме за смањење раног напуштања 
школе.  

Индикатори: 

 број програма 

 број укључене деце 

3.2.2.4.5 Мера 2.4.5: Подршка развоју омладинског предузетништва 

Циљ ове мере је да се промовише предузетништво међу младима и да се подрже 
млади са подручја ГО Звездара који се одлучују на самозапошљавање. 

Сврха мере је да се успоставе услуге информисања, саветовања, обука у области 
предузетништва за младе. 

Индикатори: 

 број корисника 
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 број радионица, саветовања и обука 

3.2.2.4.6 Мера 2.4.6: Подршка програмима неформалног образовања, 
преквалификације и доквалификације 

Циљ ове мере је да се подрже програми који унапређују вештине и компетенције 
грађана у циљу лакшег запошљавања или подизања квалитета живота. 

Сврха мере је да се подрже иницијативе институција формалног и организација 
неформалног образовања које доприносе унапређењу вештина и компетенција 
грађана. 

Индикатори: 

 број корисника 

 број програма, саветовања и обука 

3.2.2.5 Приоритет 2.5: Развој културе 

Градска општина Звездара планира да коришћењем својих основних снага које се 
огледају у томе да је на подручју које општина покрива развијена културна 
инфраструктура (постоје установе културе, удружења грађана, образовно-васпитне 
установе), да постоје  објекти културно-споменичке баштине, да се већ одржавају  
бројне културне манифестације и да постоје и други (алтернативни) простори који се 
могу користити за културне садржаје, искористи своје надлежности и подстакне развој 
културно-уметничког стваралаштва и аматеризма, обезбеди услове за одржавање 
културних манифестација од значаја за градску општину и ради на одржавању 
споменика, спомен-плоча и скулптуралних дела на подручју општине. 

Негујући инклузивни приступ, ГО Звездара настоји да у оквиру овог приоритета 
обезбеди услове за равноправно учешће  свих становника (деца,  млади, одрасли, 
стари, особе са инвалидитетом, припадници националних мањина и етничких група и 
др.) у културном животу заједнице, развијајући културне навике и подстичући развој 
креативних потенцијала појединаца и група. Општина ће у наредних пет година 
подржати програме и пројекте установа културе, удружења у култури, појединце и 
друге субјекте којима се, у складу са Законом о култури71 задовољавају општи 
интереси у области културе и то: стварање услова за подстицање културног и 
уметничког стваралаштва, ширење и унапређивање едукације у области културе; 
подстицање стручних и научних истраживања у култури, подстицање међународне 
културне сарадње, подстицање примене нових технологија у култури, нарочито 
информационих технологија и дигитализације, подстицање младих талената у области 
културног и уметничког стваралаштва, стварање услова за подстицање самосталног 
културног и уметничког стваралаштва, подстицање аматерског културног и уметничког 
стваралаштва, подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у 
култури, подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и 
доступности свих културних садржаја особама са инвалидитетом. 

У оквиру овог приоритета утврђене су следеће мере: 

                                                      
71 „Службени гласник РС“, бр. 72/2009 
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 Мера 2.5.1: Повећање доступности културних садржаја грађанима, нарочито  у 
насељима Мали Мокри Луг, Велики Мокри Луг и Миријево, као и за припаднике 
разних друштвених група (деце, младих, старијих, особа са инвалидитетом,  
етничких заједница) 

 Мера 2.5.2: Подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и 
аматеризма 

 Мера 2.5.3: Подршка одржавању културних манифестација 

 Мера 2.5.4: Неговање културног наслеђа 

3.2.2.5.1 Мера 2.5.1: Повећање доступности културних садржаја грађанима, 
нарочито  у насељима Мали Мокри Луг, Велики Мокри Луг и Миријево, као 
и за припаднике разних друштвених група (деце, младих, старијих, особа 
са инвалидитетом,  етничких заједница) 

Циљ ове мере је да се повећа доступност културних садржаја грађанима кроз 
прилагођавање услова спровођења културних догађаја различитим циљним групама. 

Сврха мере је да се развију активности/пројекти/програми који подстичу 
прилагођавање културних догађаја различитим друштвеним групама као и повећање 
броја  простора прилагођених за реализацију културних садржаја. 

 

Индикатори 

 број културних догађаја организованих у насељима 

 број представника маргинализованих група на културним догађајима 
подржаних од стране општине 

 број простора прилагођених за реализацију културних садржаја 

3.2.2.5.2 Мера 2.5.2: Подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и 
аматеризма  

Циљ ове мере је да се подигне ниво квалитета и разноврсности културних садржаја. 

Сврха је да се кроз институцију конкурса подрже са једне стране програми савременог 
стваралаштва, а са друге стране да се подржи и подстакне афирмација културног 
аматеризма.  

Индикатори: 

 број програма 

 број учесника у програмима 

 број подржаних удружења 

 износ додељених финансијских средстава  

3.2.2.5.3 Мера 2.5.3: Подршка одржавању културних манифестација 

Циљ ове мере је да се унапреди систем подршке културним манифестацијама. 
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Сврха је да се валоризују постојећи фестивали /манифестације и да се прецизно, 
транспарентно и јасно дефинишу правци даљег развоја манифестација на подручју ГО 
Звездара и у складу са тим успостави модел подршке. 

Индикатори: 

 број подржаних манифестација 

 број учесника 

 број посетилаца 

3.2.2.5.4 Мера 2.5.4: Неговање културног наслеђа 

Циљ мере је да се негује и промовише културно наслеђе. 

Сврха мере је да се обезбеди одржавање споменика, спомен-плоча и скулптуралних 
дела на подручју општине (редовно одржавање чистоће, нега зелених површина, 
контрола расвете, поправка прилазних стаза и, по потреби, спровођење мера 
конзерваторске заштите) и организују акције/ манифестације/ програми којима се 
промовише културно наслеђе. 

Индикатори 

 број споменика културе који се одржавају 

 број изведених акција/манифестација/програма 

3.2.2.6 Приоритет 2.6: Умрежавање и развој нових програма и услуга у области 
друштвеног развоја 

Овај приоритет се бави оним слабостима које су идентификоване у различитим 
областима друштвеног развоја, а које се односе на: 1) сарадњу са другима, као сто су: 
недовољно умрежавање на локалном нивоу, недовољна размена добре праксе на 
регионалном нивоу, нејасно дефинисане међусекторске процедуре, недовољна 
умреженост институција кроз формализоване процедуре (хоризонтална и вертикална), 
преплитање ингеренција два министарства (образовање и спорт); 2) недостатак 
ресурса за управљање пројектима, као што су: недовољна обученост за управљање 
пројектима, недостатак иницијалних средстава за покретање пројеката, непостојање 
базе и размене информација о постојећим активним и планираним 
програмима/пројектима. 

Односно, кроз овај приоритет Општина намерава да подржи удружења грађана која 
раде непосредно са циљним групама, нарочито уколико се ради о 
програмима/пројектима који раде са најосетљивијимциљним групама и ако су 
активности конципиране као међусекторске (социјална заштита, образовање и 
васпитање, култура, спорт, запошљавање), као и све друге иницијативе које се односе 
на умрежавање у циљу ефикаснијег пружања услуга и реализације заједничких 
пројеката / програма. 

3.2.2.6.1 Мера 2.6.1: Повећање капацитета удружења грађана који раде непосредно 
са циљним групама 

Циљ мере је да се унапреде услуге које се у оквиру друштвеног развоја пружају 
грађанима. 
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Сврха мере је да се пружи подршка удружењима грађана за развој нових услуга/ 
програма за потребе циљних група, нарочито оних најосетљивијих. 

Индикатори: 

 број подржаних удружења 

 нове услуге/ програми 

 број корисника 

3.2.2.6.2 Мера 2.6.2: Умрежавање (вертикално и хоризонтално) пружалаца услуга у 
циљу ефикаснијег пружања услуга и реализације заједничких 
активности/пројеката/ програма  

Циљ мере је да се унапреде услуге за чију реализацију је потребна хоризонтална и/или 
вертикална сарадња више пружалаца услуга. 

Сврха мере је да се подрже иницијативе које раде на унапређењу сарадње између 
различитих актера, а у циљу унапређења ефикасности и квалитета услуга и реализације 
заједничких активности/пројеката/програма који доприносе побољшању положаја 
осетљивих циљних група. 

Индикатори: 

 Број пружалаца услуга 

 Број активних протокола/ процедура 

 Број услуга/ пројеката/ програма/aктивности 

 Број корисника 

3.2.3 Стратешки циљ 3: Заштита животне средине, просторно уређење и развој 
инфраструктуре  

Овим стратешким циљем се настоји посветити посебна пажња заштити животне 
средине, просторном уређењу и развоју инфраструктуре. 

Међу највећим предностима које ГО Звездара има, а које се могу искористити за 
постизање овог стратешког циља су: повољни природни предуслови – природни 
ресурси које треба очувати и даље унапређивати; извршен процес сертификације 
Управе ГО Звездара (ИСО 14001:2004, међународни стандард за развијање система 
менаџмента заштите животне средине (ЕMS – Ecological Management System)); добра 
покривеност општине урбанистичким плановима; и развијен географско-
информациони систем. Шансе које треба искористити се огледају у припадности граду 
Београду и у постојању сета закона који уређују ову област. 

Највеће претње за остварење овог циља односе се на ограничене надлежности 
градске општине. Према Статуту, ГО Звездара у области животне средине прати стање 
и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, 
доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне 
средине на свом подручју, и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и 
унапређење подручја са природним лековитим својствима; а што се тиче просторног 
уређења даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси Град. 
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Дефинисане надлежности су оквир у коме је и утврђен овај циљ са следећим 
приоритетима: 

 Приоритет 3.1: Заштита животне средине и подизање еколошке свести 

 Приоритет 3.2: Развој инфраструктуре 

 Приоритет 3.3: Просторно уређење 

3.2.3.1 Приоритет 3.1: Заштита животне средине и подизање еколошке свести  

ГО Звездара планира да у наредних пет година посвети посебну пажњу заштити 
животне средине и подизању свести грађана о заштити животне средине. Заштита 
животне средине се сматра озбиљним социјалним и економским проблемом којем се 
мора приступати холистички уколико се жели подићи ниво квалитета живота. Суштину 
концепта одрживог развоја чине интеракција развоја и животне средине и међусобна 
условљеност и комплементарност развојне политике и политике заштите животне 
средине, које уважавају законитости еколошких система. 

Један од најважнијих елемената заштите животне средине представља едукација 
локалног становништва, кроз организовање едукативно-информативних акција, које ће 
позитивно утицати на еколошко понашање и свест грађана.  

Савремен начин живота подразумева све већу употребу енергије са циљем 
подмиривања све већих потреба како индустријског напретка, тако и комфора сваког 
човека појединачно, па је употреба енергије сваким даном све већа. Концепт 
енергетске ефикасности је блиско повезан са питањима обновљивих извора енергије и 
свеукупном заштитом животне средине. Енергетска ефикасност је заправо скуп 
термина којима се описује квалитет коришћења енергије. Побољшање енергетске 
ефикасности значи избегавање (смањење) губитака енергије без нарушавања конфора, 
стандарда живота или економске активности и може се реализовати како у области 
производње тако и у области потрошње енергије.  

На нивоу целе Републике Србије, па самим тим и Градске општине Звездара, свест о 
значају обновљивих извора енергије и принципима енергетске ефикасности је на 
веома ниском ниво, може се рећи тек у повоју.  

Због тога ће се у оквиру овог приоритета спроводити следеће мере: 

 Мера 3.1.1: Едукација грађана (превасходно деце и омладине) о очувању и 
унапређењу животне средине, о селекцији и рециклажи отпада и употреби 
обновљивих извора енергије 

 Мера 3.1.2:  Заштита Баба Велкине  шуме у оквиру комплекса Степин луг 
(бивши Титов гај) у Великом Мокром Лугу 

 Мера 3.1.3: Унапређење отворених јавних простора и запуштених јавних 
зелених површина тзв. Тзв. “урбани џепови” 

 Мера 3.1.4: Унапређење енергетске ефикасности објеката о којима се стара ГО 
Звездара 

 Мера 3.1.5: Подршка програмима у области заштите животне средине 
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3.2.3.1.1 Мера 3.1.1: Едукација грађана (превасходно деце и омладине) о очувању и 
унапређењу животне средине, о селекцији и рециклажи отпада и употреби 
обновљивих извора енергије 

Циљ ове мере је да се подигне ниво свести грађана о очувању и унапређењу животне 
средине. 

Сврха мере је да се питања о очувању и унапређењу животне средине, као што су 
селекција и рециклажа отпада, употреба обновљивих извора енергије, енергетска 
ефикасност и друго, што више приближе грађанима организовањем различитих 
акција, едукативних програма и сл. 

Индикатори: 

 Број акција/иницијатива 

 Број учесника 

3.2.3.1.2 Мера 3.1.2: Заштита Баба Велкине  шуме у оквиру комплекса Степин луг 
(бивши Титов гај) у Великом Мокром Лугу 

Циљ је спречавање девастирање шуме и ревитализација и унапређе заштићеног 
природног добра. 

Сврха мере је подношење иницијатива за заштиту природних добара. 

Индикатори:  

 број поднетих иницијатива  

3.2.3.1.3 Мера 3.1.3: Унапређење отворених јавних простора и запуштених јавних 
зелених површина тзв. “урбани џепови” 

Циљ је унапређење хигијенских стандарда и еко-социјалних функција зелених 
површина, по визуелно и безбедносним стандардима, узимајући у обзир заштиту 
животне средине и подстицање већег коришћења истих кроз организовне културне и 
туристичке садржаје 

Сврха мере је информисање  и непосредно ангажовање грађана у заштити и развоју 
природног окружења. 

Индикатори:  

 Број уређених „урбаних џепова“  

3.2.3.1.4 Мера 3.1.4: Унапређење енергетске ефикасности објеката о којима се стара 
ГО Звездара 

Циљ мере је да се смањи загађење животне средине. 

Сврха мере је да се покрену и спроведу акције смањења потрошње енергије на 
објектима о којима се стара ГО Звездара заменом столарије, фасада, кровова и слично 
и да ГО Звездара својим примером мотивише и друге да то ураде.   

Индикатори:  

 Смањење трошкова енергената 
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3.2.3.1.5 Мера 3.1.5: Подршка програмима заштите животне средине 

Циљ мере је да унапреди квалитет животне средине. 

Сврха мере је подршка иницијативама/програмима/пројектима који доприносе 
заштити животне средине. 

Индикатори: 

 број покренутих иницијатива/програма/пројеката 

3.2.3.2 Приоритет 3.2: Развој инфраструктуре  

Јавна инфраструктура је основ за квалитетно функционисање урбаног насеља општине 
према привредним, еколошким и социјалним критеријумима и неизоставни је део 
сваке стратегије развоја. 

На територији Градске општине Звездара је лоцирано много инфраструктуралних 
проблема: лоше стање и висок степен нелегалних објеката инфраструктуре. Ако се 
томе дода основно ограничење, односно недовољна надлежност градске 
општине,активности које општина може да предузме су  долази се до веома малих 
ефеката које општина може да учини у овој области. 

Због тога је овај приоритет ограничен на следеће три мере: 

 Мера 3.2.1: Израда недостајућих планова генералне регулације за 
инфраструктуру 

 Мера 3.2.2: Унапређење и даљи развој географско-информационог система ГО 
Звездара 

 Мера 3.2.3: Уређење јавних паркова и игралишта 

 Мера 3.2.4: Подизање нивоа доступности бежичног интернета у јавним 
објектима 

 Мера 3.2.5  Изградња, одржавање, управљање и коришћење сеоских, пољских и 

других некатегорисаних путева. 

3.2.3.2.1 Мера 3.2.1: Израда недостајућих планова генералне регулације за 
инфраструктуру 

Циљ мере је да се повећа % легалне инфраструктуре о којој се брину јавно-комунална 
предузећа. 

Сврха мере је да се искористе могућности које пружа законска регулатива и да се 
покрену иницијативе и израде недостајући планови генералне регулације. 

Индикатори: 

 % легалне инфраструктуре о којој се брину јавно-комунална предузећа 

3.2.3.2.2 Мера 3.2.2: Унапређење и даљи развој географско-информационог система 
ГО Звездара 

Циљ мере је да се грађанима омогући приступ свим подацима који су од значаја за 
живот, градњу, инвестирање и сл. 
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Сврха мере је да се постојећи географско-информациони систем обогати новим 
подацима/ садржајима који су од значаја за грађане.  

Индикатори: 

 Број нових садржаја (слојева) по различитим темама  

3.2.3.2.3 Мера 3.2.3: Уређење јавних паркова и игралишта 

Циљ мере је да се унапреди изглед насеља на територији ГО Звездара. 

Сврха мере је да се покрену иницијативе и уреде јавне зелене површине, паркови и 
игралишта која се налазе у насељима на подручју општине Звездара.  

Индикатори: 

 Квадратура уређених површина  

3.2.3.2.4 Мера 3.2.4: Подизање доступности бежичног интернета у јавним 
објектима. 

Циљ мере је да коришћење интернета буде доступније грађанима. 

Сврха мере је увођење бесплатног бежичног интернета у јавним просторима.  

Индикатор: 

 Број јавних простора са бесплатним бежичним интернетом 
 

3.2.3.2.5 Мера 3.2.5: Изградња, одржавање, управљање и коришћење сеоских, 
пољских и других некатегорисаних путева  

Циљ мере је да сеоски, пољски и некатегорисани путеви буду у слоидном стању 
за редовну употребу. 
Сврха мере је одржавање или изградња  сеоских, пољских и других 
некатегорисаних путева 
Индикатор мере: 

 број метара санираног/изграђеног сеоског, пољског или другог 
некатегорисаног пута 

3.2.3.3 Приоритет 3.3: Просторно уређење  

Поред стварања услова за пословање и самим тим и запошљавање (чиме се бави 
стратешки циљ 1), унапређења друштвеног живота (што је дефинисано у стратешком 
циљу 2), на квалитет живота грађана утиче и инфраструктурно опремање насеља. 
Основни предуслов за унапређење ситуације у овој области јесте израда 
урбанистичких планова, па је то једна од мера којом се ГО Звездара планира да бави и 
наредних пет година.  

Обезбедити квалитетан живот својим грађанима, између осталог значи и обезбедити 
једнаке могућности за све, па ће се у оквиру овог приоритета једна од мера бавити 
питањем превазилажења архитектонских баријера. 

Због тога је овај приоритет ограничен на следеће две мере: 

 Мера 3.3.1: Превазилажење архитектонских баријера израдом стаза, 
степеништа, рампи и гелендера на јавним површинама, за потребе особа са 
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инвалидитетом, мајки са децом и постављањем баријера за несметано кретање 
пешака 

 Мера 3.3.2: Подношење иницијатива за израду нових урбанистичких планова у 
циљу решавања проблема бесправне градње, обезбеђивању додатних 
површина за: стамбену изградњу, јавне објекте, привредну и комерцијалну 
делатност, обезбеђивању нових простора намењених спорту и рекреацији, 
новим зеленим површинама 

3.2.3.3.1 Мера 3.3.1: Превазилажење архитектонских баријера израдом стаза, 
степеништа, рампи и гелендера на јавним површинама, за потребе особа 
са инвалидитетом, мајки са децом и постављањем баријера за несметано 
кретање пешака 

Циљ мере је да се допринесе обезбеђењу једнаких услова за све, уклањањем 
архитектонских, физичких баријера и омогућавање несметаног кретања пешака 
постављањем стубића и ограда. 

Сврха мере је да се изграде стазе, степеништа, рампе и гелендери на јавним 
површинама, где је то потребно на подручју ГО Звездара за потребе особа са 
сметњама у кретању, као и изградња баријера за неометано коришћење тротоара. 

Индикатори: 

 Број реализованих иницијатива 

3.2.3.3.2 Мера 3.3.2: Подношење иницијатива за израду нових урбанистичких 
планова у циљу решавања проблема бесправне градње, обезбеђивању 
додатних површина за: стамбену изградњу, јавне објекте, привредну и 
комерцијалну делатност, обезбеђивању нових простора намењених спорту 
и рекреацији, новим зеленим површинама 

Циљ мере је да се створе могућности за: решавање проблема бесправне градње, 
обезбеђивање додатних површина за стамбену изградњу, јавне објекте, привредну и 
комерцијалну делатност, обезбеђивање нових простора намењених спорту и 
рекреацији, новим зеленим површинама. 

Сврха мере је да се у складу са утврђеним приоритетима поднесу иницијативе према 
граду Београду за израду нових урбанистичких планова. 

Индикатори: 

 Број поднетих иницијатива 
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3.3 Стратегија развоја – графички приказ 

Слика 11: Визија и стратешки циљеви 

 
 

Слика 12: Стратешки циљ 1 

Стратешки циљ 1: Стварање услова за економски развој 

   

Приоритет 1.1: Стварање повољнијег 
пословног амбијента – амбијента за 

пословање и инвестирање 
 

Приоритет 1.2: Подизање капацитета 
микро, малих и средњих предузећа, 

предузетника и пољопривредних 
газдинстава 

   

Мера 1.1.1: Помоћ ММСПП, 
потенцијалним предузетницима и 
потенцијалним инвеститорима у 

„проласку“ кроз процедуре вођења 
приватног пословања 

 Мера 1.2.1: Подршка финансирању 
ММСПП и пољопривредних газдинстава 

кроз помоћ у припреми пројеката и 
конкурисање на отвореним позивима и 
обезбеђењу других видова финансијске 

подршке 

   

Мера 1.1.2: Обезбеђивање неопходних 
информација о локацијама за 

потенцијалне инвеститоре 
 

Мера 1.2.2: Подршка кроз саветовање и 
обуке микро, малих и средњих 

предузећа, потенцијалних и постојећих 
предузетника и пољопривредних 

газдинстава 

   

Мера 1.1.3: Унапређење услова рада у 
тржним центрима 

 
Мера 1.2.3: Подршка умрежавању 

ММСПП и пољопривредних газдинстава 

ИЗЈАВА О ВИЗИЈИ 

„Наша визија је да будемо еколошка градска општина која се 
истиче у погледу квалитета живљења наших грађана, развоја 
привреде и запошљавања, безбедности грађана, обезбеђења 
потребне инфраструктуре и квалитета животне средине.“

Стратешки циљ 1: 
Стварање услова за 
економски развој

Стратешки циљ 2:  
Подршка 

друштвеном 
развоју

Стратешки циљ 3: 

Заштита животне 
средине, просторно 

уређење и развој 
инфраструктуре
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Слика 13: Стратешки циљ 2 

Стратешки циљ 2: Подршка друштвеном развоју 

     

Приоритет 2.1: Стварање 
бољих услова за пружање 
услуга социјалне заштите 

 

Приоритет 2.2: Подизање 
нивоа доступности и 
квалитета социјалних 

услуга за грађане у стању 
социјалне потребе 

 

Приоритет 2.3: 
Унапређење спорта и 

приступ здравим 
стиловима живота 

     

Мера 2.1.1: Обезбеђење 
примене стандарда 
социјалних услуга 

 

Мера 2.2.1: Креирање 
оптималних модела 
социјалних услуга и 

програма и обезбеђење 
партиципације грађана 

 
Мера 2.3.1: Промовисање 

здравих стилова живота 

     

Мера 2.1.2: Подршка 
развоју социјалног 

предузетништва 
 

Мера 2.2.2: Промоција и 
унапређење 

волонтеризма као 
социјално одговорног 

понашања 

 
Мера 2.3.2: Унапређење 

предшколског и школског 
спорта 

     

Мера 2.1.3: Унапређење 
сарадње са социјалним 

партнерима 
   

Мера 2.3.3: Повећање 
обухвата грађана свих 

генерација рекреативним 
спортом 

     

    
Мера 2.3.4: Развој и 

подршка раду спортских 
организација 

     

    

Мера 2.3.5: Изградња, 
одржавање и опремање 

отворених спортских 
објеката на јавним 

површинама 

     

Приоритет 2.4: 
Унапређење образовања 
и друштвене бриге о деци 

и омладини 

 
Приоритет 2.5: Развој 

културе 
 

Приоритет 2.6: 
Умрежавање и развој 

нових програма и услуга у 
области друштвеног 

развоја 

     

Мера 2.4.1: Унапређење 
услова у васпитно-

образовним установама 

 
Мера 2.5.1: Повећање 
доступности културних 
садржаја грађанима, 

 
Мера 2.6.1: Повећање 
капацитета удружења 

грађана који раде 
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за реализацију наставног 
плана и програма 

нарочито  у насељима 
Мали Мокри Луг, Велики 
Мокри Луг и Миријево, 

као и за припаднике 
разних друштвених група 

непосредно са циљним 
групама 

     

Мера 2.4.2: Повећање 
безбедности деце у 

васпитно-образовним 
установама 

 

Мера 2.5.2: Подстицање 
развоја културно-

уметничког стваралаштва 
и аматеризма 

 

Мера 2.6.2: Умрежавање 
пружалаца услуга у циљу 

ефикаснијег пружања 
услуга и реализације 

заједничких 
активности/пројеката/ 

програма 

     

Мера 2.4.3: Подизање 
нивоа опремљености у 
васпитно-образовним 
установама, увођење 

додатних услуга у 
функцији инклузије и 

подршке талентованим 
ученицима 

 
Мера 2.5.3: Подршка 
одржавању културних 

манифестација 
  

     

Мера 2.4.4: Развој и 
подршка програмима који 
утичу на смањење раног 

напуштања школе и 
повратка у образовни 

систем, као и програмима 
који доприносе упису 

деце у редован 
предшколски програм, 
основно образовање и 

више нивое образовања 

 
Мера 2.5.4: Неговање 

културног наслеђа 
  

     

Мера 2.4.5: Подршка 
развоју омладинског 

предузетништва 
    

     

Мера 2.4.6: Подршка 
програмима неформалног 

образовања, 
преквалификације и 

доквалификације 
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Слика 14: Стратешки циљ 3 

Стратешки циљ 3: Заштита животне средине, просторно уређење и развој инфраструктуре 

     

Приоритет 3.1: Заштита 
животне средине и 

подизање еколошке 
свести 

 
Приоритет 3.2: Развој 

инфраструктуре 
 

Приоритет 3.3: Просторно 
уређење 

     

Мера 3.1.1: Едукација 
грађана о очувању и 
унапређењу животне 

средине, о селекцији и 
рециклажи отпада и 

употреби обновљивих 
извора енергије 

 

Мера 3.2.1: Израда 
недостајућих планова 

генералне регулације за 
инфраструктуру 

 

Мера 3.3.1: 
Превазилажење 

архитектонских баријера 
израдом стаза, 

степеништа, рампи и 
гелендера на јавним 

површинама, за потребе 
особа са инвалидитетом, 

мајки са децом и 
постављањем баријера 
за несметано кретање 

пешака 

     

Мера 3.1.2: Заштита 
Баба Велкине  шуме у 

оквиру комплекса 
Степин луг (бивши 

Титов гај) у Великом 
Мокром Лугу 

 

Мера 3.2.2: Унапређење и 
даљи развој географско-
информационог система 

ГО Звездара 

 

Мера 3.3.2: Подношење 
иницијатива за израду 
нових урбанистичких 

планова 

     

Мера 3.1.3: Унапређење 
отворених јавних 

простора и запуштених 
јавних зелених 

површина тзв. “урбани 
џепови” 

 
Мера 3.2.3: Уређење 
зелених површина, 

паркова и игралишта 
  

     

Мера 3.1.4: Унапређење 
енергетске ефикасности 

објеката о којима се стара 
ГО Звездара 

 

Мера 3.2.4: Подизање 
нивоа доступности 

бежичног интернета у 
јавним објектима 

  

     

Мера 3.1.5: Подршка 
програмима у области 

заштите животне средине 
 

Мера 3.2.5:Изградња, 
одржавање сеоских, 

пољских и других 
некатегорисаних путева  
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4 РЕАЛИЗАЦИЈА, ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ 
СТРАТЕШКОГ ПЛАНА РАЗВОЈА 

За потребе ефикасне примене Стратешког плана дефинисан је Локални акциони план 
за петогодишњи период, који представља оперативни алат, односно оквир за боље 
планирање буџета и ефикаснију организацију пројектног рада у Управи градске 
општине Звездара. Овај Локални акциони план садржи листу најбитнијих 
активности/пројеката дефинисаних у оквиру мера, помоћу којих ГО Звездара планира 
да у наредних 5 година оствари постављене стратешке циљеве и приоиртете. 

Након усвајања Стратешког плана развоја, а у периоду од највише 6 месеци, у ГО 
Звездара ће се именовати Комисија за имплементацију стратешког плана развоја.  

Ова Комисија ће сваке године припремати и достављати Већу градске општине на 
усвајање Локални акциони план за сваку буџетску годину, са детаљно разрађеним 
активностима и пројектима, за које су једнозначно одређени потребни ресурси 
(финансијска средства, људски ресурси и друго), период реализације, одговорности и 
индикатори.  

Комисија ће такође израдити посебан план за праћење реализације и оцену резултата 
(мониторинг и евалуацију), који ће обавезно садржати следеће елементе: 

o Именована лица/тело за праћење реализације пројеката  

o Временски план мониторинга 

o Именована лица/тело за евалуацију пројеката (укључујући и екстерна лица)  

o Дефинисани термини за евалуацију 

Лица именована за праћење реализације и оцену резултата (мониторинг и евалуацију) 
ће своје извештаје достављати Комисији за имплементацију стратешког плана, како би 
Комисија њихове налазе уврстила у Годишњи извештај о реализацији Стратешког 
плана развоја ГО Звездара, а уједно их користила и као важан инпут при припреми 
Акционог плана за наредну буџетску годину. 

За реализацију Стратешког плана развоја одговорни су Управа и председник градске 
општине Звездара.  

Одговорност за реализацију појединих активности/ пројеката дефинисана је у 
Локалном акционом плану. 

Градска општина Звездара гарантује размену информација према јавности путем 
медија, веб страница, различитих штампаних материјала (плаката, флајера), 
презентација  и појединачних састанака. Општина ће путем веб странице објавити 
комплетан документ Стратешког плана развоја, али ће објављивати и записнике са 
састанака Комисије за имплементацију стратешког плана развоја периодично по 
настајању. Такође, због веће транспарентности одлучивања, извештаје са седница 
Скупштине градске општине ће ажурно објављивати на веб страницама. Општина ће 
наставити са праксом отворених врата за грађане, када ће се они моћи најавити и 
директно председнику општине упутити питања и примедбе. Градска општина 
Звездара ће креирати и нове, адекватне начине комуникације са својим грађанима и 
предузетницима. 



 

 

5 ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 

Локални акциони план је дефинисан за период 2015-2020.године и представља оперативни алат за израду годишњих акционих 
планова у којима ће се још детаљније представити планирани пројекти.  

Локални акциони план обухвата: 

 114 идентификованих пројеката који се односе на 

 35 од укупно 40 утврђених мера у оквиру 

 11 приоритета, који су дефинисани за 

 3 стратешка циља. 

За 5 утврђених мера нису идентификовани пројекти, зато што је фокус овог локалног акционог плана на пројектима чија реализација 
може започети у периоду 2015-2017. године, док ће се на остварењу ових пет мера радити у другој половини планског периода, 
односно од 2018-2020. године.  

Због различитих спољних утицаја (промена законске регулативе, економска криза и сл.) нека предвиђања по питању утицаја 
Стратегије на релевантне индикаторе се не могу дати довољно прецизно, али се очекује да ће се одређена побољшања ипак 
остварити, у складу са укупном ситуацијом. 

Напомене:  

 У колони “Износ и извор финансирања": 
o “Износ” представља процењену вредности пројеката изражену у РСД – права вредност пројеката ће бити прецизније 

одређена тек када се сваки конкретни пројекат детаљно развије. 
o “Извор финансирања“ представља допринос могућих финансијера за подршку финансирању и имплементацији 

пројеката. 

 У колонама “Пројекат“, “Партнери“, “Време реализације“, као и “Индикатори“, такође су дате оквирне вредности/називи, а 
прецизније ће бити одређени када се конкретни пројекти детаљно развију. 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

Стратешки циљ 1: Стварање услова за економски развој 

Приоритет 1.1: Стварање повољнијег пословног амбијента – амбијента за пословање и инвестирање 

Мера 1.1.1: Помоћ микро, малим и средњим предузећима, предузетницима, потенцијалним предузетницима и потенцијалним 
инвеститорима у „проласку“ кроз процедуре вођења приватног пословања (правна, пореска и остала законска регулатива за сектор 
ММСПП) 

1.1.1.1 
Развој женског 
предузетништва – 
самозапошљавање 

Комисија за родну 
равноправност 
председника ГО 
Звездара 

Удружење пословних 
жена 

ОЦД Звездара 

2015-
2020. 

100.000,00 

ГО Звездара и 
донатори 

 Најмање 100 жена 
учествовало на семинару 

 Најмање 10 отворених 
радњи и приватних 
предузећа чији су 
власници жене 

Пројектна 
идеја 

1.1.1.2 
Подршка рањивим групама за 
самозапошљавање 

ГО Звездара 

страни донатори 
(УНОПС, ЕУ, Хелп...) 

2015-
2020. 

1.000.000,00 
годишње  

ГО Звездара, 
донатори 

 Најмање 100 полазника 
обучено за покретање 
сопственог бизниса 

Спремно за 
имплемента

цију 

Мера 1.1.2: Обезбеђивање неопходних информација о локацијама за потенцијалне инвеститоре 

1.1.2.1 
Канцеларија за сарадњу са 
расејањем Градске општине 
Звездара 

ГО Звездара 

Управа за сарадњу са 
дијаспором и Србима 
у региону 
Министарства 

2015 – 
2018. 

1.400.000,00 

ГО Звездара 

 

 Основана канцеларија 

 Дефинисани циљеви рада 
 Урађен план рада 

 Предвиђени трошкови 

Пројектна 
идеја 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

спољних послова;  

Савет за Србе у 
региону;  

Скупштина дијаспоре 
и Срба у региону;  

потенцијални 
пословни партнери са 
подручја ГО Звездара 
и града Београда 

Мера 1.1.3: Унапређење услова рада у тржним центрима 

       

Приоритет 1.2: Подршка подизању капацитета микро, малих и средњих предузећа, предузетника и пољопривредних газдинстава 

Мера 1.2.1: Подршка финансирању микро, малих и средњих предузећа, предузетника и пољопривредних газдинстава кроз помоћ у 
припреми пројеката и конкурисање на отвореним позивима (IPA, IPARD, HORIZON 2020, код министарстава РС, града Београда,...), као 
и обезбеђењу других видова финансијске подршке 

1.2.1.1 
Обуке за микро, мала и 
средња предузећа 

ГО Звездара 
2016-
2018. 

100.000,00 
годишње 

ГО Звездара, 
донатори 

 Најмање 20 полазника 
обука годишње 

Пројектна 
идеја 

Мера 1.2.2: Подршка кроз саветовање и обуке микро, малих и средњих предузећа, потенцијалних и постојећих предузетника и 
пољопривредних газдинстава 

1.2.2.1 Саветовање за ММСПП о ГО Звездара  2015- 100.000,00  Најмање 100 полазника Спреман за 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

писању бизнис планова и 
изворима финансирања 

Опште удружење 
предузетника 
Звездаре 

2017 ГО Звездара, 
страни 

донатори 

обука имплемента
цију 

1.2.2.2 

Едукација пољопривредних 
произвођача у циљу 
унапређења пољопривредне 
производње 

Пољопривредни 
факултети и 
институти 

ГО Звездара 

2015-
2020. 

100.000,00 
годишње 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

 Одржане бар 2 
едукације годишње, са 
најмање 100 полазника-
носилаца 
пољопривредних 
газдинстава 

Пројектна 
идеја 

Мера 1.2.3: Подршка умрежавању микро, малих и средњих предузећа, предузетника и пољопривредних газдинстава (подршка 
развоју кластера, подршка успостављању ланаца вредности, подршка задругарству...) 

1.2.3.1 
Подршка у формирању 
кластера 

ГО Звездара 2016 

100.000,00 

ГО Звездара, 
донатори 

 20 полазника 
предавања 

Пројектна 
идеја 

Стратешки циљ 2: Подршка друштвеном развоју 

Приоритет 2.1: Стварање бољих услова за пружање услуга социјалне заштите 

Мера 2.1.1: Обезбеђење примене стандарда социјалних услуга (израда процене социјалних потреба грађана, развој социјалног 
менаџмента, утврђивање базе постојећих активних програма на територији  Општинe, развој нових услуга…) 

2.1.1.1 
Манифестација „Дани сениора 
на Звездари“ 

ГО Звездара 

Установе социјалне 
заштите-Градски 
сентар за социјални 
рад у Београду- 

2015-
2020. 

Сваке 
године 

300.000,00 
годишње 

Буџет Општине 
(100.000,00) 

Конкурси 

 Број активних учесника - 
100 

 Број посетилаца 
програма- 300 

 Број пријатеља Дана 

Урађен 
предлог 
пројекта 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

Одељење Звездара, 
Дневни центри и 
клубови, 
Геронтолошки центар 
Београд, домови за 
старе; 

 приватни сектор- 3 
фирме пружаоци 
сервисних социјалних 
услуга; 

3 удружења грађана; 

Министарства и 
Скупштине града 

донатори 

сениора -10 

 Број реализованих 
програма - 5 

 Број социјалних 
партнера -10 

2.1.1.2 Конкурс „Тајна лепе старости“ 

ГО Звездара 

Установе социјалне 
заштите-Градски 
сентар за социјални 
рад у Београду- 
Одељење Звездара, 
Дневни центри и 
клубови, 
Геронтолошки центар 
Београд, домови за 
старе; 

2015-
2020. 

Сваке 
године 

100.000,00 
годишње 

Буџет Општине 
(50.000,00) 

Конкурси 
Министарства и 

Скупштине града 

донатори 

 100  учесника 
 5 пријатеља Дана сениора 

(наградни фонд) 

 100 пристиглих и 15 
награђених радова 

 Прес клипинг- 10 
медијских прилога 

Урађен 
предлог 
пројекта 

2.1.1.3 
Отварање Канцеларије за 
питања Рома 

ГО Звездара 

Секторски партнери- 
Центар за социјални 

2016. 
1.000.000,00 

Буџет општине 

 2  реализована програма 
подршке 

 20  Рома који су се 

Пројектна 
идеја 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

рад Звездара, ДЗ 
Звездара, Полицијска 
управа Звездара, 
Предшколска 
установа Звездара, 
школе 

3 удружења грађана 

50% 

Буџет Градске 
управе 50% или 
други фондови, 

донатори 

обратили канцеларији 

 3 услуге психо-социјалне 
подршке и оснаживања 

 20 породица и 50 
појединаца обухваћено 
едукацијом 

2.1.1.4 Отварање клуба за сениоре 

ГО Звездара 

Геронтолошки центар 
Београд 

2 удружења грађана 

2 појединца- 
стручњаци за област 
соц.бриге за старије 

2016. 

1.000.000,00 

Буџет општине 
50% 

Буџет Градске 
управе 50% или 
други фондови, 

донатори 

 2 реализована програма 
подршке 

 30  укључених сениора 

 2  сервисне услуге  

 100 сениора обухваћених 
едукацијом  

Пројектна 
идеја 

2.1.1.5 

Утврђивање  базе активних 
програма/пројеката у области 
здравствено- социјалне 
заштите 

ГО Звездара 

пружаоци социјалних 
услуга и носиоци 
активности – по 3 из 
јавног, приватног и 
цивилног сектора 

2015-
2020. 
сваке 

године 

2.500.000,00  
(по 500.000,00  

за сваку годину) 

Буџет општине- 
50% 

Аплицирање на 
конкурсе за 

друге изворе- 
50% 

 3 социјалне услуге 

 2 здравствене услуге 
 3 пројекта/програма који 

унапређују постојећи 
систем социјалне и 
здравствене заштите 

 100  укључених грађана 
 3  потписана споразума о 

сарадњи 

 1000 подељених флајера 
 Прес клипинг- број 

Пројектна 
идеја 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

прилога у средствима 
информисања 

Мера 2.1.2: Подршка развоју социјалног предузетништва 

2.1.2.1 
Сајам социјалног 
предузетништва на Звездари 

ГО Звездара  

2 активне социјалне 
кооперативе 

НСЗ- филијала 
Београд/Звездара 

приватни сектор- 3 
фирме 

2 факултета  

5 медија 

2015-
2020. 

Сваке 
године 

1.000.000,00  

(по 200.000,00  
за сваку годину) 

Буџет општине- 
80% 

Донаторска 
средства- 20% 

 10  учесника Сајма 
 3 нове социјалних 

кооператива 

 10  новозапослених 
појединаца 

Пројектна 
идеја 

2.1.2.2 
Подршка социјалном 
предузетништву 

ГО Звездара 
2015-
2020. 

100.000,00 
годишње 

ГО Звездара и 
ЕУ фондови 

 Најмање 50 учесника 
едукација 

 Најмање 10 
припремљених бизнис 
планова 

Пројектна 
идеја 

2.1.2.3 
„Зелени прстен“ - производња 
печурака као подршка 
социјалном предузетништву 

ГО Звездара 

НВО „Звездарски 
еколошки центар“, 

ОЦД на јавном позиву 
која се баве 
социјалним 

2015-
2020. 

2.500.000,00 

ГО Звездара, 
Град Београд, 
Министарство 

пољопривреде, 
ЕУ фондови 

 Покретање производње 
SHIITAKE печурака на 
Најмање 5 локација на 
Звездари 

Спреман за 
имплемента

цију 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

предузетништвом 

Мера 2.1.3: Унапређење сарадње са социјалним партнерима (израда споразума о сарадњи ГО Звездара са свим значајним 
социјалним партнерима, израда процедура…) 

2.1.3.1 „Повежимо заједницу“ 

Комисија за родну 
равноправност и 
Канцеларија за 
правну и 
психосоцијалну 
помоћ жртвама 
насиља у породици 
ГО Звездара 

ЦСР 

Полиција 

Дом здравља,  

Предшколска 
установа  

основне и средње 
школе на Звездари 

НВО по јавном позиву 

2015-
2020. 

200.000,00 

ГО Звездара, 
донатори 

 Протокол о поступању  
 10 успешно решених 

случајева насиља 

 100 жена и деце који су 
добили помоћ у 
координираној акцији 
институција 

Пројектна 
идеја 

2.1.3.2 

Израда Информатора за 
грађане за социјалну и 
здравствену заштиту на 
Звездари 

ГО Звездара  

5  удружења грађана 

ДЗ 

ГЦСР у Београду- 

2016-
2020. 

750.000,00 
(150.000,00 за 
сваку годину) 

Буџет општине 

 100 подељених 
Информатора 

 Смањење броја 
угрожених грађана који не 
остварују ни једно 

Пројектна 
идеја 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

Одељење Звездара 

Полицијска управа 
Звездаре 

50% 

Други извори 
50% 

социјално право као ни 
основну здравствену 
заштиту- 20 новоподнетих 
захтева у Центру за 
социјални рад 

 Већи обухват нових 
корисника социјалне и 
здравствене заштите- 20 
новоподнетих захтева 
Центру за социјални рад 

Приоритет 2.2: Подизање нивоа доступности и квалитета социјалних услуга за грађане у стању социјалне потребе (деца и млади, 
старија лица, жене, особе са инвалидитетом, незапослени, једнородитељске и породице са проблемима у функционисању, жртве 
насиља, интерно расељена и избегла лица, Роми, труднице, породиље, породице палијативних и психијатријских болесника, 
породице са више деце и други) 

Мера 2.2.1: Креирање оптималних модела социјалних услуга и програма и обезбеђење партиципације грађана (појединаца и 
породица) 

2.2.1.1 
Канцеларија за правну и 
психосоцијалну помоћ 
жртвама насиља у породици 

ГО Звездара 

ОЦД – Београд, 
Звездара 

2015-
2020. 

600.000,00 
годишње 

 Најмање 100 учесница на 
састанцима, едукацијама, 
донаторским вечерима 
годишње 

Пројектна 
идеја 

2.2.1.2 Укључивањем до активације 
ГО Звездара / ЖРЦ 
„Бибија“ 

2015-
2020. 

500.000,00 

ЕУ фондови 

 Најмање 100 учесница на 
састанцима, едукацијама 

Пројектна 
идеја 

2.2.1.3 
Оснивање Канцеларије за 
помоћ породици 

ГО Звездара  

Удружења грађана по 

2015- 
2018. 

1.400.000,00 
годишње  

 Основана канцеларија 
 Дефинисани циљеви рада 

Пројектна 
идеја 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

јавном позиву ГО Звездара, 
донатори 

 Урађен план рада 

2.2.1.4 
Помоћ и подршка породицама 
које брину о дементном члану 

партнери- ГЦСР 
Београд-Одељење 
Звездара, ДЗ 
Звездара 

2 удружења грађана 

2015-
2016. 

5.000.000,00  

(1.000.000,00 за 
сваку годину) 

Аплицирање за 
средства из 
домаћих и 

иностраних 
фондова 90% 

Буџет ГО 
Звездара 10% 

 Утврђена мрежа подршке 
породицама 

 20 укључених 
грађана/породица 
годишњем нивоу  

 3 потписана споразума о 
сарадњи 

 100 подељених флајера 

 Прес клипинг- 10 прилога 
у средствима 
информисања 

Урађен 
предлог 
пројекта 

2.2.1.5 „Реци НЕ насиљу“ 
Комисија за родну 
равноправност 

2016. 
20.000,00 

ГО Звездара 

 Преко 100 учесница на 
састанцима, едукацијама, 
донаторским вечерима 

 40 пакета прикупљене 
помоћи – месечних 
награда за волонтерке ВСЗ 

 Минимум 100 наручених 
производа из групе 
производа за борбу 
против насиља –  Фонд 
„Реци НЕ насиљу“ 

Пројектна 
идеја 

Мера 2.2.2: Промоција и унапређење волонтеризма као социјално одговорног понашања 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

2.2.2.1 
Отворена волонтерска врата на 
Звездари 

ГО Звездара  

2 удружења грађана  
Грађани- 20 
потенцијалних 
волонтера и 

3 стручњака 

2016-
2020. 

500.000,00  

(100.000,00 за 
сваку годину) 

Буџет ГО 
Звездара 100% 

 Одржано 5 Отворених 
волонтерских врата на 
Звездари 

 20 укључених грађана у 
процес волонтирања 

 300 подељених флајера 

 Прес клипинг- 10 
прилога у средствима 
информисања 

Урађен 
предлог 
пројекта 

Приоритет 2.3: Унапређење спорта и приступ здравим стиловима живота 

Мера 2.3.1: Промовисање здравих стилова живота (спорт, исхрана, брига о здрављу, борба против употребе психо-активних 
супстанци, породични живот…), нарочито код школске деце кроз различите програме 

2.3.1.1 
Породични дан спорта и 
рекреације 

ГО Звездара 
2016-
2020. 

1.500.000,00 
(300.000,00 

годишње) 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

Учешће на 
конкурсима 

 1000 учесника у 
спортско- рекреативној 
манифестацији 
годишње 

Спреман за 
имплемента

цију 

2.3.1.2 
Јачање превентивних програма 
за унапређивање здравља 
жена 

Комисија за родну 
равноправност 

ДЗ Звездара 

Институт за јавно 

2016-
2020. 

100.000,00 
годишње 

ГО Звездара, ЕУ 
фондови 

 Најмање 150 жена 
годишње 

 Минимум 10 Ромкиња 
уведено у здравствени 

Пројектна 
идеја 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

здравље 

Ромски НВО-е 

систем 

2.3.1.3 Дан атлетике 

Спортски савез 
Звездара 

Школа атлетике СЦ 
"Олимп" 

АК "Црвена звезда" 

2016-
2020. 

200.000,00 
годишње  

ГО Звездара 

 Учествовало 1000 деце, 
младих и других 
грађана Звездаре 

Спреман за 
имплемента

цију 

2.3.1.4 
 Атлетика и моторички развој 
деце раног школског узраста  

Спортски савез 
Звездара 

Школа атлетике СЦ 
"Олимп" 

АК "Црвена звезда" 

2016-
2020. 

1.200.000,00 
прве године, 

800.000,00 
осталих година 

 ГО Звездара 

 Најмање 52 наставника 
прошла обуку 

 200 деце годишње 
прошло програм 

Спреман за 
имплемента

цију 

Мера 2.3.2: Унапређење предшколског и школског спорта (одржавање спортских објеката, опремање справама и реквизитима, 
подршка спортским програмима у области предшколског и школског спорта...) 

2.3.2.1 
Изградња атлетске стазе и 
доскочишта за скок у даљ у ОШ 
«Деспот Стефан Лазаревић» 

ГО Звездара  

ОШ «Деспот Стефан 
Лазаревић» 

 

2017-
2019.  

2.000.000,00 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

Учешће на 
конкурсима 

 Изграђена атлетска стаза  

 Изграђено доскочиште 
за скок у даљ 

Пројектна 
идеја 

2.3.2.2 
Мултифункционални отворени 
терен у ОШ «Деспот Стефан 
Лазаревић» 

ГО Звездара  

ОШ «Деспот Стефан 
Лазаревић» 

2017-
2019. 

2.000.000,00 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

 Изграђен 
мултифункционални 
терен 400 м2 

Пројектна 
идеја 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

 Учешће на 
конкурсима 

2.3.2.3 

Мултифункционални отворени 
терен у дворишту 
Фармацеутско 
физиотерапеутске школе 

ГО Звездара 

Фармацеутско 
физиотерапеутска 
школа 

2016-
2017. 

5.500.000,00 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

Учешће на 
конкурсима 

 Изграђен терен 
минимално 300 м2 
површине 

Пројектна 
идеја 

2.3.2.4 
Атлетска/трим стаза у ОШ 
«Павле Савић» 

ГО Звездара 

ОШ «Павле Савић» 

 

2016-
2018. 

5.500.000,00  

Град Београд 
(ГО Звездара) 

Учешће на 
конкурсима 

 5.000 грађана користи 
стазу у току године 

 Најмање 2 пута 
годишње се организују 
рекреативне и спортске 
активности за децу и 
становнике насеља 

Пројектна 
идеја 

2.3.2.5 
Атлетска/трим стаза у ОШ 
«Стеван Синђелић» 

ГО Звездара 

ОШ «Стеван 
Синђелић» 

  

2017-
2019. 

5.500.000,00 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

Учешће на 
конкурсима 

 5.000 грађана користи 
стазу у току године 

 Најмање 2 пута 
годишње се организују 
рекреативне и спортске 
активности за децу и 
становнике насеља 

Пројектна 
идеја 

2.3.2.6 
Санација мини-пич терена у 
ОШ „Јелена Ћетковић“ 

ГО Звездара 

ОШ „Јелена 

2016- 
2017. 

900.000,00 
Буџет ГО 

 Саниран терен 
димензија 23 x 13м 

Урађен 
предлог 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

Ћетковић“ Звездара 100% пројекта 

2.3.2.7 
Мултифункционални отворени 
терен у ОШ «Владислав 
Петковић Дис» 

ОШ «Владислав 
Петковић Дис» 

2017-
2019. 

3.500.000,00 

ГО Звездара, 
Град Београд 

 Изграђен један терен 
површине 500 м2 

пројектна 
идеја 

2.3.2.8 
Трим стаза у ОШ «Владислав 
Петковић Дис» 

ОШ «Владислав 
Петковић Дис» 

2016-
2018. 

3.500.000,00 

ГО Звездара, 
Град Београд 

 2 000 грађана користи 
стазу у току године 

 600 ученика школе 
користи стазу  

 Најмање 2 пута 
годишње се организују 
рекреативне и спортске 
активности за децу и 
становнике насеља 

Пројектна 
идеја 

2.3.2.9 
Санација мини-пич у 
Грађевинској техничкој школи 

Грађевинска техничка 
школа 

2016-
2018. 

2.500.000,00  

Буџет ГО 
Звездара 100% 

 Саниран терен 
димензија 40 x 20м 

Пројектна 
идеја 

2.3.2.10 
Мултифункционални отворени 
терен у ОШ «1300 каплара» 

ОШ «1300 каплара» 
2016-
2018. 

2.500.000,00  

Буџет ГО 
Звездара 100% 

 Саниран терен 
димензија 40 x 20м 

Пројектна 
идеја 

Мера 2.3.3: Повећање обухвата грађана свих генерација рекреативним спортом (повећањем броја бесплатних или субвенционисаних 
рекреативних програма, повећањем броја манифестација, унапређењем стања постојеће спортске инфраструктуре ...) 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

Мера 2.3.4: Развој и подршка раду спортских организација (сарадња са ЈП «Олимп» и Спортским савезом Звездаре, формирање база 
података спортских објеката, спортских организација,  спортских стручњака и спортиста, подршка реализацији годишњих програма…) 

2.3.4.1 
Подршка раду територијалног 
спортског савеза  

Спортски савез 
Звездара, спортски 
клубови- чланови ССЗ 

2016-
2020. 

1.200.000,00 за 
прву годину, 

1.000.000,00 за 
остале године 

 ГО Звездара 

 Преко 50 спортских 
стручњака из 
различитих спортских 
организација је 
информисано о 
примени Закона о 
спорту и прошло обуку 
за пројектно планирање 

 креиран сајт 

 набављени рачунар и 
штампач 

Спреман за 
имплемента

цију 

Мера 2.3.5: Изградња, одржавање и опремање отворених спортских објеката на јавним површинама 

       

Приоритет 2.4: Унапређење образовања и друштвене бриге о деци и омладини 

Мера 2.4.1: Унапређење услова у васпитно-образовним установама за реализацију наставног плана и програма 

2.4.1.1 
Замена спољне столарије 
(прозора) у ОШ „Владислав 
Петковић Дис“ 

ГО Звездара 

ОШ „Владислав 
Петковић Дис“ 

2016-
2018. 

8.000.000,00 

Буџет ГО 
Звездара 100% 

 Замењено 10 позиција 
спољне столарије 

Урађен 
предлог 
пројекта 

2.4.1.2 
Замена унутрашње столарије у 
ОШ „Владислав Петковић Дис“ 

ГО Звездара 
2015-
2016. 

700.000,00 
Буџет ГО 

 Замењено 20 
унутрашњих врата 

Урађен 
предлог 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

Звездара 100% пројекта 

2.4.1.3 
Замена улазних врата у ОШ 
„Владислав Петковић Дис“ 

ГО Звездара 2016. 
350.000,00 

Буџет ГО 
Звездара 100% 

 Замењена једна улазна 
врата 

Урађен 
предлог 
пројекта 

2.4.1.4 
Замена дела спољне 
канализационе мреже ОШ 
„Драгојло Дудић“ 

ГО Звездара 

ОШ „Драгојло Дудић“ 
2015. 

500.000,00 
Буџет ГО 

Звездара 100% 

 Замењено 10% спољне 
канализационе мреже 

Спреман за 
имплемента

цију 

2.4.1.5 
Санација улазне надстрешнице 
у ОШ „Десанка Максимовић“ 

ГО Звездара 
2015- 
2016. 

500.000,00 
Буџет ГО 

Звездара 100% 

 Санирана 
надстрешница и уређен 
плато испод 
надстрешнице 
површине 20 м2 

Спреман за 
имплемента

цију 

2.4.1.6 
Санација и замена дела ограде 
око спортског игралишта ОШ 
„Десанка Максимовић“ 

ГО Звездара 
2015- 
2016. 

1.500.000,00 
Буџет ГО 

Звездара 100% 
 Замењено 45 м ограде 

Спреман за 
имплемента

цију 

2.4.1.7 

Замена дела канализационе 
мреже, санација 4 подземна 
шахта и бетонирање 180м2 
школског дворишта у ОШ 
„Десанка Максимовић“ 

ГО Звездара 

ОШ „Десанка 
Максимовић“ 

2016- 
2017. 

100.000,00 
Буџет ГО 

Звездара 100% 

 Замењено 10% спољне 
канализације 

 Санирана 4 подземна 
шахта 

 Бетонирано 180 м2 
школског дворишта 

Пројектна 
идеја 

2.4.1.8 Замена школске ограде у 
дужини од 110м ОШ „Јелена 

ГО Звездара 

ОШ „Јелена 

2015- 
2016. 

1.500.000,00 
Буџет ГО 

 Замењено 110 м ограде 
Спреман за 
имплемента
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

Ћетковић“ Ћетковић“ Звездара 100% цију 

2.4.1.9 
Израда пројекта за санацију 
унутрашњег степеништа у ОШ 
„Стеван Синђелић“ 

ГО Звездара 

ОШ „Стеван 
Синђелић“ 

2015- 
2016. 

500.000,00 
Буџет ГО 

Звездара 100% 

 Један пројекат израђен 

 Сагласност на пројекат 
санације добијена 

Урађен 
предлог 
пројекта 

2.4.1.10 
Санација степеништа по 
пројекту за санацију у ОШ 
„Стеван Синђелић“ 

ГО Звездара 

ОШ „Стеван 
Синђелић“ 

2017- 
2018. 

3.500.000,00 
Буџет ГО 

Звездара 100% 
 1 степениште санирано 

Пројектна 
идеја 

2.4.1.11 
Комплетна реконструкција две 
ламеле косог крова у ОШ 
„Деспот Стефан Лазаревић“ 

ГО Звездара 

ОШ „Деспот Стефан 
Лазаревић“ 

2015. 
7.200.000,00 

Буџет ГО 
Звездара 100% 

 Поправљено 2.000 м2 
крова 

Спреман за 
имплемента

цију 

2.4.1.12 
Комплетна реконструкција 
косог крова фискултурне сале 
ОШ „Марија Бурсаћ“ 

ГО Звездара 

ОШ „Марија Бурсаћ“ 

2015 
2016. 

3.500.000,00 
Буџет ГО 

Звездара 100% 

 Поправљено 700 м2 
крова 

Спреман за 
имплемента

цију 

2.4.1.13 
Санација крова изнад 
фискутурне сале ОШ „Ћирило и 
Методије“ 

ГО Звездара 

ОШ „Ћирило и 
Методије“ 

2015 
2016. 

2.600.000,00 
Буџет ГО 

Звездара 100% 

 Саниран кров површине 
1000 м2 

Спреман за 
имплемента

цију 

2.4.1.14 
Санација и реконструкција 
школске ограде у дужини од 
80м ОШ „Ћирило и Методије“ 

ГО Звездара 

ОШ „Ћирило и 
Методије“ 

2017 -
2018. 

1.300.000,00 
Буџет ГО 

Звездара 100% 
 Санирано 80 м ограде  

2.4.1.15 
Санација дела равног крова 
(два сегмента по 500м2) ОШ 
„Ћирило и Методије“ 

ГО Звездара 

ОШ „Ћирило и 

2017 -
2018. 

3.500.000,00 
Буџет ГО 

Звездара 100% 

 Санирана два сегмента 
по 500 м2равног крова  

Урађен 
предлог 
пројекта 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

Методије“ 

2.4.1.16 
Санација дела крова ОШ 
„Павле Савић“ 

ГО Звездара 

ОШ „Павле Савић“ 

2016-
2017. 

600.000,00 
Буџет ГО 

Звездара 100% 

 Саниран кров површине 
200 м2 

Урађен 
предлог 
пројекта 

2.4.1.17 

Санација мушке и женске 
свлачионице мале спортске 
сале и израда ревизионе шахте 
са повратним вентилом ОШ 
„Вељко Дугошевић“ 

ГО Звездара 2015. 
2.200.000,00 

Буџет ГО 
Звездара 100% 

 Саниране 2 
свлачионице од по 25 
м2 и израђени мокри 
чворови у њима 

 Израђена ревизиона 
шахта са шпвраним 
вентилом 

Припремље
на техничка 
документ.и 

анализа 
трошкова 

2.4.1.18 
Санација и реконструкција 
улаза МШ „Владимир 
Ђорђевић“ 

ГО Звездара 

МШ „Владимир 
Ђорђевић“ 

2015. 
500.000,00 

Буџет ГО 
Звездара 100% 

 Санација влаге на 
улазном делу извршена 

  Извршена поправка 
фасаде и зида изнутра 
код улазних врата  

 Проширен и уређен 
плато испред улаза у 
објекат, као и 
надстрешница над 
улазним делом 

Спреман за 
имплемента

цију 

2.4.1.19 Израда пројекта 
електроинсталација МШ 

ГО Звездара 

МШ „Владимир 

2016- 
2017. 

600.000,00 
Буџет ГО 

 Израђен један пројекат 
електроинсталација 

Спреман за 
имплемента
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

„Владимир Ђорђевић“ Ђорђевић“ Звездара 100%  Прибављена сагласност 
на пројекат санације 

цију 

2.4.1.20 
Комплетна замена 
електроинсталација у ОШ 
„1300 каплара“ 

ГО Звездара 

ОШ „1300 каплара“ 

2015- 
2016. 

8.000.000,00 
Буџет ГО 

Звездара 100% 

 Завршена замена 
инсталације 

Урађен 
предлог 
пројекта 

Мера 2.4.2: Повећање безбедности деце у васпитно-образовним установама 

2.4.2.1 Оснаживање породица 

ГО Звездара 

Основне школе  на 
Звездари, УНОДЦ 

Школска управа града 
Београда 

2016-
2019. 

контину
ирано 
сваке 

године 

1.200.000,00 
годишње 

(200.000,00 по 
програму у 

школи) 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

Учешће на 
конкурсима 

 150 породица  

 6 школа годишње 

 спреман за 
имплемента

цију 

Мера 2.4.3: Подизање нивоа опремљености у васпитно-образовним установама, увођење додатних услуга у функцији инклузије и 
подршке талентованим ученицима 

2.4.3.1 

Подршка школама у 
обезбеђивању услова за рад са 
ученицима са сметњама у 
развоју 

ГО Звездара, 

основне школе на 
Звездари 

Школа за основно и 
средње образовање 
«Милан Петровић» 

2017-
2019. 

1.000.000,00 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

Учешће на 
конкурсима 

 400 наставника је 
информисано о употреби 
и значају асистивних 
технологија 

 50 наставника је обучено 
за писање и управљање 
пројектима 

Спреман за 
имплемента

цију 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

ЦИП - Центар за 
интерактивну 
педагогију 

 3 школе су опремљене 
асистивним 
технологијама, 
техничким помагалима 
и дидактичким 
средствима 

2.4.3.2 
Припрема за полагање 
завршног испита 

ГО Звездара 

Основне школе на 
Звездари 

2016-
2020. 

1.500.000,00 

 (300.000,00 
годишње) 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

Учешће на 
конкурсима 

 Најмање 200 ученика 
који учествују у 
програму годишње 

Спреман за 
имплемента

цију 

2.4.3.3 
Уградња металне рампе у ОШ 
„Стеван Синђелић“ 

ГО Звездара 

ОШ „Стеван 
Синђелић“ 

2016. 
140.000,00 

Буџет ГО 
Звездара 100% 

 Уграђена једна метална 
рампа  

Припремље
на техничка 
документ.и 

анализа 
трошкова 

Мера 2.4.4: Развој и подршка програмима који утичу на смањење раног напуштања школе и повратка у образовни систем, као и 
програмима који доприносе упису деце у редован предшколски програм, основно образовање и више нивое образовања 

2.4.4.1 
Образовна подршка 
ученицима из 
социодепривираних средина 

ГО Звездара 

Основне школе на 
Звездари 

2016-
2020. 

2.500.000,00 

(500.000,00 
годишње) 

 Број ученика који 
учествују у програму – 
100 по години 

Спреман за 
имплемента

цију 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

 Град Београд 
(ГО Звездара) 

Учешће на 
конкурсима 

  Побољшан успех 
ученика који учествују у 
програму за 20% 

  Смањење броја 
ученика који рано 
напуштају школу – 50% 

2.4.4.2 Ромске позоришне радионице 
Удружење „Мали 
Принц“ 

2015. 
150.000,00 

ГО Звездара 

 22 позоришне 
радионице 

 20 ромске деце 
учесника радионица 
укључено 

 1 документарни филм 
снимљен 

Урађен 
предлог 
пројекта 

2.4.4.3 
Обука Рома – очева против 
злостављања малолетних 
ћерки 

Удружење „Мали 
Принц“  

Комисија за родну 
равноправност ГО 
Звездара 

2016. 

80.000,00  
годишње  

ГО Звездара, 
Фонд за 

образовање 
Рома 

 најмање 100 очева 
прошло обуку  

Урађен 
предлог 
пројекта 

Мера 2.4.5: Подршка развоју омладинског предузетништва 

2.4.5.1 
Општински фестивал 
инвентивног стваралаштва 
младих, предузетништва и 

ГО Звездара 

 

2016-
2020. 

контину

2.500.000,00 

(500.000,00 
годишње) 

 Организоване 2 
радионице годишње 

 Најмање 100 младих 

Спреман за 
имплемента

цију 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

промоција науке ирано, 
сваке 

године 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

Учешће на 
конкурсима 

учествује у активностима 
годишње 

2.4.5.2 
Од омладинског активизма до 
предузетништва, промоција 
активизма 

Канцеларија за младе 
Градске општине 
Звездара 

2016-
2020. 

900.000,00 
годишње (од 

тога 600.000,00 
директне 
подршке 

пројектима ) 

ГО Звездара 

 Најмање 50 омладинаца 
прошло обуку о активизму 

 Најмање 50 омладинаца 
прошло обуку за 
предузетништво 

спреман за 
имплемента

цију 

Мера 2.4.6: Подршка програмима неформалног образовања, преквалификације и доквалификације 

2.4.6.1 

Организовање курсева, 
програма преквалификације и 
доквалификације у области 
медицинске и грађевинске 
струке, неге и лепоте 

средње школе на 
Звездари 

Национална служба 
за запошљавање 

2017-
2019. 

1.000.000,00 

ГО Звездара 

 50 грађана је прошло 
неки вид обуке 

 30 грађана се запослило 

пројектна 
идеја 

2.4.6.2 
Додатни рад са ученицима и 
студентима у области 
информатике  

Основне и средње 
школе на Звездари, 
факултети 
информатичке струке, 
компаније по јавном 
позиву 

2016-
2019. 

2.000.000,00 

ГО Звездара 

 Успостављена сарадња 
са најмање 2 компаније 
или факултета 

 Опремљена једна месна 
заједница са 14 
рачунара 

пројектна 
идеја 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

 Реализована 2 курса на 
годишњем нивоу 

 Реализован конкурс за 
најбоље информатичко 
решење 

Приоритет 2.5: Развој културе 

Мера 2.5.1: Повећање доступности културних садржаја грађанима, нарочито  у насељима Мали Мокри Луг, Велики Мокри Луг и 
Миријево, као и за припаднике разних друштвених група (деце, младих, старијих, особа са инвалидитетом,  етничких заједница) 

2.5.1.1 
Бесплатна школа гитаре и 
синтисајзера, за житеље ММЛ, 
ВМЛ и Миријева 

ГО Звездара, основне 
школе на Звездари, 
савети родитеља 
школа у ВМЛ, ММЛ и 
Миријеву 

2016-
2020. 

1.500.000,00 
годишње 

ГО Звездара 

 Најмање 100 младих 
прошло курс 

Спреман за 
имплемента

цију 

2.5.1.2 
Летњи програм у Миријеву и 
Великом Мокром Лугу 

ГО Звездара 
2016-
2020. 

500.000,00 
годишње 

ГО Звездара 

 Реализовано преко 10 
програма током летњих 
месеци 

 Учествовало преко 1000 
грађана 

Спреман за 
имплемента

цију 

Мера 2.5.2: Подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма 

2.5.2.1 
Звездаријада - фестивал 
културе младих 

ГО Звездара 

Удружења грађана 
одређена по јавном 

2015-
2020. 
(сваке 

године) 

7.200.000,00 

(1.200.000 по 
години) 

 Најмање 12 програма по 
години 

 Најмање 1000 учесника 

Спреман за 
имплемента

цију 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

позиву Град Београд 
(ГО Звездара) 

Учешће на 
конкурсима 

по години 

Мера 2.5.3: Подршка одржавању културних манифестација 

2.5.3.1 
Летњи позоришни дани на 
„Олимпу“ 

ГО Звездара 

СЦ „Олимп - 
Звездара“ 

2015-
2020. 
сваке 

године 

400.000,00 
годишње 

ГО Звездара 

 Више од 3000 деце 
узраста од 3 до 12 година  
посети фестивал сваке 
године  

 Најмање 6 позоришних 
представа изведено у 
оквиру програма сваке 
године 

Спремно за 
имплемента

цију 

2.5.3.2 
Дечји позоришни фестивал 
ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ 

ГО Звездара 

Издавачка кућа 
„Креативни центар“ 

 

2015-
2020. 
сваке 

године 

3.500.000,00 
годишње 

Буџет Општине 
(2.700.000,00) 

Конкурси 
Министарства и 

Скупштине града 

донатори 

 Више од 3500 деце 
предшколског и 
основношколског узраста 
посети фестивал сваке 
године 

 Више од 25 пријава за 
учешће на фестивалу 

 Више од  9 позоришних 
представа у 
такмичарском програму 
фестивала сваке године 

Спремно за 
имплемента

цију 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

Мера 2.5.4: Неговање културног наслеђа 

2.5.4.1 

Одржавање споменика која 
нису проглашена за културно 
добро, спомен плоча и 
скулпторалних дела 

ГО Звездара 

 

2015-
2020. 

2.500.000,00 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

 Најмање 3 одржаваних 
споменика која нису 
проглашена за културно 
добро, спомен плоча и 
скулпторалних дела 

Пројектна 
идеја 

2.5.4.2 Водич кроз Звездару 

ГО Звездара 

Основне школе на 
Звездари 

2016- 
2020. 

100.000,00 

Буџет ГО 
Звездара 100% 

 Више од 1000 ученика 
који завршавају осми 
разред сваке године 
добија Водич 

Пројектна 
идеја 

2.5.4.3 Монографија Звездаре ГО Звездара 
2016-
2020. 

400.000,00 

ГО Звездара  

 доступно у електронској 
форми на сајту општине 

 100 грађана упознато са 
монографијом 

Пројектна 
идеја 

Приоритет 2.6: Умрежавање и развој нових програма и услуга у области друштвеног развоја 

Мера 2.6.1: Повећање капацитета удружења грађана који раде непосредно са циљним групама 

2.6.1.1 

Обука представника удружења 
грађана за пројектно 
планирање, коришћење 
различитих фондова и 
употребу информационих 
технологија у сврху 
испитивања потреба грађана и 

Факултет 
организационих 
наука 

2016. 

500.000,00 

ГО Звездара, 
Град Београд 

 50 полазника 
учествовало на обуци за 
писање и управљање 
пројектима  

 50 полазника 
учествовало на 2 
модула припреме 

Спреман за 
имплемента

цију 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

промоције програма предлога пројекта у 
складу са ЕУ 
методологијом 

 50 полазника 
учествовало на обуци 
онлајн маркетинг алати 

Мера 2.6.2: Умрежавање (вертикално и хоризонтално) пружалаца услуга у циљу ефикаснијег пружања услуга и реализације 
заједничких активности/пројеката/ програма 

2.6.2.1 
16 дана активизма против 
насиља над женама 2015 

ДЗ Звездара, 
Полицијска ст. 
Звездара, ЦСР 
Звездара, школе на 
Звездари, 
Предшколска 
установа Звездара, 
ОЦД 

нов.-
дец. 

2015-
2020. 

30.000,00 
годишње 

 ГО Звездара 

 1 округли сто одржан 

 1 трибина одржана 

 1 догађај (представа, 
штанд) одржан 

 Најмање 150 учесника 
свих догађаја 

 Најмање 20 активиста 

Пројектна 
идеја 

2.6.2.2 

Формирање Општинског тима 
за заштиту од насиља у 
образовно васпитним 
институцијама 

Основне и средње 
школе на Звездари, 
Градска просветна 
инспекција, Центар за 
социјални рад - 
Одељење Звездара, 
Дом здравља 
Звездара, Полицијска 

2016-
2020. 

700.000,00 
годишње 

ГО Звездара, 
Град Београд, 

донатори 

 Формиран Општински 
тим за заштиту од 
насиља  

 Реализована едукација 
правника и директора 
васпитно образовних 
институција 

 Организована 

Пројектна 
идеја 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

станица Звездара образовна и 
психолошка подршка 
деци и родитељима - 
учествовало 30 деце и 
младих, 20 родитеља 

 Решавано 20 
појединачних случајева 

Стратешки циљ 3: Заштита животне средине, просторно уређење и развој инфраструктуре 

Приоритет 3.1: Заштита животне средине и подизање еколошке свести 

Мера 3.1.1: Едукација грађана (превасходно деце и омладине) о очувању и унапређењу животне средине, о селекцији и рециклажи 
отпада и употреби обновљивих извора енергије 

3.1.1.1 Еко сандуче ГО Звездара 2015. 
5.000,00  

ГО Звездара 

 Број попуњених 
анкетних листића, 
односно број учесника 
већи од 100 

Спреман за 
имплемента

цију 

3.1.1.2 

Контрола распрострањености и 
подизање свести грађана о 
важности сузбијања амброзије 
на територији општине 

ГО Звездара 2015. 
100.000,00 

ГО Звездара 

 Сузбијена амброзија на 
површини од најмање 
10 ари 

Спреман за 
имплемента

цију 

3.1.1.3 
Едукација – Допринос 
становника Коњарника развоју 
еколошке свести у пракси 

ГО Звездара и 
председници 
скупштина станара са 
Коњарника 

2015-
2018. 

115.000,00 

ГО Звездара 

 50 представника 
скупштине станара 
едуковано из области 
управљања отпадом у 

Припремље
на техничка 
документац

ија и 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

оквиру разврставања и 
одлагања чврстог 
рециклажног отпада 

анализа 
трошкова 

Мера 3.1.2: Заштита Баба Велкине  шуме у оквиру комплекса Степин луг (бивши Титов гај) у Великом Мокром Лугу 

3.1.2.1 Заштита Баба Велкине шуме 

ГО Звездара 

ЈП „Србијашуме“ 
(Шумско газдинство 
„Београд“) 

2015-
2020. 

трошкови 
запослених у 
Одељењу за 

ком. послове 

 1 иницијатива поднета 
Пројектна 

идеја 

Мера 3.1.3: Унапређење отворених јавних простора и запуштених јавних зелених површина тзв. “урбани џепови” 

3.1.3.1 

Јавна зелена површина у 
оквиру стамбеног блока 
између улица Суботичке и 
Генерала Михајла Живковића 

ГО Звездара 

ЈКП „Зеленило 
Београд“ 

2015. 

4.800.000,00 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

 Уређена 1 зелена 
површина/ “урбани 
џеп“ 

Пројектна 
идеја 

3.1.3.2 
Јавна зелена површина на к.п. 
511 КО Звездара у Улици 
Шејкина 

ГО Звездара 

ЈКП „Зеленило 
Београд“ 

2015-
2020. 

6.300.000,00 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

 Уређена 1 зелена 
површина/“урбани џеп“ 

Пројектна 
идеја 

3.1.3.3 
Јавна зелена површина на 
раскрсници Булевара краља 
Александра и Батутове 

ГО Звездара 

ЈКП „Зеленило 
Београд“ 

2015-
2020. 

800.000,00 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

 Уређена 1 зелена 
површина/“урбани џеп“ 

Пројектна 
идеја 

3.1.3.4 
Јавна зелена површина на углу 
улица Кајмакчаланске и 
Војводе Шупљикца 

ГО Звездара 

ЈКП „Зеленило 
Београд“ 

2015-
2020. 

500.000,00 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

 Уређена 1 зелена 
површина/“урбани џеп“ 

Пројектна 
идеја 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

3.1.3.5 
Јавна зелена површина на углу 
улица Поп Стојанове и 
Кајмакчаланске 

ГО Звездара 

ЈКП „Зеленило 
Београд“ 

2015-
2020. 

500.000,00 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

 Уређена 1 зелена 
површина/“урбани џеп“ 

Пројектна 
идеја 

3.1.3.6 
Јавна зелена површина у 
Улици Вјекослава Ковача бр.8 

ГО Звездара 

ЈКП „Зеленило 
Београд“ 

2015-
2020. 

500.000,00 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

 Уређена 1 зелена 
површина/“урбани џеп“ 

Пројектна 
идеја 

3.1.3.7 
Сквер-јавна зелена површина 
на углу улица Далматинске, 
Војводе Бране и Рузвелтове 

ГО Звездара 

ЈКП „Зеленило 
Београд“ 

2015-
2020. 

800.000,00 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

 Уређена 1 зелена 
површина/“урбани џеп“ 

Пројектна 
идеја 

Мера 3.1.4: Унапређење енергетске ефикасности објеката о којима се стара ГО Звездара 

3.1.4.1 
Реконструкција котларнице у 
ОШ „Владислав Петковић Дис“ 

ГО Звездара 

Град Београд 

2015-
2020. 

8.000.000,00 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

 Смањење трошкова 
енергената за најмање 
10% 

Пројектна 
идеја 

3.1.4.2 
Реконструкција фасаде у ОШ 
„Ћирило и Методије“ 

ГО Звездара 

Град Београд 

2015-
2020. 

18.500.000,00 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

 Смањење трошкова 
енергената за најмање 
10% 

Пројектна 
идеја 

3.1.4.3 
Реконструкција фасаде у ОШ 
„Марија Бурсаћ“ 

ГО Звездара 

Град Београд 

2015-
2020. 

6.900.000,00 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

 Смањење трошкова 
енергената за најмање 
10% 

Пројектна 
идеја 

3.1.4.4 
Реконструкција фасаде 
управне зграде ГО Звездара 

ГО Звездара 

Град Београд 

2015-
2020. 

40.000.000,00 

Међународни 
 Смањење трошкова 

енергената за најмање 

Пројектна 
идеја 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

Републички 

Град Београд 

5% 

Мера 3.1.5: Подршка програмима у области заштите животне средине 

3.1.5.1 

Уређење кровне терасе на МЗ 
„Вуков споменик“ у Ул. 
Захумска бр.23, применом 
кровног зеленила 

ГО Звездара 

ЈКП „Зеленило 
Београд“ 

2015-
2020. 

500.000,00 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

 Уређена кровна 
површина 250 м2 

Пројектна 
идеја 

3.1.5.2 
Израда локалног еколошког 
акционог плана (ЛЕАП) 

ГО Звездара 

Град Београд 

 

2015-
2020. 

6.000.000,00 

Међународни 

Републички 

Град Београд 

 Локални еколошки 
акциони план урађен и 
усвојен 

Пројектна 
идеја 

3.1.5.3 
Иницијатива за враћање 
СВИФТ центра у надлежност 
општине Звездара 

ГО Звездара 

Град Београд 

 

2015-
2020. 

Трошкови 
запослених у 
Одељењу за 

ком. послове 

 Поднет један пројекат 
Пројектна 

идеја 

3.1.5.4 
Израда елабората о еколошки 
заштићеним  локацијама 

ГО Звездара 

УГ „Звездарски 
еколошки центар“ 

2015-
2020. 

500.000,00 

ГО Звездара и 
донатори 

 Израђен један елаборат 

 Одржане две 
промоције/едукације о 
заштићеним 
подручјима 

Пројектна 
идеја 

3.1.5.5. Постављање и одржавање 
контејнера за сепарацију 3 

ЈКП „Градска чистоћа“ 

УГ „Звездарски 

2015-
2018. 

3.000.000,00 

ГО Звездара и 

 Постављени контејнери 
у 20 образовно-

Пројектна 
идеја 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

врсте отпада у образовно-
васпитним установама 

еколошки центар“ донатори васпитних установа на 
Звездари 

Приоритет 3.2: Развој инфраструктуре 

Мера 3.2.1: Израда недостајућих планова генералне регулације за инфраструктуру 

3.2.1.1 
Израда недостајућих планова 
генералне регулације за 
инфраструктуру  - насеље ММЛ 

ГО Звездара 

Урбанистички завод 
Београда 

 ЈП града Београда 

2015-
2017. 

7.000.000,00 
Буџет ГО 

Звездара 100% 

 Дужина пројектоване 
канализационе мреже 
минимум 5 км 

Пројектна 
идеја 

3.2.1.2 

Израда недостајућих планова 
генералне регулације за 
инфраструктуру - Насеље 
Падина и Велики Мокри Луг   

ГО Звездара 

Урбанистички завод 
Београда 

 ЈП града Београда 

2015-
2017. 

7.000.000,00 
Буџет ГО 

Звездара 100% 

 Дужина изграђене 
канализационе мреже 
минимум  5 км 

Пројектна 
идеја 

3.2.1.3 

Израда недостајућих планова 
генералне регулације за 
инфраструктуру  - насеље 
Војвода Влаховић 

ГО Звездара 

Урбанистички завод 
Београда 

 ЈП града Београда 

2015-
2017. 

7.000.000,00 
Буџет ГО 

Звездара 100% 

 Дужина изграђене 
канализационе мреже 
минимум  5 км 

Пројектна 
идеја 

Мера 3.2.2: Унапређење и даљи развој географско-информационог система ГО Звездара 

       

Мера 3.2.3: Уређење јавних паркова и игралишта  

3.2.3.1 Набавка и постављање 
реквизита за рекреацију на 

ГО Звездара 

ЈКП „Зеленило-

2015-
2020. 

5.000.000,00 
Буџет ГО 

 Број постављених 
реквизита минимум 5 

Урађен 
предлог 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

јавним површинама Београд“ Звездара 100% пројекта 

3.2.3.2 
Уређења јавних површина  - 
спортских терена на 
територији ГО Звездара 

ГО Звездара 

ЈКП „Зеленило-
Београд“ 

2015-
2020. 

12.000.000,00 
Буџет ГО 

Звездара 100% 

 Најмање 5 
реконструисаних терена 

Урађен 
предлог 
пројекта 

Мера 3.2.4: Подизање нивоа доступности бежичног интернета у јавним објектима 

       

Мера 3.2.5: Изградња,одржавање,управљање и коришћење сеоских,пољских и др. некатегорисаних путева 

3.2.5.1 

Изградња, одржавање, 
управљање и коришћење 
сеоских, пољских и др. 
некатегорисаних путева 

ГО Звездара 
2015-
2020. 

180.000,00 
годишње 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

 Најмање 1 одржаван 
некатегорисани пут 
годишње 

Пројектна 
идеја 

Приоритет 3.3: Просторно уређење 

Мера 3.3.1: Превазилажење архитектонских баријера израдом стаза, степеништа, рампи и гелендера на јавним површинама, за 
потребе особа са инвалидитетом, мајки са децом и постављањем баријера за несметано кретање пешака 

3.3.1.1 Нова паркинг места ГО Звездара 
2015-
2020. 

15.000.000,00 
Буџет ГО 

Звездара 100% 

 Најмање 50 изграђених 
паркинг места 

Урађен 
предлог 
пројекта 

3.3.1.2 
Уређење јавних површина -  
стазе, степеништа,  рампе, 
платои, гелендери 

ГО Звездара 

ЈКП „Зеленило-
Београд“ 

2015-
2020. 

15.000.000,00 
Буџет ГО 

Звездара 100% 

 Најмање 50 реализованих 
минипројеката 

Урађен 
предлог 
пројекта 

3.3.1.3 Постављање стубића за ГО Звездара 2015- 1.000.000,00  Најмање 50 постављених Урађен 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

паркирање 2017. Буџет ГО 
Звездара 100% 

стубића за паркирање предлог 
пројекта 

3.3.1.4 

Уређење јавне површине – 
платоа, степеништа, пијаце у 
оквиру центра месне 
заједнице на Коњарнику 

ГО Звездара 

ЈКП „Јавно 
осветљење“ 

 ЈП „Пословни 
простор Звездара“ 

2015-
2016. 

12.000.000,00 
Буџет ГО 

Звездара 100% 

 сређена једна јавна 
површина 

 сређено једно степеништа 

Урађен 
предлог 
пројекта 

Мера 3.3.2: Подношење иницијатива за израду нових урбанистичких планова у циљу решавања проблема бесправне градње, 
обезбеђивању додатних површина за: стамбену изградњу, јавне објекте, привредну и комерцијалну делатност, обезбеђивању нових 
простора намењених спорту и рекреацији, новим зеленим површинама 

3.3.2.1 

Студија безбедности грађана у 
урбаним јавним просторима са 
аспекта урбанистичког 
планирања и пројектовања на 
територији ГО Звездара 

ЈУП „Урбанистички 
завод Београда“ 

ГО Звездара 

2015-
2020. 

1.210.000,00 

Град Београд 
(ГО Звездара) 

 Студија  израђена 
Пројектна 

идеја 

3.3.2.2 
Каталог локација/катастарских 
парцела у корисништву ГО 
Звездара 

ЈУП „Урбанистички 
завод Београда“ 

ГО Звездара 

2015-
2020. 

трошкови 
запослених у 

Одељењу, Град 
Београд (ГО 

Звездара) 

 Каталог  израђен 
Пројектна 

идеја 

3.3.2.3 
Измена Плана детаљне 
регулације четири месне 
заједнице општине Звездара и 

ГО Звездара 
2016-
2017. 

трошкови 
запослених у 
Одељењу за 

 Једна иницијатива 
поднета Граду Београду 

Урађен 
предлог 
пројекта 
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Број Пројекат/активност Партнери 
Време 

(период) 

Износ и извор 
финансирања 

(РСД) 

Индикатори 
Статус 

пројекта 

Вождовац – Насеље Падина ком 



 

 

6 СКРАЋЕНИЦЕ 

ГО  Градска општина 

ИРЛ Интерно расељена лица 

USAID 
Америчка агенција за међународни развој (United States Agгency for 
International Development) 

НАЛЕД Национална алијанса за локално економски развој 

ОСИ Особе са инвалидитетом 

БДП Бруто домаћи производ 

ЗИС Завод за информатику и статистику града Београда 

АПР Агенција за привредне регистре 

ГУП Генерални урбанистички план 

ГИС Географски информациони систем 

КО Катастарска општина 

БРГП Бруто грађевинска површина 

УМП Унутрашњи магистрални полупрстен 

СМТ Спољна магистрална тангента 

HACCP 
Hazard Analysis Critical Control Point – Анализа опасности и критичне 
контролне тачке 

ЦИП Центар за интерактивну педагогију 

ГЦСР Градски центар  за  социјални  рад    

НСЗ Национална служба за запошљавање 

ЕMS 
Ecological Management System - систем менаџмента заштите животне 
средине 

ММСПП Микро, мала и средња предузећа и предузетници (предузетништво) 

ЛЕАП Локални еколошки акциони план 

ППОВ Постројења за пречишћавање отпадних вода  

 

 


