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Поштовани суграђанке и суграђани, 

 

Време у коме живимо, транзиција, светски економски проблеми, тржишна превирања, 

али паралелно са тим и отварање бројних фондова који финансирају квалитетне 

развојне пројекте, намећу потребу локалним заједницама да планирају свој 

краткорочни и дугорочни развој.  

Средства којима располажу локалне власти нису довољна да подмире потребе и 

унапреде квалитет живота грађана. Недостатак одговарајућих локалних стратешких 

докумената онемогућава да општине постану квалитетан сервис грађана, али и добар 

пословни партнер.  

Зато је Градска општина Звездара приступила пројекту израде Стратешког плана 

развоја за период 2010-2015, са циљем стварања смерница будућег развоја локалне 

заједнице и повећања квалитета живота локалног становништва. Стратешки план 

развоја дефинисао је основне правце кретања свих сектора, у циљу уравнотеженог 

развоја и одрживог управљања расположивим ресурсима. Овакав плански приступ 

омогућава квалитетнију бригу о потребама грађана,  приступ средствима из бројних 

фондова, стварање партнерстава, размену искустава и максимално коришћење 

компаративних предности локалне заједнице. 

Стратешки план развоја општине Звездара настао је укључивањем великог броја  

учесника разних профила из различитих области деловања (локални доносиоци 

одлука, стручњаци из локалне власти, цивини сектор, привредни субјекти, удружења, 

грађани и др.) са циљем што ширег дефинисања проблема, потреба и пројектних идеја, 

али и успостављања чвршће сарадње.     

Стратешки документ обухвата пресек тренутног стања, попис основних проблема али и 

предности, SWOT анализе сваке области, дефинисане стратешке циљеве, приоритете и, 

као најбитнији део, садржи акциони план, односно попис пројектних идеја. Овако 

дефинисан план је основа израде секторских акционих планова, као и извор идеја за 

пријаву пројеката код бројних домаћих и међународних фондова.    

Наравно, овај документ не представља крај већ само почетак динамичног процеса 

примене мера развоја, како би општина Звездара искористила своје предности и 

постала развијена и урбана средина, по мери грађана.  

 

Позивам вас да идејама и предлозима учествујете у стварању боље средине за живот 

свих нас. 

    

                                                                                                                    

                                                                                                                 Председник   

                                                                                                   Градске општине Звездара 

 

                                                                                                            Милан Поповић 
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1.1. УВОД  

 

1.1.1. Шта је Стратешки план развоја и чему 

служи? 
Динамично време у ком живимо, промене које се дешавају све брже и које је све теже 

предвидети носе са собом неизвесност и несигурност чак и у краткорочном смислу, а 

посебно у дугорочним перцепцијама праваца развоја држава, региона, округа и на 

крају општина. Ово је основни разлог због којег се већина држава, а посебно оних 

развијених, одлучује на стратешко планирани развој својих делова, што у крајњој 

инстанци резултира стратешко планираним развојем целе државе. У суштини, 

стратешко планирање није ништа друго до оружје у борби против стихијског развоја, 

који је у свим својим досадашњим појавним облицима широм света донео само 

негативне последице. Неплански развој не уважава све потребе друштва за развојем у 

свим областима, и као такав доноси бројне проблеме средини у којој се одвија. Управо 

такав развој се најчешће манифестује економском неразвијеношћу, лошом привредном 

координацијом, некомпатибилношћу привредних субјеката, лошом социјалном 

политиком, као и уништавањем и девастирањем животне средине као највреднијег 

ресурса једног подручја. У крајњој анализи долази се до закључка да далеко већа 

средства треба утрошити на исправљање негативних последица стихијског развоја него 

што би се утрошило на израду стратешких планова и планско вођење развоја било којег 

посматраног подручја. Потреба за стратешким планирањем је идентификована и 

због тога јер је то политика ЕУ, политика са циљем социјалне и економске кохезије тј. 

смањења разлика у степену развијености разних регија унутар саме Европске уније. Овај 

циљ остварује се помоћу структурних и кохезионих фондова. Европска регионална 

политика је заједничка политика која се темељи на финансијској солидарности кроз 

поменуте фондове. Она допушта пренос више од 35% буџета ЕУ углавном од 

најбогатијих држава чланица на најмање развијене регије. Примена структурних и 

кохезионих фондова битно утиче на повећање конкурентности регије и доприноси 

побољшању живота њихових грађана, посебно у сиромашнијим подручјима. 

Треба нагласити да је стратешко планирање развоја јединица локалних самоуправа, 

округа и региона у потпуном складу са Законом о регионалном развоју Републике 

Србије (Сл. Гласник Републике Србије бр. 51/09), чија је основна сврха да  утиче на 

негативан тренд продубљивања друштвених, привредних и социјалних неједнакости, 

као и повећања неуједначености услова живота у различитим деловима Републике 

Србије.  

Стратешко планирање је важно „спустити" на ниже нивое, на ниво округа, а посебно на 

ниво јединице локалне самоуправе као основне развојне јединице која мора 

делотворно да ради на свом развоју, да га обликује и осигура континуитет управљања 

развојем. Стручњаци из области привредног развоја усвојили су методе стратешког 

планирања и користе га како би локална заједница преузела одговорност за своју 

будућност.  



Стратешки план развоја Градске општине Звездара 
 

Израдио:  7 

Градска општина Звездара је прва градска општина у граду Београду која је приступила 

изради Стратешког плана развоја. Град Београд је израдио Стратегију одрживог развоја 

до 2011. године (која још увек није усвојена у градској скупштини) и која је као таква 

документ вишег реда у односу на СПР Градске општине Звездара. На нивоу града 

Београда постоје бројне секторске стратегије (туризам, здравствена заштита, 

пољопривреда, трговина) и СПР Градске општине Звездара мора бити у складу са 

њима. 
 

1.1.2. Концепција Стратегије развоја 
Структура Стратешког плана развоја Градске општине Звездара је следећа: 

У првом поглављу обрађују се следећа питања - шта је Стратешки план  развоја, ко је 

учествовао у његовој изради, које су његове користи, коме је намењен, зашто се 

приступило изради тог плана, које је све радње потребно извршити како би се израдио 

овај документ итд.  

У другом поглављу се анализира постојећа ситуација у Градској општини Звездара.  

Обрађена подручја су структуирана на следећи начин: 

• економски развој и смањење сиромаштва Градске општине Звездара 

• друштвене делатности Градске општине Звездара 

• екологија и заштита животне средине Градске општине Звездара 

• инфраструктура Градске општине Звездара 

За сваку наведену област ради се посебна SWОТ анализа у којој се наводе њихове снаге, 

слабости, прилике и претње. 

У трећем поглављу наводи се укупна Стратегија развоја Градске општине Звездара 

(Прилог 1). 

Након што детаљно проучи анализу подручја, формирана радна група, у складу са 

направљеном анализом, дефинише кључне проблеме који се појављују на подручју 

Градске општине Звездара. Сви чланови радне групе износе проблеме који се путем 

гласања рангирају по важности. Највећу важност имају они проблеми који сакупе 

највећи број гласова. На тај начин се дефинишу кључни проблеми. 

Након што су се изгласали приоритетни проблеми у свакој од области, одредили су се 

стратешки циљеви развоја те области. Одређивање приоритета развоја је неопходно за 

развој градске општине јер су ресурси којима располаже јединица локалне самоуправе 

мањи од могућности које се пред њу постављају.  

Након дефинисања визије развоја Градске општине Звездара, утврђују се стратешки 

циљеви чија ће реализација допринети остварењу визије развоја. 

Како би се одређени стратешки циљеви развоја могли остварити потребно је развити 

секторске стратегије. 
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У четвртом поглављу се разрађују и дефинишу Мере, односно пројекти које је 

неопходно реализовати како би се Стратегије развоја Градске општине Звездара могле 

спровести у дело (Прилог 2). 

У петом поглављу наводе се начини праћења, контроле и ажурирања израђеног 

Стратешког плана развоја. 

Шесто поглавље садржи попис таблица, графикона и слика које омогућавају лакше 

праћење документа и бољу прегледност садржаја.  

Како би се осигурао правилан привредни, социјални и друштвени развој, односно 

развој Градске општине Звездара у пуном смислу речи, битно је да се сва улагања, било 

од стране државних министарстава, међународних фондова или града Београда, односе 

само на оне пројекте који јасно достижу циљеве и одговарајуће приоритете. Циљ је да 

се Стратешки план развоја Градске општине Звездара препозна као ефикасан оквир за 

финансирање јасних развојних приоритета. 

1.1.3. Стратегија и одрживи развој 
Упркос различитим интерпретацијама које се у литератури могу наћи, концепту 

одрживог развоја данас припада централно место у разматрању дугорочне перспективе 

опстанка и напретка човечанства. Иако постоји велики број дефиниција и објашњења 

појма одрживог развоја, најраспрострањенији је онај у ком се одрживи развој 

дефинише као "онакав развој који задовољава садашње потребе, не угрожавајући 

могућности будућих генерација да задовоље своје потребе". 

Одрживи развој се у том смислу састоји из три основна сегмента (циља): 

• економски (привредни) 

• социјални (друштвени) 

• еколошки  

Одрживи развој мора постати доминантна одредница у свим стратегијама развоја, па 

тако и у Стратешком плану развоја Градске општине Звездара.Због жеље и реалне 

потребе за бржим економским развојем, често се направе кораци који иду на штету 

заштите животне средине. Процес одрживог развоја није могуће започети јачањем 

привредног развоја у циљу одговарања на постојећи притисак не узимајући у обзир 

притом друштвена развојна начела и еколошке захтеве, па се због тога један велики део 

СПР-а односи на део о заштити животне средине. Стога је важно да, упркос потреби за 

што бржим развојем и немогућности његовог даљег одлагања, не буду занемарени 

друштвени и еколошки аспекти. Због тога један од кључних циљева планирања треба 

да буде и заштита животне средине. То подразумева увођење заштите животне средине 

као једне од димензија у све велике теме економског и социјалног развоја које су у 21. 

веку пред нама: од индустријског развоја, градње саобраћајне инфраструктуре, 

реструктуирања и приватизације енергетског сектора, другачијег обликовања 

туристичког производа, развоја пољопривреде, па све до политике запошљавања. Из 

наведених разлога јако је битно да се води посебна пажња о заштити животне средине 

како не би дошло до нарушавања самог концепта одрживог развоја. 
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1.1.4. Финансирање развоја градске општине 
Послови и надлежности градске општине дефинисани су Статутом града Београда и 

Статутом градске општине, где између осталог спадају и капитални и инвестиционо 

захтевни послови попут одржавања сеоских и некатегорисаних путева, праћења стања и 

предузимања мера за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, 

праћења стања и старања  о одржавању вртића и основних школа, обезбеђивања услова 

за одржавање културних манифестација од значаја, учествовања у изградњи и 

одржавању спортских објеката, старања о развоју угоститељства, занатства, туризма и 

трговине, предлагања мера за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и 

стамбених зграда итд. У данашњим условима је изузетно тешко успети финансирати 

све те послове из сопствених средстава, па се општински органи све више окрећу 

другим изворима и начинима финансирања својих делатности. Тржиште за 

комерцијалне кредите постаје све конкурентније, капитално финансирање све је 

доступније из све већег броја државних и међународних финансијских институција у 

све вишим износима.  

Међународне финансијске институције и државни фондови који дају помоћи и 

директне кредите локалним самоуправама и градским општинама, као што су 

Европска банка за обнову и развој, Европска инвестициона банка, и многобројни 

домаћи фондови за развој појединих области, имају добро разрађене поступке 

подношења и разматрања захтева и труде се да упознају локалне самоуправе и градске 

општине с тим поступцима и условима за добијање расположивих средстава.  

Основна подела извора финансирања јединица локалних самоуправа и градских 

општина у Републици Србији је: 

• домаћи извори финансирања 

• међународни извори финансирања 

 

Извори финансирања градске општине дефинисани су Статутом градске општине и 

могу се поделити на:  

• уступљене приходе (трансферна средства са виших нивоа власти) 

• изворне приходе 

• задуживање код банака и других финансијских институција 

• европске и друге међународне фондове за финансирање пројеката, а у складу са 

надлежностима градске општине 
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1.1.5. Имплементација активности из Стратегије 

развоја у буџет јединице локалне 

самоуправе 
Од изузетне важности је да се са реализацијом Стратешког плана развоја почне одмах 

по завршетку израде, односно њеног усвајања од стране Већа градске општине. У 

динамичном окружењу долази до брзих промена, и свако одлагање почетка 

имплементације СПР-а значи размимоилажење циљева постављених у стратегији са 

реалном ситуацијом на терену. Такође, имплементација Стратешког плана развоја 

захтева строго повезивање планираних пројеката са годишњим и вишегодишњим 

буџетским планирањем градске општине. 

Буџет локалних заједница мора бити заснован на оперативном плану који произилази 

из Стратешког плана развоја. Како би се средњорочни оперативни план који покрива 

период од неколико година реализовао, план активности треба поделити на годишње 

планове активности, који садрже пројекте или специфичне кораке пројеката у следећој 

години.  

Буџет за следећу фискалну годину мора бити повезан са израдом годишњих планова 

активности. Повезаност између Стратешког плана развоја и буџета градске општине је 

кључни предуслов како би се започело са управљањем одрживог развоја општине на 

квалитетан начин. 

1.1.6. Учесници у изради Стратешког плана 

развоја 
У процесу израде Стратешког плана развоја Градске општине Звездара примењена 

је савремена методологија рада, предвођена радном групом за израду СПР-а и у 

сарадњи са консултантском кућом МICRO projekt д.о.о., која је била ангажована на овом 

пројекту од стране Градске општине Звездара. 

Радну групу су чинили стручњаци из свих области деловања и надлежности Градске 

општине Звездара, а под стручном координацијом заменика председника општине 

Драгољуба Мaлетића. Радну групу је чинило 75 чланова сталног састава и два 

координатора, који су својим знањем и искуством допринели квалитетној изради 

Стратешког плана развоја Градске општине Звездара.  

Координатори израде Стратешког плана развоја из ГО Звездара: 

• Драгољуб Малетић, помоћник председника ГО Звездара 

• Едип Шерифов, члан Већа.  

Чланови сталног састава радне групе за заштиту животне средине: 

• Јелка Дакић, дипл. инж. архитектуре ГО Звездара - Oдсек за заштиту животне 

средине, координаторка РГ „Заштита животне средине“ 

• Александра Беатовић, дипл. инж. архитектуре ГО Звездара – Одсек за заштиту 

животне средине – заменица координаторке РГ „Заштита животне средине“  
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• Бранислав Крстић, дипл. инж. технологије, предузеће „Еко ток“, директор 

• Владица Чудић, дипл. инж. технологије, Градски завод за јавно здравље, лабор. 

за карактеризацију отпада 

• Драгана Савић, дипл. инж. шумарства, ЈКП „Зеленило Београд“, шефица радне 

јединице за одржавање шума 

• Ђорђе Вујичић, дипл. инж. заштите животне средине ГО Звездара – члан Већа,  

Министарство здравља - Сектор за санитарни надзор 

• Зоран М. Николић, дипл. инж. машинства, „Металинг плус“ д.о.о. - директор 

• Зоран Ђорђевић, дипл. просторни планер, магистар наука из области 

унапређења животне средине, Завод за заштиту природе Србије 

• Зорица Цвијетан, спец. медицине рада, Дом здравља Звездара 

• Иван Јојкић, дипл. просторни планер, Народна канцеларија председника 

Републике 

• Љиљана Анђелковић, дипл. економ., ЈКП „Градска чистоћа“ – финансијска 

директорка и председница Комисије за екологију и добробит животиња 

• Миленко Јовановић, дипл. метеоролог, Агенција за заштиту животне средине 

• Милица Савић, дипл. геогр. заштите животне средине, ГО Звездара - Одсек за 

заштиту животне средине - волонтерка 

• Небојша Ђорђевић,  НВО „Хеликс“ - директор 

• Невенка Дрча-Петровић, дипл. инж. грађевине, ЈКП „Београдски водовод и 

канализација“ 

• Предраг Шошкић, доктор стоматологије, Градска општина Звездара - члан Већа 

• Радомир Мијић, дипл. инж. машинства, Секретаријат за заштиту животне 

средине 

• Снежана Бојановић, дипл. просторна планерка 

• Светлана Радић, дипл. инж. грађевине ЈВП „Београдводе“ 

 

Чланови сталног састава радне групе за економски развој и смањење 

сиромаштва:  

• Зоран Вулетић, заменик председника ГО Звездара – координатор РГ „Економски 

развој и смањење сиромаштва“ 

• Драган Пајић, ГО Звездара, заменик координатора РГ „Економски развој и 

смањење сиромаштва“ 

• Вид Нинић, „Ауто Нинић“ д.о.о. 

• Дарко Ђорђевић, ERSTE банка Звездара 

• Драган Триван, Привредна комора Београд 

• Зоран Капичић, СПС 
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• Јасминка Веселиновић, Градски секретаријат за социјалну заштиту - заменица 

секретара 

• Јордан Миливојевић, проф. др, Пољопривредни факултет Земун 

• Мирослав Мушкатело, СРС 

• Милош Игњатовић, СНС 

• Миланка Стевановић, Национална служба за запошљавање - Служба Звездара 

• Мирјана Миљојковић, ГО Звездара 

• Петар Бојовић, др сц., редовни универзитетски професор 

• Петар Павловић, ДСС 

• Оливера  Божић, Фонд за развој Републике Србије – директорка 

• Радмила Вићентијевић, мр, Завод за информатику и статистику Београд 

• Славко Јовановић, Општински координациони центар за укључивање Рома 

 

Чланови сталног састава радне групе за друштвене делатности: 

• Весна Петровић-Урошевић, дипл. психолошкиња, координатор РГ „Друштвене 

делатности“ - ГО Звездара 

• Јелена Николић, професорка српског језика и књижевности, заменик 

координатора РГ „Друштвене делатности“ - ГО Звездара 

• Аница Спасов, спец. медицинске биохемије, НВО „Наша кућа“ 

• Гордана Мишев, дипл. политиколошкиња, председник МЗ „Ново Миријево“ 

• Димитрије Живковић, електротехничар у пензији  

• Жељка Полуга, дип. педагошкиња, Градски центар за социјални рад – Одељење 

Звездара 

• Зоран Ковач, дипл. етнолог, координатор у служби за информисанње ГО 

Звездара 

• Ивана Маликовић, дипл. правница, координаторка Канцеларије ОСИ 

• Леила Руждић, председница Kомисије за родну равноправност ГО Звездара 

• Љиљана Вешковац-Платиша, дипл. соц., стручна сарадница у ПУ Звездара 

• Љубинка Денчић, менаџерка Дома ученика средњих школа у Београду 

• Милош Петровић, хидролог, помоћник председника ГО Звездара 

• Мирјана Миљојковић, економска техничарка, Канцеларија за младе ГО Звездара 

• Радмила Урошевић, мр соц., Градски секретаријат за социјалну заштиту 

• Радмила Кнежевић, професорка виолончела, Музичка школа „Владимир 

Ђорђевић“ 

• Сања Ђурђевић, дипл. дефектолошкиња, УК „Вук Караџић“ 
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• Славица Лола-Васић, председница НВО Дечји центар „Мали принц" 

• Славица Брђовић, дипл. политиколошкиња ГО Звездара 

• Снежана Кавалић-Арсенијевић, дипл. филолошкиња, управница Библиотеке 

„Вук Караџић“ 

• Тамара Тумбаковић, дипл. спортска менаџерка, Спортски центар „Олимп-

Звездара" 

• Томислав Миленковић 

 

Чланови сталног састава радне групе за инфраструктуру и просторно-

урбанистичко планирањe 

• Марија Лековић,  дипл. грађ. инж., координатор РГ „Инфраструктура и 

просторно планирање“ 

• Иван Трајковић, инж. грађевине, шеф одељења за геодетске послове општине 

Звездара, заменик координатора РГ „Инфраструктура и просторно планирање“ 

• Александар Стаменковић, дипл. инж. архитектуре, директор ЈКП „Градска 

чистоћа“ 

• Бобан Димитријевић, дипл. инж. архитектуре, представник Секретаријата за 

урбанизам и грађевинске послове 

• Бошко Вујић, дипл. инж. машинства, Урбанистички завод Београда 

• Божидар Антоновић, председник ИГЦ-а 

• Влада Ђорић, дипл. инж. архитектуре, представник Одељења за развој ГО 

Звездара 

• Весна Слепчевић, др сц. мед. хигијене, Градски завод за јавно здравље  

• Владица Чудић, Градски завод за јавно здравље, лабор. за карактеризацију 

отпада 

• Јелена Стојков, дипл. инж. архитектуре  

• Наташа Даниловић-Христић, дипл. инж. архитектуре, Урбанистички завод 

Београда 

• Предраг Шошкић, доктор стоматологије, Градска општина Звездара - члан Већа 

• Стеван Мићић, дипл. инж. архитектуре 
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Форум партнера – чланови: 

• сви горе наведени чланови радних група 

• Александар Милошевић, доцент доктор, директор КБЦ-а Звездара 

• Александар Новитовић, дипл. инж. геологије за хидрогеологију, „Екосолар“ 

Београд 

• Бранко Ршумовић, Савет за друштвене делатности ГО Звездара - члан Савета 

• Бранко Пршић, електротехничар, СПС 

• Војислав Васиљевић, Савет за друштвене делатности ГО Звездара, заменик 

председника Савета 

• Весна Росић, СЦ „Олимп“ – директорка 

• Весна Савић, УНИЦЕФ Београд – менаџерка пројекта  

• Владан Анђелковић, ГО Звездара - председник Савета за урбанизам и екологију 

• Драгољуб Ацковић, председник Одбора за културу, Координациони одбор за 

укључивање Рома 

• Драган Триван, Центар за превенцију наркоманије – директор  

• Драгица Моро, Секретаријат за образовање града Београда - заменица секретара 

• Зорица Плавшић, докторка, пулмолошкиња алерголошкиња, Завод за плућне 

болести 

• Зорица Зуровац, Савет за друштвене делатности ГО Звездара – чланица Савета 

• Јагода Планојевић, Удружење за церебралну парализу  

• Лидија Зејак-Јовановић, докторка, директорка Дома здравља „Звездара“  

• Миомир Драгаш, ОШ „Иван Горан Ковачић“ - директор школе и председник 

Актива директора основних школа 

• Мирко Грубишић, магистар биотехничких наука, Институт за технологију 

нуклеарних и других минералних сировина 

• Мирјана Величковић, пензионерка, СПС 

• Миланка Живуловић, Савет за друштвене делатности ГО Звездара – чланица 

Савета 

• Небојша Здравковић, Савет за друштвене делатности ГО Звездара - члан Савета 

• Оливера Викторовић, Позориште „Пан Театар“ – директорка, 

• Оливера Новитовић, проф. др технолошких наука, Виша пословна школа 

Београд 

• Предраг Петровић, Министарство рада и социјалне политике – начелник 

• Ратомир Антоновић, Савет за друштвене делатности ГО Звездара – члан Савета 

• Раде Стојадиновић, Савет за друштвене делатности ГО Звездара – члан Савета 
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• Ружица Маринков, Савет за друштвене делатности ГО Звездара – чланица 

Савета 

• Снежана Петровић, ПУ „Звездара“ – директорка  

• Светлана Гмитровић, ОШ „Јелена Ћетковић“ – директорка 

• Слободан Влатковић, Геодетска техничка школа, директор и председник Актива 

директора средњих школа 

• Сузана Ивановић, Републички завод за социјалну заштиту – саветница  
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1.2. СТРУКТУРНА АНАЛИЗА СИТУАЦИЈЕ 

1.2.1. Географски положај града Београда и ГО 

Звездара 
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.1 

Градска општина Звездара је смештена на истоку града Београда и спада међу 

централне градске општине. Простире се на површини од 32 км² (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).2 

Сам градски део општине покрива површину од 726 хектара. Општина Звездара, 

смештена на брежуљкастом терену заузима Врачарско поље, јужне и југозападне  

                                                 
1 Извор података: званични сајт града Београда (www.beograd.rs) 
2 Извор података: званични сајт ГО Звездара (www.zvezdara.org.rs) 
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падине брда Велики Врачар, горњи ток Миријевског потока (притока Дунава) и већи 

део  тока Мокролушког потока (притока Саве). 

 

 

Слика 1. Границе Градске општине Звездара3 

 
 

                                                 
3 Извор: www.urbanizam.zvezdara.com (линк на Google Earth ) 
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  1.2.2. 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/h, 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 мају и јуну, а најмање у фебруару. Најчешће су једнодневне кише. 

Просечна количина годишњих падавина је 667,9 мм. 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.4 

1.2.3.  Површина, становништво, густина 

насељености - град Београд и Градска 

општина Звездара 
Град Београд је главни град Републике Србије и простире се на површини од 3.227 км² 

са 1.611.333 становника,  што значи да на км² живи у просеку 499 становника. Састављен 

од 17 општина, 166 насеља, 174 катастарске општине и 307 регистрованих месних 

заједница5, град Београд је према ново усвојеном Закону о регионалном развоју (Сл. 

Гласник Републике Србије бр. 51/09) 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 1% територије града. Са друге 

стране посматрано, Звездара је једна од најмногољуднијих општина у граду Београду, са 

140.559 становника6, односно 8,7% укупног броја становника града Београда. Са 

просечно 4.392 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. Према подацима Градске управе града Београда – Завода 

                                                 
4 Извор података: званични сајт града Београда (www.beograd.rs) 
5 Извор података: Општине у бројкама, Републички завод за статистику, подаци на дан 30. 06. 2007. год. 
6 Извор података: Подаци Републичког завода за статистику, Општине у бројкама – подаци на дан  

  30. 06. 2007. год. 



Стратешки план развоја Градске општине Звездара 
 

Израдио:  19 

за информатику и статистику, Градска општина Звездара је на дан 25. 02. 2010. године 

имала 165.547 становника. 

У наставку ће бити приказан однос површине и броја становника у Републици Србији, 

граду Београду и Градској општини Звездара по попису из 2002. године и стању на крају 

првог полугодишта 2007. године.  

Такође, у наставку ће бити приказани основни подаци о становништву на територији 

општине Звездара према подацима са последњег пописа 2002. године. 

Taбeлa 1. Површина и број становника  

Територија Површина км² 
Број становника                

(стање 30. 06. 2007.)7 

Број становника          

(стање 31. 03. 2002.)8 

Република Србија 88.361 7.381.579 7.498.001 

Град Београд 3.227 1.611.333 1.576.124 

ГО Звездара 32 140.559 132.621 

 

 

Taбелa 2. Број становника по месним заједницама на територији ГО Звездара9 

 

 

 

 
 

                                                 
7 Подаци Републичког завода за статистику, Општине у бројкама – процена 
8 Подаци са последњег пописа становништва 2002. године. 
9 Извор података: Завод за информатику и статистику града Београда, подаци на дан 25. 02. 2010.  

Назив месне заједнице Број становника 

Стеван Синђелић 7.986 

Булбулдер 6.515 

Велики Мокри Луг 6.987 

Врачарско поље 5.571 

Вуков споменик 11.061 

Звездара 9.840 

Зелено брдо 12.672 

Липов лад 5.611 

Војвода Путник 6.487 

Мали Мокри Луг 14.221 

Миријево 11.404 

Северни булевар 7.364 

Славујев поток 5.982 

Смедеревски ђерам 3.453 

Ћирила и Методија 10.961 

Ново Миријево 31.179 

Војвода Мишић 6.414 

нема података о МЗ 1.839 

Укупно 165.547 
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Taбелa 3. Основни контигенти становништва ГО Звездара  

Контигенти становништва 
Број становника 

(попис 2002) 

Број становника 

(процена 2007)  

Предшколски (деца до 7 година) 8.307 10.163 

Деца од 7 до 14 година 10.292 10.365 

Радни контигент (15-64) 

 - мушкарци 

 - жене 

92.570 

43.773 

48.797 

97.089 

Жене у фертилном периоду (15-49) 35.278 35.278 

Становништво старо 65 и више година 20.457 - 

Укупно 132.621 - 

 

Taбелa 4. Виталне карактеристике становништва ГО Звездара у 2008. год.10 

Живорођени Умрли Мртворођени 

  

број 

стопа 

натал. 

(на 

1000 

стан.) 

број  

стопа 

(на 

1000 

стан.) 

%    

одој-

чади 

број 

стопа 

(на 

1000 

живо-

рођ.) 

Стопа 

ферти-

литета 

Стопа 

перин.

морта-

литета 

Градска 

општина 

Звездара 

1.565 11,8 1.734 13,1 0,5 8 5,1 45,7 8,31 

 

Taбела 5. Становништво према активности ГО Звездара (попис 2002. год.) 

Активност становништва Број становника 

Активно становништво:  

- укупно 

- обавља занимање 

 

60.021 

47.297 

Лица са личним приходом 32.355 

Издржавано становништво  39.813 

Лица на раду/боравку у иностранству 

(до 1. год.): 

- на раду 

- чланови породице 

296 

136 

Укупно 132.621 

 

                                                 
10 Извор: Градски завод за јавно здравље – статистички приказ 
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Taбелa 6. Домаћинства, према броју чланова ГО Звездара (попис 2002. год.) 

Домаћинства Број домаћинстава 

Са 1 чланом 12.523 

Са 2 члана 12.640 

Са 3 члана 10.491 

Са 4 члана 10.035 

Са 5 чланова 2.866 

Са 6 чланова 987 

Са 7 чланова 249 

Са 8 чланова 69 

Са 9 чланова 25 

Са 10 и више чланова  22 

Укупно 49.907 

 

Taбелa 7. Национални састав становника ГО Звездара (попис 2002. год.) 

Национална припадност Број становника 
Удео у укупном 

броју (%) 

Срби 119.570 90,16 

Црногорци 1.715 1,30 

Југословени 1.609 1,21 

Роми 1.251 0,96 

Македонци 790 0,71 

Хрвати 636 0,58 

Mуслимани 325 0,36 

Горанци 216 0,17 

Бугари 194 0,15 

Мађари 187 0,14 

Словенци 157 0,12 

Албанци 156 0,12 

Бошњаци 106 0,08 

Руси 103 0,08 

Румуни 59 0,04 

Словаци 56 0,04 

Украјинци 38 0,03 

Чеси 35 0,02 

Немци 31 0,02 

Буњевци 17 0,01 

Власи 14 0,01 

Русини 13 0,01 

Остали 350 0,28 

Неизјашњени и неопредељени 2.025 1,55 

Регионална припадност 67 0,05 

Непознато 2.201 1,70 

Укупно 132.621 100,00 
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1.2.4. Уређење (Град Београд и градске општине) 

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 
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• Стари град 

• Сурчин 

• Чукарица 

Подручја градских општина чине насељена места, односно подручја катастарске 

општине која улазе у њен састав11. 

 

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. 

 

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. 

Градску општину Звездара чине насељена места, односно подручја катастарских 

општина у њеном саставу: 

• Звездара 

• Велики Мокри Луг 

• Мали Мокри Луг 

• Миријево 

 

 

                                                 
11 Статут града Београда (Сл. Гласник Републике Србије бр. 129/07) 
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Статутом дефинисане послове градске општине врше њени органи: 

• Скупштина градске општине 

• Председник градске општине 

• Веће градске општине 

• Управа градске општине 

Градска општина Звездара је ради задовољења интереса и потреба од непосредног 

значаја за грађане са њене територије основала месне заједнице које разматрањем 

бројних питања (брига о деци, старим лицима, заштита и унапређење животне 

средине, уређење насеља, стање објеката инфраструктуре... ) доприносе стварању бољих 

услова  живота у месној заједници. 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. 

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 и Бадњи дан (6. јануар).   

1.2.5. Економски развој 
Град Београд, главни град Републике Србије, представља трговачки, индустријски, 

туристички, саобраћајни, финансијски, културни, научни и образовни центар са 44.740 

привредних друштава, што чини 39,5% привредних друштава Србије и 55.000 

предузетника. С обзиром на овакву ситуацију, и учешћем од преко 30%  у броју 

запослених и друштвеном производу Србије, град Београд има кључну улогу када је реч 

о привредном животу Србије.12 

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 

                                                 
12 www.kombeg.org.rs 
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• стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју 

и може основати туристичку организацију ради промовисања туризма на свом 

подручју“13  

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. 

Овде је важно нагласити и постојање удружења и центра чије би активности у 

будућности могле значајније да допринесу развоју привреде и смањењу незапослености 

на територији Градске општине Звездара. То су: 

• Опште удружење предузетника општине Звездара 

• Старт-ап центар Градске општине Звездара 

 

Опште удружења предузетника општине Звездара 

Опште удружење предузетника (у даљем тексту: Удружење) основано је 2007. године, са 

циљем пружања информација, давања савета, едуковања, као и пружања помоћи при 

удруживању и решавању других проблема предузетника на територији општине. 

Удружење је основала општина Звездара уз помоћ и подршку Привредне коморе 

Београда.    

Удружење нема стално запослене раднике, сви су ангажовани кроз волонтерски рад. 

Тренутно, Удружење броји 90 чланова и активно ради на јачању капацитета и 

проширењу чланства. Финансирање Удружења врши се из чланарина и донација. 

Што се сарадње са другим установама и институцијама тиче, Удружење има одличну 

сарадњу са Привредном комором Београда као и са Заједницом предузетника 

Привредне коморе Београда и Привредне коморе Србије. 

Када је реч о простору, Удружење нема своје просторије него користи просторије 

Градске општине Звездара, и у перспективи је потребно обезбедити посебну 

канцеларију за Удружење у оквиру општинске зграде. 

 

Старт-ап центар Градске општине Звездара 

Старт-ап центар отворен је 2009. године са циљем пружања потребне помоћи свим 

незапосленим грађанима Звездаре. Старт-ап центар заједно са Општим удружењем 

предузетника треба да створи повољну пословну климу и обезбеди бољи оквир за 

развој сектора МСП у граду и на територији општине Звездара. Отварање овог центра 

подржао је Секретаријат за привреду.      

Старт-ап центар поред послова пружања помоћи у започињању сопственог посла, 

пружа помоћ у виду едукација, обука и свих других облика унапређивања знања. 

Председник Градске општине Звездара донео је решење да се оснује Локални савет за 

запошљавање на територији општине Звездара који има задатак да надлежном органу 

даје мишљења и препоруке у вези са доношењем програма, организовањем јавних 

                                                 
13 Статут Градске општине Звездара 
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радова и радним ангажовањем незапослених у извођењу јавних радова, те додатним 

обукама, образовањем као и свим другим питањима везаним за запошљавање. 

ЈП „Пословни простор Звездара“ 

ЈП „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  374 пословна простора 

на територији општине и фондом од око 20.000 м² пословног простора.   

1.2.5.1. Преглед постојећих кључних привредних сектора 

Друштвени производ града Београда чине пре свега делатност трговине са око 31%, 

затим прерађивачке индустрије са око 21%, саобраћај, складиштење и везе са око 18%, 

грађевинарство са 10%, пољопривреда са око 3% итд. 

Овакав однос делатности показује промену привредне структуре, у којој све више јача 

терцијални сектор и заузима значајније учешће у друштвеном производу, па на тај 

начин узима примат над индустријом и постаје покретач целокупног развоја једне 

локалне заједнице. 

Општине које највише учествују у формирању друштвеног производа града Београда су 

Нови Београд, Палилула и Стари град и њихов удео се временом мењао. 

Удео Градске општине Звездара у друштвеном производу града Београда се такође 

мењао, посматрано неколико година уназад, али не значајније (увек се кретао испод 

5%). 

Ако посматрамо друштвени производ по становнику, у Градској општини Звездара у 

периоду од 2000. год. до 2005. год., он је значајно растао (посматрано у динарима), са 

30.251 дин. 2000. године до 126.727. динара 2005. године.14 

У овом делу анализираћемо следеће привредне секторе: 

• трговина 

• индустрија 

• туризам 

• пољопривреда 

У наредној табели приказана су предузећа, установе и друга правна лица на територији 

општине Звездара према областима делатности.    

   

 

                                                 
14 Извор: Општине у Србији, Републички завод за статистику, 2000. – 2006. год. 
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Taбела 8. Број привр. субјеката по секторима, делатностима и величини на             

територији ГО Звездара15 

Предузећа, установе и друга правна лица 
Број 

предузећа 
Удео (%) 

Пољопривреда, лов и шумарство 41 0,44 

Рибарство 2 0,02 

Вађење руда и камена 3 0,03 

Прерађивачка индустрија 1.165 12,57 

Производња и снабдевање електричном енергијом, 

гасом и водом 
11 0,12 

Грађевинарство 908 9,80 

Трговина на велико и трговина на мало, оправка мот. 

возила 
2.978 32,13 

Хотели и ресторани 376 4,06 

Саобраћај, складиштење и везе  1.331 14,36 

Финансијско посредовање 51 0,55 

Активности у вези са некретнинама, изнајмљивање и 

пословне активности 
1.666 17,98 

Образовање  44 0,47 

Здравствени и социјални рад 152 1,64 

Остале комуналне, друштвене и личне услужне 

активности 
540 5,83 

Укупно 9.268 100 

Резултати презентовани у табели указују на исту ситуацију каква је дефинисана и на 

нивоу града, а која указује на све већи значај сектора трговине, финансијских и других 

услуга и уопште терцијалног сектора. 

Taбелa 9. Просечне зараде (подаци за 2009. год.) 

Просечна зарада у динарима 

(децембар 2009. год.)16  

без пореза и доприноса 
Територија 

Укупно  

Република Србија 36.789 Република Србија 

Град Београд 46.391 Град Београд 

Градска општина Звездара 38.302 Градска општина Звездара 

 

 

 

 

                                                 
15 Извор: Завод за информатику и статистику града Београда, стање на дан 01. 07. 2009.   
16 Извор: Републички завод за статистику, 2009. година 
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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 

 

1.2.5.1.1.  Трговина 

Скупштина града Београда је 2008. године усвојила Стратегију развоја трговине у 

Београду, као веома значајан документ за водећи сектор у  привредном развоју града 

који има могућност да покрене и друге делатности. Без обзира на то што подаци о 

развијености трговине у главном граду још увек нису на нивоу наших суседа, узлазна 

путања развоја и геостратешки положај Београда говоре да у планском периоду 

трговина треба да буде мотор развоја целокупне привреде.  

Трговина на територији града Београда чини близу 1/3 друштвеног производа града, 

чиме преузима примат у односу на индустрију, док је у сектору трговине у граду 

Београду запослено близу 30% укупно запослених у сектору трговине у Републици 

Србији. 

Што се структуре  трговинског сектора тиче, најзаступљенија су приватна предузећа, јер 

је процес приватизације готово у потпуности завршен, док је, што се структуре 

капитала тиче, већина предузећа основана домаћим капиталом а мањи број страним 

или мешовитим. 

Посматрано по градским општинама, највећа заступљеност трговинских радњи 

(подаци из 2006. године)17 је у: 

• ГО Нови Београд (31,9%) 

• ГО Стари град (15,8%) 

• ГО Палилула (13,2%) 

• ГО Савски венац (10%) 

• ГО Звездара (9,4%) 

• ГО Земун (9%)  

Што се Градске општине Звездара тиче, на њеној територији постоји 1.719 трговинских 

јединица укупне површине 155.579 м² (од чега трговина на велико и посредовање чини 

460 јединица површине 40248), односно 84 становника по трговинској јединици.18 

                                                 
17 Стратегија развоја трговине града Београда 
18 Подаци из евиденција и базе података накнаде за коришћење грађевинског земљишта за пословни 

простор, 2007. год. 
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1.2.5.1.2. Туризам 

Град Београд (на 117 метара надморске висине) богат је како природним тако и 

културним добрима. Територију града красе планине Авала и Космај, Панонска низија, 

реке Сава и Дунав, минералне и термалне  воде, бројне чесме и фонтане, Савско језеро 

„Ада Циганлија“, Београдска тврђава, Калемегдански парк, 333 непокретна културна 

добра (9 просторно-културно-историјских целина, 21 археолошки локалитет, 296 

споменика културе и 7 знаменитих места), као и бројна позоришта, биоскопи и 

клубови.   

Скупштина града Београда усвојила је 2008. године Стратегију развоја туризма града 

Београда са дефинисаним циљевима и приоритетима до 2018. године. 

У складу са дефинисаном стратегијом града, биће дефинисани и циљеви градске 

општине, како би све службе и институције усмериле своје снаге ка истом циљу. 

Када говоримо о граду Београду, Стратегијом је дефинисано шест кључних туристичких 

производа града: пословни туризам и МICE (Meetings, Incentives, Conventions and 

Exhibitions), градски одмори, кружне туре, догађаји, специјални интереси и наутика. 

Циљ града Београда у наредном периоду мора бити позиционирање града, увођење 

дестинацијског менаџмента (формирање организације), омогућавање бољег протока 

саобраћаја, боље повезаности појединих делова града, израдња метроа, омогућавање 

јавног речног превоза, изградња објеката за смештај гостију у складу са међународним 

системом квалитета, креирање конкретних туристичких производа. Такође, неоходно је 

посветити пажњу чистоћи града и уопште заштити животне средине.  

Организација која је задужена за област туризма у граду Београду је Туристичка 

организација града Београда. 

Табела 10. Преглед броја туриста и броја ноћења, 2007. година19 

Туристи (2007. год.)  Ноћења туриста (2007. год.) 
Територија 

укупно домаћи страни укупно домаћи страни 

Република Србија 2.306.558 1.610.513 696.045 7.328.692 5.853.017 1.475.675 

Град Београд   764.466    328.528 435.938 1.563.526    701.405    862.121 

ГО Звездара       5.973        1.075     4.898      33.788 3.323      30.465 

Подаци показују да је укупан број туриста који посети Градску општину Звездара испод 

1% броја туриста који посете град Београд, док је број ноћења нешто изнад 2% у односу 

на ноћења у граду Београду. 

Градска општина у складу са Статутом води рачуна о развоју туризма на свом подручју 

и има могућност да оснује туристичку организацију у циљу промовисања туризма на 

свом подручју. 

Знаменитости на територији ГО Звездара које треба посетити и које могу бити носиоци 

будућег развоја туризма: 

• Споменици културе (Астрономска опсерваторија, Ново гробље, Црква покрова 

пресвете Богородице и др.) 

                                                 
19 Извор: Републички завод за статистику, Општине у Србији, 2008. год. (подаци за 2007. год.)  
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• Јавни споменици и спомен обележја (Пашина чесма, Трећепозивачка чесма,  

Костурница бранилаца Београда и др.) 

• Бројни објекти градске инфраструктуре 

• Бројни објекти сакралне инфраструктуре 

• Антички Сингидунум 

• Звездарска шума 

• Степин гај  

Детаљнији подаци о комплетној понуди природне и културне баштине налазе се у 

оквиру Ситуационе анализе друштвеног развоја. 

Што се смештајних капацитета тиче, на територији општине Звездара не постоји хотел, 

већ само хостелски смештај. Најзначајнији објекти за смештај гостију су: 

• Хостел ТИС (60 лежаја) 

• Хостел Краљ Александар (300 лежаја) 

• Хостел Рифад Бурџевић (109 лежаја – за стране туристе) 

Број остварених ноћења према подацима Завода за информатику и статистику Београд 

у 2009. години у хостелу ТИС износио је 4.119, хостелу Краљ Александар 1.523 а у 

хостелу Рифат Бурџевић 25.978 ноћења.   

Закључак настао у току анализе стања је да туристички потенцијали општине нису у 

довољној мери искоришћени, због чега ће се у стратегији ставити акценат на могуће 

активности у овој области у наредном периоду, а све у складу са дефинисаном 

Стратегијом развоја туризма града Београда. 

Градска општина Звездара нема основану Туристичку организацију. 

Овде би требало још навести до којих резултата се дошло у спроведеној анкети грађана 

општине Звездара20 а тичу се искоришћености ресурса, понуди и уопште развијености 

туризма.  

Грађани Звездаре су нагласили да туристички потенцијали општине нису 

искоришћени, и тај одговор је дало 75,8% грађана Звездаре, док је само 2,3% грађана 

дало одговор да су задовољни како су ресурси искоришћени и колико је туризам 

развијен. 

  1. 2.5.1.3. Пољопривреда 

Иако град Београд представља административни, културни и трговачки центар 

Републике Србије, 69,1% територије града чине пољопривредне површине (податак за 

2006. год.)21, и то веома плодног тла, уз повољне природне услове за бављење 

пољопривредом. Без обзира на овакве околности, веома је мали број домаћинстава које 

се баве искључиво овом врстом производње (само око 2,3%). Историјски гледано, удео 

пољопривредне делатности у друштвеном производу града Београда годинама опада 

(2001. године је био 6,2% да би 2005. пао на 3,2%). 

                                                 
20 Анкета спроведена на територији целе општине у пеиоду мај - децембар 2009. године 
21 Извор: Општине у Србији, Републички завод за статистику, 2007. год.  
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Ако посматрамо градске општине, уочавамо да има општина које предњаче у 

количини расположивог пољопривредног земљишта (Палилула, Обреновац, Лазаревац 

и Младеновац), док има и оних које уопште не располажу пољопривредним 

земљиштем (Врачар, Савски венац и Стари град).   

Пољопривреда у градским подручјима има бројних недостатака, као што су стално 

смањивање пољопривредних површина због ширења насеља, већи степен загађења и 

друго, али има и значајних предности, као што је близина великог тржишта, па самим 

тим и мањи трошкови транспорта, боље саобраћајнице и сл. 

Ако посматрамо градске општине, подаци говоре да највећи допринос уделу 

пољопривреде у друштвеном производу града Београда даје ГО Гроцка (велике 

површине под воћем), општина Обреновац, општина Палилула (говедарске фарме), 

општине Земун и Сурчин.  

Општине Звездара (0,8%)  и Раковица (0,6%) имају најмање учешће у формирању 

друштвеног производа града. 

 

Taбела 11. Пољопривредни фондови и газдинства (подаци на дан 31. 03. 2002. год.) 22 

Земљиште у својини 

(хектара) 

Коришћено 

земљиште (хектара) Територија 
Број 

газдинстава 
Укупно Обрадиво Укупно Обрадиво 

Република Србија 778.891 2.801.690 1.844.768 2.869.000 1.919.423 

град Београд 60.371 140.184 101.090 141.738 103.991 

ГO Звездара 2.047 2.796 2.000 2.773 2.138 

Ако посматрамо само територију ГО Звездара,  56% територијe чини пољопривредно 

земљиште (1.793 хектара), а свега три месне заједнице се баве пољопривредом 

(Миријево, Мали Мокри Луг и Велики Мокри Луг) и то сточарством, ратарством, 

производњом воћа, поврћа и цвећа али не у значајнијем обиму (нетржишно). 

Пољопривредни поседи су ситни и испарцелисани. 

Што се структуре пољопривредног земљишта тиче, највећи део површина чине 

оранице и баште (79,4%), а у структури ораничне површине највеће је учешће поврћа 

(28,4%) и житарица (21,2%)23. 

Када је реч о пољопривредном становништву на територији ГО Звездара, подаци 

говоре да је реч о само 629 становника који се баве пољопривредом (од чега 301 жена), 

док је од укупног броја само 296 становника који се пољопривредом активно баве  (109 

жена), од чега је 176 индивидуалних пољопривредних произвођача24. Дакле, само 5% 

становника општине Звездара се бави пољопривредом. 

Значајно је и споменути да на територији ГО Звездара постоји доста необрађене земље, 

уз све чешће претварање пољопривредног земљишта у грађевинско, продајом плацева. 

Општина нема земљорадничку задругу, нити аграрни буџет (користе се кредити са 

републичког нивоа). Број регистрованих активних правних лица у пољопривреди је 

само 4. 

                                                 
22 Извор: Републички завод за статистику, Пољопривредни фондови, подаци са пописа 2002. год. 
23 Извор: Институт за економику пољопривреде - „Личне карте аграра ГО на територији града Београда“  
24 Подаци са последњег пописа 2002. год. 
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1.2.5.1.4. Индустрија 

Када је реч о индустријској производњи и њеној структури, у граду Београду она 

бележи тренд раста, али тренд који је доста успоренији од тренда раста терцијалног 

сектора (трговине, банкарског сектора и сектора осигурања, некретнина и сл.). Што се 

структуре тиче, прерађивачка индустрија чини 50% укупне индустрије у граду 

Београду, затим следе производња и дистрибуција електричне енергије, воде и гаса са 

41,6%, и на крају са 8,4% екстрактивна индустрија. 

Посебно треба нагласити да општинска управа Градске општине Звездара нема податке 

о фирмама које послују на њеној територији, не води евиденције о њиховом пословању, 

нема континуиран контакт са њима, тако да је и сама анализа привреде општа и без 

прецизних података о стварним проблемима у овој области.  

1.2.5.2. Подстицање развоја предузетништва  

Градска општина Звездара је 2007. године основала Опште удружење предузетника 

општине Звездара у циљу пружања помоћи предузетницима, а 2009. године и Старт-ап 

центар ГО Звездара како би се незапосленим грађанима пружила помоћ у започињању 

сопственог посла. Удружење представља значајну везу између предузетника, општине, 

Привредне коморе и свих других институција. 

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. 

Tабела 12. Преглед постојећих привредних зона на територији општине Звездара 

Назив 

привред. 

зоне 

Намена 

привр. 

зоне 

Локација 

привредне 

зоне 

Бр. 

инвес. 

у зони 

Укупна 

површина 

зоне (хект.) 

Неизг-

рађен 

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 

“Ливница” Произв. 
Уз Бул. краља 

Александра 
1 0,82 0 100 

„Електр. 

индустр.“ 

Произв. и 

штампа-

рије 

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 

индустрија” 

Производ

ња 
ул. Ђурићева 1 0,07 0 100 
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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 

1.2.5.3. Радна снага – запосленост 

Укупан број запослених у Градској општини Звездара, према подацима из децембра 

2009. године  Републичког завода за статистику износи 39.074.  

У наредној табели приказаћемо запослене по делатностима у ГО Звездара. 

Taбела 6. Структура запослених (децембар 2009. год.) на територији ГО Звездара25 

Делатности Број запослених 

Пољопривреда, шумарство, водопривреда 106 

Рибарство 3 

Вађење руда и камена 30 

Прерађивачка индустрија 3.974 

Производња ел. енергије, гаса и воде 54 

Грађевинарство 3.398 

Трговина на велико и мало, оправка 5.445 

Хотели и ресторани 263 

Саобраћај, складиштење и везе 4.200 

Финансијско посредовање 542 

Послови са некретнинама, изнајмљивање 2.729 

Државна управа и социјално осигурање 678 

Образовање 2.548 

Здравствени и социјални рад 3.447 

Друге комуналне, друштвене и личне услуге 2.595 

Приватни предузетници, лица која самостално 

обављају делатност и запослени код њих 
9.065 

Укупно 39.074 

 
Када је о броју незапослених реч, у ГО Звездара има 10.109 незапослених лица, од чега 

38,5% њих први пут тражи запослење а 23,1% је без квалификације. Од укупног броја 

незапослених 57,5% представљају жене26.   

 

                                                 
25 Извор: Републички завод за статистику, запослени у Републици Србији, 2009. год. 
26 Извор: Републички завод за статистику, стање на дан 31. 12. 2007. године 
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Национална служба за запошљавање (НСЗ) има своју Службу на територији Градске 

општине Звездара, којој у перспективи треба да буде циљ боља сарадња са општинском 

управом у циљу што квалитетније организације бројних програма, едукација и 

запошљавања. 

1.2.5.4. Становање и јавне зграде 

Последњи попис (стање на дан 31. 03. 2002. године) показује да укупан стамбени фонд 

Републике Србије износи 2.744.000 станова укупне површине 181.206.000 m². 

Према подацима са последњег пописа из 2002. године, и годишњих прегледа 

Републичког завода за статистику направљени су следећи прегледи и анализирано 

становање на подручју Градске општине Звездара. 

Под станом се по дефиницији РЗЗС подразумева грађевински повезана целина 

намењена за становање. 

Taбелa 13. Преглед станова према намени становања27 

Станови 

Територија 
Укупно 

Стално 

настањени 

Привремено 

ненастањени 
Напуштени 

Реп. Србија 2.956.516 2.409.002 277.229 57.765 

град Београд 622.191 533.551 49.671 3.667 

ГО Звездара 52.507 47.588 4.272 335 

 

Taбелa 14. Преглед станова према намени становања (наставак 1.) 

Станови Др. настањене просторије 

Станови који 

се користе за 

одмор и 

рекреацију 

Станови који 

се користе у 

време 

сезонских 

радова у 

пољопривр. 

Станови који 

се користе за 

одмор и 

рекреацију 

Станови 

који се 

користе у 

време 

сезонских 

радова у 

пољопривр. 

Станови 

који се 

користе за 

одмор и 

рекреацију 

172.503 28.542 172.503 28.542 172.503 

30.918 584 30.918 584 30.918 

74 5 74 5 74 

Напомена: Израз „станови“ у табели означава све врсте стамбених јединица 

 

Tабела 15. Лица настањена у становима и др. просторијама (попис 2002. год.)  

Територија Број лица у становима 
Број лица у другим 

настањеним просторијама 

Реп. Србија 7.571.052 54.169 

град Београд 1.595.557 24.279 

ГО Звездара 135.653 1.644 

                                                 
27 Извор: Попис становништва, домаћинстава и станова у 2002. год., Станови и настањена лица, 2004. год. 
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Подаци у горе наведеним табелама су подаци добијени на попису 2002. год. (закључно 

са 31. мартом 2002. год.) и показују да је просечан број становника по стану у ГО 

Звездара изнад 2,8 што је изнад просека у Републици и граду Београду. Укупан 

стамбени фонд на територији ГО Звездара изражен у м² износи 3.016.425 м², од чега 90% 

м² чине настањени станови, док остатак представљају напуштени, привремено 

ненастањени станови, станови који се користе за одмор, рекреацију, сезонске радове у 

пољопривреди или искључиво за обављање делатности.   

Упоређујући број станова на територији ГО Звездара у односу на град Београд, долази 

се до закључка да се негде око 8,5% станова налази на територији ГО Звездара. 

Од укупног броја станова на подручју ГО Звездара, 99% су станови намењени за стално 

становање, док остатак представљају станови који се користе за одмор, рекреацију, 

сезонске радове у пољопривреди или искључиво за обављање делатности. Чак 91% 

станова намењених за стално становање су настањени, док је 8,2% привремено 

ненастањено, а 0,6%  напуштени станови. 

 

Taбела 16. Преглед завршених и незавршених станова у 2007. години28 

Завршени станови 

Територија број површина м² 
Незавршени станови 

Република Србија 19.049 1.323.073 27.195 

град Београд   7.601    540.958   7.482 

ГО Звездара   1.340     77.482    1.330 

Подаци показују да град Београд обухвата 40% свих изграђених станова у Републици и 

да број изграђених станова на 1.000 становника у граду Београду далеко премашује 

републички просек. 

У ГО Звездара је, према подацима из 2007. године, изграђено 1.340 станова укупне 

површине 77.482м², док је број изграђених станова на 1.000 становника око 1.  

 

                                                 
28 Извор: Општине у Србији, Републички завод за статистику, 2008. год. (подаци за 2007. год.) 
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1.2.5.5. SWOT матрица – Економски развој и смањење 

сиромаштва  
Taбела 17. SWOT анализа области Економског развоја и смањења сиромаштва 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• мотивисаност општинске управе 

• основано Одељење за развој  

• квалитетни и образовани људски 

ресурси 

• добар географски положај 

општине и повезаност са другим 

деловима града 

• Звездара као трговачки центар 

• око 2.200 МСП и близу 4.500 радњи 

• активно Удружење предузетника 

• добра комуникација привредника и 

општинске управе 

• непостојање прљавих технологија 

• могућност територијалног 

проширења 

• развијене образовне институције 

• медијски покривена општина 

• велики туристички и културни 

потенцијали 

• висок степен незапослености 

• недостатак базе података 

незапослених у општини Звездара 

• распрострањено сиромаштво 

• низак животни стандард у односу на 

републички и градски просек 

• распрострањена сива економија 

• неинформисаност и 

незаинтересованост и слаба 

мотивација становништва за 

предузетништво 

• недовољна повезаност образовних 

институција и привредних 

субјеката 

• незадовољавајућа старосна 

структура становништва 

• мала привреда у фази развоја 

• мањак инфраструктурно 

опремљених локација за изградњу 

привредних објеката 

• непостојање слободне царинске 

зоне 

• неискоришћен потенцијал 

традиционалних заната  

• мала овлашћења општине у 

управљању грађевинским 

земљиштем 

• недостатак регулационих планова 

• недостатак уређених грађевинских 

парцела 

• недостатак детаљних 

урбанистичких планова 

• недовољна међусекторска 

комуникација 

• неусклађеност развоја појединих 

делова општине 

• висока јавна потрошња 

• не постоји план подршке развоју 

привреде (посебно МСП) 

• недовољна гасификација општине 
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• руководство општине нема јасну 

визију будућег развоја општине 

Звездара 

• недовољно привлачење страних 

инвестиција 

• недовољан број рециклажних 

дворишта и ниска еколошка свест 

• неумреженост привредника 

 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

• Град Београд и његово велико 

тржиште 

• усвојена Стратегија одрживог 

развоја Републике Србије 

• започет процес придруживања ЕУ 

• близина аутопута и аеродрома 

• усвојен Закон о регионалном 

развоју 

• Београд као универзитетски центар 

• најнижа стопа пореза на добит у 

окружењу 

 

• недовољне надлежности општине 

• разједињена база података на нивоу 

града 

• глобална економска криза и скупа 

финансијска средства кредитора 

• неконкурентност привреде и 

технолошко заостајање 

• висока стопа инфлације 

• успорен процес приватизације и 

реструктуирања привреде 

• пад страних директних 

инвестиција 

• недовољан економски раст земље 

• неусклађен образовни систем са 

потребама привреде 

• недостатак јасне социјалне 

политике, дефинисање прага 

сиромаштва 

• буџет општине – недовољна 

трансферна средства са нивоа града 

• неприлагођена фискална и 

монетарна политика НБС-а 

• политичка нестабилност 

• правна несигурност 

• неусвојена Стратегија развоја града 

Београда 
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1.2.6. Друштвени развој   
У процесу планирања развоја Градске општине Звездара посебну пажњу треба 

посветити 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 

• општинских удружења. 

Посматрано са аспекта уже и шире околине општине, удружења могу својим 

кооперативним деловањем учинити више за развој општине него што то може свако од 

њих појединачно. На примеру сарадње удружења може се закључити како се 

кооперацијом више јединица може стварати позитивна интерна клима општине, али и 

целе мање регије, врло погодна за развојне циљеве. 

 

1.2.6.1. Надлежности 

Када је реч о надлежности у области друштвеног развоја, према Статуту Градске 

општине Звездара, oпштина у свом делокругу: 

• 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 (у случају потребе покреће прекршајни поступак 

против родитеља/старатеља) 

• подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом 

подручју 

• оснива установе културе 

• ствара услове за одржавање културних манифестација од значаја за општину 

• оснива установе спорта 

• учествује у изградњи и одржавању спортских објеката установа чији је оснивач 

• прати потребе грађана у области спорта и брине о задовољавању истих 

• учествује у реализацији система школског спорта у градској општини 

• 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 

• доноси и спроводи стратегију и акциони план за младе градске општине 
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• оснива, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе 

• помаже развој различитих облика помоћи, самопомоћи и солидарности са 

особама са инвалидитетом односно лицима које своје основне животне потребе 

задовољавају на различит начин  

• подстиче активности и пружа помоћ организацијама које окупљају особе са 

инвалидитетом 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 

 

Градска општина нема надлежности у области здравства, па ће у овој анализи бити 

само споменуте институције и проблеми истих са територије Градске општине 

Звездара. 

С обзиром на горе наведене надлежности, анализа друштвених делатности вршиће се 

према следећим областима деловања: 

• образовање и васпитање 

• културна и природна баштина 

• спорт 

• здравствена и социјална заштита 

Преко ове поделе биће извршена анализа друштвених делатности посматрано кроз 

развој групних активности и умрежавања различитих иницијатива и организација, а све 

са циљем очувања деловања већег броја људи.  

 

1.2.6.2. 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.  

Градска општина према Статуту нема значајних надлежности којима би утицала на 

формирање образовних профила и тиме одредила или значајније утицала на 

привредну слику општине и града.  

На територији Градске општине Звездара постоји: 

• једна предшколска установа са 23 објекта на територији општине 

• 13 основних школа 

• 1 музичка школа 

• 8 средњих стручних школа и 2 гимназије 

• 3 високошколске установе 

Градска општина Звездара може се похвалити и функционисањем три ученичка дома. 
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На територији Градске општине Звездара према подацима Републичког завода за 

статистику постоји 4 специјалне школе са 21 одељењем и 137 ученика (школска 

2006/2007). На територији општине не постоји школа за образовање одраслих. 

 

Предшколско образовање и васпитање  

На територији Градске општине Звездара делује Предшколска установа „Звездара“ са 

укупно 23 објекта (вртића). 

 

Taбела 18. Преглед вртића и броја деце29 

Вртићи 
Јасле 

(1- 3 год.) 

Вртић 

(3 - 7 год.) 

Укупно 

 

„Сунце“ 119 340 459 

„Маслачак“ 82 235 317 

“Мали 

маслачак” 

/ 55 55 

„Чигра“ 82 307 389 

„Дечији луг“ 77 265 342 

„Сунчица“ 48 141 189 

„Дуга“ 28 181 209 

„Кошута“ 52 164 216 

„Драгуљче“ 58 143 201 

„Колибри“ 42 160 202 

„Жубор“ 71 188 259 

„Маштарије“ / 236 236 

„Лане“ 56 126 182 

„Зека“ 24 95 119 

„Плави 

чуперак“ 

/ 206 206 

„Наша бајка“ / 117 117 

“Звездани гај” / 156 156 

„Зора“ / 91 91 

“Весељко” / 101 101 

“Звездара” 107 / 107 

„Славуј“ 52 / 52 

„Цврчак“ / 31 31 

„Звездица“ 110 285 395 

Укупно 1.004   3.623 4.627  

 

                                                 
29 Извор података: Упитници попуњени од стране вртића на територији општине Звездара, 2009. год. 
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Taбела 19. Облици рада, групе и деца у ПУ „Звездара“ 

Облици рада  Број група Број деце 

Јасле 65,5 1.004 

Вртић целодневни (3 – 5,5)  98 2.625 

Припремни предшколски 

програм – целодневни 
37,5 998 

Припремни предшколски 

програм – 4 часа (мала школа) 
13 338 

Развојне групе 4 25 

Болничке групе 3 60 

Укупно 221 5.050 

 

Посебно треба нагласити да вртиће похађа 105-оро деце ромске националности, као и 

45-оро деце планиране индивидуалним планом подршке.  

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 у смислу поправке купатила и санитарног чвора, замене 

старих прозора и врата новим ради подизања енергетске ефикасности објеката, замене 

старог намештаја новим, санирања равних кровова, олука, постављања ограда око 

дворишта вртића ради повећања безбедности деце, осветљење, реновирања фасада и 

постављања безбедносних камера. Ипак, као највећи проблем истиче се недовољан 

капацитет за пријем свих малишана у предшколске установе, велик број деце која се 

налазе на листи чекања, као и преоптерећени садашњи капацитети вртића. Вртић 

"Звездани гај" је у јако лошем стању, потонулих темеља и испуцалих зидова, па је 

неопходна потпуна реконструкција објекта. 

Најчешће методе рада које се примењују у раду са децом су: "Модел А", "Монтесори 

метод", Интерни програм "Дете у свету уметности", "Вртић као породични центар", 

Програм дечијег самопоштовања (И. Гера).  

Сви вртићи који врше припрему хране за децу испуњавају HACCP стандард. 

Финансирање свих вртића се врши из буџета и родитељских уплата. Бројност и 

стручност запослених у вртићима на територији општине Звездара је на 

задовољавајућем нивоу и не постоји потреба 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 дечју заштиту. 
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Основно образовање и васпитање 

На територији Градске општине Звездара постоји 13 основних школа, а у наредној 

табели биће приказане школе и број ученика који похађају поменуте школе. 

Taбeлa 20. Основне школе и број ученика на територији Градске општине Звездара30  

Основна школа Број ђака 

 ОШ "1300 каплара" 467 (ромска деца 18) 

ОШ "Бошко Буха" за децу са посебним потребама 99 (ромска деца 36) 

ОШ "Ћирило и Методије" 965 (ромска деца 33) 

ОШ "Десанка Максимовић" 733 (ромска деца 33) 

ОШ "Деспот Стефан Лазаревић" 1.375 (ромска деца 158) 

ОШ "Драгојло Дудић" 903 (ромска деца 23) 

ОШ "Иван Горан Ковачић" 593 (ромска деца 20) 

ОШ "Јелена Ћетковић" 1.020 (ромска деца 1) 

ОШ "Марија Бурсаћ" 593 (ромска деца 21) 

ОШ "Павле Савић" 1.454 (ромска деца 14) 

ОШ "Стеван Синђелић" 708 (ромска деца 56) 

ОШ "Вељко Дугошевић" 630 (ромска деца 10) 

ОШ "Владислав Петковић Дис" 566 (ромска деца 51) 

ОМШ „Владимир Ђорђевић“ 425 (нема ромске деце) 

Укупно 10.303 

 
Укупан број ромске деце који похађа основне школе на територији ГО Звездара је 474. 

Анализиран је узорак од 6 школа и дошло се до закључака да је у већини школа 

потребно мање или веће реновирање или саме школске зграде или објеката који се 

користе за физичко васпитање, да је већи број школа климатизован (негде цела школа, 

а негде само канцеларије), да постојеће учионице задовољавају постављене стандарде и 

комфорне су, али је број учионица недовољан у већини анализираних школа како за 

извођење наставних тако и за извођење ваннаставних активности. Све основне школе 

које смо анализирали се греју, неке имају сопствене котларнице, док су друге повезане 

на даљински систем грејања. Већина школа има школски инвентар у солидном стању.  

Просечно, по школи, има око 0,6% понављача разреда годишње, већина ђака је из места 

у ком се налази школа, док има школа у којим чак и до 50% ђака није са подручја које 

покрива школа.  

Ђаци већине анализираних школа похађају бројна школска такмичења, секције, 

едукативне радионице, одлазе на организоване екскурзије. Бројне школе успостављају 

                                                 
30 Извор података: подаци добијени од стране општинске управе за школску 2009/2010. годину 
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сарадњу са школама у земљи и иностранству и учествују у пројектима које организује 

општина, град или држава (нпр. „Школа без насиља“, „Живети усправно“, „Повратак 

породице и природе“, „Мала матура, велико срце“, Форум театар „Карте за 

видљивост“, „За добро дело сваки дан је добар дан“ и др.). 

Што се проблема са којима се поједине школе сусрећу тиче споменућемо неке од њих31. 

Основна школа „Драгојло Дудић“ као посебан проблем наглашава непостојање 

школске спортске дворане и наводи потребу за обновом наставних средстава који су у 

доста лошем стању. Физичка култура се тренутно реализује у адаптираној просторији 

некадашње народне кухиње из 1952. године, и потребно је што хитније обезбеђивање 

услова за нормално обављање физичких активности ученика. 

Основна школа „Вељко Дугошевић“ такође нема школску спортску дворану, а 

неопходна је значајнија реконструкција велике школске зграде (зидови, подови, кров, 

санација влаге...). Часови физичке културе се често одвијају и на базену „Ташмајдан“. 

Основна школа „Владислав Петковић Дис“ наглашава изразито лоше стање школског 

инвентара чија је обнова више него неопходна.    

Основна музичка школа „Владимир Ђорђевић“ 

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.  

Данас, школа поред просветне делатности има и концертну делатност под називом 

„Понедељком у Ђорђевићу“, која представља серијал концерата који се одржавају у 

сталном термину последњег понедељка у месецу. У 2009. години изведено је 9 оваквих 

концерата и  Новогодишњи концерт на ком су наступали ученици музичке и других 

основних школа са територије Звездаре, победници разних такмичења и фестивала. 

Основна музичка школа „Владимир Ђорђевић“ је у 2009. години била организатор и 

домаћин бројних домаћих и међународних такмичења (Међународно такмичење Петар 

Коњовић, Републичко такмичење музичких школа, такмичење „Променада клавирских 

талената“ и др.) 

Средње образовање и васпитање 

Градске општине на територији града Београда немају надлежности у области средњег 

образовања и васпитања, тако да ће у овом делу бити само наведене средње школе које 

се налазе на самој територији Градске општине Звездара. 

Средње стручне школе на територији општине Звездара: 

• Архитектонска техничка школа за кадрове грађевинске струке за високоградњу 

• Геодетска техничка школа 

• Грађевинска школа 

• Грађевинска техничка школа 

• Школа за машинство и уметничке занате „Техноарт Београд“ 

• Медицинска школа 

                                                 
31 Подаци из упитника попуњених од стране основних школа са територије општине Звездара, 2009. год. 
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• Зуботехничка школа 

• Фармацеутско-физиотерапеутска школа 

Гимназије на територији општина Звездара: 

• Шеста београдска гимназија 

• Седма београдска гимназија 

Стање објеката средњошколских установа у Градској општини Звездара је  

задовољавајуће, у већини објеката неопходна је замена канализационих, водоводних и 

електро инсталација, уређење фасада и унутрашњих зидова, уградња ПВЦ столарије и 

потпуна обнова школског инвентара. Неколико школа још увек није прикључено на 

централни даљински систем грејања и као решења за грејање користе сопствене 

котларнице на мазут које представљају реалан проблем како за ђаке школе тако и за 

људе који живе у околини школе. 

Обе гимназије имају проблем са фискултурним салама, у VII београдској гимназији се 

физичко васпитање одржава у балону, док у VI београдској не постоји сала већ 

просторија која је адаптирана за те потребе, мале површине и недовољно опремљена. У 

средњој медицинској школи постоји фискултурна сала са реновираним свлачионицама. 

Потребно је нагласити да на територији града Београда постоји Дом ученика средњих 

школа Београд (у даљем тексту: Дом ученика) као васпитно-образовна институција која 

има за циљ да ученицима обезбеди смештај, исхрану, услове за учење, забавни и 

спортски живот. Дом ученика има 5 својих 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. године, 

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 285. Бригу о ученицима води 13 васпитача и сви имају ВСС, 

а на располагању ученицима у слободно време је велик број секција (драмска, музичка, 

рецитаторска, спортска и сл.). Ученици, чланови новинарске секције, бележе све 

значајне моменте из живота омладине у Дому у домским новинама „Наша реч“.   

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. 
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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 

Посебно треба нагласити постојање три студентска дома која се налазе на територији 

Градске општине Звездара: 

• „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.   

С обзиром на изражено богатство општине Звездара образовним програмима, 

манифестацијама и другим догађајима за основце и средњошколце, у наредној 

табели ћемо дати преглед тих дешавања у једној календарској години. 

Tабела 21. Преглед образовних манифестација на територији ГО Звездара32  

Месец Програми и манифестације 

Јануар 
„Зимски распуст - мој избор“ - бесплатни програми за ученике током 

зимског распуста – креативне радионице 

Март 
„Наслони ухо на песму“ - општинско такмичење рецитатора за основне 

и средње школе у "Пан театру" 

Март 

„Мали Пјер“- конкурс за дечју карикатуру за основце и средњошколце - 

Изложба најбољих радова, додела награда и признања у Галерији 

"Бранко Миљковић" 

Март 

„Позоришне игре деце Звездаре“ - општинско такмичење у драмском 

стваралаштву: мале драмске форме (предшколци, основци, 

средњошколци) и представе (основци) у "Пан театру" 

Мај 
„Истраживањем до знања“ - смотра истраживачких радова ученика 

основних и средњих школа у "Пан театру" 

Август 
„Летњи распуст – мој избор“ - бесплатни програми током летњег 

распуста: креативне радионице 

Октобар 

Дечја недеља : пријем деце код председника општине, интерактивни 

програми за децу и родитеље, трибине, промоције, изложбе, концерти, 

играонице... 

 

                                                 
32

 Извор: Попуњен упитник од стране општинске управе, подаци за 2009. годину 
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Tабела 22. Преглед образовних манифестација на територији ГО Звездара (наставак 1) 

Октобар 

„Одшкрини врата прошлости да сачуваш будућност“ - 

литерарни и ликовни конкурс са циљем неговања традиције за 

предшколце, основце и средњошколце, изложба и додела награда 

Новембар 

Дечји дан библиотеке - манифестација намењена најмлађим 

читаоцима, промоција културе читања међу децом и младима, додела 

награда најбољима 

 
На основу закључка председника ГО Звездара 2008. године основана је Канцеларија за 

младе. На основу Статута Градске општине Звездара, општина може да „оснива, прати 

и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе“, и на овај начин омогући младима 

да учествују у доношењу одлука на локалном нивоу, значајних за њихов живот. ГО 

Звездара је децу и младе препознала као посебну друштвену групу, и оснивањем 

Канцеларије за младе исказала спремност да деци и младима својим активностима 

обезбеди квалитетнији, садржајнији и здравији живот.  

Према последњем попису 2002. године, млади (од 15 до 29 година) на територији ГО 

Звездара чине 21% 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 децембар 2008 – октобар 

2009. године су: „Интернет клуб на Звездари“, „Започни свој бизнис“, „Вратимо 

физичко васпитање у средње школе“, „Учешће младих у креирању програма локалних 

канцеларија за младе“, „Изађи на терен“, „Едукација младих на Звездари - писање 

пројеката“, „Школски час за будуће возаче“, „Едукација младих лидера на Звездари“. 

Канцеларија за младе у претходном периоду није користила буџетска средства 

општине, а до сада се у рад канцеларије и саме пројекте укључило више од 200 младих. 

Тренутно се ради на обезбеђивању просторија за рад Канцеларије за младе.    

1.2.6.3. 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 
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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 36 установа културе, 2 јавна предузећа за које обезбеђује услове 

за рад, а помаже реализацију програма и програмских пројеката 231 установе и 

уметничке асоцијације33. У Градској управи за културу и уметност задужен је 

Секретаријат за културу. 

На територији ГО Звездара најзначајније установе културе су: 

• Установа културе „Вук Караџић“ 

• „Звездара театар“ 

• „Пан театар“ 

• Библиотека града Београда (општинска библиотека „Вук Караџић“) 

ГО Звездара је, у складу са својим надлежностима, оснивач Установе културе „Вук 

Караџић“ и Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“. 

На територији Градске општине Звездара не постоје биоскоп и музеј. 

Установа културе „Вук Караџић“   

Оснивач Установе културе „Вук Караџић“ је 2006. године постала Градска општина 

Звездара која је уложила значајна средства за реконструкцију објекта. Установа културе 

налази се у згради некадашњег Дома културе, изграђеног педесетих година, и поседује 

велику салу од 400 места (и фоаје испред сале са 60 седећих места), малу салу (Камерна 

сцена „Култ“) са 220 места, савремене шминкернице и гардеробе, а у оквиру објекта и 

једну од најлепших сала за венчање. Очекује се и завршетак мултимедијалне сале 

просторног капацитета 100 м². 

Што се тиче програма УК „Вук Караџић“, на репертоару су позоришне и плесне 

представе, концерти, трибине, књижевне вечери, гостовања као и бројни пројекти 

намењени особама са инвалидитетом. Установа остварује одличну сарадњу са 

Француским културним центром, балетском школом „Луј Давичо“, Факултетом за 

специјалну едукацију и рехабилитацију и многим другим установама и институцијама. 

У 2009. години на згради УК „Вук Караџић“ извршена је реконструкција објекта. Уједно, 

у истој 2009. години, Установа је реализовала двадесетак драмских и плесних премијера 

у сопственој продукцији и још толико у копродукцији (нпр. „Крива за Гауса“, 

„Кинолит“, „Пинокио 4-0-Д“ и друге), као и неколико фестивала („Позориште 

Звездариште“ и др).   

УК „Вук Караџић“ је у току 2009. године покренула и дечји драмски студио за децу од 7 

до 10 година са циљем развоја дечјег стваралаштва и креативности. 

                                                 
33 Извор: www.beograd.rs 
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Својим новим концептом и слоганом „Паметан провод“ УК „Вук Караџић“ жели да 

подстакне активније учешће свих категорија становника у културном животу заједнице 

и унапређује креативне потенцијале појединаца и група.  

„Звездара театар“ 

„Звездара театар“ данас представља једно од најпознатијих и најомиљенијих позоришта 

у Београду. „Звездара театар“ је најпре основан у склопу Дома културе „Вук Караџић“, 

а са радом је започео 1984. године извођењем представе „Мрешћење шарана“.  

Сам објекат у ком се налази „Звездара театар“ простире се на 1150 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 изградњу објекта (реконструкција постојећег и изградња новог, површине 

6.528 м²). 

„Пан театар“ 

„Пан театар“ је позориште основано 1995. године, а оснивач је физичко лице. У почетку 

је то било путујуће позориште, да би се 1999. године уз помоћ МЗ „Липов лад“ и 

Градске општине Звездара основала стална дечја сцена. У „Пан театру“ нема стално 

запослених лица, сви су волонтери или су ангажовани по уговору о делу. Позориште се 

простире на површини од 400 м², има велику и малу (пробну) салу, а укупан број 

седећих места је 150. За припрему и реализацију својих програма, позориште користи 

простор МЗ „Липов лад“. 

На репертоару позоришта тренутно се изводи 30 представа за децу и 8 представа за 

одрасле, а сваке позоришне сезоне „Пан театар“ изведе 3 дечје и једну вечерњу 

премијеру.  

У оквиру позоришта постоји и драмски студио за децу школског и предшколског 

узраста. Студио води Директорка позоришта Оливера Викторовић Ђурашковић, 

професор глуме на Академији уметности у Београду, а деца се на часовима упознају са 

позоришном уметношћу, развијају правилан изговор, стичу бројне вештине и 

самопоуздање. Број посетилаца из сезоне у сезону расте (просек протекле позоришне 

сезоне је 50-60 гледалаца по представи). 

Што се адаптације позоришта тиче, потребна је климатизација и уградња врата са 

звучном изолацијом за велику салу у којој се представе одигравају. 

Позориште је са својим представама до сада остваривало значајне резултате на бројним 

такмичењима, и гостовало у многим земљама (Аустрија, Швајцарска, Република 

Српска, Француска и др.)   

Позориште се финансира из сопствених извора и донација. 
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Библиотека града Београда – Општинска библиотека „Вук Караџић“  

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 - најлепши парк у Београду.  

У току 2009. године завршено је реновирање Централне библиотеке „Вук Караџић“, која 

сада поседује и „Аудиобиблиотеку“ са рачунаром и софтвером за слепе и слабовиде 

особе. „Аудиобиблиотека“ је опремљена средствима набављеним кроз хуманитарну 

продајну изложбу слика звездарског уметника Душка Мишића, коју је организовала ГО 

Звездара у сарадњи са Савезом слепих Србије, библиотеком „Вук Караџић“, 

Милосрдним фондом „Светлост“ и предузећем „Алфанум“ из Новог Сада. 

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). 

Осим своје основне делатности, данас библиотека „Вук Караџић“ организује и бројне 

трибине, предавања, књижевне сусрете као и едукативне и креативне радионице за 

децу и програме у сарадњи са организацијом „Пријатељи деце општине Звездара“ и 

Канцеларијама чији је оснивач ГО Звездара.  

На територији општине Звездара налази се општинска библиотека „Вук Караџић“ у 

улици Ћирила и Методија 2а, са 6 огранака распоређених на територији општине. 

Огранци библиотеке: 

• "Бранко Миљковић", Бул. краља Александра 298 

• "Радоје Домановић", Бул. краља Александра 323 

• "Блажо Шћепановић", Учитељска 60 

• "Милорад Панић-Суреп", Вељка Дугошевића 18-20 

• "Драгиша Витошевић", Миријевски венац 4 

• "Јефимија", Устаничка 194 

Огранак библиотеке „Бранко Миљковић“ је двонаменски  простор. У једном делу је 

библиотекарски део, а у другом галеријски у коме се организују изложбе, ликовне и 

друге врсте радионица за децу и младе, скупови, предавања, трибине, окупљања 

житеља локалне заједнице када искажу потребу за тим, и разни наменски програми 

друштвено-хуманитарног карактера. Галерија „Б. Миљковић“ има Савет галерије и 

статут. Савет има три члана која се мењају сваке две године. Председник Савета је увек 
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значајни уметник и није запослен у Библиотеци. Oвo je jeдинa jaвнa гaлeрија нa 

тeритoрији ГО Звездара. 

Културно – уметничка друштва и удружења из области културе 

На територији општине Звездара функционишу и четири културно-уметничка 

друштва и један плесни клуб. У наредној табели даћемо попис културно-уметничких 

друштава са описом њихове примарне делатности. 

Tабела 23. Културно-уметничка друштва на територији ГО Звездара34 

КУД 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, 

рекрација, спортски плес 

 
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 

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 МЗ „Стеван Синђелић“, финансира се из средстава које добија 

од Скупштине града Београда и није до сада тражило помоћ од општине.  Друштво је 

до сада учествовало на преко 3.500 концерата, преко 90 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. 

Поред горе наведених културно-уметничких друштава, треба споменути и удружење са 

територије општине Звездара „Пријатељи деце општине Звездара“.  

„Пријатељи деце општине Звездара“ је друштвена невладина, неполитичка, 

непрофитна организација која се бави радом са децом до 18 година организујући 

различите облике едукације деце (и одраслих за рад са децом), такмичења, изложбе, 

радионице и слично, а области из којих се наведене активности реализују су 

књижевност, ликовна, позоришна и примењена уметност, заштита животне средине, 

обичаји и традиција, наука, историја, спорт. Организација свој рад заснива на 

Конвенцији УН о правима детета. Сви програми за децу су бесплатни, а Организација 
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се финансира из буџета ГО Звездара, донација али и пројеката којима конкурише код 

фондова, институција и државних органа. 

 
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 општина и градова. 

Taбела 24. Преглед културних манифестација на територији ГО Звездара35   

Месец Манифестација 

Март 

ДЕМУС – дечје музичке свечаности - општинско такмичење (за 

основне школе) група певача, малих инструменталних састава и 

оркестара у МШ "Владимир Ђорђевић" 

Април 
Дечји позоришни фестивал „Позориште Звездариште“ у УК 

„Вук Караџић“ 

Април 

У сусрет Ускрсу -  традиционални ускршњи ликовни конкурс за 

предшколце и основце: изложба, додела награда и признања 

у Дечјем центру "Звездани гај" 

Мај 
„Звездоденс“ – такмичарски музички фестивал звездарских 

средњошколаца 

Мај 

Ђачка песничка сусретања - традиционални програм за ученике 

основних школа: сусрети деце-песника и познатих песника за 

децу са општинском завршницом и проглашењем најбољих 

младих песника у "Пан театру" 

Април „Летњи позоришни дани на Олимпу“ 

Последњи 

понедељак у 

месецу 

„Понедељком у Ђорђевићу“ – циклус концерата у Музичкој 

школи „Владимир Ђорђевић“ у циљу промовисања музичких 

вредности код деце и омладине  

Децембар 

ДЕМУС – дечје музичке свечаности - општинска такмичења 

најраспеванијих одељења, соло певача и малих вокалних састава у 

МШ „Владимир Ђорђевић" 

 

И овом делу би посебно требало обрадити манифестацију Дечји позоришни 

фестивал „Позориште Звездариште“, чији је оснивач Градска општина Звездара. 

„Позориште Звездариште“ је такмичарски фестивал основан 2003. године који 

представља најбоља позоришна дечја остварења на подручју Републике Србије и 

земаља у региону. На Фестивалу се изводе луткарске, игране и комбиноване представе,  

вербалне и невербалне представе (театар сенки, покрета и сл.), а све за децу од 

најмлађег па све до тинејџерског узраста. 
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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. 

 

Културна добра 

Изузетан број објеката културно-споменичке баштине може имати значајне позитивне 

импликације на културно-туристичку понуду Градске општине Звездара. 

У наредним табелама приказаћемо најзначајнија непокретна културна добра са 

тачним локацијама, временским периодом из којег датирају и ауторима тих дела. 

Taбела 25. Преглед непокретних културних добара на територији ГО Звездара36 

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) 

Студентски 

парк 

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 

Атеље за 

унутрашњу 

архитектуру 

арх. 

Светомир 

Лазић 

1929. 

Добро које ужива 

претходну заштиту 

(градска 

архитектура) 

Булевар краља 

Александра бр. 

218 
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Taбела 26. Преглед непокретних културних добара на територији ГО Звездара  

               (наставак 1) 

Кућа - - 

Добро које ужива 

претходну 

заштиту (градска 

архитектура) 

Булевар 

краља 

Александра 

бр. 137 

Кућа 

индустријалца 

Николе 

Виторовића 

- 1922. 

Добро које ужива 

претходну 

заштиту (градска 

архитектура) 

Рузвелтова 

бр. 2 

Кућа 

индустријалца 

Николе 

Виторовића 

Пројектант 

Сава 

Димитријевић 

1922. 

Добро које ужива 

претходну 

заштиту (градска 

архитектура) 

Рузвелтова 

бр. 4 

Кућа 

Драгољуба 

Савића 

Пројектант 

Драгољуб 

Вучић 

- 

Добро које ужива 

претходну 

заштиту (градска 

архитектура) 

Рузвелтова 

бр.18 

Вила - - 

Добро које ужива 

претходну 

заштиту (градска 

архитектура) 

Митрополита 

Мраовића  

бр. 2 

Кућа ликоресца 

Аце 

Стојановића 

Пројектант 

Валериј 

Сташевски 

1927 

Добро које ужива 

претходну 

заштиту (градска 

архитектура) 

Захумска  

бр. 29 

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 

 

Црква св. 

пророка Илије 
- 

1883. 

(обновљена 

1973.) 

Добро које ужива 

претходну 

заштиту (објекат 

сакралне 

архитектуре) 

Миријево 
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Taбела 27. Преглед непокретних културних добара на територији ГО Звездара  

       (наставак 2) 

Костурница 

бранилаца 

Београда 

арх. 

Верховски 

вајар Жика 

Лукић 

1934. 

Добро које ужива 

претходну 

заштиту (јавни 

споменик и 

спомен обележје) 

на Новом 

гробљу 

Пирамида 

ратницима 

палим у српско-

турском рату 

- - 

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. 

Добро које ужива 

претходну 

заштиту (јавни 

споменик и 

спомен обележје) 

Живка 

Давидовића 

Стара 

маломокролу-

шка механа 

- - 

Добро које ужива 

претходну 

заштиту (објекти 

народног 

градитељства) 

Бул. краља 

Александра 

бр. 606, ММЛ 

Споменик св. 

браће Ћирило 

и Методије 

Томе 

Серафимов 
2006. Споменик културе 

Студентски 

парк 

Споменик 

Александру I 

Обреновићу 

- 2004 Споменик културе 

Трг испред 

зграде 

општине 

 

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 
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Требало би још споменути: 

• Споменик  у парку код VI београдске гимназије 

• Споменик св. браћа Ћирило и Методије (Студентски парк) 

• Споменик Александру I Обреновићу (трг испред зграде општине) 

• Спомен-плоча Ђуки Динић 

• Споменик богиње Бибије Заре у Орловском насељу у Миријеву 

Посебно треба нагласити културно добро од великог значаја (Одлука о проглашењу: Сл. 

лист града Београда, бр. 16/87), Ново гробље, 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 велик 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 Виа Милитарис (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.  
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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.  

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 

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. 
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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. 

 

Степин гај 

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. 

 

1.2.6.4. Спорт 

У граду Београду постоји преко 1.000 спортских објеката који су распоређени по читавој 

територији града и који су опремљени за скоро све модерне спортове. Београд је био 

домаћин великом броју европских и светских такмичења и као такав поседује 

задовољавајућу спортску инфраструктуру у домену професионалног спорта. Међу 

најзначајније спортске објекте спадају стадиони фудбалских клубова „Партизан“, 

„Црвена Звезда“, „Рад“, „Обилић“, ОФК „Београд“, „Земун“, затим спортски центри 

„Ташмајдан“, „Стари ДИФ“, „Кошутњак“, „Бањица“, „Шумице“, „Пинки“, „11. април“, 

„Милан Гале Мушкатировић“, „Ковилово“ итд. Затим, ту су спортске дворане 

„Београдска арена“, „Пионир“, „Хала спортова“, „Ледена дворана“ итд. Треба још 

нагласити и „Хиподром Београд“ и Голф клуб „Београд“, као и Аду Циганлију са 

изузетно великим бројем терена за најразличитије спортове рекреативног карактера.  

Што се школског спорта тиче, надлежност за организацију и реализацију има градски 

Секретаријат за спорт и омладину, преко општинских организација Савеза спортова. 

Како би што квалитетније пратила школске програме и такмичења, ГО Звездара је са 

Савезом спортова Звездара потписала Меморандум о сарадњи. 

Што се тиче Градске општине Звездара, постоји изузетно велик број спортских клубова, 

друштава и удружења као резултат дуге традиције и неговања културе спорта на овим 

просторима.  
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Tабела 28. Попис спортских клубова на територији Градске општине Звездара 

Врста клубова Клубови 

Фудбалски клуб 

ФК „Хајдук“, ОФК „Булбудерац“, ФК „Балкан“, ФК 

„Трудбеник“, ФК „Црвена звезда“, ФК „Млади пролетер“, ФК 

„Звездара“, ФК „Ласта“, ФК „Мабат“, ФК „Арсенал“, ФК 

„Омладинац“ 

Шаховски клуб 

ШК „Ласта“, ШК „Миријево“, ШК „Ћирило и Методије“, 

ШК „Омладинац“, ШК „Раднички“, ШК МЗ „Ћирило и 

Методије“ 

Борилачки клуб 

Џудо клуб „Олимп“, ЏК „Павле Савић“, ЏК „Трудбеник“, 

Аикидо клуб „Звездара“,  Клуб реалног аикида 

„Врачаревић“, Фул контакт „Олимп“, КК „Раднички“, БК 

„Раднички“, РК „Раднички“, Џудо клуб „Десанка 

Максимовић“ 

Стрељачки клуб СК „Звездара“ 

Гимнастичарски клуб ГК „Раднички“ 

Плесни клуб ПК „Спин“ 

Бициклистички клуб БК „Валекс – Звездара“, БК „Хедонис“  

Рукометни клуб РК „Раднички“ 

Стонотенисерски 

клуб 

СТК „Звездара“ 

 

На територији ГО Звездара постоји велик број кошаркашких клубова који користе сале 

основних школа са територије општине. 

Tабела 18. Кошаркашки клубови који користе просторије основних школа 

Назив школе чије се просторије користе Кошаркашки клубови 

ОШ „Марија Бурсаћ“ КК „Звездара“,  К.К. „Звездара Звезда“ 

ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ КК „Мегабаскет“, К.К. „Пут“ 

ОШ „Павле Савић“ КК „Звездара“   

ОШ „Владислав Петковић Дис“ КК „Звездара Звезда“ 

ОШ „Десанка Максимовић“ КК „Звездара“   

ОШ „Стеван Синђелић“ КК „ Беокош“ 

ОШ „Ћирило и Методије“ КК „М Инвест“, К.К. „Беокош“ 

ОШ „Јелена Ћетковић“ КК „Звездара“, К. академија „Беостар“ 

ОШ „Иван Горан Ковачић“ КК „Звездара“, К. академија „Беостар“ 

ОШ „1.300 каплара“ КК „Омладинац“ 
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Поред горе наведених клубова, на територији општине Звездара активна су и следећа 

спортска друштва, савези и организације: 

• Спортско друштво „Раднички“ 

• Спортско-риболовачко друштво „Звездара“ 

• Клизачки савез Београда 

• Асхихара Каикан савез Београда 

• Савез за спорт и рекреацију инвалида 

• Спортско друштво слепих и слабовидих „Феникс“ 

• Аикидо савез Београда 

• Биатлонска спортска организација 

• Центар за борилачки спорт "Звонко Осмајлић“ 

• Више удружење голубара 

 Готово сви спортски клубови и удружења на територији Градске општине Звездара 

делују као аматерска друштва и као таква се сусрећу са низом проблема. Пре свих, 

истиче се њихово финансирање, јер се у временима кризе поједине области „од мањег 

значаја“ запостављају на уштрб економских питања и социјалних давања. Затим,  

постоји недовољна мотивисаност стручних кадрова за рад у аматерском спорту. 

Сарадња између спортских клубова и основних и средњих школа, у смислу привлачења 

што већег броја деце и омладине, мора бити на знатно вишем и организованијем 

нивоу. Постоје школе на Звездари које немају фискултурне сале, а оне које их поседују, 

имају велике проблеме са спортском опремом и реквизитима. Организација школских 

такмичења и њихова популаризација јесте једна од могућности за развој спорта и 

здравог начина живота. Наравно, као и у другим областима, и у области спорта се 

питање надлежности градске општине директно односи на могућности локалне власти 

да утиче на побољшање ситуације у овом сектору. 

Градска општина Звездара је од 2004. године оснивач ЈП Спортски центар „Звездара – 

Олимп“, када је оснивачка права преузела од ЈП за физичку културу „Спортски центар 

Звездара“.  

Спортски центар „Звездара - Олимп“ 

Јавно предузеће за физичку културу – спортски центар Звездара свечано је отворено 

крајем 1970. године, после нешто више од две године изградње, а отворио га је тадашњи 

председник звездарске општине Ђорђе Стојадиновић, човек који је по општем 

мишљењу урадио највише за звездарски спорт. У почетку, колектив је бројао само 

дванаест чланова.  

Данас СЦ „Олимп“ располаже затвореним и отвореним спортским теренима и 

значајним пратећим садржајем.  

СЦ „Олимп“ годишње посети преко 700.000 људи. 

Затворени терен чине спортска дворана опремљена кошевима и головима за мали 

фудбал и користе је основци из оближњих школа који немају фискултурну салу али и 
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велики број рекреативаца, и трим сала која се користи за борилачке спортове, школу 

балета и школице спортова за најмлађе.  

У отворене терене спадају: атлетски полигон са четири тартан стазе дужине 300 метара, 

пешчаником за скок у даљ и 20 справа за вежбање, комплекс базена са скакаоницом и 

базеном за непливаче и теренима за одбојку на песку, клизалиште које се током 

зимских месеци поставља на рукометном терену, тениски терени (два са тврдом 

подлогом и седам на шљаци) на којима се организују бројне школе тениса током 

године, затим терени за мале спортове (мали фудбал, рукомет, кошарку и одбојку) који 

су покривени рефлекторима и могуће је ноћно коришћење истих, и вежбалиште са 

двадесет справа за бављење рекреацијом. 

Спортски центар „Олимп“ је дом великог броја спортских клубова и удружења 

(боксерски клуб, карате клуб, фул контакт клуб, кошаркашки клуб, одбојкашки клуб, 

школа фудбала,  итд).  

У области спорта значајно је навести и бројне догађаје и програме у току целе године. 

 

Tабела 29. Преглед догађаја и манифестација из области спорта на територији Звездаре 

Месец Манифестација 

Децембар - 

Фебруар 
Клизалиште 

Јануар 
СЦ „Олимп“-Зимске школе спорта (кошарка, тенис, клизање, 

одбојка) 

Март 
„Игродром“ - општинско такмичење за ученике 4. разреда 

основних школа - у фискултурним салама основних школа 

Април Турнир у малом фудбалу поводом Светског дана Рома 

Мај 

Дан атлетике – такмичење за ученике основних школа са 

територије Звездаре уз учешће соколских друштава из целе 

земље  

Мај 
„Спортић – Звездарић“ - такмичење предшколаца на Звездари у 

атлетским дисциплинама 

Мај Спортски дан за особе са инвалидитетом – такмичење 

Мај Меморијални турнир Душана Јовановића 

Јун „Волимповање“- културно-забавна и спортска манифестација 

Јун - Август 
Летње школе спорта - пливање, тенис, кошарка, фудбал, 

атлетика, капуера 

Септембар Дан срца на „Олимпу“ - здравствени прегледи и савети лекара  
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1.2.6.5. Здравствена и социјална заштита 

1.2.6.5.1. 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 Звездра, акценат стављен на 

статистички приказ здравствене делатности, са посебним освртом на грађане и 

најчешће проблеме са којима се сусрећу. 

Установе здравствене заштите које постоје или имају нека своја одељења на територији 

Градске општине Звездара: 

• Дом здравља „Звездара“ 

• Дома здравља у Миријеву 

• Клиничко-болнички центар „Звездара“, 

• Градски завод за плућне болести и туберколозу 

• Апотека „Београд“ 

 

Дом здравља „Звездара“ 

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 15 других домова здравља 

који се налазе на територији града Београда. Данас, Дом здравља „Звездара“ броји 555 

запослених радника, а структура медицинских радника на неодређено време је следећа: 

• 135 доктора медицине 

• 261 медицинска сестра 
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• 28 стоматолога 

• 50 зубних асистената и техничара 

• 11 здравствених сарадника и 1 биохемичар 

• 21 административни радник 

• 48 техничких радника 

Не постоји потреба за запошљавањем одређених категорија специјализованих кадрова. 

 

Дом здравља „Звездара“ има следеће стручне службе: 

• Служба за здравствену заштиту одраслих грађана 

• Служба за здравствену заштиту деце и омладине 

• 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“ путем својих територијално распоређених амбуланти и 

здравствених станица покрива подручје целе општине, док се становници других 

општина ретко користе услугама овог Дома здравља, мада у случају изабраног лекара 

имају право на то. 

Амбуланте Дома здравља „Звездара“ су: 

• „Коњарник“ 

• „Космај“ 

• „Прецизна механика“ 

• „Михајло Пупин“ 

Дом здравља „Звездара“ има и две амбуланте за школску и предшколску децу, и то у 

насељима Ново Миријево и Велики Мокри Луг, као и осам здравствених станица 

распоређених на територији Градске општине Звездара.    

Анализом се дошло до закључка да се највећи број здравствених станица и амбуланти, 

што се тиче стања објеката, налазе у добром стању. Ситуација је слична и када су у 

питању техничка опремљеност медицинском опремом неопходном за извршавање 
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основних делатности. Ни у једној установи не постоји потреба за новим стручним 

кадровима.  

Навешћемо сада неколико најозбиљнијих проблема који су детектовани у појединим 

здравственим станицама и амбулантама. 

• Здравствена станица у Малом Мокром Лугу (Бул. краља Александра 532), 

основана 1952. године, користи објекат који је изграђен пре Првог светског рата 

који се налази у изузетно лошем стању. Једино оптимално решење је изградња 

новог објекта. 

• Амбуланта за школску и предшколску децу у Новом Миријеву (Миријевски 

венац 10-12), основана 1982. године, добила је на коришћење просторије у 

стамбеној згради која је саграђена неколико година раније. У објекту су 

најизраженији проблеми са канализационим инсталацијама и са влагом на 

плафонима. 

• Амбуланта "Коњарник" (Устаничка 194), основана 2002. године, налази се у 

објекту који је добила на коришћење, а има изражену потребу за проширењем 

ходника и тоалета. Проблем представља и непостојање собе за изолацију 

пацијената. 

• Здравствена станица у Поп Стојановој улици бр. 3, налази се у објекту који је 

саграђен 60-их година прошлог века и постоји реална потреба за 

реконструкцијом ентеријера целог простора, заменом подова, прозора и 

намештаја. Неопходна је и набавка савременијег и већег апарата за кисеоник. 

 

Дом здравља у Миријеву 

У октобру 2009. године отворен је новоизграђени огранак Дома здравља Звездара у 

Миријеву на 4.113 м² са 14 служби, а становници насеља Миријево неће више морати да 

путују до других делова Звездаре.   

Клиничко-болнички центар „Звездара“ 

Према Закону о здравственој заштити („Сл. Гласник Републике Србије бр. 107/05), 

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“ здравствени гигант ког чине: 

• Клиника за интерне болести 
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• 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 

Према подацима Градског завода за јавно здравље у КБЦ-у „Звездара“ 2008. године 

било је запослено 1.528 радника, од чега 1.171 медицински радник и сарадник и 357 

немедицинских радника. Од укупног броја медицинских радника и сарадника, 26% 

чине лекари специјалисти, лекари опште праксе и лекари на специјализацији. 

КБЦ „Звездара“ има и свој часопис „Zvezdara Clinic Proceedings“ који излази од 1995. 

године уз мање паузе крајем деведесетих година. На овај начин КБЦ „Звездара“ спада у 

свега 3% болница на свету које имају свој часопис.  

Градски завод за плућне болести и туберколозу 

У складу са Законом о здравственој заштити (Сл. Гласник Републике Србије бр. 107/05), 

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 болести.37 

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 заштити (Сл. Гласник Републике Србије бр. 107/05), 

град оснива апотеку на својој територији, тако да је Скупштина града Београда 27. 

                                                 
37 Извор: www.bolestipluca.org.rs 



Стратешки план развоја Градске општине Звездара 
 

Израдио:  65 

јануара 1971. године основала  Апотеку „Београд“. Данас, Апотека „Београд“ покрива 

територију 12 београдских општина са 103 апотеке. 

Апотека „Београд“ има и две Галенске лабораторије за производњу одређених 

фармацеутских облика,  Лабораторију за испитивање и контролу (ISO 17025), као и 

Центар за информације о лековима где грађани могу да се информишу.38 

На територији Градске општине Звездара постоји 13 апотека у саставу Апотеке 

„Београд“: 

• „Вељко Дугошевић“, Бул. краља Александра 149  

• „Стари ђерам“, Бул. краља Александра 176 

• „Липов лад“, Бул. краља Александра 298а 

• „Моше Пијаде“, Ђурићева 1 

• „Жагубица“, Рузвелтова 1 

• „Велики Мокри Луг“, Николе Груловића 14 

• „Мали Мокри Луг“, Бул. краља Александра 532  

• „Ђуро Ђаковић“, Мајке Кујунџића бб 

• „АТД“, Прешевска 33 

• „Братство-јединство“, Устаничка 194 

• „Миријево“ , Миријевски венац 6 

• „Миријево “, 16. октобра 11 

• „Миријево “, Матице српске 42а   

Подаци Републичког завода за статистику (Општине у Србији, 2008. год.) показују да на 

територији Градске општине Звездара има 452 запослена лекара (408 лекара 

специјалиста)  што значи да је број становника ГО Звездара по једном лекару 311 

(просек у Републици Србији је 368). 

У наставку анализе акценат је стављен на податке Градског завода за јавно здравље и 

анализу броја оболелих (предшколске и школске деце, радника, жена, одраслих) 

посматрано у периоду 2005-2008. године.  

Taбелa 30. Деца ометена у психофизичком развоју откривена у здравственој заштити 

деце предшколског узраста у ДЗ Звездара39 

Онеспособљеност 
подаци за 

2005. год. 

подаци за 

2006. год. 

подаци за 

2007. год. 

подаци за 

2008. год. 

Сметње вида - - 20 - 

Психичка заосталост 33 35 29 21 

 

 

 

                                                 
38 Извор: www.apotekabeograd.co.rs 
39 Извор: Градски завод за јавно здравље – статистички приказ  
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Taбелa 31. Број обољења и стања у здравственој заштити предшколске деце на 

територији ГО Звездара40 

Морбидитетна листа 
подаци за 

2005. год. 

подаци за 

2006. год. 

подаци за 

2007. год. 

подаци за 

2008. год. 

Заразне и паразитне болести 1.654 1.574 2.550 1.402 

Болести крви и крвотворних 

органа и поремећаји 

имунитета 

331 182 596 157 

Болести жлезда са 

унутрашњим лучењем, 

исхране и метаболизма 

2 - 1 7 

Душевни поремећаји и 

поремећаји понашања 
3 29 67 22 

Болести нервног система - 7 1 8 

Болести ока и припојка ока 945 1.076 1.335 1.008 

Болести ува и мастоидног 

наставка 
2.612 3.271 4.268 3.510 

Болести система за дисање 21.992 23.055 26.417 33.303 

Болести система за варење 916 1.174 2.211 1.438 

Болести коже и поткожног 

ткива 
1.300 1.484 1.653 1.164 

Болести мишићно-коштаног 

система и везивног ткива 
19 10 9 11 

Болести мокраћно-полног 

система 
726 699 954 672 

Урођене наказности, 

деформације и хромозомске 

ненормалности 

13 9 18 - 

Симптоми, знаци и 

патолошки клинички и 

лабораторијски налази 

713 533 1.724 867 

Повреде, тровања и 

последице деловања спољних 

фактора 

450 503 640 322 

Фактори који утичу на 

здравствено стање и контакт 

са здравственом службом 

8.778 9.425 9.640 9.894 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Извор: Градски завод за јавно здравље – статистички приказ 
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Taбелa 32. Деца ометена у психофизичком развоју откривена у здравственој заштити 

деце школског узраста у ДЗ „Звездара“41 

Онеспособљеност 
подаци за 

2005. год. 

подаци за 

2006. год. 

подаци за 

2007. год. 

подаци за 

2008. год. 

Сметње вида 12 10 7 18 

Сметње слуха 2 7 2 3 

Психичка заосталост 86 98 89 154 

Телесни инвалидитет 2 2 2 2 

Говорне сметње 41 57 43 97 

Церебрална парализа 2 4 4 4 

Комбиноване сметње 27 100 30 57 

 

Taбелa 33. Број обољења и стања у здравственој заштити школске деце на територији 

ГО Звездара42 

Морбидитетна листа 
подаци за 

2005. год. 

подаци за 

2006. год. 

подаци за 

2007. год. 

подаци за 

2008. год. 

Заразне и паразитне болести 1.095 378 823 315 

Тумори - 2 1 1 

Болести крви и крвотворних 

органа и поремећаји 

имунитета 

96 92 105 93 

Болести жлезда са 

унутрашњим лучењем, 

исхране и метаболизма 

45 54 109 29 

Душевни поремећаји и 

поремећаји понашања 
35 27 47 21 

Болести нервног система 20 1 24 4 

Болести ока и припојка ока 495 547 560 681 

Болести ува и мастоидног 

наставка 
1.247 2.151 3.026 2.401 

Болести система крвотока 16 19 24 18 

Болести система за дисање 30.411 27.630 36.641 34.540 

Болести система за варење 1.215 1.631 572 1.318 

Болести коже и поткожног 

ткива 
742 554 417 561 

Болести мишићно-коштаног 

система и везивног ткива 
158 225 173 217 

                                                 
41 Извор: Градски завод за јавно здравље – статистички приказ 
42 Извор: Градски завод за јавно здравље – статистички приказ 
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Taбелa 34. Број обољења и стања у здравственој заштити школске деце на територији 

ГО Звездара (наставак 1) 

Болести мокраћно-полног 

система 
558 794 739 745 

Урођене наказности, 

деформације и хромозомске 

ненормалности 

- - 1 - 

Симптоми, знаци и 

патолошки клинички и 

лабораторијски налази 

713 570 814 567 

Повреде, тровања и 

последице деловања спољних 

фактора 

971 1.818 1.175 1.622 

Фактори који утичу на 

здравствено стање и контакт 

са здравственом службом 

8.985 9.030 8.862 9.056 

 

 

Taбела 35. Број обољења и стања у здравственој заштити жена у ГО Звездара43 

Морбидитетна листа 
подаци за 

2005. год. 

подаци за 

2006. год. 

подаци за 

2007. год. 

подаци за 

2008. год. 

Заразне и паразитне болести 1.452 1.727 2.233 1.403 

Тумори 1.011 1.115 1.450 1.595 

Болести крви и крвотворних 

органа и поремећаји 

имунитета 

291 380 270 153 

Болести жлезда са 

унутрашњим лучењем, 

исхране и метаболизма 

325 234 154 150 

Болести мокраћно-полног 

система 
9.866 8.876 11.477 12.478 

Трудноћа, рађање и бабиње  474 366 380 396 

Фактори који утичу на 

здравствено стање и контакт 

са здравственом службом 

13.624 14.027 16.484 16.592 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Извор: Градски завод за јавно здравље – статистички приказ 
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Taбелa 36. Број обољења и стања у здравственој заштити одраслих у ГО Звездара 

Морбидитетна листа 
подаци за 

2005. год. 

подаци за 

2006. год. 

подаци за 

2007. год. 

подаци за 

2008. год. 

Заразне и паразитне болести 385 832 1.217 1.081 

Тумори 1.390 2.605 9.052 4.610 

Болести крви и крвотворних 

органа и поремећаји 

имунитета 

12.265 4.303 7.091 2.507 

Болести жлезда са 

унутрашњим лучењем, 

исхране и метаболизма 

5.930 6.868 16.075 11.050 

Душевни поремећаји и 

поремећаји понашања 
12.664 8.199 13.972 8.720 

Болести нервног система 7.759 4.547 9.608 5.022 

Болести ока и припојка ока 746 2.099 4.427 4.388 

Болести ува и мастоидног 

наставка 
577 1.375 3.446 2.452 

Болести система крвотока 38.969 36.926 67.985 29.957 

Болести система за дисање 43.009 25.585 35.324 24.809 

Болести система за варење 22.900 10.006 11.793 7.052 

Болести коже и поткожног 

ткива 
4.946 3.277 5.551 3.207 

Болести мишићно-коштаног 

система и везивног ткива 
21.565 12.913 22.962 11.454 

Болести мокраћно-полног 

система 
18.660 10.964 20.547 10.570 

Урођене наказности, 

деформације и хромозомске 

ненормалности 

- 46 148 3 

Симптоми, знаци и 

патолошки клинички и 

лабораторијски налази 

40 479 1.119 1.615 

Повреде, тровања и 

последице деловања спољних 

фактора 

3.552 4.357 10.883 4.737 

Фактори који утичу на 

здравствено стање и контакт 

са здравственом службом 

13.108 12.501 12.927 6.637 
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Taбелa 37.  Број обољења и стања у здравственој заштити радно активног становништва 

у ГО Звездара44 

Морбидитетна листа 
подаци за 

2005. год. 

подаци за 

2006. год. 

подаци за 

2007. год. 

подаци за 

2008. год. 

Заразне и паразитне болести 175 135 142 163 

Тумори 162 158 144 168 

Болести крви и крвотворних 

органа и поремећаји 

имунитета 

138 112 96 62 

Болести жлезда са 

унутрашњим лучењем, 

исхране и метаболизма 

508 489 676 767 

Душевни поремећаји и 

поремећаји понашања 
605 685 658 660 

Болести нервног система 219 201 228 180 

Болести ока и припојка ока 199 141 178 217 

Болести ува и мастоидног 

наставка 
171 154 208 204 

Болести система крвотока 1.638 1.583 1.685 1.760 

Болести система за дисање 1.999 1.226 1.424 1.380 

Болести система за варење 547 448 514 546 

Болести коже и поткожног 

ткива 
309 249 251 266 

Болести мишићно-коштаног 

система и везивног ткива 
1.155 895 1.024 883 

Болести мокраћно-полног 

система 
651 383 494 547 

Урођене наказности, 

деформације и хромозомске 

ненормалности 

- 1 7 5 

Симптоми, знаци и 

патолошки клинички и 

лабораторијски налази 

66 70 133 144 

Повреде, тровања и 

последице деловања спољних 

фактора 

454 434 394 408 

Фактори који утичу на 

здравствено стање и контакт 

са здравственом службом 

2.487 1.994 1.398 781 
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Taбeлa 38. Број лица оболелих од хроничних незаразних обољења на територији ГО 

Звездара регистрованих у 2008. години45 

Обољења Оболели Одјављени Регистров. 

Малигна неоплазма 442 65 507 

Психозе 31 2 33 

Шећерна болест 77 2 79 

Хронична инсуфицијенција бубрега 4 1 5 

Наркоманија 66 - 66 

Коронарне болести срца 133 27 160 

Опструктивне болести плућа 154 2 156 

Горе наведени подаци указују да се у предстојећем периоду значајнији акценат треба 

ставити на промоцију здравља, праћење, мерења, контроле ризика, едукацију, уз све 

наглашенију улогу и одговорност 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.  

1.2.6.5.2. 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 

• Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју 

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  

• Геронтолошки центар  

• Прихватилиште за одрасла лица 

• Центар за заштиту одојчади, деце и омладине 

• Завод за васпитање деце и омладине 

• Црвени крст Београда  

  

                                                 
45 Извор: Градски завод за јавно здравље – статистички приказ 



Стратешки план развоја Градске општине Звездара 
 

Израдио:  72 

Град Београд има обавезу обезбеђивања средстава за рад и финансирање програма рада 

унутрашње организационе јединице у оквиру Геронтолошког центра – ПЈ „Дневни 

центри и клубови“, у оквиру које послује 20 клубова за старија лица и обезбеђује се 

помоћ у кући. 

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 – Општинско одељење Звездара 

• Црвени крст Звездара. 

На територији општине Звездара раде и канцеларије чији је оснивач ГО Звездара, а које 

брину о социјално угроженим и маргинализованим групама становништва: 

• Канцеларија за бесплатну правну и психосоцијалну помоћ жртвама насиља у 

породици 

• Канцеларија за бесплатну правну помоћ избеглицама и расељеним лицима 

• Канцеларија за ромска питања 

• Канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом 

• Саветовалиште за превенцију наркоманије 

Што се тиче резултата рада неких од горе наведених канцеларија треба пре свега 

споменути Канцеларију за бесплатну правну и психосоцијалну помоћ жртвама 

насиља у породици кроз коју је од оснивања (2006. год.) прошло више од 2.000 жртава 

породичног насиља. Помоћ од Канцеларије тражиле су и житељке других београдских 

општина али и других градова у Србији. Најчешће жртве насиља у породици су жене и  

деца (психолошко насиље, последица развода родитеља), али и старији мушкарци над 

којим насиље врше синови. 

Веома значајан корак представљало је и потписивање Протокола о међусекторској 

сарадњи у процесу заштите жртава насиља у породици на територији ГО Звездара са 

циљем дефинисања поступања институција у решавању случајева насиља у породици 

на локалном нивоу. Документ је потписао председник ГО Звездара и 10 институција 

које су учествовале у његовој изради.  

У Градској општини Звездара основано је и више комисија које се баве овом 

проблематиком, као што су: 

• Комисија за родну равноправност председника ГО Звездара 

• Комисија за избеглице, расељена лица и лица са простора бивше Југославије  

• Комисија за помоћ особама са инвалидитетом 

• Комисија за безбедност заједнице 

• Комисија за социјална давања физичким лицима 

• Поткомисија за права младих  



Стратешки план развоја Градске општине Звездара 
 

Израдио:  73 

• Поткомисија за права старијих 

• Савет за управљање миграцијама и трајна решења 

Комисија за родну равноправност председника ГО Звездара основана је Решењем 

председника ГО Звездара од 19. октобра 2005. године. Наведена Комисија је велики број 

својих активности усмерила на превенцију насиља у породици, па је потписан и 

Протокол о међусекторској сарадњи институција у процесу заштите жртава насиља у 

породици на подручју Градске општине Звездара. У оквиру Комисије је формирана и 

Поткомисија за старије особе на чију иницијативу су отворена два клуба за старије 

особе, а у сарадњи са Добротворним фондом СПЦ „Човекољубље” је реализован и 

програм пружања психосоцијалне и духовне подршке становницима општине 

Звездара у процесу унапређења услуга палијативног збрињавања и кућне неге. 

Комисија за избеглице, расељена лица и лица са простора бивше Југославије 

основана је Решењем председника ГО Звездара 9. јула 2007. године. 

На основу решења о оснивању  XI бр. 020-2-29 од 9. 07. 2007. године  неки од задатака 

Комисије су: креирање, промовисање и надгледање програма, акција и политике у 

локалној заједници које могу допринети унапређењу положаја избеглица, лобирање за 

унапређење положаја избеглица, пружање како психосоцијалне тако и техничке 

помоћи (при вађењу докумената, посредовање при запошљавању и сл).  

Постоји одређени број значајних пројеката који су реализовани у претходном периоду 

захваљујући горе наведеним комисијама и поткомисијама, а неке од њих ћемо овде 

споменути. 

Комисија за родну равноправност председника ГО Звездара је у претходном 

периоду показала веома запажене резултате у бројним програмима и активностима, 

као што је кампања „16 дана активизма у борби против насиља над женама” где су 

одржана предавања, здравствени прегледи жена, подела пропагандног материјала, 

радио и ТВ емисије.   

Иницијативом Поткомисије за старије особе и Комисије за родну равноправност 

председника ГО Звездара, 2008. године је отворен први Клуб за старије особе на 

територији Звездаре. Клуб је отворен у оквиру пројекта „Повежимо заједницу”, а у 

реализацију самих активности Клуба укључен је и Центар за социјални рад „Звездара”. 

Активности које Клуб реализује су едукативне и креативне радионице, а посетиоци 

добијају правне и здравствене савете и могућност да обаве здравствене прегледе. 

Такође, иницијативом горе поменуте Поткомисије исте 2008. године отворен је још 

један Клуб за старије особе (у оквиру МЗ „Стеван Синђелић“). У раду Клуба учествују и 

сарадници Центра за социјални рад „Звездара“ који су осмислили специјалне програме 

за старије особе. 

Поткомисија за права младих показала је запажене резултате у реализованим 

едукативним радионицама и трибинама у оквиру пројекта „Борба против насиља у 

породици”, „Дан отворених врата за децу и младе у општини Звездара” и „Отворена 

врата за школе”, као и у покретању иницијативе да свака школа на територији општине 

добије школског полицајца. 
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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 преко 16 општинских центара. Осим општинских 

центара, ГЦРС има и два посебна одељења: Саветовалиште за брак и породицу и 

Одељење за аналитичко-истраживачки рад. Данас ГЦСР представља највећу 

институцију социјалне заштите  у земљи са запослених 200 социјалних радника.  

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 

40 запослених лица, од чега 33 представља стручну службу (34 запослених лица има 

ВСС).  

Основна делатност Центра је: заштита корисника и остваривање права у социјалној 

заштити,  заштита права детета,  заштита од насиља у породици, заштита деце без 

родитељског старања, деце из породица са поремећеним односима, деце и омладине са 

поремећајима у понашању, инвалидних лица и остарелих лица. 

Центар је до сада учествовао на доста пројеката из различитих области као што су 

пројекти из области имобилних тимова, насиља у породици, бриге о старим, децом са 

посебним потребама („Повежимо заједницу“, „Деца улице“ и др.).  

Центар има одличну сарадњу са другим удружењима и институцијама као што су Дом 

здравља, МУП, Тужилаштво, НВО „Сигурна кућа“, Завод за запошљавање, „Храбро 

срце“, „Дечији ромски центар“ и др. 

Што се тиче просторија, Центар користи помоћну зграду која је у власништву 

Пословног простора Звездара, а која је без сагласности одређена за коришћење 

Свратишта за децу. Информатичка опремљеност Центра није на адекватном нивоу, 

рачунари су веома стари, а постоји потреба и за њиховим умрежавањем како би могло 

прећи на нов начин рада који је већ неко време дефинисан Правилником. Што се 

намештаја тиче, делимично је обновљен, мада постоји потреба опремања „дечје“ собе. 

Такође је неопходно нагласити потребу за реновирањем саме зграде, столарије, мокрих 

чворова и инсталација, с обзиром на чињеницу да се све то налази у веома лошем 

стању. Очекује се и прикључење на Београдску топлану. 
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Taбела 39. Малолетна лица корисници социјалне заштите ГО Звездара46 

Врста угрожености 
Број лица корисника социјалне 

заштите 

Угрожени породичном ситуацијом 944 

Са поремећајима у понашању 162 

Ментално заостали 33 

Ометени у физичком развоју 46 

Са комбинованим сметњама 69 

Остали корисници услуга социјалне заштите 50 

Укупно 1.304 

 

Taбелa 40. Пунолетна лица корисници социјалне заштите у ГО Звездара47 

Врста угрожености 
Број лица корисника социјалне 

заштите 

Лица са поремећајима у понашању 67 

Психички и физички ометена лица  579 

Материјално необезбеђена лица 1.270 

Незбринута лица 8 

Остарела лица 780 

Остала одрасла и остарела лица корисници 

услуга социјалне заштите 
222 

Укупно 2.926 

 

Црвени крст 

Црвени крст је међународна хуманитарна организација са седиштем у Женеви, док се 

на нивоу сваке државе оснива Национално друштво, које се даље састоји од општинских 

и градских организација. 

На територији Републике Србије постоји Црвени крст Србије који је основан 1876. 

године, а данас представља Национално друштво са 177 организација, 5 градских и  2 

покрајинске организације. Међународно признање Црвени крст Србије добио је 2006. 

године. 

Истог дана при формирању Црвеног крста Србије  формиран је и месни одбор за град 

Београд, данас Црвени крст Београда. Црвени крст Београда данас има 17 локалних 

организација и саставни је део Црвеног крста Србије.  

Црвени крст Звездаре једна је од локалних организација Црвеног крста и налази се у 

Јагићевој улици бр. 5, има двоје запослених лица и броји 2.283 чланова48. 

 

                                                 
46 Извор: Републички завод за статистику, Општине у Србији, 2008. година 
47 Извор: Републички завод за статистику, Општине у Србији, 2008. година 
48 Извор: www.crvenikrst011.org.rs 
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Поред свих горе поменутих установа и организација, у области социјални заштите 

веома значајну улогу имају и удружења као што су: 

• Удружење грађана „Наша деца“  

• Удружење грађана „Наша кућа“ 

• Друштво МНРО Звездара (Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним 

особама општине Звездара) 

• Друштво за церебралну парализу Звездара 

• Удружење грађана „Живети усправно“ 

• Општинска организација инвалида рада 

• Савез дистрофичара Србије 

Удружење грађана „Наша деца“ је невладина, неполитичка, непрофитна 

организација која пружа помоћ особама са посебним потребама као што су деца и 

млади са надпросечном интелигенцијом или посебним талентима, те деци и младима 

који имају посебне потребе (трауме, менталну ретардација, или су на други начин 

угрожени). Удружење се бави бригом о здравственом збрињавању деце, омладине и 

њихових родитеља, едукацијом по савременим методама, организовањем 

саветовалишта, креативних радионица итд. 

Удружење је за свој рад добило простор „Креативног центра Миријево“ (2006. год.) где 

обавља највећи део активности. 

Удружење грађана „Наша кућа“ је удружење које пружа подршку особама ометеним 

у развоју. Мисија Удружења је да у области социјалне заштите уводи нове услуге за 

особе са сметњама у развоју. Удружење је основало и Дневни центар у оквиру ког 

функционише дневни боравак, служба подршке при запошљавању, оспособљавање за 

самосталан живот у локалној заједници, служба подршке и едукације за родитеље у 

оквиру групе за самопомоћ. Пројекат који је тренутно у току јесте пројекат социјалне 

кооперативе или задруге која ће се бавити производњом папирних кеса. 
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1.2.6.6. SWOT матрица -  Друштвене делатности  

Taбелa 41. SWOT анализа друштвених делатности 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Образовање и васпитање 

• велик број образовних институција 

(основне школе, средње школе, више 

школе, факултети...)  

• 3 студентска дома и 2 ученичка 

дома 

• пројекат „Школа без насиља” у 

свим школама на територији градске 

општине 

Здравствена и социјална заштита 

• довољан број здравствених установа 

• постојање канцеларија за 

бесплатну правну помоћ жртвама 

насиља у породици, за помоћ ОСИ и 

за младе 

• постојање Центра за превенцију 

наркоманије 

• постојање Координационог 

одбора за инклузију Рома 

Културна/природна баштина и спорт 

• реновиран спортски центар 

„Олимп” 

• реновирана Библиотека 

• реновирана Установа културе ”Вук 

Караџић” (општинска установа) 

• богата културна баштина 

• традиционални циклус концерата 

„Понедељком у Ђорђевићу” у 

Музичкој школи „Вл. Ђорђевић“ 

Људски ресурси и институције из 

области друштвених делатности 

• мотивисаност општинске управе и 

институција на нивоу општине 

• добар географски положај градске 

општине 

• квалитетни људски ресурси 

Образовање и васпитање 

• недовољан број вртића и њихова 

опремљеност 

• недовољан број и опремљеност 

спортских сала у школама 

• лоша опремљеност школа 

• лоша комуникација (родитељи-

деца-школа) 

• проблем насиља и наркоманије у 

школама и у околини школа, 

ученичких и студентских домова 

• недовољан број школских 

полицајаца 

• инклузивно образовање ромске и 

друге маргинализоване деце 

• недовољна заинтересованост 

родитеља 

Здравствена и социјална заштита 

• смештај деце са сметњама у развоју 

- непостојање одговарајућих 

капацитета  

• непостојање системске заштите жена 

и  деце од злостављања - недовољна 

примена постојећих процедура и 

законских обавеза (полиција, 

здравство, школе, радно време ГЦСР) 

• непостојање системске заштите од 

насиља у породици 

• недовољна финансијска средства и 

људски ресурси за функционисање 

канцеларија за бесплатну правну 

помоћ  

• непостојање смештаја за старија 

лица - недостатак капацитета и више 

сервисних услуга у кућним условима 

• непостојање смештаја за децу до 3 

године (кућне јасле, беби сервис) 
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• добра сарадња са НВО сектором 

• развијена свест о потребама за 

променама 

• мотивисаност кадрова за сталним 

усавршавањем 

 

 

 

 

• непостојање адекватних служби 

подршке особама са 

инвалидитетом 

• непостојање организованог превоза 

осетљивих група (особа са 

инвалидитетом, деце...) 

• непостојање адекватне службе 

подршке самохраним родитељима  

• непостојање сервиса и мањих 

смештајних капацитета за 

становање уз подршку (особе са 

инвалидитетом, лакшим 

интелектуалним тешкоћама и стара 

лица) 

• мобилни тимови, теренски рад за 

маргинализоване категорије којима је 

теренска посета једина могућност 

комуникације – Центар за социјални 

рад  

• недовољно специјализованих 

покретних служби 

• слаба комуникација са здравственим 

установама 

• недостатак алтернативних облика 

социјалне заштите (клубови и 

боравак за старија лица и сл.) и 

недовољна сарадња са невладиним и 

приватним сектором 

• лоше стање објекта и опремљености 

Центра за социјални рад 

Културна/природна баштина и спорт 

• непостојање библиотеке у Малом 

Мокром Лугу 

• мали број музеја, галерија, 

књижара и биоскопа 

• неискоришћеност ”Звезданог гаја” 

• неискоришћен туристички 

потенцијал богате културне баштине 

Људски ресурси и институције из 

области друштвених делатности 

• недовољна информисаност грађана 

• недовољан број запослених 

стручњака у институцијама 

• непостојање услова и мотивисаности 
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за перманентно усавршавање 

• незаинтересованост грађана 

• непостојање заједничке базе 

података и умрежености 

• проблем безбедности грађана и 

деце 

• непостојање системски организованог 

волонтеризма и солидарности 

 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

• Град Београд 

• усвојена Стратегија одрживог 

развоја Републике Србије 

• усвојена Стратегија јавног здравља 

Републике Србије  

• постојање смерница 

здравствене политике за 

јачање система здравствене 

заштите у Србији од 2010. до 

2015. године “Боља примарна 

здравствена заштита за све нас” 

• процес придруживања ЕУ 

• близина друмских, речних и 

ваздушних коридора 

• усвојен Закон о регионалном 

развоју 

• Београд као универзитетски 

центар 

• најнижа стопа пореза на добит 

• развијање и усвајање свести о 

потреби за променама, 

иновацијама и грађанско 

активизму 

 

• недовољне надлежности градске 

општине 

• висок степен незапослености 

• низак образовни ниво 

становништва 

• низак животни стандард 

становништва 

• ограничен општински буџет 

• политичка нестабилност 

• неусвојена Стратегија развоја града 

Београда 

• неадекватни прописи 

• недовољно јасно одређене 

компетенције, циљеви, извори 

финансирања и рокови 
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1.2.7. Заштита животне средине49 

1.2.7.1. 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 

самоуправа, 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 

енергената) не сме бити брже од изналажења алтернативних решења) 

                                                 
49 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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• 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 урбанистичким планом града Београда до 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 

општинским статутом 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, градска општина даје своје мишљење  

у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину, као и 

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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1.2.7.2. 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 је у току 2009. године добила читав 

низ закона у области заштите животне средине, који су у складу са стандардима ЕУ. У 

области управљања отпадом, најзначајнији су: Закон о амбалажи и амбалажном отпаду 

(Сл. Гласник Републике Србије бр. 36/09), Закон о фонду за заштиту животне средине 

(Сл. Гласник Републике Србије бр. 36/09), Закон о управљању отпадом (Сл. Гласник 

Републике Србије бр. 36/09), Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне 

средине (Сл. Гласник Републике Србије бр. 36/09).  

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 разлог 

што ће све јединице локалне самоуправе имати одређену улогу у процесу управљања 
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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 

• план управљања отпадом у постројењу за које се издаје интегрисана дозвола 

• радни план постројења за управљање отпадом 

Национална стратегија управљања отпадом је усвојена 2003. године и сви подаци у њој 

односе се на Републику Србију без Косова и Метохије (које се налази под привременом 

управом међународне заједнице). 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 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 
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• 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%.  

Према Националној стратегији управљања отпадом, на територији Републике Србије 

планира се изградња 29 регионалних депонија. 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. 

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 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). 
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У 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. 

Комунални отпад се на територији Градске општине Звездара свакодневно прикупља и 

одвози на градску депонију у Винчи. За сакупљање и третман отпада је задужено ЈКП 

„Градска чистоћа“, ту функцију обавља на нивоу целог града Београда и као такво се 

не налази у надлежности Градске општине Звездара. Управо је проблем надлежности, 

односно ненадлежности, 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), формирање база података 

битних за израду развојних и санационих планова, наставак израде интегралног 

катастра загађивача (ИКЗ), 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, непокривеност целокупне територије организованим сакупљањем 

                                                 
50 Подаци добијени на основу упитника попуњених од стране грађана ГО Звездара 
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комуналног отпада, непостојање рециклажних дворишта и острва, непрописно 

управљање индустријским, опасним и биохазардним отпадом. 

На простору Градске општине Звездара постоје четири предузећа која се баве 

рециклажом: „Церовчанин” д.о.о., „Интерметалик” д.о.о., „Круп-промет” д.о.о. и 

„Репро-мис” д.о.о. Такође постоји велики број фирми које су регистроване за делатност 

која се не односи на сакупљање секундарних сировина. Првенствено је потребно 

направити праву базу података фирми које се баве секундарним сировинама, не само 

као привредни потенцијал, већ и као потенцијалне загађиваче, пре свега због 

непримењивања прописаних услова складиштења појединачних врста отпада. 

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. 

1.2.7.3. 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 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 
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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. 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. Озбиљан 

проблем представљају и нелегална насеља без канализационе инфраструктуре, као и 

идустријска постројења која неадекватно управљају својим отпадним водама.  

1.2.7.4. 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.  

1.2.7.4.1. Загађење ваздуха 

Према  Закону о заштити ваздуха (Сл. Гласник Републике Србије бр. 36/09) 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. 
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Квалитет ваздуха на територији Градске општине Звездара 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 препознати као озбиљан фактор угрожавања људског 

здравља и као такви заслужују већу пажњу и ангажованост надлежних у циљу његовог 

свођења на оптималан ниво. 

1.2.7.4.2. Загађење воде 

Према Закону о заштити животне средине (Сл. Гласник Републике Србије бр. 135/04): 

"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. 

1.2.7.4.3. 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) 



Стратешки план развоја Градске општине Звездара 
 

Израдио:  89 

• површинском експлоатацијом руде и минерала 

• неконтролисаним и прекомерним наводњавањем 

За Градску општину Звездара, чија је половина територије одређена као аграрна 

(рурална) средина, 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. 

Највећа предузећа – загађивачи на територији Градске општине Звездара су 

”Електронска индустрија”, комплекс ”Букуља”, ”Прецизна механика”, ”Ливница”, 

”Клуз” и ”Стандард”. 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).  

Посебно треба обратити пажњу на проблематику Орловског насеља, где је настала 

„дивља сабирна станица” 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. Са ЈКП је направљен договор око 

изградње рециклажног дворишта на простору Орловског насеља.   

Још неки од горућих проблема јесу и недовршени процеси статусирања подручја 

Звездарске шуме и „Баба Велкине шуме“, што утиче на њихову константну деградацију 

и девастацију бесправном и неконтролисаном сечом и стамбеном изградњом. Јавља се и 

непостојање катастра природних  добара и вредности на територији Градске општине 

Звездара, 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. 

У Градској општини Звездара постоји и делује одређени број невладиних организација 

из области заштите животне средине, међу којима су најактивнији „Хеликс”, „Шумска 

вила” и „Европска иницијатива 17”. Сарадња општинске управе са НВО сектором 

постоји, али може и мора да буде на вишем нивоу. 

У граду Београду постоји једанаест 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” 
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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”.  

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 
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делатности коју врши на територији десет општина (Вождовац, Врачар, Звездара, 

Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица), 

предузеће обавља и 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” имаа 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. 
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1.2.7.5. SWOT матрица - Заштита животне средине  
Taбелa 42.  SWOT анализа области заштите животне средине 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• добар географски положај Градске 

општине Звездара 

• повољни природни предуслови 

• усвојен Генерални урбанистички 

план града Београда до 2021. 

године 

• 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 

• постојање планског основа за 

формирање комуналних пунктова - 

рециклажних острва у насељу 

Миријево 

• знања, искуства и економска 

подршка успешних предузећа 

• позитивна искуства кроз пројекте 

НВО 

• дефинисане привредне зоне 

• постојање Комисије за екологију и 

добробит животиња 

• постојање Службе за 

геоинформационе системе и 

информатику 

• постојање Одељења за комунално 

друштвене делатности, заштиту 

животне средине и координацију 

инвестиционих пројеката 

• започет процес сертификације 

општинске управе (ИСО 

стандарди) 

 

• недовољна информисаност грађана 

у руралним деловима градске 

општине 

• непостојање сепарације отпада и 

бриге о комуналном и опасном 

отпаду   

• 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 

• непокривеност целокупне територије 

организованим сакупљањем 

комуналног отпада 

• 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 дворишта и острва 

• непрописно управљање са 

индустријским и опасним отпадом 

• непостојање локалне регулативе у 

области управљања отпадом 
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• неадекватно управљање и 

експлоатација природних ресурса 

(шуме, потоци пољопривредно 

земљиште) 

• недовршени процеси статусирања 

подручја градске парк-шуме 

Звездара и Баба Велкине шуме 

• непостојање катастра природних  

добара и вредности на територији 

општине 

• недовољна економска 

искоришћеност природних добара 

• бесправна градња на 

пољопривредном и шумском 

земљишту 

• непостојање података о 

пољопривредном земљишту и 

његовом квалитету 

• 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 

• чување животиња у неадекватним 

условима и на непрописан начин  

• велики проблем паса и мачака 

луталица 

• недовољно еколошко образовање 

младих 

• ненадлежност градске општине у 

сектору управљања отпадом 

• недовољна едукација деце, 

омладине, институција, органа 

управе 

• непостојање података о проблемима 

грађана и еколошког форума 

• недостатак података о 

расположивим природним 

ресурсима и вредностима 
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• слаба организације и 

немотивисаност грађана и 

привредних субјеката и 

исцрпљеност истих дуготрајном 

кризом 

• непоштовање законских прописа 

од стране грађана и привредних 

субјеката и не спровођење 

адекватних казнених мера од 

стране надлежних 

• недовољан стручни кадар који би се 

бавио питањима заштите животне 

средине у органу управе 

• недовољна искоришћена 

могућност ангажовања НВО 

• непостојање фекалне канализације 

• недовољна доступност 

информацијама о стању животне 

средине 

• непостојање еко-интерактивног 

сервиса 

• непостојање примене обновљивих 

извора енергије 

• непостојање енергетски ефикасних 

објеката (паметна кућа, пасивна 

кућа) као и едукације у области 

енергетске ефикасности 

• непостојање катастра загађивача 

 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

• град Београд 

• усвојена Стратегија одрживог 

развоја Републике Србије 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 

• усвојен Закон о планирању и 

изградњи 

• законски дефинисана 

институција еколошке таксе  

• усвојен Закон о комуналној 

полицији 

• Недовољне надлежности Градске 

општине Звездара 

• незадовољавајући ниво 

координације са градским и 

републичким институцијама 

• стратешка неусаглашеност 

општине и града у области 

прикупљања секундарних сировина 

• ограничен општински буџет 

• близина аутопута (транзит опасних 

материјала) и аерозагађење 

• неусвојена Стратегија развоја града 

Београда 

• употреба прљавих технологија 
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• међуопштинска сарадња 

• сарадња са невладиним сектором 

• сарадња са Сталном 

конференцијом градова и 

општина 

• сарадња са Агенцијом за 

енергетску ефикасност 

• сарадња са Агенцијом за заштиту 

животне средине 

 

• нове планиране саобраћајнице 

(СМТ и УМП) са аспекта загађења 

ваздуха 

• несаниране територије клизишта 
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1.2.8. Институције 
На основу Закона о изменама и допунама Закона о регионалном развоју (Сл. Гласник 

Републике Србије бр. 30/2010), Република Србија подељења је на 5 региона: Београдски 

регион, регион Војводине, регион Шумадије и Западне Србије, регион Јужне и Источне 

Србије и регион Косова и Метохије.  

На основу Закона о територијалној организацији Републике Србије (Сл. Гласник 

Републике Србије бр. 129/07), територијалну организацију РС чине две аутономне 

покрајине као облик територијалне аутономије, 23 града, 150 општина и град Београд 

као посебна територијална јединица која се састоји од 17 градских општина.  

Према Закону о државној управи (Сл. Гласник Републике Србије бр. 79/05), Републику 

Србију чини и 29 управних округа који се образују ради вршења послова државне 

управе изван седишта органа државне управе. 

Уз горе поменуте законе, Закон о главном граду (Сл. Гласник Републике Србије бр. 

129/07), и друге законе који уређују ову област, правни оквир за функционисање  

општине Звездара као градске општине дају: 

• Статут града Београда 

• Статут Градске општине Звездара 

• Пословник о раду општинског Већа општине Звездара 

• Пословник Скупштине Градске општине Звездара 

Још један веома битан документ којим се уређује функционисање главног града и 

градских општина је Генерални урбанистички план Београда до 2021. године. 

1.2.8.1. Структура државне администрације 

Радом целокупне државне администрације Републике Србије координира Влада 

Републике Србије са преко 24 министарстава, и то: 

• Министарство спољних послова 

• Министарство одбране 

• Министарство унутрашњих послова 

• Министарство финансија 

• Министарство правде 

• Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

• Министарство економије и регионалног развоја 

• Министарство рударства и енергетике 

• Министарство за инфраструктуру 

• Министарство за државну управу и локалну самоуправу 

• Министарство трговине и услуга 
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• Министарство за науку и технолошки развој 

• Министарство просвете 

• Министарство омладине и спорта 

• Министарство здравља 

• Министарство за телекомуникације и информационо друштво 

• Министарство рада и социјалне политике 

• Министарство животне средине и просторног планирања 

• Министарство културе 

• Министарство за Национални инвестициони план 

• Министарство за Косово и Метохију 

• Министарство вера 

• Министарство за дијаспору 

• Министарство за људска и мањинска права 

 

На основу Закона о министарствима (Сл. Гласник Републике Србије бр. 65/08) који је 

усвојила Народна скупштина Републике Србије на трећем ванредном заседању у 2008. 

години, структура државне администрације у Републици Србији укључује и посебне 

организације: 

• Републички секретаријат за законодавство 

• Републички завод за развој 

• Републички завод за статистику 

• Републички хидрометеоролошки завод 

• Републички геодетски завод 

• Републичка дирекција за имовину Републике Србије 

• Републички завод за информатику и интернет 

• Агенција за страна улагања и промоцију извоза 

• Центар за разминирање 

• Завод за интелектуалну својину 

• Дирекција за унутрашње пловне путеве „Пловпут" 

• Геомагнетски завод 

• Завод за социјално осигурање 
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1.2.8.2. Структура администрације града Београда 
Град Београд врши дужности које су му Уставом и законом поверене од стране државе 

као граду, али има посебне надлежности које су му додељене као главном граду 

Републике Србије.   

Пре свега потребно је навести неке од закона који регулишу ово подручје, а то су: 

• Закон о главном граду (Сл. Гласник Републике Србије бр. 129/07)  

• Закон о територијалној организацији Републике Србије (Сл. Гласник Републике 

Србије бр. 129/07)  

• Закон о  буџетском систему (Сл. Гласник Републике Србије бр. 54/09) 

 Према Статуту града Београда, усвојеног 17. октобра 2008. године, органи Града су: 

• Скупштина града Београда  

• Градоначелник града Београда – извршни орган 

• Градско веће града Београда – извршни орган  

• Градска управа града Београда  

Градска управа града Београда основана је као јединствен орган града за обављање 

управних послова, а организована је кроз унутрашње организационе јединице као што 

су секретаријати, стручне службе и посебне организације. 

Секретаријати као управни органи града Београда су: 

• Секретаријат за финансије 

• Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 

• Секретаријат за комуналне и стамбене послове 

• Секретаријат за имовинско-правне послове и грађевинску инспекцију 

• Секретаријат за саобраћај 

• Секретаријат за заштиту животне средине 

• Секретаријат за привреду 

• Секретаријат за културу 

• Секретаријат за образовање 

• Секретаријат за спорт и омладину 

• Секретаријат за здравство 

• Секретаријат за социјалну заштиту 

• Секретаријат за дечју заштиту 

•  Секретаријат за инспекцијске послове 

• Секретаријат за управу 

У оквиру Секретаријата, за обављање послова образоване су управе и дирекције. 
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Посебне организације организоване у оквиру Градске управе града Београда су: 

• Агенција за буџетску инспекцију 

• Агенција за инвестиције 

• Агенција за јавне набавке 

• Агенција за пословни простор 

• Агенција за сарадњу са невладиним организацијама и европску хармонизацију 

• Завод за информатику и статистику 

• Канцеларија за младе 

 Стручне службе организоване у оквиру Градске управе града Београда: 

• Служба за скупштинске послове и прописе 

• Служба за информисање 

• Служба за комуникације и координацију односа са грађанима 

• Служба за опште послове 

• Служба начелника Градске управе 

• Кабинет председника Скупштине града 

• Кабинет градоначелника 

• Кабинет заменика градоначелника 

1.2.8.3. Структура администрације ГО Звездара 

Град Београд као главни град Републике Србије, ради што ефикаснијег вршења својих 

послова и надлежности, као и остваривања права грађана, образује градске општине, а 

Статутом одређује послове и надлежности градске општине.   

На основу чл. 74 и 149 Статута града Београда (Сл. лист града Београда бр. 39/08) 

Скупштина Градске општине Звездара, 13. новембра 2008. године доноси Статут ГО 

Звездара. 

Статутом општине, као основним документом, уређују се: 

• права и дужности градске општине 

• организација и рад органа и служби 

• начин управљања грађана пословима из надлежности градске општине 

• оснивање и рад месне заједнице 

• и друга питања од значаја за општину  

На основу члана 14 Статута Градске општине Звездара, општина обавља послове које јој 

је као градској општини одредио град Београд. Послове у надлежности градске 

општине врше органи градске општине, а њихове надлежности регулисане су Статутом 

градске општине, Статутом града и законом. 
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Скупштина градске општине 

Највиши орган општине је Скупштина градске општине, сачињена од председника, 

заменика председника Скупштине градске општине, секретара, заменика секретара и 

53 одборника које на непосредним изборима бирају грађани, а бирају се на четири 

године. Скупштина градске општине оснива стална, и по потреби привремена радна 

тела за разматрање питања из своје надлежности. Седнице Скупштине градске 

општине су јавне а сазива их председник Скупштине градске општине. Скупштина 

градске општине оснива стална (савети и комисије), и повремемена радна тела за 

разматрање питања из њене надлежности, која дају мишљења на предлоге прописа и 

одлука које доноси Скупштина општине. 

Председник градске општине – извршни орган 

Председник градске општине је извршни орган ког бира Скупштина општине тајним 

гласањем на период од четири године. Ступањем на ову функцију председник општине 

као и његов заменик аутоматски губе функцију одборника у Скупштини градске 

општине. 

Председник градске општине представља и заступа општину, предлаже начине 

решавања питања о којима одлучује Скупштина градске општине, одговоран је за 

извршење буџета, усмерава и усклађује рад Управе градске општине, доноси 

појединачне акте и друге акте, образује стручна радна тела и обавље друге послове из 

надлежности дефинисане Статутом градске општине. 

Веће градске општине – извршни орган  

Веће градске општине сачињавају председник и заменик председника градске општине 

и 9 чланова које бира Скупштина градске општине тајним гласањем на период од 

четири године. Председник градске општине је уједно и председник Већа градске 

општине. Рад, организација и одлучивање Већа дефинисано је Пословником. Функција 

Већа градске општине је да предлаже Статут, буџет и друге акте које доноси 

Скупштина градске општине, да даје сагласност на програм пословања јавног 

предузећа/установе чији је оснивач градска општина, да врши надзор над радом управе 

градске општине, разрешава и поставља начелника и заменика начелника Управе 

градске општине, да образује стручна радна тела и врши друге послове дефинисане 

Статутом града Београда. 

Управа градске општине 

Управом градске општине руководи начелник ког поставља Веће градске општине, на 5 

година. Начелник има заменика који се поставља на исти начин као и начелник. 

Начелник распоређује руководиоце унутрашњих организационих јединица у Управи 

градске општине,  а за свој рад одговоран је Скупштини и Већу градске општине.  

Управа градске општине припрема и извршава прописе и акте које доноси Скуштина, 

председник и Веће градске општине, решава у управном поступку у I степену о 

правима и дужностима грађана, предузећа, установа и др. организација у управним 

стварима из надлежности градске општине, обавља послове управног надзора и обавља 

све стручне и друге послове које утврди Скупштина, председник и Веће градске 

општине. 
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У Управи градске општине може бити постављено највише 3 помоћника председника 

који покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења о питањима из области 

за које су постављени. 

Месна самоуправа 

На територији градске општине, према Статуту градске општине, оснивају се месне 

заједнице у циљу што бољег задовољења потреба и интереса грађана. Одлуку о 

оснивању месне заједнице доноси Скупштина градске општине, уз претходно 

прибављено мишљење грађана, а може бити основана за једно или више насељених 

места, део насељеног места, градску четврт, стамбени блок, рејон, улицу и друго са 

територије градске општине.  

Месна заједница има својство правног лица, доноси финансијски план уз сагласност 

Скупштине градске општине, а само пословање се организује Статутом. Циљ оснивања 

месних самоуправа је непосредно учествовање грађана у одлучивању о локалним 

пословима од директног утицаја на њихов живот и рад. Представничко тело грађана у 

месној заједници је Савет месне заједнице. 

Месне самоуправе финансирају се из средстава која су одређена одлуком о буџету 

општине, донација и прихода које месна самоуправа оствари својом активношћу. 

Подручје Градске општине Звездара сачињавају четири насеља, Звездара, Мали Мокри 

Луг, Велики Мокри Луг, Миријево, а она уједно представљају и подручја истоимених 

катастарских општина. 

Наведена четири насеља организована су као месне заједнице. 

 

Управа Градске општине Звездара 

Када је реч о самој Управи градске општине,  она је организована као јединствен орган 

који врши управне послове за потребе Скупштине ГО, председника ГО и Већа ГО, а 

организована је кроз унутрашње организационе јединице. 

Управом ГО руководи начелник који се бира на 5 година а поставља га Веће ГО. 

Унутрашње организационе јединице ГО Звездара су одељења и службе. 

Одељења Градске општине Звездара су: 

• Одељење за грађевинске послове 

• Одељење за имовинско-правне и стамбене послове 

• Одељење за финансије и привреду 

• Одељење за општу управу 

• Одељење за инспекцијске послове 

• Одељење за развој 

• Одељење за геодетске послове 

• Одељење за легализацију грађевинских објеката 

Одељења врше изворне послове градске општине, као и послове државне управе који су 

поверени градској општини. 
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За обављање стручних послова, у оквиру општинске управе, организују се стручне 

службе: 

• Служба за скупштинске послове 

• Служба заједничких послова 

• Служба за јавне набавке 

• Кабинет председника Градске општине Звездара  

Од горе наведених унутрашњих организационих јединица Градске управе, у овом 

документу би требало посебно нагласити новоосновано (2009. год.) Одељење за развој 

(тачан назив: Одељење за комуналне и друштвене делатности, заштиту животне 

средине и координацију инвестиционих пројеката), формирано у циљу квалитетнијег и 

бржег решавања проблема грађана Звездаре, без обзира на надлежност општине у 

решавању датих проблема и потреба.   

Законски заступник општине је Јавно правобранилаштво ГО Звездара које врши 

заштиту имовинских права и интереса ГО Звездара. Функцију Јавног правобранилаштва 

врши јавни правобранилац Градске општине Звездара, који има три заменика. 

Председник градске  општине има надлежност да оснива канцеларије и комисије у 

циљу унапређења квалитета живота локалног становништва. 

Тако је на територији ГО Звездара, одлуком председника општине основано неколико 

канцеларија и комисија, све из области заштите права и пружања помоћи 

мањинским и угроженим групама, због чега ће поменуте канцеларије и комисије бити 

анализиране у делу Друштвени развој – Социјална заштита.  

Сервис грађана 

ГО Звездара је у последњих неколико година много урадила на унапређењу 

комуникације са грађанима и квалитетнијем пружању услуга. Активности и пројекти 

који су реализовани, а омогућавају грађанима лакше добијање потребних докумената и 

информација од општинске управе су: 

• Општински услужни центар (2007. год.)  

• Одељење за развој (2009. год.) 

• Инфо-центар (грађани добијају све потребне информације позивањем броја 

3085-855  или слањем СМС поруке на број 6633). На располагању је и говорни 

аутомат 24 сата дневно, сваког дана у недељи, који пружа информације 

грађанима о потребној документацији и административним таксама)  

• реновирана и климатизована шалтер сала и цела зграда општинске управе, 

чиме се захтеви грађана решавају у пријатнијој атмосфери 

• достава извода на кућну адресу, уз могућност наручивања телефоном или путем 

интернета 

• нова интернет презентација 

• омогућена комуникација грађана са општинским руководством путем 

електронске поште 
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• Декларација квалитета Градске општине Звездара (2008. год) 

• имплементација система квалитета по ISO стандардима 

• уведен је Кодекс пословног понашања запослених у општинској управи (2007. 

год.) 

• омогућено издавање извода у месним заједницама 

 

1.2.8.4. Активно вођење буџета ГО Звездара 

1.2.8.4.1. Буџет ГО Звездара 

На основу Закона о буџетском систему (Сл. Гласник Републике Србије бр. 54/09), Закона 

о локалној самоуправи (Сл. Гласник Републике Србије бр. 129/07) и Статута града 

Београда, Скупштина града Београда својом одлуком одређује средства за финансирање 

послова градске општине. 

Градска општина своје послове финансира из уступљених средстава са нивоа града, 

изворних прихода, задуживањем, и свих других извора средстава дефинисаних 

законом. 

На основу одлуке града, Скупштина градске општине доноси одлуку о буџету градске 

општине, дефинишући приходе и њихову намену према годишњем програму дате 

календарске године, усклађеном према програму развоја града. 

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. Општинска управа  редовно 

прати извршење буџета, и о томе извештава председника општине. На крају године, 

Скупштина градске општине доноси завршни рачун. Завршни рачун као и буџет јавно 

су доступни грађанима. 

За извршење буџета, председник општине одговара Скупштини градске општине, али 

и градоначелнику достављањем тромесечног извештаја о извршењу наменских прихода 

буџета. Председнику извештаје доставља Одељење за финансије градске општине.     

Ревизија буџета не врши се у оквиру Градске управе, већ ревизију врши сам град. 

Буџет Градске општине Звездара је у великој мери фиксиран, јер се чак око 70% 

средстава буџета издваја за плате. Овако фиксиран буџет не омогућава значајније 

повезивање буџета са стратешким циљевима и приоритетима. У општинском буџету се 

ипак на неки начин издвајају средства за учествовање за суфинансирање реализације 

пројеката у сарадњи са фондовима и донаторима.    

Значајнију промену и помак представља оснивање Одељења за развој, и у оквиру тог 

одељења Одсека за пројекте, који ће у будућности водити рачуна о пројектима 

дефинисаним Стратешким планом развоја општине, и на тај начин учествовати у 

пројектовању буџета.  

На овај начин планиран, буџет представља: 

• финансијски план 

• стратешки документ 

• правни акт 
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• водич за управљање општином 

• средство комуникације са јавношћу и свим интересним групама 

    

1.2.8.4.2. Транспарентни буџетски процес 

Транспарентни буџетски процес укључује широк опсег активности или модела који се 

користе у сврху оптимизације прикупљања и коришћења буџетских средстава. 

Транспарентност буџета омогућавају активности као што су:  

• јавна трибина (расправа)  

• буџетска порука 

• „буџет у малом“  

ГО Звездара не израђује буџетске поруке, не штампа „буџет у малом“, нити се спроводе 

јавне расправе о буџету јер је ово законска обавеза Града. Транспарентност буџета се 

остварује објављивањем буџета на интернет страницама општине.  

 

1.2.8.5. Финансирање јавних потреба 
Према економској класификацији јавних расхода ГО Звездара издваја средства за 

финансирање следећих категорија потреба:  

• расходи за запослене 

• коришћење роба и услуга 

• отплата камата 

• донације и трансфери 

• основна средства 

• издаци за социјалну заштиту 

• остали расходи 

 

1.2.8.5.1. Приходи и расходи буџета ГО Звездара 

У наредној табели можемо посматрати кретање реализације прихода и расхода буџета 

ГО Звездара по годинама:  



Стратешки план развоја Градске општине Звездара 
 

Израдио:  105 

Taбела 43. Преглед извршења буџета по годинама51 

Година 2007. година 2008. година 2009. година 

Приходи/расходи изврш. инд. изврш. инд. изврш. инд. 

I   Пренета средства 

из претх. године  

 

59.911.679 

 

 

100.00 

 

143.102.064 

 

100.00 

 

201.222.164 

 

 

100.00 

 

Порез на приход од 

пољопривреде и 

шумарства 

 

1.092.588 

 

 

122.76 

 

 

2.952.374 

 

 

113.55 

 

 

18.801 

 

62.67 

Порез на земљиште - - - - 3.962.641 99.07 

Порез на наслеђе и 

поклон 
20.661.070 100.30 19.595.457 102.06 13,290,351 100.00 

Порез на имовину 29.450.976 120.21 58.123.614 103.79 166.286.954 108.36 

Локалне комуналне 

таксе 

 

64.546.972 

 

 

100.85 

 

 

98.158.538 

 

 

105.55 

 

 

112.770.803 

 

 

99.20 

 

Трансферна средства 

из буџета Града за 

класичну потрошњу 

 

133.965.187 

 

 

100.00 

 

 

163.047.417 

 

 

100.00 

 

 

134.728.381 

 

 

100.00 

 

Приходи од камата 1.075.253 97.75 7.167.160 99.96 22.134.505 101.00 

Општинске 

административне 

таксе 

 

1.385.464 

 

 

98.96 

 

 

1.259.125 

 

 

114.47 

 

 

1.134.680 

 

 

113.47 

 

Трансф. средства из 

буџета Града у корист 

нивоа општине 

 

16.676.994 

 

 

87.03 

 

- - 

 

3.550.000 

 

 

100.00 

 

Приходи органа 824 82.40 560 100.00 14.802 29.60 

Приход од мандатних 

казни и казни у 

управном поступку 

 

982.750 

 

 

98.28 

 

 

2.791.750 

 

 

93.06 

 

 

3.332.250 

 

 

130.68 

 

Мешовити и 

неодређени приходи 

 

7.519.418 

 

 

100.26 

 

 

2.098.914 

 

 

99.95 

 

 

2.012.308 

 

 

100.62 

 

Приходи од закупа 

пословног простора – 

са ПДВ-ом 

 

143.440.924 

 

 

108.92 

 

 

155.466.278 

 

 

100.41 

 

 

129.607.482 

 

 

95.58 

 

Самодопринос - - 

 

94.931 

 

 

94.93 

 

 

47.978 

 

 

53.31 

 

                                                 
51 Извор: Подаци добијени од општинске управе ГО Звездара 
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Taбела 44. Преглед извршења буџета по годинама (наставак 1.) 

Меморандумске 

ставке за рефундацију 

расхода 

 

9.777.705 

 

 

97.78 

 

 

16.462.447 

 

 

97.99 

 

 

12.513.133 

 

 

106.95 

 

Наменски трансфери 

од Републике у 

корист нивоа 

општина 

- - - 

 

- 

 

4.125.000 

 

157.14 

 

Текући добровољни 

трансфери од 

физичких и правних 

лица 

1.090.960 

 

100.00 

 

950.000 

 

100.00 

 

2.585.000 

 

100.00 

 

Трансферна средства 

из буџета Града за 

наменску потрошњу 

 

167.098.552 

 

 

101.65 

 

 

180.010.436 

 

 

95.93 

 

6.916.146 

 

195.63 

 

Донације од 

међународних 

организација 

 

1.033.231 

 

 

100.00 

 

 

107.847 

 

 

100.00 

 

- - 

Сопствени приходи 

индиректних 

корисника 

 

10.367.000 

 

 

90.72 

 

 

9.711.000 

 

 

94.35 

 

 

8.639.000 

 

 

80.54 

 

Примања од продаје 

покретне имовине 
901.250 100.00 483.000 100.00 1.205.000 100.00 

II  Укупни приходи 

и примања 
670.978.797 102.51 861.582.912 100.01 830.097.378 

 

101.29 

 

Расходи за запослене 189.787.791 99.85 230.771.679 99.86 254.478.915 99.31 

Коришћење роба и 

услуга 
107.365.398 91.86 102.150.472 83.86 

 

136.061.256 

 

97.74 

Отплата камата 30.910 88,31 67.874 56.56 951 47.55 

Донације и трансфери 44.822.204 81,08 27.564.979 33.18 90.121.591 93.38 

Права из социјалног 

осигурања       
5.738.813 98.13 6.358.183 99.92 7.431.143 93.89 

Остали расходи 26.846.389 99.43 38.673.033 124.41 34.994.377 94.56 

Резерва 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Основна средства 18.631.965 90.94 11.574.431 72.25 58.953.805 95.62 

III Укупни расходи 

из буџета 

 

393.223.470

  

94.38 417.160.651 80.31 582.042.038 

 

97.19 
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1.2.8.5.2. Пројекција буџета и план јавних набавки ГО Звездара 

Градска општина до сада није вршила пројекције буџета (пројектно буџетирање), али 

усвајањем Стратешког плана развоја, и редовним праћењем и ажурирањем пројектних 

идеја од стране Одељење за развој (Одсек за пројекте) могуће је буџет пројектовати 

према предвиђеним пројектним активностима у наредних неколико година. 

На основу Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник Републике Србије бр. 116/08) и 

Статута Градске општине Звездара, Веће градске општине доноси редовно План јавних 

набавки за наредну календарску годину.  

 

  1.2.8.6. Креирање интересних партнерстава 

1.2.8.6.1. Учешће грађана 

Непосредно учешће грађана Градске општине Звездара у остваривању локалне 

самоуправе дефинише Статут градске општине.  

Грађани са пребивалиштем на територији ГО Звездара, осим што имају право избора 

представника у општинској управи, могу да остварују и непосредно учешће путем: 

• грађанске иницијативе 

• збора грађана 

• референдума 

Грађанска иницијатива подразумева да грађани предлажу Скупштини градске 

општине доношење одређених аката, расписивање референдума или промену Статута, 

а потребно је најмање 5% потписа бирача општине (последње решење о бирачком 

списку). Општина је дужна да одржи расправу о предлогу  и да грађанима пружи 

стручну помоћ у дефинисању предлога, и у року од 60 дана грађанима да образложен 

одговор. 

Збор грађана сазива председник месне заједнице, најмање 15 дана пре одржавања 

збора, а дужан је да збор сазове на захтев најмање 10% бирача са пребивалиштем на 

подручју за које се збор сазива. О одржавању збора, сазивач је обавезан да обавести 

Управу градске општине, а по потреби и Градску управу. Већином гласова збор грађана 

усваја предлоге и захтеве и упућује их надлежним органима градске општине који су 

дужни да у року од 60 дана од дана одржавања збора грађана размотре захтеве и о 

њима донесу одговарајућу одлуку и о томе обавесте грађане. 

Референдум се расписује у случају Скупштинске иницијативе, или у случају да најмање 

10% бирача са пребивалиштем на територији градске општине поднесе предлог 

Скупштини градске општине за расписивањем референдума. Уколико је на 

референдум изашло најмање половина грађана и уколико је већина гласала за 

одређени предлог одлуке, Скупштина општине је у обавези да такву одлуку усвоји. 

Управа градске општине грађане обавештава путем бројних јавних гласила, штампаних, 

електронских, и других. Градска општина Звездара нема свој лист, али је у плану 

информатор. Најчешћи облик информисања грађана је путем званичног сајта ГО 

Звездара.  
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1.2.8.7 SWOT матрица – Институције 
Taбела 45. SWOT анализа Градске општине Звездара (општинске управе) 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• информатизација општинске 

управе (задовољавајућа 

информатичка опремљеност 

канцеларија у склопу општинске 

управе) 

• званична веб презентација 

општине (редовно ажурирана) 

• општински услужни центар        

(инфо центар) 

• добра координација са градом 

Београдом и републичким 

министарствима 

• добра локација и модеран објекат 

општинске управе са довољним 

бројем опремљених канцеларија 

• имплементирано програмско 

решење за управљање развојем 

општине које ће омогућити праћење 

и ажурирање реализације 

Стратешког плана развоја 

• јасно дефинисане процедуре 

• усвојен Правилник о оцењивању 

рада запослених 

• усвојен Кодекс понашања у оквиру 

Управе градске општине 

• квалитетна сарадња са 

заинтересованим странама 

(интерно – са запосленима, екстерно – 

са консултантима)  

• спроведена рационализација 

општинске управе 

• имплементиран ISO стандард 

квалитета 

• формирано Одељење за развој 

• редовне обуке запослених 

 

• лоша буџетска политика 

општинске управе (непостојање 

пројекција буџета) 

• слабо учешће јавности у 

дефинисању буџета 

• непостојање мера и програма за 

привлачење потенцијалних 

инвеститора 

• неадекватне базе података 

(запослени немају довољно 

информација из области за коју су 

задужени) 

• недовољна сарадња са другим 

општинама у заједничкој изради 

пројеката, размени искуства и др.  

• слаба мотивисаност за рад 

појединих општинских одељења и 

носилаца одговорности 
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ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

• усвојен Закон о регионалном 

развоју 

• дефинисан Нацрт Стратегије града 

Београда 

• започет процес придруживања ЕУ  

• могућност аплицирања код ЕУ и 

других фондова 

 

• нестабилна политичка ситуација 

• недовољне надлежности 

• ограничена буџетска средства 
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1.2.9. Просторно уређење 

1.2.9.1. Увод 
На територији Републике Србије проблематика просторног уређења, планирања, и 

изградње регулисана је Законом о планирању и изградњи (Сл. Гласник Републике 

Србије бр. 72/09). 

Према одредбама Закона о планирању и изградњи и Статуту града Београда, градске 

општине немају право доношења просторних 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 

структурној анализи просторног уређења Градске општине Звездара, коришћени су и 

подаци из усвојеног Регионалног просторног плана административног подручја 

Београда и Генералног урбанистичког плана града Београда. Коришћење ГУП-а града 

Београда 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 су: Стратегија одрживог развоја Републике Србије, 

Нацрт стратегије одрживог развоја града Београда, Стратегија развоја пољопривреде 

града Београда, Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у РС итд.  

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 

урбанистичким планом града Београда 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. Из тога произилази да сви плански документи морају бити усклађени 

са Просторним планом Републике Србије, а да сви урбанистички планови морају бити 

у складу са просторним плановима.  

1.2.9.2. Поступак реализације просторних и урбанистичких  

планова 
Према новом Закону о планирању и изградњи (Сл. Гласник Републике Србије бр. 

72/2009), основни документи просторног уређења су: 

I. Просторни планови: 

• Просторни план Републике Србије 

• Регионални просторни план 
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• 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 

2010. године и он представља основни плански документ просторног планирања са 

којим морају бити у складу сви остали плански документи на нивоу Републике. С 

обзиром на то да важност Просторног плана РС истиче 2010. године, очекује се 

доношење новог, најмање десетогодишњег Просторног плана РС. 

Регионални просторни план доноси се за поједине статистичке јединице НУТС 2 и 

НУТС 3, а доноси се због специфичност и потреба појединих регионалних целина. 

Основни услов за постојање регионалних планских докумената је усвојен Закон о 

регионалном развоју на заседању Скупштине Републике Србије у јулу 2009. године.  

Скупштина града Београда усвојила је Регионални просторни план 

административног подручја Београда на седници одржаној 25. маја 2004. године. 

Регионални просторни план АП Београда просторно обухвата 3.224 км² са 

прогнозираним бројем становника од око 1.650.000 за планску 2011. 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 три измене 2005, 2006 и 2007. године, а 

2005. године усвојен је Генерални план Младеновца до 2021. године.  

Осим ГУП-а, израђени су и планови генералне регулације за подручје ТЕ „Колубара 

б“ - прва фаза 2007. године, и дела насеља Карабурма, док је неколицина планова 

генералне регулације у изради.  

Када је реч о плановима детаљне регулације, њих се данас спроводи преко 400 у граду 

Београду (и још многи су у процедури израде или усвајања), и они се могу пронаћи под 

различитим именима - Детаљни урбанистички план, Регулациони план, План детаљне 

регулације (по старом Закону из 2003. године).  

Све наведене планове израдио је ЈУП „Урбанистички завод Београда“.  

Географски информациони систем (ГИС) 

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: 
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• 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.   

Што се Градске општине Звездара тиче, важећи планови су поред ГУП-а града Београда 

велик број  регулационих планова (важећих и оних који су у процедури), који су у 

ствари по новом Закону о планирању и изградњи планови детаљне регулације.    

1.2.9.3. 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 46. Удео намене површина по урбанистичким целинама52 

Намена површине 

у % 
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 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 површ. 0,0 0,1 0,2 3,7 

Неизграђене површ. 0,0 1,9 1,0 0,0 

Остале површине 8,7 3,2 5,4 12,8 

 

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 

                                                 
52 Генерални урбанистички план Београда до 2021. године  
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општине (од тога 80% су оранице и баште). Затим, око 4,1 % је шумско земљиште, а све 

остало представља грађевинску површину. 

Доношењем ГУП-а града Београда 2002. године 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, спортских објеката, привреде као и зелених 

површина.  

Генерални урбанистички план Београда до 2021. као доминантну функцију 

урбанистичке целине Звездаре наводи парк-шуму „Звездара“ са излетничким, 

спортско-рекреативним садржајима и специфичним научно-истраживачким 

комплексима, а као приоритет у планском периоду дефинише заштиту парк-шуме од 

даљег деградирања. 

 

 1.2.9.4. Прилагођавање и унапређење физичке 

инфраструктуре 

1.2.9.4.1. 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 
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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 ових територија није покривен Регулационим плановима, па из тог 

разлога до сада није изграђена и легализована инфраструктура. Након што 

Урбанистички завод Београда за целокупне територије наведених месних заједница 

изради регулационе планове, и они буду усвојени, Дирекција за грађевинско земљиште 

и изградњу Београда може почети да ради на изградњи потребне инфраструктуре, а 

тиме и водоводне мреже на наведеним територијама. 

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 

колективне 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. год.) избачене из 

употребе.    

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 излива53.  

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 

                                                 
53 Извор: www.bvk.rs 
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Када је реч о ГО Звездара, покривеност територије општине канализационом мрежом 

је око 40%, 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“.    

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“. 

Што се урбаних делова општине тиче, мрежа постоји, и то сепарациони систем 

канализације, али је веома стара, а повећана колективна градња 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. 

1.2.9.4.2. Енергетски систем 

Електроенергетска мрежа 

Град Београд (подручје ГУП-а) када је реч о снабдевању електричном енергијом је 

подељен на три подручја: 

• сремско подручје (лева обала Саве и десна обала Дунава до ушћа) 

• банатско подручје (лева обала Дунава)  

• шумадијско подручје (десна обала Саве и десна обала Дунава до ушћа)  

За послове који се тичу производње и дистрибуције електричне енергије надлежно је 

„ЕДБ“ д.о.о. (Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије 

„Електродистрибуција – Београд“  д.о.о. Београд) чији је оснивач ЈП „Електропривреда 

Србије“. 

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“.  

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, 
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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“54. 

Куповина топлотне енергије врши се од "Галенике", ЕИ, "Војне академије" и 

"Топчидера" и то из четири топлотна извора. 

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, 

трансформације електричне енергије (за „ЕДБ“), изградње и  одржавања топлотних и 

гасних постројења, дистрибуције природног гаса на подручју Младеновца, 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.  

Градска управа општине Звездара, с обзиром на ненадлежности у овој области, не 

располаже подацима о покривености општине електроенергетском и топлотном 

мрежом, проблемима или другим специфичностима територије. 

Неконвенционални извори енергије 

Национална стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године (Сл. 

Гласник Републике Србије бр. 44/05) наглашава као приоритет штедњу и рационално 

коришћење енергије, и дефинише правце развоја и искоришћења неконвенционалних 

извора енергије где посебно указује на значај енергије ветра, геотермалних извора, 

биомасе, мализ хидроелектрана и сунчеве 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.   

                                                 
54 Извор: www.beoelektrane.rs 



Стратешки план развоја Градске општине Звездара 
 

Израдио:  117 

Као пример треба навести ЈКП „Београдске електране" као прво предузеће у Србији 

које у процесу производње топлотне енергије користи биомасу (палете и брикете). 

1.2.9.4.3. 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), а покрива 16 општина у Војводини и 

26 општина у централној Србији. Укупан број потрошача прикључених на мрежу 

гасовода је 74.643, од чега у граду Београду 37.583 потрошача. Просечна старост 

наведеног гасоводног система је 10 година.55 

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. 

1.2.9.4.4. 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. Од маја 

1997. године предузеће је организовано као холдинг компанија коју осим матичног 

предузећа чине и зависна предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.  и 

Поштанска штедионица а.д.. Акцијски капитал ЈП ПТТ саобраћај „Србија“ налази се у 

овим зависним предузећима. Данас, поштанска мрежа ЈП ПТТ саобраћај „Србија“ 

представља најстарији саобраћајни инфраструктурни систем за пренос писаних и 

штампаних саопштења,  роба, новчаних пошиљки и услуга посредничког типа56.    

На територији Градске општине Звездара постоји неколико пошта57: 

• 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 (ГУП-а) чине: 

                                                 
55 Извор: www.srbijagas.com 
56 Извор: званични сајт ЈП ПТТ Србија www.posta.rs 
57 Извор: званични сајт ГО Звездара www.zvezdara.com 
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• 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...)  

Када је о телекомуникацијама реч, предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ 

а.д. пружа све врсте фиксних телекомуникационих услуга, фиксне сателитске услуге, 

услуге Интернета и бројне друге. 

Према званичној статистици у Републици Србији 2008. године било је укупно 3.084.872 

претплатника фиксне телефоније и 8.795.981 претплатника мобилне телефоније. 

У наредној табели приказаћемо број претплатника и број пошта у Републици Србији, 

граду Београду и ГО Звездара, према подацима за 2007. годину. 

 

Tабела 47. Поштанске активности и телекомуникације, 2007. година58 

Територија Број пошта 
Број претплатника 

фиксне телефоније 

Република Србија 1.516 2.842.334 

град Београд 199 783.466 

Градска општина Звездара  8 67.516 

У претходном периоду задатак на ком је „Телеком“ озбиљно радио јесте успостављање 

система потпуне дигитализације телекомуникационе мреже, укидање двојника,  и 

увођење нових сервиса и услуга (интернет и сл.). 

Што се тиче мобилне телефоније, на територији Републике Србије, па тиме и 

територији града Београда послују три оператера мобилне телефоније, један 

национални („Телеком Србије“) и два приватна оператера („Теленор“ и „Вип“). 

На територији града Београда постоји довољан број интернет провајдера и 

националних и праватних ('ПТТ Србија', 'Eunet', Sezampro', Neobee net', Veratnet, Beotel 

и др.), a најчешће је реч о dial-up конекцији и ADSL-у.  

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.      

Општинска управа ГО Звездара, с обзиром на своје ненадлежности, не располаже 

свежим подацима о покривености појединих насеља телекомуникационом мрежом, 

проблемима које поједина насеља имају и свим другим значајним подацима везаним за 

ову област. 

                                                 
58 Извор: Општине у Србији, 2008. год, Републички завод за статистику 



Стратешки план развоја Градске општине Звездара 
 

Израдио:  119 

Према анкети која је спроведена у месним заједницама ГО Звездара, дошло се  до 

одређених података о проблемима које МЗ имају у области пошта и телекомуникација. 

Становници МЗ „Липов лад“ посебно су нагласили проблем поште као нешто што им 

тренутно представља највећи проблем, као и становници МЗ „Звездара“ (проширење 

поште), док су становници МЗ „Славујев поток“ као највећи проблем навели лошу 

телекомуникациону мрежу.   

1.2.9.4.5. 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. 

Имплементацијом географског информационог система (ГИС) у саобраћај обезбеђен је 

кључни фактор за функционисање једног вишемилионског града. Секретаријат за 

саобраћај користи ГИС алате две водеће светске компаније, ЕSRI и АUТОDЕSK. 

  

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, међу којима је магистрала према Вршцу и Темишвару, за коју је 

планирано да у блиској будућности прерасте у аутопут. 

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) 
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• 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 

• израда пројектне документације за реализацију три моста преко Дунава 

(друмско-железнички мост код Винче, мост код Аде Хује и мост код Земуна) и 

завршетак моста преко Саве код Аде Циганлије 

• Реконструкција Панчевачког моста и Газеле, 

• 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 

 

Према Закону о јавним путевима (Сл. Гласник Републике Србије бр. 101/05), државним 

путевима на територији РС управља Јавно предузеће „Путеви Србије“ основано од 

стране Владе РС, а може истим управљати и привредно друштво, односно друго правно 

лице или предузетник, а услови овог управљања дефинисани су Законом о обављању 

делатности од општег интереса. Поменути Закон указује и на надлежност 

општинске/градске управе да прописује критеријуме и доноси акт о категоризацији 

општинских путева и улица, прописе који се односе на одржавање истих, али и да 

одређује правац односно промену правца државног пута који пролази кроз насеље уз 

претходно прибављену сагласност надлежног министарства. Град Београд је израдио 

Генерални урбанистички план до 2021. године којим је градску саобраћајну 

инфраструкутру дефинисао кроз три вида саобраћаја: друмски, железнички и водни. 

Према Статуту града Београда и 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 сеоских, пољских и других 

некатегорисаних путева”.  

Најзначајније саобраћајнице на територији ГО Звездара су Булевар краља Александра, 

излазак на аутопут Е-75, Устаничка улица и будући Унутрашњи магистрални 

полупрстен. Изградња УМТ планира се западном границом територије Звездара на 

потезу Северни булевар. 

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.  

Унутрашњи магистрални полупрстен, што се тиче територије Градске општине 

Звездара, води долином Мокролушког потока ка Шумицама где, прелазећи аутопут, 

сече Устаничку улицу и ту поново улази у тунел. Код раскрснице са улицом Господара 
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Вучића, УМП је поново на површини где његова траса прелази преко Јужног булевара. 

УМП се наставља трасом на позицији улице Грчића Миленка и поново улази у тунел 

испод улице Војислава Илића и Булевара краља Александра. Наставак трасе иде ка 

раскрсници са улицом Баје Секулића и поред Новог гробља долази до зоне 

Богословије. 

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 урбанистичког плана 

Београда до 2021. године. Саобраћајница је добрим делом већ изграђена, 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. 

 

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, 8 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 расвете 
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Међу специфичним проблемима који су карактеристични за поједине месне заједнице 

су: 

• 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. Република Србија 

може да се похвали задовољавајућом мрежом железничке инфраструктуре укупне 

дужине 3809 км, која је међутим потпуно девастирана вешедеценијском небригом и 

минималним улагањима.  

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. 

 

Водни саобраћај 

На нашем делу токова Саве и Дунава постоји око 16 лука, али најважнији су лучки 

центри у Новом Саду, Београду, Панчеву и Смедереву. 

Град Београд се налази на ушћу реке Саве у реку Дунав и самим тим се може рећи да се 

налази на изузетно повољном положају када је у питању водни саобраћај. Река Дунав је 

саставни део Паневропског коридора VII, природна саобраћајница која међусобно 

повезује 10 европских земаља, и интегрални део трансевропске пловне магистрале Рајна 

- Мајна – Дунав. 

Иако се већина слаже да су Сава и Дунав од изузетног привредног значаја за град и 

Републику Србију, потенцијал речног путничког и теретног саобраћаја је скоро 

потпуно неискоришћен. Захваљујући концентрацији мултимодалних, транспортних, 

складишних и претоварних капацитета, као и  изузетно повољној географско-

саобраћајној локацији, Лука Београд треба да постане највећи и најзначајнији 
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транспортно-дистрибутивни систем на ширем географском подручју, окосница и 

носилац развоја београдског робно-транспортног центра. 

 

Ваздушни саобраћај 

На територији града Београда постоји три аеродрома. Најважнији међу њима сигурно 

је међународни Аеродром “Никола Тесла” на Сурчину који је повезан са центром града 

аутопутем Е-70 Београд - Загреб (нешто мање од 20 километара). У 2007. години са 

аеродрома „Никола Тесла“ је превезено 2.512.890 путника и 7.926 тона робе.59  

Поред тога, Београд може да се похвали са још два аеродрома:  

• Војни аеродрум у Батајници (за који постоје планови да се претвори у аеродром 

за карго-саобраћај и “лоу кост” путнички саобраћај) 

• Спортски аеродром у Лисичијем потоку. 

 

Мултимодални саобраћај 

Коридори 7 и 10 представљају основну кичму развоја Србије, а Београд је њен 

епицентар, јер је реч о потенцијално моћном мултимодалном чвору где се укрштају 

путни, железнички, речни и ваздушни саобраћај, у складу са европским плановима 

развоја Паневропских коридора. 

Посматрајући Београд као будући велики робно-дистрибутивни мултимодални центар 

овог дела Европе, намеће се потреба изградње следећих неопходних саобраћајница: 

• обилазнице око Београда 

• спољне и унутрашње магистралне тангенте 

• карго-терминала на Аеродрому „Никола Тесла“ и железничке везе аеродрома 

са Београдом 

• нове луке на левој обали Дунава са железничким приступом 

• железничке станице „Центар“ у Прокопу 

• такође, неопходан је развој робних и робно-дистрибутивних центара у 

предвиђеним деловима Београда и њихово инфраструктурно опремање 

 

 

                                                 
59 Извор: www.beg.aero 
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1.2.9.5. SWOT матрица – Инфраструктура и просторно 

планирање 
 

Taбелa 48. SWOT анализа области инфраструктуре и просторног планирања 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• развијен систем “мап инфо” 

• усвојен Генерални урбанистички 

план града Београда до 2021. 

• постојање планске документације 

• добар географски положај градске 

општине 

• успостављен тренд повезивања 

институција 

• развијена свест о потребама за 

променама 

• мотивисаност кадрова за сталним 

усавршавањем 

• мотивисаност општинске управе и 

институција на нивоу општине 

• пројектовање Унутрашњег 

магистралног полупрстена (УМП) и 

Спољне магистралне тангенте 

(СМТ) 

 

• лоше стање саобраћајница 

• уска грла на саобраћајницама 

• висок ниво интензитета саобраћаја 

• лоше стање објеката 

инфраструктуре (водовод, 

канализација, телекомуникације) 

• недоступност услуга фиксне 

телефоније свим грађанима 

• неуједначен и недовољан развој 

делова општине 

• архитектонске баријере у простору 

• недовољан број запослених 

стручњака у институцијама 

• непостојање заједничке базе 

података - умреженост институција 

• недостатак планске документације 

за изградњу објеката 

• недовољна комуникација између 

сектора 

• огроман проблем „дивље“ градње 

• распрострањена корупција 

• непостојање канализационе мреже у 

руралним деловима општине 

• недовршен поступак гасификације 

општине 

• непостојање рециклажних 

дворишта 

• бројне „дивље“ депоније 

• непостојање пречистача пијаће 

воде на нивоу општине као и 

индустријских отпадних вода 

• застарео и неодржаван систем 

атмосферске канализације 

• делови општине без икакве 

инфраструктуре 

• нерешен проблем булевара (метро 

или трамвај) 

 

 



Стратешки план развоја Градске општине Звездара 
 

Израдио:  125 

• бесправна узурпација простора 

• нерешен проблем трафо - станице 

на Миријеву 

• нерешени имовинско-правни 

односи над земљиштем одређене 

намене 

• лоше стање пијачних простора 

• интернет и кабловска мрежа не 

постоје у свим деловима општине 

• мала заступљеност обновљивих 

извора енергије 

 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

• Град Београд 

• усвојена Стратегија одрживог 

развоја Републике Србије 

• започет процес придруживања ЕУ 

• близина Паневропских коридора 

VII и X 

• близина Аеродрома “Никола 

Тесла” 

• усвојен Закон о регионалном 

развоју 

• усвојен Закон о планирању и 

изградњи 

• завршетак пројекта обилазнице око 

Београда 

• усвојена Стратегија развоја 

железничког, друмског, водног, 

ваздушног и интермодалног 

транспорта у РС до 2015. 

 

• недовољне надлежности градске 

општине 

• висок степен незапослености 

• компликована бирократска 

процедура (дозволе, сагласности) 

• ограничен општински буџет 

• политичка нестабилност 

• неусвојена Стратегија развоја града 

Београда 

• неприлагођеност постојећих закона 

конкретној ситуацији на терену 
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2. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 
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2.1. ВЕЗЕ СА НАЦИОНАЛНОМ СТРАТЕГИЈОМ 

ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Чланови радне групе Градске општине Звездара, при изради Стратешког плана развоја 

своје општине, водили су се Националном стратегијом одрживог развоја Републике 

Србије и Нацртом стратегије развоја града Београда до 2012. године, па су израђени 

темељи Стратешког плана развоја Градске општине Звездара на споменутим 

документима вишег реда.  

Визија развоја Републике Србије настала је на темељу SWОТ анализе у којој су јасно 

видљиви потенцијали и предности које треба у потпуности искористити. SWОТ 

анализа приказала је и слабости на нивоу државе, које представљају изазов са којим ће 

се у наредном периоду суочавати. Циљеви који се желе остварити у наредном периоду 

имају једнаку важност и дефинисани су на такав начин да се успостави равнотежа 

између свих сектора. Кроз дефинисане циљеве настоје се слабости претворити у 

предности и развојне потенцијале. Национална стратегија одрживог развоја Републике 

Србије има пет главних стратешких развојних циљева: 

ЦИЉ 1: Чланство у Европској унији 

Реализација овог циља сама по себи није у надлежности локалних самоуправа, али је 

неопходно да се и на локалном нивоу уводе и примењују позитивне праксе из земаља 

чланица Европске уније и започне процес прилагођавања и стандардизације. Челници 

локалних самоуправа у наредном планском периоду морају велик део пажње и енергије 

уложити у послове који се тичу приближавања стандардима ЕУ.  

ЦИЉ 2: Развој конкурентне тржишне привреде и уравнотежен економски раст  

Овај циљ подразумева подстицање иновација, стварање бољих веза између науке, 

технологије и предузетништва, раст капацитета за истраживање и развој, укључујући 

нове информационе и комуникационе технологије и то кроз процесе: 

• унапређење услова за привлачење страних директних инвестиција 

• макро-економску стабилност и повећање извоза 

• развој малих и средњих предузећа 

• завршетак приватизације 

• обезбеђење сигурности снабдевања енергијом уз повећање ефикасности 

енергетских субјеката и енергетске ефикасности привреде 

• подстицање иновација и промовисање предузетништва 

• промовисање информатичког друштва 

 

 



Стратешки план развоја Градске општине Звездара 
 

Израдио:  128 

ЦИЉ 3: Развој и образовање људи, повећање запошљавања и социјална 

укљученост 

Трећи циљ подразумева стварање већег броја радних места, привлачење стручњака, 

унапређење квалитета и прилагодљивости радне снаге и већа улагања у људске ресурсе 

кроз: 

• спречавање одлива стручњака стварањем бољих радних услова 

• унапређење прилагодљивости радника и постизање веће флексибилности 

тржишта рада 

• улагање у знање и вештине људи кроз квалитетно, ефикасно и практично 

примењиво образовање и перманентно усавршавање припадника свих 

друштвених група на принципима једнаких могућности 

• социјалну укљученост и афирмативне мере за подстицај запошљавања младих, 

жена и припадника маргинализованих група 

• инвестирање у јавно здравље, посебно у примарну здравствену заштиту са 

акцентом на мере превенције 

ЦИЉ 4: Развој инфраструктуре и равномеран регионални развој  

Овим циљем ће се унапредити активности Републике Србије, осигурати адекватан ниво 

и квалитет услуга кроз: 

• проширење и унапређење саобраћајне инфраструктуре 

• развој комуналне инфраструктуре 

• смањење регионалних неравномерности и сиромаштва и подизање регионалне 

конкурентности 

• подстицање равномерног регионалног развоја 

• адекватно коришћење простора као критичног ресурса за регионални развој 

• одрживи развој енергетске инфраструктуре у складу са очекиваним динамичним 

привредним растом 

• рурални развој 

ЦИЉ 5: Заштита и унапређење животне средине и рационално коришћење 

природних ресурса 

Овај циљ подразумева очување и унапређење система животне средине, смањење 

загађења и притисака на животну средину, коришћење природних ресурса на такав 

начин да се обезбеди њихова расположивост за будуће генерације кроз: 

• успостављање система заштите и одрживог коришћења природних богатстава 

• јачање узајамног деловања и остварење значајних ефеката између заштите 

животне средине и економског раста, укључење политике животне средине у 

развојне политике других сектора 

• инвестирање у смањење загађења животне средине и развој чистијих технологија 
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• смањење високе енергетске интензивности привреде и ефикасније коришћење 

фосилних горива 

• подстицање коришћења обновљивих извора енергије 

• планирање одрживе производње и потрошње и смањење отпада по јединици 

производа 

• заштиту и очување биодиверзитета 

 

Следећи документ у хијерархији стратешких планова јесте Нацрт стратегије развоја 

града Београда. У том документу су дефинисани следећи стратешки приоритети: 

• заштита природе и животне средине 

• економски развој  

• развој саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре 

• развој техничке инфраструктуре 

• социјални развој 

• развој идентитета Града 

• институционални развој 

 

Стратешки план развоја у јавном сектору имплицира успостављање окружења које ће 

кроз кључне инфраструктурне пројекте омогућити и подстицати развој приватног 

сектора који остварује приходе и помаже раст динамичног и демократског цивилног 

друштва. Јавни сектор ће се и сам мењати при изградњи оваквог окружења. Доћи ће до 

институционалног јачања које ће омогућити јединици локалне самоуправе да у 

будућности ефективно и ефикасно управља развојем и временом унапређује СПР. 

Стратешки план развоја Градске општине Звездара знатно се ослања на одредбе из 

Националне стратегије одрживог развоја Републике Србије и Нацрта стратегије развоја 

града Београда. Једино се усклађеношћу планирања на вишим и нижим нивоима могу 

постићи синергијски ефекти који ће на крају произвести очекиване резултате и 

остварити квалитетан развој јединице локалне самоуправе.  

Стога су циљеви Градске општине Звездара следећи: 

• заштита животне средине и одрживо управљање природним добрима 

• стварање услова за економски развој и смањење сиромаштва 

• унапређење квалитета живота грађана 

• унапређење социјалне политике 

 

Ако говоримо о целокупном развоју једне регије, потребно је нагласити нужност  

координације свих одлука, без обзира на ком се нивоу доносе. У прошлости се често 

догађала некоординација између политичких и административних институција 

различитих нивоа одлучивања, што је и резултирало, благо речено, застојем у развоју. 

Да би се такве ситуације избегле, а подстакнуо развој, потребна је организованост и 

професионалност јавне управе без обзира на ниво одлучивања. Једино тако је могуће 
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остварити зацртане циљеве. Тиме би Стратешки план развоја постао заједничка веза 

политичког програма, буџетског плана као и просторних планова у јединственом 

развојном смислу. 
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2.2. УТВРЂИВАЊЕ ЦИЉЕВА 

Радионице које су одржане током 2009. године у Градској општини Звездара биле су 

посвећене управо проблемима и циљевима који су се из њих могли извести. Учесници, 

представници различитих интересних група у Градској општини Звездара расправљали 

су о снагама општине које треба појачати и искористити, слабостима које треба 

превладати, приликама које треба искористити и претњама које треба избећи. Следећи 

визију развоја Градске општине Звездара, на поменутим радионицама дефинисана су 

четири стратешка циља, са по два до три приоритета. Мере везане за сваки циљ 

приказане су у поглављу Стратегија развоја Градске општине Звездара, а детаљна 

анализа мера приказана је у Прилогу 2. 

 

 2.2.1.  Стратешки циљ 1 – Заштита животне 

средине и одрживо управљање природним 

добрима 
Визија: "Зелена оаза града Београда са сачуваном и унапређеном Звездарском и Баба 

Велкином шумом, заједница грађана свесних значаја чистије и здравије животне 

средине, општина где су сепарација и рециклажа отпада свакодневица, средина  

здравог ваздуха, чистих водотокова и смањене буке." 

Стратешким циљем 1 се настоји посветити посебна пажња подизању свести грађана о 

заштити животне средине и одрживом управљању природним добрима. Заштита 

животне средине се сматра озбиљним социјалним и економским проблемом којем се 

мора приступати холистички уколико се жели подићи ниво квалитета живота. 

Суштина 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. Стога је стратешки 

циљ 1 подељен на три приоритета која су узајамно повезана. 

Приоритет 1 - Заштита животне средине и подизање еколошке свести 

Општи тренд у свету, па и у Републици Србији јесте зашита животне средине. Тај тренд 

долази као последица недомаћинског односа према човековој околини кроз, сад већ 

дуги период појачане индустријализације. Спознајом о ограничености капацитета 

природе човек се довео у незавидну позицију да мора на уштрб природе ограничавати 

свој економски раст.  

У погледу заштите животне средине на подручју Градске општине Звездара, истиче се 

неколико позитивних елемената као што су: мотивисаност општинске управе за 

унапређење стања животне средине, започет процес формирања рециклажних острва у 

сарадњи са ЈКП "Градска чистоћа",  формирана Комисија за екологију и добробит 

животиња, формирано Одељење за комунално друштвене делатности, заштиту 

животне средине и координацију инвестиционих пројеката,  велики број активних 

невладиних организација у области заштите животне средине и др.  



Стратешки план развоја Градске општине Звездара 
 

Израдио:  132 

Важно је нагласити непостојање пројекта санирања „дивљих одлагалишта“ на подручју 

Градске општине Звездара, као и непостојање Плана управљања отпадом на локалном 

нивоу. Слабо развијен систем фекалне канализације у руралним деловима градске 

општине, ненадлежност градске општине у сектору управљања отпадом, недовољна 

едукација деце, омладине, институција, органа управе, константна девастација 

природних ресурса - само су неки од бројних проблема општинске управе у области 

заштите животне средине. 

Један од најважнијих елемената заштите животне средине представља едукација 

локалног становништва. Едукацијом локалног становништва, заштита животне средине 

била би много ефикаснија и јефтинија с обзиром на то да заштита животне средине на 

локалном нивоу почиње од сваког појединца и његове непосредне околине. Управо је та 

непосредна околина суштина заштите животне средине на локалном нивоу и сва 

настојања морају бити усмерена у том правцу. Политика заштите животне средине 

појављује се као одговор на локалне проблеме, али оставља могућност јединици 

локалне самоуправе, па тако и Градској општини Звездара, за проширивањем 

политике заштите животне средине изван својих надлежности, односно оставља 

могућност сарадње са другим локалним самоуправама. Та сарадња би требало да буде 

усмерена и према хоризонталној сарадњи, као што је већ споменуто, али и према 

вертикалној.  

Важан елемент политике заштите животне средине на националном нивоу је процес 

приступања Републике Србије Европској унији. Иако је ово у надлежности републике, 

закони и усвојени прописи легислативе ЕУ ипак ће се у одређеној мери одразити и на 

локалне прилике. Да би постала чланица ЕУ, земља кандидат мора предузети све како 

би испунила услове које јој поставља ЕУ ради прихватања правне регулативе која 

садржи више од три стотине различитих прописа који се односе на загађење ваздуха и 

воде, хемикалије, збрињавање отпада, биотехнологију, заштиту од радиоактивног 

зрачења и очување природних извора. Сматра се да је поглавље заштите животне 

средине једно од најсложенијих поглавља преговора. Финансирање пројеката заштите 

животне средине могуће је остварити повлачењем средстава из ЕУ фондова. 

Приоритет 2 – Промоција и значај обновљивих извора енергије и концепта 

енергетске ефикасности 

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. Тренутно се већина 

енергетских потреба човечанства намирује употребом врло штетних фосилних горива 

(један од главних узрочника појаве ефекта стаклене баште), а у будућности ће та горива 

уступати место чистијим изворима енергије у облику обновљивих извора енергије. 

Обновљиве изворе енергије можемо поделити у две главне категорије: традиционалне 

обновљиве изворе енергије (попут биомасе и великих хидроелектрана) и такозване 

"нове обновљиве изворе енергије" (попут енергије Сунца, енергије ветра, геотермалне 

енергије итд.). 

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 
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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. О практичној примени је неумесно и говорити. 

Чланови Радне групе за заштиту животне средине су препознали тај проблем и као 

резултат њиховог рада дефинисани су бројни пројекти у овим областима, са циљем 

едукације грађана и привредника о важности ова два концепта и припреми терена за 

њихову реализацију у пракси. 

Приоритет 3 – Подстицање примарне селекције отпада и развој рециклажне 

делатности 

Утврђивање количина и састава отпада који се продукује у одређеној области 

сакупљања од посебне је важности за доношење стратешких одлука о његовом 

коначном збрињавању на еколошки прихватљив начин и на принципима одрживог 

развоја. 

Следећи логичан корак јесте израда програма и подстицаја за примарну селекцију 

отпада и на крају, као последњи чинилац у том ланцу, развој свести о значају 

рециклаже и конкретни подстицаји рециклажној делатности. Крилатица  „отпад је 

сировина на погрешном месту“ треба да буде почетна и завршна мисао када се 

приступа проблемима комуналног отпада. 

Градска општина Звездара, као урбана градска средина са изузетно великим бројем 

становника и великом густином насељености, може да се избори са нагомиланим 

проблемима комуналног отпада само стратешким приступом и планским и 

системским радом. Бројни су проблеми на терену, пре свих ниска свест грађана о 

сепарацији отпада и рециклажи, али и о заштити животне средине уопште, затим 

питања надлежности градске општине у овој области, бројне дивље депоније итд. 

Позитивне стране су свест и мотивисаност општинских структура за решавање 

проблема, препознати основни правци будућих акција, али и постојање неколицине 

предузећа која се баве рециклажом, као и систем рециклаже отпада који претвара 

отпад у секундарне сировине и започет процес формирања рециклажних острва у 

сарадњи са ЈКП "Градска чистоћа". 

 2.2.2  Стратешки циљ 2 – Стварање услова за 

економски развој и смањење сиромаштва 

Визија: "Општина успешних привредника и предузетника, оријентисана на развој мале 

привреде и услужних делатности, развијене привредне инфраструктуре са 

прихватљивим бројем незапослених." 

Привредни развој у Градској општини Звездара зацртан је као други међу једнакима од 

четири стратешка циља у Стратегији развоја. Како циљ не би био само декларативан, 

намеће се нужност стварања свих потребних предуслова неопходних за нормално 
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функционисање привреде у Градској општини Звездара. Стратешки циљ 2 подељен је 

на четири приоритетна циља, и то: 

Приоритет 4 - Обезбеђивање предуслова за развој малих и средњих предузећа – 

смањење незапослености 

Једну од окосница развоја Градске општине Звездара би требало да представља 

предузетништво. Развој предузетништва, осим кроз изградњу предузетничких зона, 

подстицаће се и другим мерама политике економског развоја на локалном нивоу. 

Почетна улагања у развој предузетништва ће бити максимално растерећена локалних 

пореза и комуналних давања, а све са циљем већег запошљавања и бољег коришћења 

локалних сировинских, људских и технолошких капацитета. Мерама финансијске 

подршке ће се помоћи кредитирање пројеката уз субвенцију камата. Најважнији 

циљеви у реализацији стратегије економског развоја су: промена привредне структуре у 

корист малих и средњих предузећа, кооперација на заједничким пројектима, ширење 

тржишта, раст запослености и улагања, виши степен коришћења локалних ресурса. За 

реализацију заједничких пројеката и међусобно повезивање предузетника, општина ће 

подржати оснивање кластера или других облика интересног повезивања предузетника. 

Привредна инфраструктура је основна претпоставка привлачења потенцијалних 

инвеститора, запошљавања, привредног и технолошког напретка једне друштвене 

заједнице. Ту се пре свега мисли на квалитетне и оптималне саобраћајнице, енергетску 

инфраструктуру, одговарајућу водоводну и канализациону инфраструктуру и 

телекомуникације. Она је темељ за квалитетно функционисање општине према 

привредним, еколошким и социјалним критеријумима и неизоставни је део сваке 

стратегије развоја. Озбиљни проблеми се препознају у недостатку објеката за 

пречишћавање отпадних идустријских вода. Треба тежити модернизацији постојећих 

индустријских зона, али и изградњи нових.  

Саобраћајни положај Градске општине Звездара је један од важних предуслова за 

развој привреде. Постојање и изградња нових предузетничких зона, флексибилност 

општинске управе према инвеститорима и системски приступ страним инвеститорима, 

ће омогућити развој предузетништва. Предузетничке зоне би требало да постану 

најважније полуге за остварење стратегије привредног развоја Градске општине 

Звездара у наредним годинама. Захваљујући погодностима које произлазе из њихове 

макро и микро локације, близине друмских, речних и железничких коридора, очекује 

се да ће се у њима реализовати велики пројекти инвеститора који долазе из других 

делова земље и иностранства. Адекватна промоција привредних потенцијала не сме 

бити ограничена само на локална подручја. Наведени предуслови ће утицати на раст 

индустријске производње.  

Приоритет 5 – Унапређење туристичке понуде и изградња смештајних 

капацитета 

Туризам у Градској општини Звездара је дефинисан као потпуно неискоришћен у 

садашњем тренутку, а у будућности као један од основних мотора развоја локалне 

заједнице. Мисли се, пре свега, на развој манифестационог и културног туризма и свих 

пратећих садржаја. Сам град Београд, као центар региона је и велики туристички 

центар са највећим бројем посетилаца и остварених ноћења, па се и та чињеница мора 
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узети у обзир приликом планирања развоја ове области на територији градске 

општине. 

Основни проблеми су у непостојању туристичке организације, плана промоције, 

непостојању квалитетних кадрова, недостатку смештајних капацитета (како 

категорисаног приватног смештаја, тако и хотелског), неискоришћеност доброг 

географског положаја и близине европских коридора. 

Приоритет 6 – Развој пољопривреде 

Када се говори о развоју пољопривреде, мисли се на унапређење пољопривредне 

производње, производњу најпрофитабилнијих пољопривредних производа на 

еколошки прихватљиве начине, као и на развој прехрамбено-прерађивачке индустрије 

као логичног наставка развијене пољопривредне производње. Скоро половина 

територије Градске општине Звездара је одређена рурална односно аграрна средина, са 

изузетно повољним саставом плодног земљишта, дугом традицијом пољопривреде и 

огромним тржиштем Београда које обезбеђује брз и релативно сигуран пласман 

пољопривредних производа. Иако је пољопривреда једна од примарних делатности 

која запошљава много становника тог руралног дела Градске општине Звездара, постоји 

још много простора за унапређење аграрне делатности. То се пре свега односи на 

едукацију пољопривредника, удруживање у модерне задруге (кластере) и заједнички 

наступ на тржишту, модернизацију пољопривредне механизације, увођење еколошких 

стандарда у пољопривредну производњу и на крају развој прерађивачке индустрије 

чија би базна сировина били управо ти аграрни производи. 

 2.2.3.  Стратешки циљ 3 – Унапређење 

квалитета живота грађана 
Визија: "Општина једнаких могућности за све грађане, која се истиче у погледу 

квалитета живљења и безбедности становника, поштовања људских права, 

партиципације грађана у доношењу одлука, неговања традиције и културног 

идентитета, богата спортским и културним манифестацијама, општина здравих и 

активних грађана." 

Стратешким циљем 3 настоји се унапредити квалитет живота локалног становништва и 

створити услови за развој цивилног друштва. 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, рекреације, 

здравствених и социјалних програма, као и других активности које побољшавају живот 

одређене средине. Како је радом радних група и SWОТ анализом дефинисано много 

проблема у области социјалне политике и социјалних програма, сва питања везана за 

ову област су дефинисана у посебном стратешком циљу број 4 – Унапређење социјалне 

политике. Што се тиче стратешког циља број 3, он је подељен у три приоритета. 

 

Приориет 7 – Унапређење образовања, спорта и друштвене бриге о деци и 

омладини 
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Образовање становништва је процес који се не догађа спонтано. У њега је потребно 

улагати, а при томе резултате не очекивати одмах. Резултати ће се појављивати тек 

након одређеног временског периода. Образовање се односи на предшколско, основно, 

средње и високо школство. У Градској општини Звездара постоји добро организован 

систем предшколског и основног, средњег, вишег и високог образовања. Иако су 

надлежности градске општине у области образовања ограничене, школски систем је 

технички добро оспособљен, док постоји проблем усклађивања постојећих 

средњошколских образовних профила са реалним потребама тржишта рада.  Осим 

нових пројеката потребно је осигурати квалитетну логистичку подршку у виду набавке 

нове опреме и школског намештаја. Обнова и проширење застарелих објеката, такође 

повећава квалитет целокупног образовног система у надлежности општине. Повећање 

капацитета школских зграда омогућило би извођење наставе у једној смени што би 

знатно олакшало рад наставном особљу. Реализацијом овог приоритетног циља, 

неусклађеност привредне са образовном структуром би била у значајној мери 

ублажена. 

Спорт је значајан за рекреацију, здравији живот и одмор становништва. У Градској 

општини Звездара постоји квалитетан спортски потенцијал. Такође, на подручју 

општине постоји квалитетна спортска инфраструктура (СЦ "Олимп" и бројни други 

спортски објекти и терени), што резултира повећаним бројем спортских клубова. Као и 

на целокупном подручју државе јавља се недостатак финансијских средстава. 

Квалитетна спортска инфраструктура омогућава организацију великих локалних, 

покрајинских, националних и регионалних такмичења.  

Приоритет 8 – Развој културе 

Градска општина Звездара може са поносом да истакне своје богато културно наслеђе, 

бројне установе културе („Звездара Театар“, „Пан театар“, УК „Вук Караџић", 

Библиотека града Београда итд.), мноштво културних манифестација, КУД-ова, 

споменика, итд. И поред тога постоје одређени проблеми у овој области. Пре свега, 

финансирање културних институција, одржавања објеката културе, надлежности 

градске општине, неискоришћен туристички потенцијал богате културне баштине, 

мали број музеја, галерија, књижара и биоскопа итд. Управо су пројекти дефинисани у 

овој области усмерени на превазилажење препознатих проблема. 

Приоритет 9 – Инфраструктурно опремање свих насеља на територији ГО 

Звездара 

Јавна инфраструктура је темељ функционисања урбаног насеља. У њу се убрајају путеви, 

јавне површине, улична расвета, водовод и канализација, телекомуникације, енергетска 

и друга инфраструктура која служи свим грађанима и предузетницима општине који 

се истом свакодневно служе. Она је темељ за квалитетно функционисање општине 

према привредним, еколошким и социјалним критеријумима и неизоставни је део 

сваке стратегије развоја. 

На територији Градске општине Звездара је лоцирано много инфраструктуралних 

проблема, од преоптерећености саобраћајница и недостатка паркинг простора у 

урбаним деловима општине, до непостојања основних објеката инфраструктуре 

(канализација, водовод, гасификација, телекомуникација итд.) у руралним деловима 
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општине. Основни предуслов за унапређење ситуације у овој области јесте израда 

планова генералне и детаљне регулације посебних подручја. Управо је то разлог што је 

највећи број пројеката у овој области посвећен изради планских докумената. 

 2.2.4. Стратешки циљ 4 – Унапређење социјалне     

политике 
Визија: "Социјално одговорна општина, посвећена свим својим грађанима, усмерена на 

решавање проблема најугроженијих група, општина у којој сви имају право и 

могућност на достојанствен живот." 

Стратешким циљем 4 се настоји посветити посебна пажња најугроженијим грађанима 

Градске општине Звездара. Бројни проблеми у овој области су дефинисани током рада 

Радне групе за друштвене делатности и као резултат свега тога одређено је да област 

унапређења социјалне политике буде посебан стратешки циљ. Стога је стратешки циљ 

4 подељен на два приоритета који су узајамно повезани. 

Приоритет 10 – Обезбеђивање услова за социјалну укљученост свих 

маргинализованих и осетљивих друштвених група и развој 

социјалних кооператива 

Окосницу система социјалне заштите у Градској општини Звездара представља Центар 

за социјални рад као субјекат који мотивише остале да се активно укључе у решавање 

актуелних проблема из области социјалне заштите са циљем побољшања квалитета 

живота појединаца и породице. Иако се истичу позитивни елементи већ сада постоје 

назнаке потребе за побољшањем и унапређењем система социјалне заштите. 

Социјална заштита је у начелу у надлежности институција, али са развојем цивилног 

друштва постоји могућност развоја ванинституционалних програма социјалне заштите. 

Стварање цивилног друштва је свестан, колективан и организован подухват за 

постизање промена друштвеног реда неинституционалним средствима. Развојем 

цивилног друштва омогућава се растерећење институција како у финансијском тако и у 

кадровском и инфраструктурном смислу. Међутим, растерећење институција не значи 

занемаривање социјалне заштите, па се она мора успоставити и одржавати на подручју 

Градске општине Звездара у једном или другом облику. Најпожељније решење је 

комбинација два начина који ће бити компатибилни. Тек тада се може говорити о 

развијеним социјалним програмима. 

Приоритет 11 – Развијање програма и сервиса социјалне подршке у друштвеној 

заједници 

Овим приоритетом жели да се заокружи неколицина пројеката који за основну сврху 

имају подстицање развоја програма и сервиса помоћи најугроженијим социјалним 

групама. Превасходно се мисли на разне видове практичне помоћи особама са 

посебним потребама, особама са инвалидитетом, пензионерима итд. Градска општина 

Звездара као урбана средина са великим бројем становника има и велике обавезе према 

најугроженијима како у смислу олакшавања свакодневног живота, тако и њиховог права 

на равноправан и достојанствен положај у друштву.  
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2.3. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЗВЕЗДАРА 
 

Дијаграм 1. Визија и циљеви развоја Градске општине Звездара 
 

 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Визија развоја градске општине Звездара до 2015. 

године: 

Градска општина која се истиче у погледу квалитета 

живљења наших грађана, развоја привреде и 

запошљавања, безбедности грађана, обезбеђења 

потребне инфраструктуре и квалитета животне 

средине. 
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Дијаграм 2. Циљеви и приоритети развоја Градске општине Звездара 

 
        

        

 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

        

        

Дијаграм 3. Циљеви и приоритети развоја Градске општине Звездара 
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Дијаграм 4. Циљеви и приоритети развоја Градске општине Звездара 

 

        

        

 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 
Дијаграм 5. Циљеви и приоритети развоја Градске општине Звездара 
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2.4. РАЗВОЈНЕ МЕРЕ И ПРОЈЕКТИ 

2.4.1. Развојне смернице 
Да би се остварио привредни развој Градске општине Звездара, потребно је ускладити 

неколико битних елемената. Од тих елемената најважнији су финансијски, људски, 

просторни ресурси и ресурс времена, односно потребно је ускладити: 

• сва доступна финансијска средства из расположивих извора 

• постојећу структуру људских потенцијала са нагласком на привлачење и 

повратак образованог кадра 

• простор у сврху остварења зацртаних циљева развоја 

• ограничени ресурс времена односно његово искоришћење 

Синергијско дејство ових елемената произвешће далеко веће ефекте од збира ефеката 

појединачног дејства сваког елемента. Такав развој Градске општине Звездара 

омогућиће минималне утрошке свих врста ресурса, а оптималну алокацију и 

ефикасност истих. 

Градска општина Звездара својим избором визија и циљева јасно наглашава стратегију 

која ће бити базирана на темељима одрживог развоја. Одрживи развој не представља 

нешто ново на овим подручјима, већ представља реалност у којој је теорија пронашла 

своје практично уточиште. Синтагма одрживи развој није само утопијска идеја, него 

начело којег се треба придржавати како би се очувала сва природна богатства и 

животна средина у склопу целокупног животног простора. Развој привреде мора бити 

усклађен са заштитом животне средине. Та заштита не сме бити усамљени циљ, већ се 

мора темељити на нераскидивој вези са економским и социјалним развојем. То значи да 

одрживи развој осигурава: 

• социјалне захтеве 

• економске захтеве 

• еколошке захтеве 

Синтагма одрживи развој све се чешће може срести како у стручним круговима тако и у 

свакодневном животу. Одрживи развој је сложен појам који садржи компоненту 

заштите околине, социјалну компоненту као и економску компоненту. Да би се такав 

план реализовао потребно је имати визију и јасно дефинисане циљеве. Градска 

општина Звездара је своју визију и циљеве у потпуности ускладила са наведеним 

начелима. 

У сврху остварења визије и задатих циљева, Градска општина Звездара ће следити 

следеће смернице: 

• инфраструктура ће се изградити у сарадњи са осталим надлежним градским и 

републичким институцијама 

• усмериће велике напоре у заштиту и очување животне средине кроз пројекте 

изградње и санације одлагалишта отпада, изградњу комплетног канализационог 
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и водоводног система, као и организацију едукације становништва и подстицање 

развоја грађанских удружења за заштиту животне средине 

• настојаће да очување културне баштине организује кроз разне установе, 

удружења као и културне манифестације ради преноса традиције и очувања 

културног идентитета 

• културно-историјска баштина ће се повезивати са туризмом у циљу стварања 

квалитетније туристичке понуде 

• пољопривреда ће се подстицати мерама ефикаснијег коришћења обрадивих 

површина и уз стручну помоћ едукацијом и саветовањем пољопривредника 

кроз разне подстицајне мере у области пољопривреде  

• радиће и даље на унапређењу свих услова за развој туризма под условом 

очувања традиције и културне баштине, чувајући и унапређујући животну 

средину 

• средства која ће недостајати за завршетак инфраструктуре обезбеђиваће  се кроз 

помоћи министарстава и донаторских фондова. У том циљу наставиће се 

правовремено припремање пројеката и пројектне документације како би били 

спремни за апликацију средстава 

• настојаће да се максимално искористе средства из фондова ЕУ у сврху жељеног 

развоја привреде и туризма као и подизања животног стандарда становника, и у 

ту сврху правовремено ће се припремати пројекти и развијати нове пројектне 

идеје 

• истрајаће у настојању побољшања услова живота и рада у општини подизањем 

нивоа здравствене и социјалне заштите и стварајући услове школовања деце и 

одраслих 

• комуницираће са потенцијалним инвеститорима и усмеравати их у правцима 

планираног развоја општине 

• активнији рад на реализацији пројеката у предузетничким зонама 

• активнији рад на развоју пољопривреде и прерађивачке индустрије 

• развијаће туристичке капацитете у смислу развоја традиционалних, али и 

алтернативних облика туризма 

• радиће на очувању и унапређењу животне средине 

• запошљаваће домаће кадрове 

• даваће се значајнији допринос културном и друштвеном развоју општине 

• спровешће се активна маркетиншка кампања привлачења како домаћих тако и 

страних инвеститора 

• општинска управа ће уложити значајне напоре у креирање начина 

комуникације са својим грађанима и предузетницима. 

Овако одређена развојна политика реализоваће се мерама које треба предузети до 2015. 

године.  
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2.5. ОДРЕДБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 

Дијаграм 6. Структура одговорности 
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Структура одговорна за израду и реализацију Стратешког плана развоја почиње од 

председника општине у планском и оперативном делу. 

Програм се израђивао уз учешће локалних стручњака из свих области деловања једне 

локалне заједнице окупљене у Радне групе и Форум партнера  и уз методолошку помоћ 

консултантске куће. 

За реализацију Мера предвиђених у програму потребно је оформити јединицу за 

управљање пројектима, што ће у случају ГО Звездара представљати Комисија за 

имплементацију стратегије. Јединица може бити састављена од стручног кадра унутар 

саме општинске управе и спољних сарадника, у зависности од комплексности самог 

пројекта. 

Комисија за имплементацију стратегије ГО Звездара имаће за циљ постављање 

пројектног задатка и акционог плана за сваки појединачни пројекат, постављање 

предуслова код предуговарања пројеката, праћење и надзор тока реализације пројекта, 

и праћење рока и буџета пројекта. 
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2.6. ПОСТУПАК ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ И 

РЕЗУЛТАТА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА 

Управљање пројектом примењује одређене поступке за покретање, планирање, 

управљање, имплементацију и финализацију појединог пројекта покренутог ради 

постизања одређених циљева. Управљање пројектом укључује три елемента: 

• управљање задацима 

• управљање ресурсима 

• управљање временом 

Структуре и средства управљања пројектима су врло различита. Њихов избор зависи 

од подручја, врсте, величине и комплексности пројекта. Из тога произилази да 

структура управљања пројектима може одговарати једноставној листи задатака, али и 

комплексној организацији институције чија је сврха извођење пројекта уз подршку 

пројектног програма. Подручје управљања пројектима, иако се развило из техничких 

дисциплина, с временом је под утицајем других подручја све више постајало 

мултидисциплинарно. Управљање пројектима ће омогућити  усклађивање: 

организације, процеса, циљева, времена, новца, простора и људи. У основи, што више 

знамо о пројекту, можемо боље управљати истим. Из тог разлога су дефинисане 

следеће категорије: 

• Одговорност за управљање 

Општа одговорност реализације овог програма припада управи Градске општине 

Звездара и председнику Градске општине Звездара. 

1. Поступци управљања 

Институционалне структуре за управљање и реализацију програма су Градска општина 

Звездара, за управљање и реализацију појединих пројеката унутар програма – Комисија 

за имплементацију стратегије, општинска управа, спортски клубови, школе, домови 

здравља, удружења грађана и све остале институције које ће именовати Градска 

општина Звездара по појединим пројектима. 

2. Праћење и оцењивање 

Овај програм је подложан праћењу и оцењивању од стране Општинске управе, Радне 

групе која је формирана у процесу стварања плана и Форума партнера. Попис чланова 

Радне групе и Форума партнера се налази у Поглављу 1, тачка 1.1.6. овог документа и 

састоји се од представника локалних институција и организација. Радна група ће се 

састајати сваких шест месеци са циљем евалуације и мониторинга програма. Први 

састанак ће бити одржан шест месеци од дана усвајања овог плана од стране 

Скупштине општине Звездара. Резултати и закључци састанака биће презентовани 

Форуму партнера у циљу усаглашавања. Имплементација Стратешког плана развоја у 

програмско решење е-општина, омогућиће  свакодневно праћење, упоређивање и 

унапређивање развојних пројеката у складу са променама ситуације у микро и макро 

окружењу Градске општине Звездара.  
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На првом састанку Градска општина Звездара ће предложити радној групи 

формирање мањих тимова по струковној припадности (здравство, школство, 

привреда…) који би осмишљавали и дефинисали начине унапређења појединих 

пројеката и тако, својом стручношћу, допринели развоју градске општине. 

Општинска управа Звездаре ће, овде предвиђеном динамиком, осигурати простор и 

обавестити чланове Радне групе најмање 15 дана раније, о одржавању састанка. 

Представници општинске управе ће презентовати радној групи резултате постигнуте у 

протеклом периоду, а тимови радне групе ће изнети своје предлоге унапређења 

Стратегије. Радна група ће оценити реализацију плана и уз надзор стручне особе 

саставити записник. Записници су јавни документи једнако као и сам Програм. 

Закључци, примедбе и оцене Радне групе ће служити за допуњавање и прилагођавање 

овог програма, као и за надзор спровођења програма. 

• Организација и гарантовање тока информација и размене информација 

Градска општина Звездара гарантује размену информација о спровођењу овог плана и 

то према Радној групи путем договорених састанака, а према јавности путем медија, веб 

страница и појединачних састанака. Општина ће путем веб-странице објавити 

комплетан документ Стратешког плана развоја, али ће објављивати и записнике са 

састанака радне групе периодично по настајању. Захваљујући програмском решењу е-

општина свакодневно ће се ажурирати, прилагођавати и унапређивати развојни 

пројекти са циљем што квалитетније реализације постављених циљева. 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. 
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3. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН 
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3.1. УВОД 
 

3.1.1.  Шта је Локални акциони план развоја? 
Локални акциони план развоја је документ који се надовезује на већ израђену 

Стратегију развоја Градске општине Звездара.  

Локални акциони план развоја садржи уводни део, објашњења појмова, везу са 

кровним стратешким документима, везу са Стратегијом развоја: циљевима и 

приоритетима, мере развоја и одредбе реализације. 

Локални акциони план развоја наводи пројекте и мере које су потребне за остварење 

циљева и стратегије Градске општине Звездара и на једном месту елаборира предуслове 

њиховог спровођења, бенефите за циљне групе, временске периоде и очекиване 

трошкове и на крају начине евалуације и мониторинга њихових резултата. 

Документ је произишао из састанака радних група и низа дискусија које су током 2009. 

године одржане у Градској општини Звездара.  

 

3.1.2 . Шта су Развојне мере? 
Развојне мере су системски и методолошки обрађене пројектне идеје Градске општине 

Звездара и садрже одговоре на питања ком циљу и приоритету припадају, опис 

пројектне идеје, који су предуслови реализације, ко су одговорне институције за 

реализацију, ко су крајњи корисници, који је временски период реализације, колики су 

очекивани трошкови,  који су очекивани извори финансирања, које су коначне 

бенефиције и на који начин ће се пратити и надзирати реализација. Развојне мере 

саставни су део локалног акционог плана развоја. 

 

3.1.3.  Повезивање Развојних мера са планирањем 

локалног буџета 
У тренутку када се развојне мере израде и када их усвоји општинско Веће њихова 

реализација треба да започне што је пре могуће како би се избегао временски јаз 

између разраде програма и реализације, а тиме и расцеп две стране исте медаље.  

Стога реализација програма захтева строго везивање планирања пројекта са 

годишњим или вишегодишњим буџетским планирањем у локалној заједници. 

Буџет локалних заједница мора бити заснован на оперативном плану који 

произилази из Локалног акционог плана развоја. Како би се средњорочни оперативни 

план, који покрива период од неколико година реализовао, план активности треба 

поделити на годишње планове активности, који садрже пројекте или специфичне 

кораке пројеката у следећој години. 
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Израда буџета за следећу фискалну годину мора бити директно повезана са израдом 

годишњих планова активности. Повезаност између развојних мера и буџета је кључан 

предуслов успешног започињања и управљања одрживим развојем. 

 

3.1.4.  Веза са Стратешким планом развоја Градске 

општине Звездара 
Чланови радне групе Градске општине Звездара су се при изради Локалног акционог 

плана развоја своје општине водили Стратешким планом развоја Градске општине 

Звездара, што значи да су темељи овог документа израђени на темељима документа 

вишег реда. Визија развоја Градске општине Звездара настала је на основу SWОТ 

анализе у којој су јасно видљиве снаге и шансе општине које треба у потпуности 

искористити. SWОТ анализа приказала је и слабости општине, које представљају изазов 

са којим ће се у наредном периоду суочити.  

Градска општина Звездара усвојила је Визију општине: 

„Градска општина која се истиче у погледу квалитета живљења наших грађана, развоја 

привреде и запошљавања, безбедности грађана, обезбеђења потребне инфраструктуре 

и квалитета животне средине.“  

Циљеви који се желе у наредном периоду остварити имају једнаку важност и 

дефинисани су тако да се успостави равнотежа између свих сектора. Кроз дефинисане 

циљеве настоје се преточити слабости у снаге и шансе. Стратешки план развоја Градске 

општине Звездара има четири стратешка циља (области планирања): 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: Заштита животне средине и одрживо управљање 

природним добрима 

Градска општина Звездара у предстојећем планском периоду планира посветити 

озбиљнију пажњу подизању свести својих грађана о заштити животне средине и 

одрживом управљању природним добрима. Заштитa животне средине се сматра 

озбиљним социјалним и економским проблемом којем се мора приступати холистички 

уколико се жели постићи адекватан ниво квалитета живота. Очување природне 

баштине намеће се као потреба очувања идентитета средине и стварања услова за 

квалитетнији живот свих грађана. Градску општину Звездара карактерише неколико 

значајних природних добара, међу којима ће посебна пажња бити посвећена 

Звездарској шуми.  

Стратешки циљ 1 подељен је на три приоритета: 

Приоритет 1: Заштита животне средине и подизање еколошке свести 

Приоритет 2: Промоција и значај обновљивих извора енергије и концепта 

енергетске ефикасности   

Приоритет 3: Подстицање примарне селекције отпада и развој рециклажне 

делатности   
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: Стварање услова за економски развој и смањење 

сиромаштва  

Као други стратешки циљ на територији општине Звездара, дефинисан је економски 

развој и смањење сиромаштва. Како циљ не би био само декларативан, намеће се 

нужност стварања свих предуслова неопходних за нормално функционисање привреде 

у Градској општини Звездара. 

Стратешки циљ 2 подељен је на три приоритета: 

Приоритет 4: Обезбеђивање предуслова за развој МСП-а – смањење 

незапослености 

Приоритет 5: Унапређење туристичке понуде и изградња смештајних 

капацитета 

Приоритет 6: Развој пољопривреде 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3: Унапређење квалитета живота грађана 

Стратешким циљем 3 настоји се унапредити квалитет живота локалног становништва и 

створити услове за развој цивилног друштва. 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 (формалног и 

неформалног), спорта и рекреације, социјалних и здравствених програма, културног 

живота грађана као и изградње неопходне инфраструктуре за реализацију горе 

наведених развојних програма. Квалитет живота грађана је циљ локалне власти као и 

свих развојних мера и пројектних идеја дефинисаних стратегијом развоја.  

Стратешки циљ 3 састоји се од три приоритета: 

Приоритет 7: Унапређење образовања, спорта и друштвене бриге о деци и 

омладини 

Приоритет 8: Развој културе 

Приоритет 9: Инфраструктурно опремање свих насеља на територији ГО 

Звездара  

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4: Унапређење социјалне политике 

Социјалном политиком овe Стратегије биће обухваћене све маргинализоване и 

осетљиве групе и биће дефинисани сви могући програми и пројекти којима ће се 

унапредити положај наведених група. ГО Звездара је у свом досадашњем раду, као што 

се из ситуационе анализе може закључити, посвећивала велику пажњу овој 

проблематици и реализовала значајан број пројеката. Плански период ће обележити 

наставак рада на бројним пројектима, као и унапређење социјалних програма за све 

осетљиве и маргинализовне групе.  

Стратешки циљ 4 састоји се од два приоритета: 

Приоритет 10: Обезбеђивање услова за социјалну укљученост свих 

маргинализованих и осетљивих друштвених група и развој 

социјалних кооператива 
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Приоритет 11: Развијање програма и сервиса социјалне подршке у друштвеној 

заједници 

 

Градска општина Звездара се у Локалном акционом плану развоја ослања на наведене 

смернице дефинисане у Стратешком плану развоја општине и са њима усклађује 

развојне мере имајући на уму да се само усклађеношћу планова вишег и нижег реда и 

њиховим синергијским ефектом могу постићи задати циљеви. 
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3.2. ЦИЉЕВИ, МЕРЕ И ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ 

 

ЦИЉ 1: Заштита животне средине и одрживо управљање природним добрима 

Приоритет 1: Заштита животне средине и подизање еколошке свести 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 1:  Уређење парк-шуме „Звездара“ 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 2: Акција сузбијања алергена (амброзије) и киселог дрвета 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 3: Кутак за љубимце 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 4:  Реконструкција котларница основних школа 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 5:  Доношење Плана и Правилника о централизованом начину 

управљања медицинским отпадом у здравственим установама 

на територији ГО Звездара 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 6:  Израда информативних табли за едукацију грађана 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 7:  Уређење и обележавање земљаних стаза 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 8:  Праћење аутоматског мониторинга алергеног полена и  

   квалитета ваздуха коју спроводи Агенција за заштиту животне     

  средине на Звездари  

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 9:  Израда плана управљања отпадом 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 10:  „Баба Велка“ свим грађанима – уређење шуме 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 11: Еко-сандуче 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 12:  Катастар загађивача 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 13: Мониторинг привредих предузећа као потенцијалних 

загађивача животне средине 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 14: Еко-камп  

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 15: Биомаса као енергент – едукација грађана 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 16: Еко-вртић 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 17: Израда и уградња корпи, клупа и других рустик елемената 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 18: 2Е (екологија + економија) 

 

МЕРА 1: Израда ЛЕАП-а 

МЕРА 2: Едукација из области заштите животне средине 

МЕРА 3: Реконструкција машинске хале Средње школе „Техноарт“, са увођењем   

   соларне  енергије у систем напајања, осветљења и вентилације 

МЕРА 4: Еко-центар  

МЕРА 5:  Постављање информативних табли за едукацију грађана 

МЕРА 6:  Уређење и обележавање земљаних стаза 

МЕРА 7:  Акција сузбијања и уништавања највећих алергена –  

 коровских биљака на територији општине Звездара 
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Приоритет 2: Промоција и значај обновљивих извора енергије и концепта 

енергетске ефикасности   

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 19:  Енергетски ефикасан и одржив центар за радну    

                                                рехабилитацију 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 20:  Замена дотрајалих прозора новим трокоморним ПВЦ-ом  

                                                са двоструким застакљењем на јавним објектима ГО Звездара 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 21:  Електрична енергија из соларних фотонапонских панела 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 22:  Едукација грађана из области обновљивих извора и енергетске 

ефикасности 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 23: Обновљиви извори енергије 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 24: Енергетска ефикасност у зградарству 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 25: Енергетска ефикасност у области осветљења објеката 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 26:  Јавна расвета и осветљење спортских игралишта са напајањем 

соларним панелима 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 27:  Електрична енергија из соларних панела за јавне објекте 

(школе, општина) 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 28: Еко-вртић – зелена градња  

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 29: Систем за подршку грејању помоћу соларних колектора  

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 30:  Енергетска ефикасност у области унутрашњег осветљења 

објеката 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 31: „Мисли локално, ради глобално“ 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 32: Реконструкција котларница основних школа у циљу стварања 

енергетски ефикасних објеката 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 33: „Година енергетске ефикасности“ 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 34: База података објеката са анализом стања за потребе примене 

обновљивих извора енергије 
 

МЕРА 8:  Соларни системи за отворене базене (СЦ „Олимп“) 

МЕРА 9:  Јавна расвета и осветљење спортских игралишта са напајањем соларним  

      панелима 

 

Приоритет 3: Подстицање примарне селекције отпада и развој рециклажне 

делатности   

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 35: Формирање рециклажног дворишта са оснивањем задруге   

                                                  сакупљача „Одрживо рециклажно двориште“ 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 36: Сепарација отпада 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 37: Трансфер националног искуства у превенцији настајања и 

минимизацији отпада 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 38: План управљања отпадом 

МЕРА 10: Пројекат преузимања и рециклаже електронског и електричног отпада на 

територији ГО Звездара, повратни систем (take back) 

МЕРА 11: „Штитимо дрвеће – рециклирајмо папир“ 
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ЦИЉ 2: Стварање услова за економски развој и смањење сиромаштва  

Приоритет 4: Обезбеђивање предуслова за развој МСП-а  – смањење 

незапослености 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 39: Бесцаринска зона на територији општине 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 40: Програм едукације и помоћ МСП-а у поступку формирања   

   кластера 

 
Приоритет 5: Унапређење туристичке понуде и изградња смештајних 

капацитета 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 41: Израда плана промоције туристичких локалитета 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 42:  Адаптација објекта „Милан Ракић“ у хостел 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 43:  Адаптација напуштеног објекта у Студентском дому у       

                                               Лединачкој у хостел  

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 44: Изградња хотела 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 45: Изградња ауто-кампа 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 46:  Развој еко-туризма  

МЕРА 12: Традиционални и стари занати 

 

Приоритет 6: Развој пољопривреде 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 47: Формирање канцеларије за развој пољопривреде 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 48: База пољопривредних произвођача 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 49: Програм подстицања развоја пољопривредне производње и   

                                                едукација пољопривредних произвођача  

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 50: Подстицаји за производњу и дистрибуцију спецификоване  

   свеже безбедне хране у специјализованим објектима 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 51:  Едукација грађана о унапређењу пољопривредне производње  

   увођењем нових технологија - производња органске хране 

 

МЕРА 13: Унапређење пољопривредне производње на територији Го Звездара са   

                  едукацијом 

МЕРА 14: Изградња кванташке пијаце 

 

 

ЦИЉ 3: Унапређење квалитета живота грађана 

Приоритет 7: Унапређење образовања, спорта и друштвене бриге о деци и 

омладини 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 52: Организација школе у природи за децу 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 53:  Компјутерски центар за све грађане општине Звездара 
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ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 54:  Изградња вртића у МЗ „Миријево“ 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 55: Опремање паркића дечијим реквизитима у МЗ „Миријево“ 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 56: Изградња спортско-културног центра у МЗ „Миријево“ 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 57: Библиотека по важећим стандардима Закона о 

библиoтекарској делатности и савременим потребама 

корисника у МЗ „Миријево“, „Велики Мокри Луг“ и „Мали 

Мокри Луг“  

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 58: Покретна библиотека 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 59: Оспособљавање и усавршавање стручних кадрова за област 

спорта и рекреације  

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 60:  Формирање базе података здравственог стања деце и 

омладине 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 61:  Отварање омладинских клубова 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 62: Изградња вртића по принципу пасивне куће 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 63: Оснивање Канцеларије за развој локалне заједнице 

 
МЕРА 15:   Спортско-дијагностички центар  

МЕРА 16:  Израда акционог плана за формирање волонтерског ресурс центра 
 

 
Приоритет 8: Развој културе 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 64: Културно наслеђе и традиција као основ идентитета - Булевар 

краља Александра - улица која спаја векове 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 65:  Месне заједнице као простори културних дешавања  

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 66: Летња сцена у Звездарској шуми 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 67: Промоција културне различитости и међукултуралног 

дијалога 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 68: Промовисање споменика културе и других историјских 

споменика на територији општине 

 

 

Приоритет 9: Инфраструктурно опремање свих насеља на територији ГО 

Звездара  

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 69: Легализација и урбанизација ромских насеља 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 70: Уређење парковских површина ромских насеља  

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 71: Постављање надстрешница на аутобуским стајалиштима у      

                                                Миријеву 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 72: Проширење паркинга на пијаци у Миријеву 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 73: Формирање канцеларије урбанистичког асистента 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 74: Легализација „дивље“ водоводне и канализационе мреже 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 75: Обнова спортске инфраструктуре  

МЕРА 17: Географско–информациони систем у управи ГО Звездара 

МЕРА 18: Израда плана детаљне регулације за део насеља Мали Мокри Луг 

МЕРА 19: Израда плана детаљне регулације насељa Велики Мокри Луг 
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МЕРА 20: Израда плана детаљне регулације за подручје  Северац 

МЕРА 21: Израда плана генералне регулације  за насеље Миријево 

МЕРА 22: Измена плана генералне регулације за подручје Падине 

 
 

ЦИЉ 4: Унапређење социјалне политике  

Приоритет 10:  Обезбеђивање услова за социјалну укљученост свих    

                                маргинализованих и осетљивих друштвених група и развој    

                                социјалних кооператива 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 76: Дом културе Рома  

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 77: Социјализација ромске популације 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 78: Организовање дневне активности ОСИ 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 79: Играоница за децу са инвалидитетом 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 80: Израда Акционог плана за унапређење образовања Рома 

 

Приоритет 11:  Развијање програма и сервиса социјалне подршке у друштвеној    

                               заједници 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 81: Дневни центар за стара лица 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 82: Оснивање клубова за старије у насељима Миријево, Мали   

                                                Мокри Луг и Велики Мокри Луг 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 83:  Оснивање социјалне мензе 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 84:  Превентива код жена 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 85: Дошколовавање, доквалификације и преквалификације у    

                                                циљу бржег запошљавања и самозапошљавања Рома 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 86: Оснивање мини геронтолошких центара на територији 

општине 

ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА 87: Центар за социјални рад – укључивање геронтодомаћица  

МЕРА 23: Мобилни тим за заштиту од насиља 

МЕРА 24: Општински социјални сервис 

МЕРА 25:  Формирање центра за помоћ и психосоцијалну подршку ОСИ, душевно    

                     оболелим, старим и другим особама   
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3.3. ОДРЕДБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

3.3.1. Оперативни план за период 2010–2015. 

Оперативни план садржи: 

• Развојну меру или пројектну идеју 

Циљеви које смо поставили биће постигнути успешном реализацијом припремљених 

развојних мера и почетком рада на дефинисаним пројектним идејама. Планирање 

почиње од визије као апстрактне жеље будућег стања па се преко развојних циљева 

спушта на мере нужне за постизање развојних циљева што нас опет приближава 

Визији. На овом путу не треба заборавити ни пројектне идеје дефинисане од стране 

радне групе, које у планском периоду треба довести до одређене развојне мере или 

пројекта. 

 

• Одговорну институцију 

Идентификација одговорне институције нужна је због додељивања подручја 

одговорности реализације програма. Она детаљно планира мере, обликује концепције 

финансирања, спроводи тендере, надзире и оцењује реализацију мере.  

• Временски период реализације 

Одређивање периода реализације нужно је због финансијских ресурса, зависности 

између самих мера као и апсорпционих капацитета институција за реализацију. 

• Очекиване расходе у току реализације 

Предвиђање очекиваних расхода омогућиће повезивање са актуелним буџетом 

општине и служиће као подлога за будуће буџете и проналажење средстава из бројних 

домаћих и међународних извора. 



3.3.2. Оперативни план (развојне мере) 
 

Редни 

број 
Развојна мера Одговорна институција 

Период 

реализације 

Очекивани 

трошкови 

(дин.) 

1. 

 

Израда ЛЕАП-а 

 

Градска општина Звездара  2010. 5.000.000 

2. Едукација из области заштите животне средине  
Градска општина Звездара 

у сарадњи са НВО 
2010. 1.300.000 

3. 

Реконструкција машинске хале Средње школе „Техноарт“, са 

увођењем соларне енергије у систем напајања, осветљења и 

вентилације 

Градска општина Звездара 

и Средња школа 

„Техноарт“ 

2011. 8.700.000 

4. Еко-центар 
Градска општина Звездара 

у сарадњи са НВО 
2011. 200.000 

5. 

 

Постављање информативних табли за едукацију грађана 

 

Градска општина Звездара 2011. 150.000 

6. 

 

Уређење и обележавање земљаних стаза 

 

Градска општина Звездара 2010–2015. 52.500.000 

7. 
Акција сузбијања и уништавања највећих алергена – 

коровских биљака на територији општине Звездара 
Градска општина Звездара 2011. 1.000.000 

8. Соларни системи за отворене базене (СЦ „Олимп“) СЦ „Олимп“ 2011.  13.000.000 
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9. 
Јавна расвета и осветљење спортских игралишта са 

напајањем соларним панелима 
Градска општина Звездара 2011-2012. 750.000 

10. 

Пројекат преузимања и рециклаже електронског и 

електричног отпада на територији ГО Звездара, повратни 

систем (take back) 

Градска општина Звездара  2011-2012.  1.390.000 

11. „Штитимо дрвеће – рециклирајмо папир“ Градска општина Звездара  2011–2012. 1.000.000 

12 Традиционални и стари занати Градска општина Звездара  2011–2012. 2.000.000 

13. 
Унапређење пољопривредне производње на територији  

ГО Звездара са едукацијом 

 

Градска општина Звездара  2011–2012. 2.000.000 

14. Изградња кванташке пијаце 

 

ЈКП  и Градска општина 

Звездара 
2011–2012. 100.000.000 

15. Спортско-дијагностички центар СЦ „Олимп“ 2011–2012. 10.000.000 

16. 
Израда акционог плана за формирање волонтерског ресурс 

центра 
Градска општина Звездара 2011.  2.000.000 

17. Географско–информациони систем у управи ГО Звездара Градска општина Звездара 2010–2011. 25.200.000 

18. 
Израда плана детаљне регулације за део насеља Мали Мокри 

Луг 

Секретаријат за 

урбанизам и грађевинске 

послове града Београда 

2011. 7.000.000 
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19. 

 

Израда плана детаљне регулације насеља Велики Мокри Луг 

 

Секретаријат за 

урбанизам и грађевинске 

послове града Београда 

2010–2011. 5.000.000 

20. 

 

Израда плана детаљне регулације за подручје  Северац 

 

Секретаријат за 

урбанизам и грађевинске 

послове града Београда 

2010–2012. 10.000.000 

21. 

 

Израда плана генералне регулације насеља Миријево 

 

Секретаријат за 

урбанизам и грађевинске 

послове града Београда 

2011. 10.000.000 

22. Измена плана генералне регулације за подручје Падине 

Секретаријат за 

урбанизам и грађевинске 

послове града Београда 

2011–2012. 8.000.000 

23. Мобилни тим за заштиту од насиља 
Центар за социјални рад 

Звездара 
2010-2011. 800.000 

24. Општински социјални сервис Градска општина Звездара 2011–2012. 5.500.000 

25. 
Формирање центра за помоћ и психосоцијалну подршку 

ОСИ, душевно оболелим, старим и другим особама   

Центар за социјални рад 

Звездара 
2011–2012.  2.500.000 



3.4. РАЗВОЈНЕ МЕРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЗВЕЗДАРА 

Разрађене Развојне мере дефинисане Акционим планом налазе се у Прилогу 1 – 

Развојне мере Градске општине Звездара. 

Развојне мере штампане су из имплементираног програмског решења за управљање 

развојем е-општина. Ажурирањем развојних мера кроз поменуто програмско решење, 

Градска општина Звездара добија могућност имплементације усвојеног Стратешког 

плана развоја и праћење реализације дефинисаних развојних мера. На овај начин 

омогућава се правовремена и квалитетна ревизија овог стратешког документа. 
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3.5. ПОСТУПАК ПРАЋЕЊА И АЖУРИРАЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА РАЗВОЈА  

Последњи корак у изради Стратешког плана развоја је: 

• реализација 

• праћење  

• ажурирање израђене стратегије 

Тест Стратешког плана је сама њена реализација. 

Постоје три нивоа праћења: 

I. ниво праћења је праћење реализације Локалног акционог плана развоја општине 

(приоритетних и осталих мера тј. пројеката) и ажурирање сажетка спровођења 

активности. 

Група задужена за праћење Локалног акционог плана развоја оцењује реализацију 

упоређивањем тренутних активности спровођења са сажетком оперативног плана 

активности. Стога, релевантне информације укључују не само активности предузете у 

правцу спровођења Локалног акционог плана развоја, већ и промене у процени 

трошкова или распореда, затим укључују разлоге тих промена као и њихов очекивани 

утицај на спровођење Локалног акционог плана. Уколико дође до било какве промене у 

расподели одговорности на реализацији истог, то се такође бележи. 

Након што група задужена за праћење одреди значајније разлике између планиране и 

стварне реализације Локалног акционог плана развоја Градске општине Звездара, њен 

задатак је да објасни како и зашто је дошло до тих разлика. Одговорни за рeализацију 

одређених пројеката такође треба да кажу групи задуженој за праћење на који начин 

очекују да се настави са спровођењем, и да опишу све промене које би могле да 

побољшају спровођење Локалног акционог плана развоја Градске општине Звездара.  

II. ниво праћења резултата пројекта и тестирање логике пројекта поставља 

питање: „Доводи ли пројекат до очекиваних резултата тј. остварења сврхе пројекта?“. 

Праћењем се оцењује успех очекиваних резултата јер управо ти исходи повезују 

пројекте са визијом плана развоја. 

Праћењем резултата реализованих мера/пројеката поставља се питање: „Да ли је 

мера/пројекат постигао очекиване резултате описане у матрици пројекта? Помажу 

ли остварени резултати, уколико су остварени, у реализацији сврхе пројекта? И, 

коначно, да ли сврха пројекта доприноси постизању циља пројекта?“ 

Уколико спровођење плана не доводи до очекиваних резултата, показатељи резултата у 

матрици пројекта откриће ГДЕ је логика пројекта заказала. Следећи задатак је сазнати 

ЗБОГ ЧЕГА је заказала. 

Група задужена за праћење резултата пројеката мора пронаћи разлоге због којих 

пројекат није довео до жељених резултата како би знала на прави начин реаговати. 

Једино када се проблем правилно дефинише може се пронаћи ефикасно решење. 
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Пројекти такође могу имати и непредвиђене негативне резултате које је потребно 

истражити.  

III. ниво праћења поставља питање: „Да ли се окружење променило тако да то 

утиче на избор критичних тела, пројеката и  тела задужених за спровођење 

пројеката из Локалног акционог плана развоја?“ 

Док су први и други ниво праћења створили препоруке КАКО пројекат треба да се 

спроводи, трећи ниво праћења разматра ТРЕБА ЛИ ДА СЕ настави са реализацијом 

пројекта. Следећа питања се постављају у оквиру овог оцењивања: 

• Да ли та интервенција наставља да решава критична питања? 

• Да ли је то питање још увек критично за остваривање визије привредне 

будућности заједнице? 

• Да ли корист од програма оправдава и даље ресурсе потребне за његово 

спровођење? 

• Да ли је било икаквих непредвиђених, негативних последица пројекта? 

• Да ли су релевантне организације и субјекти укључени у реализацију? 

Ако су се догодиле одређене промене у социо-економској ситуацији или нека друга 

већа промена у околини, вероватно ће бити потребне веће промене. Група задужена за 

праћење ће затражити освежење Локалног акционог плана развоја израдом нових 

препорука у решавању критичких питања.  

Одговорност за праћење и ажурирање Локалног акционог плана развоја може 

сносити Управа градске општине, део или читава Радна група стратешког 

планирања или неко друго тело. У идеалном случају група задужена за праћење 

укључује представнике Управе градске општине, пословне заједнице, невладин сектор, 

остале који су битни за спровођење Локалног акционог плана развоја и наравно 

челнике тела за локални развој. 

 

3.5.1. Одговорност за реализацију Стратешког плана 

развоја 

3.5.1.1.  Поступци управљања 

Институционална структура за управљање и реализацију Локалног акционог плана 

развоја ГО Звездара је управа ГО Звездара и у оквиру ње дефинисан је Форум за 

имплементацију стратегије , а за управљање и реализацију појединих пројеката тј. 

развојних мера разне институције и удружења које ће именовати ГО Звездара по 

појединим пројектима. 
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3.5.1.2. Праћење и оцењивање 

Овај програм подложан је праћењу и допуни од стране Већа градске општине, Форума 

партнера и Радне групе која је формирана у процесу стварања Локалног акционог 

плана развоја.  

Представници општине ће презентовати Радној групи и Форуму партнера резултате 

постигнуте у протеклом периоду, а тимови Радне групе изнети своје предлоге 

унапређења стратегије. Радна група ће оценити реализацију Локалног акционог плана 

развоја и уз надзор стручне особе саставити записник. Записници су јавни документи 

једнако као и сам Локални акциони план развоја.  

Закључци, примедбе и оцене Радне групе служиће за допуну и прилагођавање овог 

Локалног акционог плана развоја , као и за надзор реализације истог. 

3.5.1.3. Организација и гарантовање тока и размене 

информација 
Општинска управа ГО Звездара  гарантује размену информација о реализацији овог 

плана и то према Радној групи путем договорених састанака, а према јавности путем 

медија, веб страница и појединачних састанака. Општинска управа ће путем веб 

странице објавити цео документ Стратешког плана развоја, и објављиваће записнике са 

састанака радне групе периодично по настајању. Такође ће због веће транспарентности 

одлучивања извештаје са седница Општинског већа 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. 

Општинска управа ГО Звездара ће креирати и нове прикладне канале комуникације са 

својим грађанима и предузетницима. 
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3.6. ПРИЛОГ 1: РАЗВОЈНЕ МЕРЕ 
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