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На основу чл. 51. став 2 Статута Градске општине Звездара („Службени лист града
Београда“, бр 124/19), начелник Управе Градске општине Звездара, подноси

1. И З В Е Ш Т А Ј О Р А Д У
УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
ЗА 2020. ГОДИНУ

Правни оквир рада и најзначајнији подаци о Управи

1.1

Извештај о раду Управе за 2020. годину садржи опште податке о раду са прегледом
по Одељењима и Службама.
На основу чл. 48. и 50. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ 21/2016, 113/2017, 113/2017др.закон и 95/2018), чл. 54. и 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“
129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 85. Статута града Београда („Службени лист града
Београда“ број 39/08, 6/10, 23/13 и 60/19) и члана 52. Статута Градске општине Звездара
(„Службени лист града Београда“ број 124/19 – пречишћен текст), Управом Градске општине
Звездара руководи начелник Управе Градске општине Звездара, кога поставља Веће на
основу јавног конкурса, на период од пет година. Начелник Управе има заменикa који га
замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност. Заменик
начелника Управе се поставља под истим условима као и начелник. Начелник Управе и
заменик начелника Управе су службеници на положају.
Сходно члану 51. Статута Градске општине Звездара Управа Градске општине:
-

-

припрема прописе и друге акте које доносе Скупштина Градске општине, председник
Градске општине и Веће Градске општине;
извршава одлуке и друге акте Скупштине Градске општине, председника Градске
општине и Већа Градске општине;
решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности
градске општине;
обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других аката
Скупштине Градске општине;
извршава законе и друге прописе чије је извршење поверено Градској општини и
обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина Градске општине,
председник Градске општине и Веће Градске општине.
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Управа Градске општине се образује као јединствен орган, у коме су образоване
унутрашње организационе јединице. Руководиоце организационих јединица у Управи
распоређује начелник Управе.
Одлуку о Управи Градске општине Звездара доноси Скупштина Градске општине, на
предлог Већа Градске општине, а акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места Управе, доноси Веће, на предлог начелника Управе.
Управа Градске општине Звездара, у смислу Закона о буџетском систему, је
директни корисник буџета Градске општине Звездара. Финансирање свих трошкова који
настају у вршењу послова Управе као органа Градске општине у Одлуци о буџету планирају
се у оквиру посебног раздела. За планирање и трошење ових средстава, у складу са
Одлуком о буџету, финансијским планом и важећим законима, одговоран је начелник
Управе. Наредбодавац за извршење буџета је председник Градске општине, а начелник
Управе својим одобрењем плаћања или трансфера средстава корисницима буџета
потврђује да ће средства бити утрошена у складу са законом, наменски, економично и
ефикасно.
Организациона структура Управе Градске општине Звездара утврђена је Одлуком о
Управи Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“, бр. 94/19 и 119/19), и
чине је следећа одељења, службе и кабинет председника:
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 комуналне делатности, заштиту животне средине
координацију инвестиционих пројеката
7. Одељење за друштвене делатности
8. Служба за скупштинске послове
9. Служба за вршење заједничких послова
10. Одељење за озакоњење објеката, геоинформационе системе
информационе технологије
11. Служба за управљање документима
12. Служба за стандардизацију пословања
13. Кабинет Председника Градске општине
1.
2.
3.
4.
5.
6.

и

и

Радно време Градске општине Звездара је радним данима од 07.30 до 15.30 часова.
Услуге тумача за знаковни језик пружају се уторком од 07,30 до 15,30 часова. Запослени у
Одељењу за инспекцијске послове обављају послове радним данима, а инспектори
дежурају
суботом,
недељом и
у дане
државних
и
верских
празника.
На дан 31.12.2020. године број запослених на неодређено време у Управи износио је 135,
број службеника на положају (начелник Управе и заменик начелника Управе) износио је 2,
док је број функционера (изабрана, именована и постављена лица) износио 16.
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2. Одељење за грађевинске послове

Опште напомене

2.1

Одељење за грађевинске послове Управе Градске општине Звездара, којим руководи
начелник Одељења, у свом саставу има Одсек за грађевинске послове којим руководи шеф
Oдсека.

Надлежност

2.2

Одељење за грађевинске послове надлежно је да поступа по захтевима странака
поднетим електронским путем у поступку Обједињене процедуре, као и по захтевима
странака поднетим у писменој форми и то:

−
−
−
−
−

Електронски поднети захтеви у поступку Обједињене процедуре:
за издавање грађевинске дозволе,
за издавање решења о измени грађевинске дозволе,
за издавање решења по чл. 145. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон и 9/20),
за решење о употребној дозволи,
за издавање потврде о пријави радова,
за издавање потврде о изјави о завршетку израде темеља,
изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу,
захтев за прикључење објекта на инфраструктуру

2.
−
−
−
−

Захтеви поднети у писменој форми:
за издавање уверења о посебним деловима објекта односно објеката,
за издавање уверења о старости објекта,
за издавање решења о одобрењу за постављање балон-хале,
за издавање решења о одобрењу за коришћење балон-хале.

1.
−
−
−

Одељење за грађевинске послове спроводи поступак обједињене процедуре кроз
Централни информациони систем за електронско поступање у оквиру обједињене
процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и употребу
објеката за објекте до 1500м2 бруто развијене грађевинске површине.
Обједињена процедура покреће се пред надлежним органом попуњавањем
одговарајућег захтева који се потписује квалификованим електронским потписом. Надлежни
орган по службеној дужности прибавља потребну документацију од других надлежних органа
и носиоца јавних овлашћења.
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С обзиром на то да се сва комуникација одвија електронски, у употреби је електронска
јавно доступна база података о току сваког предмета од подношења захтева за издавање
локацијских услова до издавања употребне дозволе.
Обавеза овог Одељења је да у складу са законом покрене поступак пред органом
надлежним за послове државног премера и катастра за упис права својине у јавну књигу о
евиденцији непокретности и правима на њима.
Сва издата акта објављују се на сајту Агенције за привредне регистре, уз поштовање
Закона о заштити података о личности, те се решења објављују са заштићеним подацима о
адреси становања и ЈМБГ подносиоца захтева.

2.3

Статистички подаци о раду одељења за 2020. годину

Анализом статистичких података о раду Одељења за 2020. години, утврђено је
следеће:
Подручје

Број издатих/измењених дозвола

на територији насеља Миријево у складу са
„Регулационом планом насеља Миријево” („Сл.
лист града Београда“ бр. 20/02)

грађевинска дозвола - 7
измена - 6

за изградњу насеља Падина у складу са Планом
детаљне регулације „Четири месне заједнице
општине Звездара и Вождовац-насеље Падина
(„Сл. лист града Београда„ бр. 14/05)

грађевинска дозвола - 8

у оквиру „Плана детаљне регулације насеља
Мали Мокри Луг” („Сл. града Београда“, бр.
46/2011)

грађевинска дозвола - 1
измена - 1

према осталим плановима детаљне регулације
као и Плану генералне регулације у централном
делу општине

грађевинска дозвола - 37
измена - 11

Укупно:

53+18=71

Tабела 1: Преглед издатих грађевинских дозвола и измена грађевинских дозвола, у
2020.години
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Врста захтева

Број решења

за адаптацију и санацију објеката

9

за реконструкцију објекта

4

за промену намене објекта

18

за инвестиционо одржавање објеката

14

за изградњу помоћних објеката и зиданих ограда

3

за уградњу унутрашњих инсталација

7

решења о рушењу о објеката

1

Укупно:

56

Табела 2: Преглед издатих решења за извођење радова за које се не издаје грађевинска
дозвола већ одобрење за извођење радова, у 2020. години

Врста захтева

Број решења

за грађевинске дозволе и локацијске услове

81

за употребне дозволе

31

за реконструкцију објекта

23

за промену намене објекта

24

за инвестиционо одржавање објеката

29

за санацију објеката

8

за адаптацију објеката

18

решења о исправци грешке

21

решења о рушењу објеката

1

Укупно:

236

Табела 3: Преглед издатих закључака(решења) о одбацивању захтева и решења о
одбијању захтева у 2020. години
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Врста предмета

Број

захтев за издавање уверења о посебним
деловима објекта

553

разна обавештења

69

потврде правоснажности решења

180

преписи списа предмета

77

Упути имаоцима јавних овлашћења за
прикључења објеката на инфраструктуру

185

пријаве почетка извођења радова

позитивних – 58, негативних - 17

пријаве завршетка израде темеља

позитивно – 45, негативних - 16

изјава о завршетку објекта у конструктивном
смислу
уверење о старости објекта
Укупно:

позитивно – 22, негативно - 13
/
1235

Табела 4: Преглед издатих уверења, потврда, обавештења у 2020. години

У 2020. години Одељење за грађевинске послове издало је 47 решења за употребу
објекта и упутило органу надлежном за послове државног премера и катастра 50 захтева за
упис права својине.
Због епидемиолошке ситуације, у време ванредног стања, измењен је начин рада
органа Управе Градске општине Звездара, али то није много утицало на поступке у
обједињеној процедури, јер се исти спроводе кроз Централни информациони систем. У
поступцима који се спроводе ван обједињене процедуре, где се захтеви подносе у писменој
форми, смањен је број предмета (у 2019 години издато је 728 уверења о посебним
деловима а у 2020 години издато је 553 уверења).
У јануару 2020. године у Одељењу за грађевинске послове формиран је Одсек за
озакоњење објеката који је у склопу овог Одељења био све до формирања Одељења за
озакоњење објеката, геоинформационе системе и информационе технологије на седници
Скупштине одржаној 23. октобра 2020. године, изменом Одлуке о Управи Градске општине
Звездара („Службени лист града Београда“, бр. 119/20).

9

3. Одељење за имовинско-правне и стамбене послове

У Одељењу за имовинско правне и стамбене послове рад се спроводи у два одсека:
Одсек за имовинско правне послове и Одсек за стамбене послове, у којима се воде управни
и вануправни поступци у вези са имовинско-правним и стамбеним пословима који спадају у
делокруг послова Одељења.

3.1

Одсек за имовинско-правне послове

Статистички подаци о укупним резултатима рада Одсека за имовинско правне
послове су следећи:
Табела 1
Вануправни предмети

424

Управни предмети

89

Вануправни предмети

424

Управни предмети

40

Укупан број примљених
предмета

Укупан број решених
предмета
(предмети примљених у
току и пре почетка
извештајног периода)

Управни предмети - У овом извештајном периоду донето је 19 решења о
одбацивању захтева за утврђивање накнаде за одузето грађевинско земљиште на основу
чл. 92. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/16). Захтеви су
одбачени као поднети стварно ненадлежном органу, зато јер није реч о управној ствари, из
разлога да је о тој управној ствари већ правоснажно одлучено решењем, као и из разлога
што је захтев неблаговремен. Донето је једно решење којим се одбија захтев, за поништај
решења о експропријацији грађевинског земљишта по чл. 36.став 2. и ст.3. Закона о
експропријацији („Сл. гласник РС“ бр. 53/95, „Сл.лист СРЈ“ бр. 16/10-одлука СУС и
„Сл.гласник РС“ бр. 20/09 и 55/13-одлука УС). Донето је два решења којим се преноси право
коришћења грађевинског земљишта на Град Београд и три решења о експропријацији
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градског, грађевинског земљишта, у циљу изградње саобраћајнице Нова 1.1 и Нова 3.3 за
приступне саобраћајнице комплексу компаније ,,ЛИДЛ'' предвиђене Планом детаљне
регулације Булевар краља Александра-блок Д 6 (,,Сл. лист града Београда'', бр.4/09).
Донето је једно решење којим се преноси право коришћења грађевинског земљишта на
Град Београд, у циљу изградње саобраћајнице , предвиђене Планом детаљне регулације
четири месне заједнице општина Вождовац и Звездара-насеље ,,Падина'' на основу чл. 70.
Закона о експропријацији („Сл. гласник РС“ бр. 53/95, „Сл.лист СРЈ“ бр. 16/10-одлука СУС и
„Сл.гласник РС“ бр. 20/09 и 55/13-одлука УС), као и једно решење којим се преноси право
коришћења грађевинског земљишта на Град Београд, ради изградње јавних саобраћајних
површина-делова улица Бледске, Преспанске и Војислава Илића-део 1, предвиђених
Планом детаљне регулације комплекса између улица Војислава Илића, Станислава
Сремчевића, Раваничке, Дојранске, Тонета Томшића, Трајка Стаменковића, Светомира
Николајевића, Душана Дугалића и Брегалничке (блокови 1-7), општина Звездара (,,Сл. лист
града Београда'', бр. 4/07). Поступајући по примедбама датим у решењу другостепеног
органа донето је једно решење на основу чл. 86. ст.7. Закона о планирању и изградњи (,,Сл.
гласник РС'' бр. 72/2009) којим је делимично усвојен захтев странке и једно решење којим
је одбијен захтев као неоснован. Донето је једно решење којим се установљава право
службености у корист Града Београда, ради изградње пролаза трасе подземног вода,
предвиђене Планом детаљне регулације за изградњу водова до подручја Санитарне
депоније ,,Винча'', градске општине Звездара и Гроцка (,,Сл. лист града Београда'', бр.
75/2019). Донето је осам решења којим се обуставља поступак за исправком решења због
одустанка странке од захтева и три решења којим се обуставља поступак због закљученог
споразума о накнади.
Осим донетих одлука по захтевима пренетим из предходних година, у циљу
правилног спровођења управних поступака, утврђивања тачног чињеничног стања и самим
тим доношења на закону заснованих одлука одржаване су усмене расправе, обављени
увиђаји на лицу места, издавани налози за вештачења, уз пропратне акте прослеђивани
предмети другостепеном органу, Министарству финансија Републике Србије и Управном
суду, на даљи поступак и одлучивање.
Вануправни предмети – У овом извештајном периоду примљени су: захтеви
физичких лица за преписе решења, односно оверене копије управних аката, достављање
документације која се односи на национализоване непокретности по захтевима Агенције за
реституцију, захтеви за изјашњење Градском правобранилаштву града Београда,
Одељења Врачар, Звездара, Палилула, Савски венац, Стари град, да ли има основа за
изјављивање жалбе, односно покретање управног спора на решења Службе за катастар
непокретности, Републичког геодетског завода, захтеви странака за давање сагласности за
укњижбу, захтеви за обрачун остатка дуга по закљученим уговорима за откуп станова и
издавање потврда да су станови исплаћени у целости.
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3.2

Одсек за стамбене послове

Статистички подаци о укупним резултатима рада Одсека за стамбене послове су следећи:
Табела 2
Укупан број примљених
предмета

Укупан број решених
предмета

Вануправни предмети

38

Управни предмети

1037

Вануправни предмети

38

Управни предмети

1020

Укупан број примљених захтева за регистрацију стамбених заједница у току 2020.
године био је 911. Број примљених и решених предмета за регистрацију у овој години и
даље је повећан, јер професионални управници често мењају организаторе
професионалног управљања, што доводи до тога да треба да се врши промена података у
Регистру стамбених заједница. Мањи број стамбених заједница се по први пут уписао у
Регистар стамбених заједница, а велики број промена у Регистру је извршен или због
оставки управника или због раскида Уговора о професионалном управљању са
професионалним управницима. У току 2020. године извршен је упис 259 стамбених
заједница (највише у Републици Србији од свих општина), чиме је настављена добра пракса
регистрације стамбених заједница од самог почетка примене закона, од 12.06.2017. године,
тако да их је регистровано укупно 3155.
У 2020. години добијено је 116 захтева од Комуналне инспекције ГО Звездара за
увођење принудне управе у стамбене заједнице. Принудна управа се уводи тамо где никада
није извршена Регистрација стамбене заједнице, као и у стамбеним заједницама које су
остале без управника. У предметима увођења принудне управе донето је 93 решења којима
је уведена принудна управа у стамбене заједнице, 23 решења о обустави поступка, 25
решења о стављању ван снаге решења о увођењу принудне управе и 12 решења о
престанку принудне управе.
Одсек за стамбене послове издао је и 55 потврда о висини накнаде за учешће у трошковима
текућег и инвестиционог одржавања зграде и за учешће у трошковима управљања зградом,
сходно Одлуци Скупштине Града ("Сл. лист града Београда", бр.50/18).
У извештајном периоду поднето је 10 захтева за исељење бесправно усељених лица,
од којих су два изворно прослеђена Градској управи града Београда, као стварно надлежној
за исељење „заштићених станара“ из станова у приватној својини. Укупно је одржано 18
усмених расправа и 3 увиђаја.
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У току 2020 године Одељење за имовинско правне и стамбене послове је, уз праћење
свих донетих позитивно правних прописа из своје надлежности, прибављало мишљења
других органа и примера из судске праксе и остварило задате циљеве, у складу са
могућностима и околностима у вези са тренутном пандемијом која је утицала на све животне
токове.

4. Одељење за финансије и привреду
У извештајном периоду у Одељењу су израђене следеће Одлуке:
-

Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета за 2019. годину;
Одлука о првом ребалансу буџета за 2020. годину („Службени лист града Београда“
бр. 41/20 од 13.04.2020. године);
Одлука о другом ребалансу буџета за 2020. годину („Службени лист града Београда“
бр. 119/20 од 26.10.2020. године);
Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Градске општине
Звездара за период јануар – јун и јануар – септембар 2020. године;
Одлука о буџету за 2021. годину.

Одлука о буџету за 2021. годину урађена је у скаду са организационом структуром
директних и индиректних буџетских корисника, поштујући принцип поделе власти на
законодавну и извршну. Одлука је дефинисана према програмској класификацији као скуп
програма, програмских активности и пројеката ради унапређења буџетског процеса као
дела реформи управљања
јавним
финансијама, у циљу веће ефикасности и
транспарентности буџета и постепеног увођења родно-одговорног буџетирања.У 2020.
години, период јануар-децембар, укупно остварени приходи износе 608.703.032 динара,
што је у односу на план 104,74%.
Извршење прихода за период 01.01- 31.12.2020. године по врстама прихода:
Врсте прихода

План за 2020.
I-XII 2020

Остварени
I – XII 2020.

%

Приходи – група 321

63.742.669

63.742.669

100

Порез на зараде

235.393.048

244.764.825

103,98

Порез на доходак грађана од самосталне
делатности и земљиште

4.073.909

4.403.774

108,10

Порез на имовину

167.293.520

182.731.132

109,23

Порез на пренос апсолутних права

18.500.000

17.313.698

93,59
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Локалне комуналне таксе

6.000.000

6.008.173

100,14

Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору

5.300.000

5.578.575

105,26

Накнада за коришћење јавних површина

13.000.000

12.710.831

97,78

Накнада за коришћење простора и
грађевинског земљишта (комуналне
таксе)

200.000

183.155

91,58

Општинске административне таксе

2.000.000

2.871.461

143,57

Накнаде за уређење грађевинског
земљишта

3.500.000

3.392.505

96,93

Приходи од продаје добара и услуга

2.000.000

2.766.985

138,35

Приходи органа

3.500.000

2.256.253

64,46

Приходи од мандатних казни

50.000

107.500

215,00

Мешовити и неодређени приходи

2.000.000

1.093.043

54,65

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

1.000.000

4.577.081

457,71

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода из претходне године

1.000.000

1.595.507

159,55

Текући трансфер из буџета Града

15.056.697

18.058.004

119,93

Текући трансфер од Републике

8.004.910

8.004.910

100

Капитални трансфери од Републике

20.848.174

17.868.455

85,71

Текуће донације од међународних
организација

896.791

896.791

100

Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа
општина

7.777.706

7.777.706

100

Укупно

581.137.424

608.703.032

104,74
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У 2020. години, период јануар-децембар, укупно извршени расходи износе 514.171.407
динара, што је у односу на план 88,48%.

Извршење расхода за период 01.01 - 31.12.2020. године по врстама расхода
Врсте расхода

План за 2020. I - XII
2020.

Извршење I - XII
2020

%

Расходи за запослене

249.541.266

221.420.201

88,73

Коришћење роба и услуга

193.818.965

173.504.873

89,52

Отплата камата

35.071

35.071

100

Донације и трансфери

47.024.154

46.013.917

97,85

Основна средства

62.661.373

54.959.242

87,71

Права из социјалног
осигурања

8.145.352

2.186.083

26,84

Остали расходи

14.367.326

11.397.074

79,33

Средства резерве

888.970

0

0

Отплата главнице

4.654.947

4.654.946

100

Укупно: расходи

581.137.424

514.171.407

88,48

У прописаним роковима у току 2020. године, у Одељењу за финансије и привреду
вршена је израда упутстава која садрже смернице као основ за израду финансијских
планова директних и индиректних корисника, као и анализа захтева за финансирањем. У
складу са потребама у току године вршена је израда решења о одобрењу средстава сталне
и
текуће буџетске резерве, решења о распореду средстава, као и решења о
преусмеравању апропријација утврђених Одлуком о буџету Градске општине Звездара за
2020. годину.
У главној књизи Трезора су евидентиране све трансакције, приходи, примања, расходи
и издаци, затим стање и промене на имовини, обавезама и изворима финансирања.
Вршено је вођење главне књиге и помоћних књига,израда периодичних извештаја и
завршног консолидованог рачуна трезора, усаглашавање пословних књига са индиректним
корисницима и Управом за трезор, састављање и извршавање налога за плаћање и
контрола расхода буџетских корисника. Уредно је састављан благајнички дневник и вршена
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обрада путних налога за службена путовања у земљи и иностранству, као и месечна обрада
спискова за превоз запослених и уплата превоза.
За индиректног буџетског корисника – месне заједнице, вођена је главна књига са
аналитичким евидецијама, усаглашавање позиција расхода са главном књигом трезора,
припрема књиговодствених евиденција за израду кварталних и годишњих извештаја.
Вршено је периодично усаглашавање салда обавеза и потраживања и електронско
плаћање обавеза ка добављачима са рачуна индиректног корисника месне заједнице.
Свакодневно је праћена реализација преузетих обавеза и достављање захтева за плаћање
трезору у складу са преузетим обавезама. Израђен је завршни рачун месних заједница за
2019 годину и у прописаном року предат Управи за трезор – филијала Палилула.
У току 2020. године извршен је годишњи попис имовине, средстава, потраживања
и обавеза и обрачун амортизације са стањем на дан 31.12.2019. године.
У Одељењу су вршени послови везани за обрачун зарада запослених, изабраних и
постављених лица, уговора о делу, уговора о повременим и привременим пословима
вршена је исплата накнада за рад бирачких одбора за изборе који су одржани у 2020.години,
припрема пратеће документације, израда и достављање извештаја у прописаним роковима
надлежним Министарствима. Извршено је месечно ажурирање регистра запослених код
Управе за трезор у складу са Законом о буџетском систему.
У складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, вршена је провера фактура у
Централном регистру фактура Министарства финансија - Управе за трезор.
Одељење за финансије и привреду је из свог делокруга рада доставило мишљење
на програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“, пратило
месечне исплате зарада и других примања и прописане извештаје достављало
Министарству финансија и Министарству привреде.
У оквиру Одељења за финансије и привреду вршени су и послови издавања
уверења о стажу за приватне предузетнике који су обављали делатност до 31.12.2005.
године. У 2020. години по захтевима предузетника и државног органа који решава по
захтеву странке, издато је 41 уверење.
У складу са Законом о буџетском систему и Планом за спровођење и развој
финансијског управљања и контроле Градске општине Звездара у Одељењу за финансије
и привреду су вршене активности везане за дефинисање пословних процеса из делокруга
рада Одељења. Систем финансијског управљања и контроле обухвата све пословне
трансакције, посебно оне које су везане за приходе/примања, расходе/издатке, повраћаје
погрешно плаћених износа, имовину и обавезе.
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Послови јавних набавки

4.1

У оквиру Одељења за финансије и привреду Управе Градске општине Звездара послови јавних набавки, у 2020. години:
-

-

покренуто je 26 поступака јавних набавки:
успешно је реализовано 20 поступака јавних набавки, 2 поступка су обустављена, 4
поступка су покренута у 2020. години, и биће реализовани у 2021. години;
закључен је 21 уговор (из 1 поступкa кojи је покренут у 2019. години закључен је 1
уговор и из 20 поступка који су покренути у 2020. години закључено je 20уговора);
издата је 51 наруџбеница кроз набавке на основу члана 39. став. 2. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: стари Закон) – набавке на које се не примењује закон. Обезбеђена
је конкуренција и за ове набавке.
издато је 14 наруџбеница кроз набавке на основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 91/19 - у даљем
тексту: нови Закон) – набавке на које се не примењује закон. Обезбеђена је
конкуренција и за ове набавке.

Укупна вредност реализованих горе поменутих набавки износи 119.847.759,94 без ПДВ, и
то:

Јавне
набавке

Отворени поступак:

73.288.594,88

Преговарачки поступак:

2.383.020,80

Јавна набавка мале
вредности:

23.671.937,26

99.343.552,94

Набавке на које се закон не примењује

20.504.207,00
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ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Ред.
Врста поступка
бр.

Број покренутих
поступака у 2020.
години

Укупно,
Врста предмета

Број закључених уговора у 2020. години
без ПДВ

добра – 2 поступка

/
/

(2 поступка су покренута у 2020. години a уговори ће бити закључени у 2021.
години)
услуге – 5 поступака
11.

Отворени поступак

11

3

(2 поступка су покренута и уговори закључени у 2020. години, 1 поступак је
покренут у 2019. a уговор закључен у 2020. години, 1 поступaк je покренут у 2020.
години, а уговор ће бити закључен у 2021. години, 1 поступак је обустављен)
радови – 4 поступка

3

(2 поступка су покренута и уговори закључени у 2020. години, 1 поступак је
покренут у 2019. a уговор закључен у 2020. години, 1 поступaк је обустављен)

22.

Преговарачки поступак без
објављивања позива за
подношење понуда

14.989.476,00

58.299.118,88

радови – 1 поступак
1

1
(члан 36. став 1. тачка 5. ЗЈН)
2.383.020,80

33.

Јавне набавке мале
вредности

14

добра – 8 поступака

8

15.405.399,50

услуге – 5 поступака

5

5.766.537,76

радови – 1 поступак

1

2.500.000,00
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График 1. Графички приказ закључених уговора из поступака јавних набавки

График 2. Графички приказ вредности закључених уговора
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
Радови

58.299.118,88

40.000.000,00

Услуге
Добра

30.000.000,00
2.500.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00

5.766.537,76
14.989.476,00
0,00
Отворени поступак

2.383.020,80
0,00
Преговарачки поступак

15.405.399,50
ЈНМВ
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Спроведене су набавке на које се закон не примењује и то:
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Reд.
б

11.

Опис

Набавке на које
се Закон не
примењује

Број
покренутих
набавки

69

Врста

Број

Укупно,

предмета набавке

издатих
наруџбеница

без ПДВ

добра – 19 поступака

18

6.022.753,00

46

14.281.754,22

1

199.700,00

(1 поступак је
обустављен)
услуге - 49 поступка
(2 поступка су
обустављена, од 1
набавке се одустало)
радови - 1 поступак

Напомена: издата је 51 наруџбеница кроз набавке на основу члана 39. став. 2. старог
Закона и 14 наруџбеница кроз набавке на основу новог Закона.
У 2020. години покренуто је 69 поступка набавки на које се закон не примењује, и то:
65 поступака набавки је успешно покренуто и реализовано, 3 набавкe су обустављенe из
разлога што наручилац није прибавио ни једну прихватљиву понуду и од 1 набавке се
одустало.
У оквиру Одељења за финансије и привреду- запослени на пословима јавних набавки
вршили су израду предлога аката и то:
-

Предлог плана јавних набавки за 2020. годину;
Предлог измена и допуна плана јавних набавки за 2020. годину (3 предлога измене
и допуне);
Предлог Усклађеног плана јавних набавки за 2020 годину;
Предлог измена и допуна усклађеног плана јавних набавки за 2020. годину (2
предлога измене и допуне);
израда Предлога Правилника о ближем уређивању поступка набавке;
одговори на захтеве за слободан приступ информацијама од јавног значаја;
вођење свих евиденција и статистика у складу са Законом, подзаконским актима,
Правилником о ближем уређивању поступка набавке и процедурама ИСО
стандарда, достављање на месечном новоу свих података из делокруга рада
Одељења за финансије и привреду који се односе на послове јавних набавки, за
Информатор о раду.
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Одељење за финансије и привреду- послови јавних набавки у складу са Законом,
подзаконским актима и Правилником о ближем уређивању поступка набавке је, доставило
путем апликативног софтвера Управи за јавне набавке извештаје о реализованим
набавкама за сва четири тромесечја 2020. године, објавила План јавних набавки и све
измене и допуне плана јавних набавки за 2020. годину, Усклађени план јавних набавки и
све измене и допуне усклађеног плана јавних набавки за 2020. годину на Порталу јавних
набавки Управе за јавне набавке, односно Канцеларије за јавне набавке.
У периоду јануар - децембар 2020. године није изјављен ни један захтев за заштиту права
понуђача.

5. Одељењe за општу управу
У Одељењу за Општу управу се врше послови управљања људским ресурсима,
послови правне помоћи, послови борачко-инвалидске заштите, послови бирачког списка и
општи послови.

5.1

Управљање људским ресурсима

Закључно са даном 31.12.2020. године, у Управи Градске општине Звездара, радило
је 135 запослених на неодређено време и 2 службеника на положају (начелник Управе и
заменик начелника Управе).
Табела бр. 1. Попуњена радна места службеника на положају и извршилачака радна
места на дан 31.12.2020. године у складу са звањима запослених;
ШКОЛСКА СПРЕМА
висока школска спрема
висока школска спрема (240
ЕСПБ бодова)

ЗВАЊЕ

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

службеник на положају
Самостални саветник

2
31

Саветник

36

Млађи саветник

19

висока школска спрема (180
ЕСПБ бодова)

Сарадник

12

Млађи сарадник

1

средња школска спрема

Виши референт

30

II врста

1

III врста

2

IV врста

3

намештеници – средња
школска спрема
Укупно:

137
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Због епидемије заразне болести COVID-19 у 2020. години, обуке запослених,
радионице и тренинзи у складу са сачињеним Планом обука запослених у 2020. години су
се углавном одвијале на даљину (предавање преко интернета/путем вебинара и сл.) уз
припремљено детаљно упутство организатора предавања о начину приступа и
учествовања у обукама, и на овај начин организовано је укупно 12 обука (нпр. обука о
социјалној инклузији рома и других осетљивих група у Србији, обука о примени новог
Закона о јавним набавкама и друго).
У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020.године у Управи Градске општине Звездара
радни однос је престао за 14 запослених, по различитим основима (одлазак у пензију,
споразумни престанак радног односа, споразум о преузимању запосленог у други орган).
Спроведена су 2 јавна конкурса за попуњавање извршилачких радних места на
којима је радни однос засновало укупно 7 лица на неодређено време, а једно лице је
засновало радни однос на основу споразума о преузимању из Градске управе града
Београда у Управу Градске општине Звездара.
У наведеном периоду, урађен је нацрт измене Одлуке о Управи коју је Скупштина
Градске општине Звездара усвојила на седници одржаној дана 23.10.2020. године, измене
и допуне Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске
општине Звездара, као и План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије
заразне болести COVID-19 у Управи Градске општине Звездара.
У току 2020.године, урађено је укупно 3051 разних решења, уверења, налога и
уговора којима се регулишу права и обавезе запослених, службеника и намештеника
(решења о распоређивању службеника, о утврђивању годишњег одмора, плаћеном
одсуству, праву на солидарну помоћ, престанку радног односа, раду ван просторија
послодавца, налога којим се налаже радна обавеза за време ванредног стања и друго).
У складу са одредбама важећих закона, редовно – месечно се вршило ажурирање
података који се уносе у Регистар запослених, који води Управа за трезор Министарства
финансија, ажурирање података за Пореску управу Министарства финансија Републике
Србије и Градској управи Града Београда достављан је Извештај о броју запослених
Градске општине Звездара, за претходни месец, до 5. у текућем месецу.

5.2

Послови правне помоћи

У периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, услугу правне помоћи је
затражило 600 грађана, којима је пружена правна помоћ углавном у виду давања усменог
правног савета.
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Укупно у извештајном периоду сачињено је 7 писаних поднесака, и то 6 поднесака
за које је наплаћена накнада и 1 поднесак за које су грађани ослобођени плаћања накнаде
у складу са Одлуком о пружању бесплатне правне помоћи.
У извештајном периоду знатно је смањен број пружених услуга, нарочито у делу
састављања писмених поднесака због епидемије изазване вирусом COVID-19 што је
приметно и код пружања бесплатне правне помоћи у складу са Законом о бесплатној
правној помоћи која је пружана давањем усмених правних савета грађанима, а углавном
због немогућности непосредног контакта грађана и пружаоца услуга.
Табела бр. 2. Број писаних поднесака у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020.
године

ПИСМЕНО

НАПЛАЋЕНА
НАКНАДА

БЕЗ
НАПЛАТЕ
НАКНАДЕ

УКУПНО

Тужба за развод брака

2

0

2

Тужба за поверавање малолетне
деце из ванбрачне заједнице

3

0

3

Тужба за укидање обавезе
издржавања

1

0

1

Тужба ради измене правоснажне
судске одлуке

0

1

1

Укупно:

6

1

7

5.3

Одсек за борачко-инвалидску заштиту

У извештајнoм периоду решавани су управни предмети из области борачке и
инвалидске заштите, уз поштовање одредаба Закона о општем управном поступку,
нарочито начела законитости и предвидивости, начела помоћи странци и начела
делотворности и економичности поступка, у складу са законима који се примењују у
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области борачке и инвалидске заштите, правилницима
надлежног Министарства.

и обавезним инструкцијама

Спроведено је 76 поступака признавања и престанка права из области борачко
инвалидске заштите, у складу са Законом. Koрисницима су призната права у складу са
одредбама Законa о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
(„Службени лист СРЈ“ број 24/98, 29/98 и 25/00 и „Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 111/09 и
50/18).
Табела 3 – Спроведени поступци признавања и престанка права из области
борачке и инвалидске заштите по Закону о основним працима бораца, војних инвалида и
породица палих бораца за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године.

ПОСТУПЦИ

Број
поступака

Признавање права из области борачке и инвалидске заштите (право
на породичну инвалиднину, ортопедско помагало, повећање
процента инвалидитета, помоћ у случају смрти корисника, накнада
трошкова сахране умрлог носиоца „Партизанске споменице 1941“)

52

Престанак права услед смрти корисника
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Укупно:

76

Сва донета решења о признавању права реализована су у поступку исплате
признатих права корисницима. На решења која у складу са Законом подлежу ревизији,
добијена је сагласност другостепеног органа.
Спроведено је 55 поступака провере испуњености услова за коришћење права на
месечно новчано примање, породични додатак и инвалидски додатак незапосленог ратног
војног инвалида од V до X групе, у складу са одредбама Закона о основним правима
бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица
(„Службени гласник РС“ број 18/20).
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Прибављена су 852 одговора од надлежних органа, поводом захтева овог Одсека за
достављање података који су неопходни у поступку провере испуњености услова за
признавање и превођење права из области борачко инвалидске заштите, у складу са новим
Законом.
Табела 4 – Спроведени поступци провере испуњености услова за коришћење
права из области борачке и инвалидске заштите за период од 01.01.2020.године до
31.12.2020.године.

ПОСТУПЦИ

Број
поступака

Провера испуњености услова за коришћење права на месечно
новчано примање

32

Провера испуњености услова за коришћење права на породични
додатак

4

Провера испуњености услова за коришћење права на инвалидски
додатак ратног војног инвалида од V до X групе

19

Укупно:

55

По службеној дужности спроведени су поступци превођења и престанка права из
области борачко инвалидске заштите, у складу са Законом о основним правима бораца,
војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица („Службени
гласник РС“ број 18/20), којима је извршенo превођење правa на личну, породичну и
увећану породичну инвалиднину, додатак за родитеља палог борца, додатак за негу,
ортопедски додатак, инвалидски додатак незапосленог ратног војног инвалида, борачки
додатак, месечно новчано примање, породични додатак и превођење права корисницима
којима је успостављена исплата у Републици Србији на основу решења бивших република
СФРЈ, која се примењују од 1. јануара 2021. године.
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У поступцима признавања и превођења права из области борачко инвалидске
заштите., у складу са новим Законом, службеним путем је прибављена документација
неопходна за одлучивање (уверења и држављанству, уверења о пребивалишту, доказ о
висини пензије и друго).
Табела 5 – Спроведени поступци превођења и престанка права из области
борачке и инвалидске заштите у 2020.години, по Закону о основним правима бораца,
војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица.

ПОСТУПЦИ

Број
поступака

Превођење права на личну инвалиднину (ратни војни инвалиди,
мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата), додатак за негу и
ортопедски додатак

272

Превођење права на породичну инвалиднину (по палом борцу, по умрлом
војном инвалиду, по лицу које је погинуло или умрло у војсци), додатак за
родитеља палог борца и увећану породичну инвалиднину

206

Превођење права на инвалидски додатак незапосленог ратног војног
инвалида од I до IV групе инвалидитета

25

Превођење права на инвалидски додатак незапосленог ратног војног
инвалида од V до X групе инвалидитета

15

Превођење права на борачки додатак

4

Превођење права на месечно новчано примање

25

Превођење права на породични додатак

3

Престанак права (месечно новчано примање, породични додатак,
инвалидски додатак незапосленог ратног војног инвалида од V до X групе

10

Укупно:

560

Корисницима је у току извештајног периода издато 185 уверења, која су им
неопходна за решавање питања из области борачке и инвалидске заштите пред другим
надлежним органима. (остваривање права на бус-плус картицу, права на здравствену
заштиту, на добијање кредита код Банке, остваривање права на субвенцију приликом
26

регистрације путничког моторног возила, као и о постојању доспелих а неисплаћених
инвалидских принадлежности по основу борачко – инвалидске заштите, након смрти
корисника, у сврху доказивања састава заоставштине у оставинском поступку и
остваривање других права).
Табела 6 – Издата уверења из области борачке и инвалидске заштите у
2020.години.

УВЕРЕЊА

Број
уверења

Уверења у сврху доказивања својства за остваривање права пред
надлежним органима

139

Уверења у сврху ослобађања од плаћања локалних комуналних такси
приликом регистрације путничког моторног возила

36

Уверења о постојању доспелих а неисплаћених инвалидских
принадлежности по основу борачко – инвалидске заштите, након смрти
корисника у сврху доказивања састава заоставштине у оставинском
поступку

10

Укупно:

185

У јединственој евиденцији података „Борци Србија“ укупан број корисника који
остварују права из области борачко-инвалидске заштите износи 484. Од тога се 276
корисника налази у евиденцији инвалида и 208 корисника се налази у евиденцији корисника
породичних права.
У овом Одсеку 3 корисника остварује право на месечно новчано примање као облик
допунско материјалног обезбеђења и проширене заштите цивилних инвалида рата.
У току извештајног периода корисницима су редовно исплаћиване месечне
инвалидске принадлежности из буџета Републике Србије и буџета града Београда након
преноса средстава на подрачуне Градске општине Звездара.
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Запослени Одсека су свакодневно вршили унос и ажурирање података у програму
„Борци Србија“ коју води Министарство за рад, запошљавање и борачка и социјална
питања.

5.4

Послови бирачког списка

У извештајном периоду настављено је са дневним ажурирањем Јединственог
бирачког списка и укупно је урађено 16137 промена у Јединственом бирачком списку који
се води за подручје Градске општине Звездара, а које се односе на упис грађана у бирачки
списак по различитим основима (стицање пунолетства, пријава пребивалишта, пријем у
држављанство, промена личних података, промена адресе пребивалишта) као и на
брисање грађања из Јединственог бирачког списка по различитим основима (губитка
пословне способности, отпуста из држављанства, по основу смрти лица).
У 2020. години у Посебан бирачки списак националне мањине уписано је 93 грађана,
а захтевом за брисање из Посебног бирачког списка обратило се 53 грађана, што укупно
чини 146 извршених промена у Посебном бирачком списку националне мањине који се води
за подручје Градске општине Звездара.
Табела бр. 7. Табеларни приказ ажурирања бирачког списка у периоду од
01.01.2020. до 31.12.2020.године.
ПРОМЕНЕ У ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ
СПИСКУ
Упис по основу стицања пунолетства

БРОЈ ИЗВРШЕНИХ
ПРОМЕНА
1616

Упис по основу пријаве пребивалишта

6306

Упис по основу пријема у држављанство

1

Промена личних података

3071

Промена адресе пребивалишта

2744

.Брисање по основу отпуста из држављанства

27

Брисање по основу губитка пословне способности

14

Брисање по основу смрти

2199

Брисање по службеној дужности

159

УКУПНО:

16137

Упис у Посебан бирачки списак

93
28

Брисање из Посебног бирачког списка

53

УКУПНО:

146

Потврде/Уверења о бирачком праву

739

Треба истаћи да су се у 2020. години одржали избори за народне посланике Народне
скупштине и избори за одборнике Скупштина градских општина града Београда и да су се
изборне радње и поступци из надлежности Одељења извршили благовремено, ажурно и
законито.
На територији Градске општине Звездара има 87 бирачких места. На дан израде
Извештаја о раду Одељења за општу управу број активних бирача је 159.095.

5.5

Општи послови
Табела бр. 8. Статистика општих послова
ПРЕДМЕТ

БРОЈ

Дозвола за ископавање и пренос посмртних
остатака
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Накнада трошкова сахране за лица која су
имала последње пребивалиште на територији
Градске општине Звездара, ако не постоје
лица која су дужна да обезбеде сахрањивање
умрлог лица, сходно члану 15.,став 2 Закона о
сахрањивању и гробљима (Сл.гласник РС“ бр.
20/77...101/2005-др.закон, 120/2012-УС и
84/2013-УС) и Одлуци о остваривању права на
накнаду трошкова сахрањивања из средстава
буџета Градске општине Звездара („Сл.лист
града Београда“ бр. 46/14)
Потврде и уверења за употребу у иностранству
(издржавање, ослобађање од пореза за наше
грађане који раде у иностранству)

13 примљених захтева (2020)
3 из претходног периода (2019)
У 2020. години трошкови сахрањивања су
надокнађени за 12 умрлих лица за које су
захтеви поднети од стране ЈКП „Погребне
услуге“ били уредни и потпуни (од овог броја 9
захтева је из 2020. године а 3 захтева су из
2019.године) у висини од укупно од 460.341,00
динара.

100

29

6. Одељење за инспекцијске послове

6.1

Опште напомене

Одељење за инспекцијске послове Градске општине Звездара чине:
1. Одсек за комуналну инспекцију
2. Одсек за управно – правне послове инспекције и извршења
Одељењем руководи начелник, а одсецима шефови одсека.

6.2

Надлежност

Одељење за инспекцијске послове вршењем непосредног надзора, као првостепени
орган, контролише примену закона у области комуналне инспекције, налаже инспекцијске
мере прописане законом и иницира покретање поступака пред другим надлежним државним
органима, у циљу обезбеђивања поштовања закона. Одељење за инспекцијске послове је
овлашћено да принудним путем спроводи првостепене одлуке Управе Градске општине
Звездара.
Осим тога, прати прописе који се примењују у раду Одељења и стара се о њиховој
правилној примени, подноси извештај о раду Одељења начелнику Управе градске општине,
у складу са планом рада Скупштине градске општине, а на захтев начелника Управе,
односно председника Градске општине, сачињава извештаје о предузетим мерама у
појединим поступцима који се воде у Одељењу, води евиденције о свим предметима, у
складу са важећим прописима.

6.3

Радно време, дежурства и подношење пријава

Током радног времена, од 7:30 до 15:30 часова, грађани могу добити информације о
раду Одељења и заказати пријем на телефон 011 3405 742. У хитним случајевима, када је
угрожена безбедност и здравље људи, саобраћај и животна средина, организован је излазак
дежурног инспектора на терен. Пријаве грађана се примају и на електронску адресу
Одељења inspekcija@zvezdara.org.rs.
На званичној интернет презентацији Градске општине Звездара објављене су
контролне листе за комуналну инспекцију на следећем линку:
http://www.org.rs/e-uprava/inspekcije/3-komunalna-inspekcija-kontrolne-liste.html
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6.4

Одсек за комуналну инспекцију

Комунална инспекција обавља послове инспекцијског надзора у свим областима
везаним за комунални ред и обављање комуналних делатности.
У 2020. години, покренуто је укупно 2818 поступака и то 266 по службеној дужности и
2552 по представци грађана. Број спречених или битно умањених вероватних настанака
штетних последица по законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање
инспекције) био је 97. У току 2020. године извршена су 43 превентивна инспекцијска надзора
усмерена ка подстицању и подржавању законитости и безбедности пословања и поступања
и спречавању настанка штетних последица по законом и другим прописом заштићена добра,
права и интересе. Сачињене су 602 контролне листе, којима је утврђено 357 незнатних
ризика, 144 ниских ризика, 93 средњих ризика и 8 високих ризика. Током вршења
инспекцијских надзора утврђено је 223 нерегистрованих субјеката. Редовних инспекцијских
надзора било је 543, ванредних 905. Овај однос редовних (планом предвиђених) и
ванредних инспекцијских надзора је такав због карактера предмета поступака које воде
комунални инспектори.
У периоду од 01.01.2020. - 31.12.2020. године комунални инспектори су наставили
вршење инспекцијског надзора над нерегистрованим стамбеним заједницама и уручили 58
решења којима је наложено стамбеној заједници да изабере управника или професионалног
управника, у складу са Законом о становању и одржавању зграда.
У Одсеку за комуналну инспекцију донето је укупно 212 решења.Од укупног броја
решења донетих у 2020. години од стране другостепеног органа, поништено је 1 решење.
Током 2020. године написана су 350 дописа странкама и државним органима.
У више наврата, у току 2020. године спровођене су, у две смене од 8:00-13:00 и од
13:00-19:00, заједничке акције и дежурства са комуналном милицијом и МУП-ПС Звездара у
решавању проблема илегалне продаје и депоновања старих ствари на подручју градске
пијаце „Звездара“ (Цветкова пијаца), које се настављају и даље.
У сарадњи са Одељењем за комуналне делатности, заштиту животне средине и
координацију инвестиционих пројеката Управе Градске општине Звездара и ЈКП „Градска
чистоћа“ у 2020. години вршено је чишћење депонија на територији Градске општине
Звездара.
На основу дописа Секретаријата за инспекцијске послове Х-01 бр.031-37/2019 од
12.06.2019. године и Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију
града Београда комунални инспектори су у 2020. години извршили 380 инспекцијски надзор
над постављањем средстава за оглашавање и 62 инспекцијска надзора над постављањем
башта.
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У складу са дописом Министарства државне управе и локалне самоуправе број 15100-00062/2020-24 и у складу са наредбом Градског штаба за ванредне ситуације од
23.11.2020. године, Одсек за комуналну инспекцију је вршио превентивне надзоре
надзираних субјеката на територији ГО Звездара који потпадају под кинтролу у смислу
поштовања мера заштите становништва од заразних болести COVID-19 као и поштовања
прописаног радног времена,и то у две смене од 8:00 до 15:00 и од 17:00 до 22:00.
У 2020. години комунална инспекција је издала 5 прекршајних налога, на основу
којих је наплаћен укупан износ од 107.500,00 динара. Такође је поднето и 2 захтева за
покретање прекршајног поступка.
Преглед предмета комуналне инспекције у 2020. години

Година
2020

6.5

Укупно предмета
2818

Предмета
по пријави
2552

Предмета по службеној
дужности
266

Одсек за управно – правне послове инспекције и извршења

Запослени у Одсеку за управно-правне послове инспекције и извршења Одељења за
инспекцијске послове Градске општине су израдили сва управна акта донета у управним
поступцима које воде комунални инспектори, као и у поступцима принудног извршења
решења, а такође и захтеве за покретање прекршајног поступка, кривичне пријаве, уверења,
потврде, дописе другим државним органима и институцијама и слично. Обавеза запослених
у овом одсеку је да пружају инспекторима правну помоћ својим стручним знањем.
Овај Одсек задужен је за израду свих извештаја о предметима који се воде у Одељењу
упућених председнику Општине, начелнику Управе, по захтевима за слободан приступ
информацијама од јавног значаја, као и одговоре на одборничка питања и захтеве за
прикупљање информација других државних и правосудних органа.
Део Одсека који спроводи извршења, један извршитељ (који је и дипломирани
правник), ангажован је на извршењима решења комуналне инспекције, као и на спровођењу
исељења по извршним решењима Одсека за стамбене послове.
Да би решења донета у првом степену била принудно спроведена битно је да постоје
средства опредељена за ову намену.
У 2020. години заказано је једно извршење решења које је покушано без асистенције
полиције, али није спроведено. Због проглашења ванредног стања у Србији због пандемије
ковида 19 није заказано поновно спровођење наведеног извршења.
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И након укидања ванредног стања, због епидемиолошке ситуације која је трајала током целе
2020. године, у овој години нису заказивана нова извршења.
Одељење за инспекцијске послове је тражило одобравање средстава из буџета ГО
Звездара за спровођење принудних извршења у 2021. години, те се надамо да ће, уколико
епидемиолошка ситуација то буде дозволила, у 2021. години бити настављено са
заказивањем и спровођењем принудних извршења.
У Одељењу за инспекцијске послове током 2020. године покренуто је укупно 2818
поступака.
Укупан проценат решених управних поступака у односу на број покренутих у 2020.
години, на нивоу целог Одељења за инспекцијске послове је 84,42%.
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7. Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине
и координацију инвестиционих пројеката

У оквиру редовних послова у оквиру Одељења за комуналне делатности, заштиту
животне средине и координацију инвестиционих пројеката, запослени у Одељењу су у
сарадњи са секретаријатима Управе Града Београда и Јавним комуналним предузећима
решавали комуналне проблеме - проблемe са водоводним и канализационим
инсталацијама, сређивање и уређење јавних зелених површина, асфалтирање и санација
улица и тротоара, поправка и постављање нове саобраћајне сигнализације и лежећих
полицајаца, реализација инвестиционих пројеката које је финансирала ГО Звездара.
У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године у оквиру Одељења примљено је и
обрађено 1117 пријава грађана, удружења грађана, разних организација и др. које су се
односиле на проблеме у области комуналних делатности.
Пријаве су се обрађивале и решавале у сарадњи са секретаријатима Града
Београда и Јавним комуналним предузећима. Поред решавања комуналних проблема по
пријавама грађана у Одсеку за комуналне делатности су се решавали и проблеми по
службеној дужности, а све у циљу унапређење квалитета живота грађана на територији ГО
Звездара.

7.1

Одсек за комуналне делатности

Сарадња са секретаријатима Града Београда и Јавним комуналним предузећима је
била на високом нивоу и заједничким напорима су реализоване следеће активности:
У сарадњи са ЈКП „Београд пут“, асфалтиране су следеће улице:
- Народног фронта - изградња нове деонице улице до раскрснице са улицом Жељка
Миливојевића
- Далматинска
- Лазе Докића
- Веселина Чајкановића
- Укупно асфалтирано 3 км улица
-Саниране и поправљене су ударне рупе и оштећења коловоза и тротоара широм
територије ГО Звездара
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У сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа“ су решени следећи проблеми:
Постављено је 393 комада нових надземних контејнера запремине 1,1 m³ на следећим
локацијама:
-

Чегарска
Гвоздићева
Силвија Крањчевића
Брегалничка
Јована Ћирилова
Раваничка
Мехмеда Соколовића
Гвоздићева
Топличка
Варовничка
Стјепана Љубише

-

Деспота Оливера
Владе Костића
Војводе Бране
Војводе Богдана
Светог Николе
Руди Чајавеца
Северни булевар
Лединачка
Врањска
Господара Вучића
Војводе Симе Поповића

- Уклоњено је око 1492 m³ кабастог отпада, грања, шута и сл. са површина поред и око
контејнера
У сарадњи са ЈКП „Београдски водовод и канализација“ су решени проблеми на изградњи
и реконструкцији водоводне и канализационе мреже у улицама:
-

Велизара Косановића потез од Мис Ирбијеве до Паје Јовановића
реконструција водоводне мреже,
Бана Младена - реконструција водоводне мреже,
Белокрајинска - реконструкција водоводне мреже,
Светог Климента – ½ реконструкције водоводне мреже,
Ковачева - ½ реконструкције водоводне мреже,
Теодора Миријевског – изградња канализационе мреже у дужини 400 метара,
Веселина Чајкановића – изградња канализационе мреже у дужини 800 метара

–

У сарадњи са Секретаријатом за саобраћај и ЈКП „Београд пут“, на територији
Градске општине Звездара су решавани проблеми који су се односили на унапређење
саобраћајне инфраструктуре, постављање нове вертикалне и хоризонталне сигнализације,
обнова и поправка постојеће сигнализације, повећање безбедности учесника у саобраћају
постављањем лежећих полицајаца и пешачких рампи.
Постављене су физичке препреке са одговарајућом вертикалном сигнализацијом у
улицама МЗ Велики Мокри Луг: Стражарска коса, Милошев кладенац и неколико физичких
препрека у улици Матице српске у насељу Миријево. Уведен је једносмерни режим
саобраћаја у улицама Стеве Вергаша, Келтска, Зелено брдо, Николе Вуловића као
припрема за увођење линије јавног превоза.
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Постављени су и обновљени фиксни стубићи испред основних школа и делу
раскрсница где непрописно паркирање утиче на безбедност у саобраћају и нормално
одвијање јавног превоза.
Обновљена је вертикална и хоризонтална сигнализација око више основних школа
на територији ГО Звездара у циљу повећања безбедности ученика. Обновљена је
хоризонтална сигнализација на најфрекветнијим улицама после реконструкције и
асфалтирања истих.
Постављене су нова стајалишта на линијама јавног превоза 66 и 29, а линија 312
је продужена до Кумодража (ГО Вождовац).
Остале активности за 2020 годину :
- Сарадња са ЈКП „Ветерина Београд“ да велики број паса луталица из МЗ „Ново
Миријево“ буде обухваћен програмом контроле и смањења популације на јавним
површинама,
- Подела ауто-седишта за бебе за родитеље са територије Градске општине Звездаре по
основу јавног позива.
Расподела оброка у народним кухињама у Трајка Стаменковића и Јула Бринера.
Поднето је укупно 65 пријава грађана које су се односиле на одржавање и уређење
јавних зелених површина ЈКП "Зеленило Београд". Од тог броја је решено 70% пријава.
У периоду од јануара до децембра месеца 2020. године обрађено је:
- 18 захтева за увид у урбанистички план за предметне катастарске парцеле. Уз
тражену информацију и образложење о планираној намени, приложени су и пратећи
графички прилози;
- Обрађено је 33 предмета (преко МЗ) који се односе на комуналне делатности и
урбанизам и 94 предмета (информација) на које је одговорено директно преко e-mail;
У оквиру Одсека за комуналне делатности, радило се на праћењу израде
планских докумената (стручна контрола истих) пред Комисијом за планове Скупштине
града Београда, обавештавање грађана и координација са грађанима у току јавног увида
(увид у планирану намену, анализа, мишљење, помоћ и сугестија код писања примедби
на планирано решење) и ажурирању свих података из области планирања у дигиталном
формату, као и за потребе интернет презентације.
Обављени су рани јавни увиди у осам урбанистичких планова и јавни увид у пет
урбанистичких планова.

7.2

Управно правни послови

У оквиру редовних послова у Одсеку је у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020.
године урађено:
1. Заузеће јавне површине (тезге, конзерватори, витрине и др.): поднето и обрађено
21 захтева грађана за заузеће јавне површине;
36

2. У области рекламирања урађено су 141 решења којим се одобрава постављање
реклама и осталих рекламних средстава,
3. У области заузећа јавне површине у сврху постављања баште угоститељског објекта
поднето је и обрађено 98 захтева грађана.

7.3

Одсек за координацију инвестиционих пројеката и заштиту животне
средине

У 2020. години у Одсеку за инвестиционе пројекте стављен је акценат на припреми
документације за будуће пројекте и планове, пре свега на припрему документације ради
регулисања правног статуса објеката и пројектно-техничке документације, која ће у
наредним годинама омогућити брже деловање када се обезбеде средства за реализацију
планираних пројекта.
Урађене су пројектне документације за извођење радова на три игралишта у
Златиборској улици, Драгослава Срејовића и Великом мокром лугу код Дома здравља која
су требала да се раде у 2020.г.али је због смањења буџета њихово извођење пребачено у
2021.г. Цртежи за извођење, као и документација за поступак јавне набавке су урађене од
стране запослених у одсеку.
Запослени у Одсеку за координацију инвестиционих пројеката пратили су радове у
току извођења, водили записнике, подносили примедбе и сугестије за даљи рад и
учествовали у примопредаји радова:
1. Извођење радова на санацији некатегорисаних путева - комплетно финансирање из
капиталног буџета ГО Звездара (Некатегорисани путеви на територији Великог Мокрог
Луга, Малог Мокрог Луга и Миријева у дужини од 5 км и изградња 50 нових паркинг места).
2. Извођење радова на енергетској адаптацији OШ "1300 каплара" - комплетно
финансирање извођења преко Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе
Републике Србије. Канцеларија је пренела средства у буџет ГО Звездара, а запослени у
Одсеку су спровели процес јавне набавке, потписивање Уговора са изабраним извођачем,
ангажовали стручни надзор, спровели процедуру примопредаје радова.
3. У сарадњи са ЈКП „Зеленило Београд“ кроз Програм редовног одржавања изведени су
радови на следећим локацијама:
- Комплетна реконструкција дечијег игралишта у улици Устаничка код вртића „Чигра“.
- Комплетна реконструкција спортских терена у улици 16. Октобра.
- Изграђен потпуно нов парк у Шејкиној улици.
4. Из буџета ГО Звездара финансирани и изведени су радови на санацији изливања
фекалних вода у Рамској улици.
Запослеми у Одсеку за координацију инвестиционих пројеката Одељења за развој су
пратили радове у току извођења, подносио примедбе и сугестије за даљи рад, односно
запослени у Општини су имали функцију надзора.
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У оквиру послова који се односе на сегмент заштите животне средине израђени су
табеларни прикази поднетих захтева
за процену утицаја на животну средину и
евидентирање одобрења издатих од стране Секретаријата за заштиту животне средине, по
овим захтевима.
Вођена је дневна евиденција о управљању отпада кроз интерну табелу током целе
2020. године. Редовне активности у виду прикупљања извештаја о слању отпада и вођење
евиденције. Успешно је завршен годишњи извештај ГИО1 заштите животне средине који је
прослеђен Агенцији за заштиту животне средине.

7.4

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ОДСЕКА

У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године у оквиру Одсека за координацију
инвестиционих пројеката и заштиту животне средине примљено је и обрађено 96 пријава
грађана, удружења грађана, разних организација и др. које су се односиле на проблеме у
области комуналних делатности и заштите животне средине, као и предлога грађана за
уређење кроз заведене предмете и око 150 које су обрађене преко мејла. Пријаве су се
обрађивале и решавале у сарадњи са Секретаријатима Града Београда и са јавним
комуналним предузећима.
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8. Одељење за друштвене делатности
Области рада Одељења за друштвене делатности, у складу са надлежностима
дефинисаним Статутом и Одлуком о управи Градске општинеЗвездара у 2020. години биле
су: образовање; култура; спорт и омладинска политика; социјална заштита, јавно здравље
и заштита и спасавање у ванредним ситуацијама.
У току 2020. године послови у областима образовања, културе, спорта и омладинске
политике су организовани у оквиру Одељења, а послови у области социјалне заштите и
заштита и спасавање у ванредним ситуацијама у оквиру Одсека за социјалну заштиту.
Запослени у Одељењу, у сарадњи са члановима Већа Градске општине Звездара
задуженим за појединачне области, учествовали су у планирању, изради и праћењу
реализације 6 програма у оквиру Програмског буџета за 2020. годину, и то за програме: 8Предшколско васпитање и образовање, 9-Oсновно образовање, 11-Социјална и дечја
заштита, 13-Развој културе, 14-Развој спорта и омладине и 12-Здравствена заштита.
15. марта 2020. године донета је Одлука о проглашењу ванредног стања (''Службени
гласник РС'', бр. 29/2020). У складу са овом Одлуком и очекиваним последицама на
привредна кретања у земљи и граду Београду процењено је да ће доћи до знатног
смањења прилива текућих прихода буџета. У складу са Oдлуком о изменама и допунама
Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и
одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2020. години
број: 4-293/20-ГВ, усвојеној на седници Градског већа дана 02.04.2020. године, извршено је
умањење оквира буџета за 20% који се односи на приходе из буџета. Одлуком о ребалансу
буџета (13.4.2020.г.) и Другом одлуком о ребалансу буџета Градске општине Звездара за
2020. годину (23.10.2020.г.) значајно су и/или уцелости умањена средства за поједине
програмске активности и пројекте у оквиру Програмског буџета. За све програме,
програмске активности и пројекте израђени су извештаји о учинку. Све активности су
реализоване према плану који је због епидемије изазване корона вирусом измењен и
прилагођен новонасталим условима.
Организација рада запослених у Одељењу је прилагођена условима рада у
ванредним околностима узрокованим епидемијом вируса SARS-CoV-2и проглашењем
болести COVID-19 заразном болешћу.
У 2020. години вршен је преглед као и припрема документације за интерну, а затим
и екстерну проверу ИСО стандарда.

8.1

Образовање

Организација рада у образовно васпитним установама се у току 2020. године
значајно изменила због епидемије изазване вирусом SARS-Cov-2. Школе су у складу са
упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја организовале
реализацију наставних активности и спроводиле епидемиолошке мере у складу са
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планом за примену мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, у
свему по препорукама Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19.
Организација рада у образовно васпитним установама се у току 2020. године значајно
изменила због епидемије изазване вирусом SARS-Cov-2. Школе су у складу са упутствима
Министарства просвете, науке и технолошког развоја организовале реализацију
наставних активности и спроводиле епидемиолошке мере у складу са планом за примену
мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, у свему по
препорукама Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19.
Запослени у Одељењу за друштвене делатности и Тим за ванредне ситуације ГО
Звездара су били у континуираној телефонској и електронској комуникацији са
директорима школа и достављали обавештења и едукативни материјал у вези са
спровођењем мера превенције и заштите. Образовно васпитним установама је у мају
2020. године достављено 6700 маски из донације кинеског града Ђинјуна.
У области образовања, у складу са надлежностима, запослени су обављали
послове везане за праћење уписа ученика у припремни предшколски програм и први
разред основне школе који се ове школске године спроводио на другачији начин, редовно
похађање наставе која је организована у измењеним условима због проглашења
ванредног стања и праћење реализације републичких такмичења и освојених награда
(такмичења су реализована у значајно смањеном обиму и онлајн), послове везане за
безбедност ученика, радили на доношењу правних акта и образаца којим се ближе
уређују активности у оквиру реализације надлежности везане за безбедност ученика, и
послове у оквиру конституисања Општинског савета родитеља Градске општине
Звездара.
Запослени су одржавали континуирану пословну комуникацију са директорима
образовно васпитних установа и представницима Секретаријата за образовање и дечију
заштиту, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, установа и организација
које делују у области образовања или обављају послове које су у вези са унапређењем
безбедности ученика и запослених.
Анализирани су годишњи планови рада и извештаји о раду васпитно образовних
установа (24), креирани упитници и анализирани подаци за потребе праћења стања,
планирања активности и извештавања. Информација о стању у образовно васпитним
установама на територији Градске општине Звездара у школској 2019/2020. години
поднета је на седници Скупштине 23.10.2020.г. у складу са Планом рада Скупштине
Градске општине Звездара.
Мрежу образовно-васпитних установа на подручју општине Звездара чине:
-

-

Предшколска установа «Звездара» има у свом саставу 25 објеката – вртића,
Дечији центар «Звездани гај», 4 прилагођена простора за рад са децом и
објекат за припрему хране – Дечија централна кухиња;
14 основних школа, укључујући и специјалну основну школу и школу за
основно музичко образовање;
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-

9 средњих школа (2 гимназије и 7 средњих стручних школа).

Праћење уписa ученика у припремни предшколски програм, први разред
основне школе и праћење редовности похађања наставе
На основу података о деци/ученицима који се налазе у годишњим програмима рада
Установа за 2020/2021. годину, на почетку школске године у звездарске васпитнообразовне установе уписано је:
-

-

-

-

у Предшколску установу "Звездара" је уписано укупно 6133 деце; припремни
предшколски програм - целодневни похађа 1234 деце, припремни
предшколси програм - полудневни похађа 109 деце, укупно деце 3-5,5 год. је
3295, у јасленим групама 1360, у развојним групама 23, у болничким групама
112. Издате су 552 одбијенице, 496 деце је остало неуписано.
у предшколску групу ОШ „Вељко Дугошевић“ уписано је 19 полазника.
у основне школе – 11706 ученика, и то 5749 девојчица и 5957 дечака (укупно
за 14 основних школа)
Школу за основно музичко образовање „Владимир Ђорђевић“ похађа 525
ученика - 343 девојчица и 182 дечака
у први разред основне школе уписан је 1601 ученик, и то: 751 девојчица и
850 дечака, укључујући и ОМШ „Владимир Ђорђевић“ у коју је уписано 129
ученика (81 девојчица и 48 дечака). Најмањи број првака уписан је у ОШ
„Владислав Петковић Дис“ - 55, а највећи у ОШ „Павле Савић“ – 244 ученика
и ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ - 230.
На територији Општине акредитовано је 25 приватних предшколских
установа који се налазе на листи Секретаријата за образовање и дечију
заштиту. На основу информација које су установе доставиле, у приватним
предшколским установама смештено је 2051 дете. Неке установе имају
објекте на више адреса, а једна установа није доставила податке о броју
деце.
Средње школе похађа 7277 ученика, а први разред средње школе уписао је
1891 ученик.

Одељење за друштвене делатности је и ове године у више наврата истакло потребу
да се реши проблем уписа у први разред основне школе у насељу Миријево јер две
основне школе са постојећим капацитетима не могу да одговоре на потребе овог дела
Звездаре. С обзиром на податке Републичког завода за статистику о тренду пораста броја
деце у Миријеву у наредним годинама, Градска општина Звездара је покренула
иницијативу за трајно решавање овог проблема и код Секретаријата за образовање и код
Министарства просвете и технолошког развоја.
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Са циљем припреме ученика завршног разреда основне школе за полагање испита
из математике и српског језика, Одељење за друштвене делатности је припремило податке
неопходне за организацију припремне наставе и спровођење набавке услуге организовања
припремне наставе. Настава, због епидемиолошке ситуације и ванредних мера, није
организована. На основу података из спискова за похађање бесплатне припремне наставе
у организацији Градске општине Звездара, 769 ученика осмог разреда је исказало потребу
за оваквим видом припреме.
Извршена је компаративна анализа освојених бодова на завршном испиту за
ученике завршног разреда основне школе. Просечан број бодова на завршном испиту у
звездарским основним школама је био близу 28 (27,98 а максималан број поена је 40) што
је за скоро 3 поена више у односу на претходну годину.
Директори основних школа су пријавили нередовно похађање наставе за 4 ученика,
о чему су обавестили надлежни Центар за социјални рад.
Безбедност деце/ученика
Како је настава током 2020. године реализована по посебном режиму, у области
безбедности највећа пажња је усмерена на примену епидемиолошких мера. На основу
информација директора васпитно образовних установа, средства за дезинфекцију била су
увек доступна запосленима и ученицима, као и заштитне маске и рукавице за запослене.
Родитељи су се укључили и помагали у обезбеђивању средстава за дезинфекцију и
заштитних маски. Запослени у вртићима и школама су се у свему придржавали
препоручених мера, као и ученици и родитељи.
Током 2020. године организована су 2 састанка са директорима образовноваспитних установа, представницима Градског центра за социјални рад - Одељење
Звездара, Дома здравља Звездара и полиције (у јануару и у августу 2020.г.). Због
епидемиолошке ситуације нису одржавани редовни састанци са директорима школа, већ
су саветовања и сви проблеми решавани телефонским путем и путем електронске поште.
Ажурирана је база података о члановима школских одбора, стручним сарадницима
и директорима васпитно образовних установа.
У току 2020. године, допуњена je Одлука о начину спровођења надлежности Градске
општине Звездара у области образовања које се односе на мере и активности на заштити
и безбедности деце у сарадњи са васпитно образовним институцијама („Службени лист
града Београда“, бр. 124/19), креирани су обрасци за планирање средстава за физичку
безбедност деце, као и за програме превенције ризичних облика понашања.
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У току године, у складу са упутствима Кризног штаба за сузбијање заразне болести
COVID-19 и Министарства просвете науке и технолошког развоја, нису се спроводили
додатни програми у школама. Расписан је, а затим и поништен конкурс за основне и средње
школе у области унапређења безбедности ученика. Из истих разлога, није реализован ни
програм „Основи безбедности деце“ за ученике четвртог и шестог разреда основних школа,
који реализује МУП Србије-Полицијска станица Звездара, уз учешће представника Управе
саобраћајне полиције и Сектора за ванредне ситуације. Агенција за безбедност саобраћаја,
доставила је књиге „Пажљивкова правила“ крајем године.
Превоз, смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју
Одлуком о промени Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр.
60/19) и Одлуком о промени Статута Градске општине Звездара („Службени лист града
Београда, број 80/2019) Град Београд обезбеђује средства за превоз, смештај и исхрану
деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца, без обзира
на удаљеност места становања од школе.
По упутству Управе града Београда, Градска општина Звездара је обезбедила
средства за превоз ученика ОШ „Бошко Буха“ у току школске 2019/2020. године, као и
средства за превоз ученика ОШ „1300 каплара“ током реконструкције и санације школског
објекта. Током 2020. године, превоз је организован од 8. до 21. јануара у првом
полугодишту, и од 24. фебруара до 13. марта 2020. када је проглашено ванредно стање.
ОШ “Бошко Буха“ је организовала превоз за ученике школе са три аутобуса, на
релацијама: Бегаљица – ОШ „Бошко Буха“ – Бегаљица, Јабучки рит – ОШ „Бошко Буха“ –
Јабучки рит и Кумодраж II - ОШ „Бошко Буха“ – Кумодраж II.
Превоз ученика ОШ „1300 каплара“ је организован на две линије: Школа - ОШ
„Стеван Синђелић“ – Школа и Школа - ОШ „Арчибалд Рајс“- Школа.
Превоз ученика на републичка и међународна такмичења
Републичка такмичења која су била планирана Календаром такмичења и смотри за
ученике основних за школску 2019/2020. годину и Календаром такмичења и смотри за
ученике средњих школа за школску 2019/2020. годину у највећем броју нису одржана.
Пре увођења ванредног стања одржана су такмичења из музичког стваралаштва ФЕДЕМУС и камерна музика, и ликовног стваралаштва „Мали Пјер“ - карикатуре, а
такмичења из информатике и математике су одржана онлајн.
Директори основних и средњих школа са седиштем на подручју Градске општине
Звездара су дописом обавестили Одељење за друштвене делатности о ученицима који су
освојили прву, другу и/или трећу награду на републичким такмичењима које су одржана.
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Освојено је укупно 8 појединачних награда и једна екипна, а 9 наставника ментора
је припремало ученике за такмичења.
Образовање ученика ромске националности
Додатна подршка ученицима ромске националности обезбеђена је кроз ангажовање
педагошких асистената у 4 школе, које имају највећи број ромске деце: „Деспот Стефан
Лазаревић“, „Стеван Синђелић“, ОШ „Павле Савић“ и „Владислав Петковић Дис“, као и
једног асистента у Предшколској установи „Звездара“. Педагошке асистенте у основним
школама финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а у
предшколској установи Секретаријат за образовање и дечију заштиту. Значајну подршку у
образовању ученицима ромске националности пружа и Мобилни тим за инклузију Рома
Звездаре кроз своје активности.
Информисани су и мотивисани директори школа да обавесте децу и родитеље
ромске националности о Конкурсу за доделу стипендија ученицима ромске националности
у школској 2020/2021.г, а обавештавање родитеља деце/ученика је организовано и у
ромским насељима преко координатора за ромска питања.
Запослени Одељења су присуствовали семинару у Новом Саду, попунили и
доставили упитнике Екуменској хуманитарној организацији ЕХО за потребе планирања и
реализације пројекта „Социјална инклузија Рома и других осетљивих група у Србији 20192022“, који реализује и ГО Звездара као једна од 10 општина у Србији.
Награђивање ученика
У складу са Одлуком о награђивању ученика и њихових наставника-ментора из
буџета Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“ бр. 15/15) Градска
општина Звездара је у 2020. години средствима из буџета наградила ученике основних и
средњих школа носиоце признања "ученик генерације", а захваљујући средствима
донатора и ученике који су уписали први разред основне школе. Запослени у Одељењу за
друштвене делатности су обављали кореспонденцију са школама, прикупљали податке,
припремали документа и координирали активности.
Одељење за друштвене делатности је израдило предлог Закључка Већа Градске
општине Звездара о критеријумима за награђивање и врсти и обиму награда за носиоце
признања „Ученик генерације“ у школској 2019/2020. години у основним и средњим
школама, којим је утврђена новчана награда у износу од 20.000,00 динара. Награђена су
23 ученика – укупно 460.000,00 динара. Свечани пријем и додела награда за ученике
генерације одржани су 10. септембра 2020.г.
Такође, обављана је комуникација са представницима компаније Alma Quattro у вези
са медијском кампањом и постављањем билборда са фотографијама ученика генерације
на 10 локација на Звездари у циљу промоције успеха ученика и значаја образовања.
Трошкови постављања билборда су покривени средствима донатора.
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У 2020. години, средствима донатора су награђени и ученици првог разреда основне
школе. Обављана је телефонска и електронска комуникација са штампаријом
„Графомаркет“, организовано преузимање и дистрибуција поклон пакета за ђаке прваке
директорима основних школа. Сваки ученик првог разреда добио је перницу и по две
памучне заштитне маске.
Уверења о просечним приходима породичног домаћинства
У 2020. години издато је 313 уверења о месечном просечном примању по члану
породичног домаћинства, за ученичке и студентске кредите и стипендије, смештај у
ученички/студентски дом и друге сврхе.
Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и
социјалне подршке детету, ученику и одраслом
Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и
социјалне подршке детету, ученику и одраслом је у периоду од јануара до краја децембра
2020. године одржала 10 састанака путем видео-позива и донела 152 мишљења са
предлозима одговарајућих облика подршке. Координаторка Комисије је припремала,
заказивала и организовала састанке Комисије путем видео-позива, обавештавала
родитеље, уручивала мишљења и месечно достављала извештаје са пратећом
документацијом Секретаријату за образовање и дечију заштиту, као и годишњи извештај о
раду Секретаријату за образовање и дечију заштиту и Министарству просвете, науке и
технолошког развоја.
Остале активности од значаја за образовање
Одељење за друштвене делатности је прикупљало податке од школа неопходне за
формирање и функционисање Општинског савета родитеља који се бира за сваку школску
годину. На октобарској седници Скупштина Градске општине Звездара донела је Решење
о именовању Општинског савета родитеља ГО Звездара за школску 2020/2021. годину.
Због епидемиолошке ситуације овај Савет није одржао ниједан састанак. Током 2020.
године одржана је једна седница претходног сазива Општинског савета родитеља (за
школску 2019/2020. годину) и то 14. јануара.
Реализоване су све припремне активности око организовања Сајма образовања који
је био заказан за 19. март 2020. године, у холу Београдске академије пословних и
уметничких студија. Kонтактиране су државне и приватне средње школе са територије
Градске општине Звездара и града Београда. Укупно 39 средњих школа се пријавило за
учешће, обавештене су звездарске основне школе и сачињен распоред посета ученика
седмог и осмог разреда. У складу са препорукама Светске здравствене организације и
препорукама Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара бр. 82-01/2020 од
12.03.2020. године, Сајам образовања је отказан.
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Обављана је телефонска и електронска комуникација са директорима основних и
средњих школа и прикупљани подаци о броју запослених у школама (укупно 898), израђен
план расподеле заштитних маски које је донирала ГО Звездара. Обезбеђено је преко 55000
маски за запослене у образовно васпитним установама на подручју наше општине, које су
у два наврата подељене запосленима.
Са циљем прибављања Уверења о некажњавању за чланове школских одбора из
редова локалне самоуправе (3 за ОШ „Павле Савић“ и 1 за ОМШ „Владимир Ђорђевић“)
вршена је пословна преписка и телефонска комуникација са Полицијском испоставом
Звездара. Сачињене су препоруке за Седму београдску гимназију за учешће у програму
„Еко-школа“ и за Зуботехничку школу за кандидатуру за Светосавску награду 2020.
Одељење за друштвене делатности је координирало активности у оквиру дводневне
студијске посете делегације националних стручњака и креатора политика из Белорусије на
тему „Стратегија превенције: политика и пракса“.
Организатор је била Канцеларија Уједињених Нација за борбу против дроге и
криминала (УНОДЦ) која је у оквиру студијске посете приредила неколико састанака: у
Канцеларији за борбу против дрога Владе Републике Србије, Министарству унутрашњих
послова, ОЕБС Мисији у Србији, Министарству здравља, Министарству просвете, науке и
технолошког развоја и у Градској општини Звездара. Циљ студијске посете био је да се
професионалци из Белорусије упознају са стратегијама и програмима који се спроводе у
нашој земљи и региону, а који су засновани на доказима и реализовани као програми са
добрим резултатима.
Сусрет у ГО Звездара је одржан 21. фебруара 2020.г. када су запослене из
Одељења за друштвене делатности, као пример добре праксе на локалном нивоу,
представиле међународне акредитоване програме који се дужи низ година реализују у
оквиру унапређења безбедности ученика у звездарским школама: „Оснаживање породица“
и „Вештине за адолесценцију“.
Обављана је кореспонденција са школама у вези са акцијом оплемењивања
школских дворишта садњом јасена и достављање позивa за учешће у новогодишњем
конкурсу "Типуј на знање, здравље је у игри" који је реализовало Удружење "Сви на вагу",
у сарадњи са Градском општином Звездара.

8.2

Култура

У области културе, са циљем подстицања развоја културно-уметничког
стваралаштва и аматеризма, у складу са Статутом, важећим скупштинским одлукама и
Планом развоја културе за 2020. годину, у јануару је расписан јавни позив/конкурс за
програме/пројекте у области културно-уметничког стваралаштва и аматеризма. Комисија
за избор пројеката је започела процедуру прегледања и оцењивања предлога пројеката
пристиглих на Конкурс за суфинсирање пројеката у области културе и одржала 2 седнице,
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али је због увођења ванредног стања и ребаланса буџета, односно недостатка средстава,
реализација овог конкурса обустављена.
Сви учесници Конкурса
обавештени су да се Конкурс неће реализовати.
Обавештење је послато мејлом и постављено је на интернет презентацију ГО Звездара.
Израђени су анкеси уговора за чланове Комисије којима је износ хонорара због ових
околности умањен, а затим и извршена исплата.
У складу са Одлуком о сталним манифестацијама од значаја за Градску општину
Звездара и Календаром манифестација за 2020. годину, одржане су: Сталне
манифестације: Бадњи дан (обележен је 6. јануара на тргу испред ГО Звездара, свечаним
чином освећења бадњака и уношењем бадњака у зграду Општине, уз учешће свештеника
из храма Светог Николе и око 200 грађана); Слава Општине - Сретење господње (15.
фебруар у Сали за венчања, у присуству око 150 званица). У оквиру Фестивала културе
младих „Звездаријада“ 2019/2020. до краја децембра 2020.г. су реализоване следеће
активности: Музичко стваралаштво: Школа певања – 29 учесника, такмичење Први глас
Звездаре - 17 учесника, 13 награђених; заједнички онлајн концерт – 11 учесника;
Документарни филм - радионице у оквиру документарног филма (писање сценарија,
снимање, монтажа) – 24 полазника, конкурс за документарни филм – 3 награђена
документарна филма; Књижевно стваралаштво - радионице креативног писања, одржано
8 радионица – 110 полазника (23 - 25 по радионици), радионице дизајна школског часописа,
одржано 10, 23 полазника, на расписане књижевне конкурсе достављен 91 рад - награђено
и похваљено 15 учесника, на конкурс за школски часопис радове су доставиле 4 екипе – 9
учесника, сви су награђени, књижевни сусрети – 30 учесника, издата је књига књижевних
радова са Звездаријаде „Чаробни свици“ – у књизи су објављене песме и приче 51 аутора,
пропратни текстови критичара и приређивача, на промоцији књиге 60 учесника; Драмско
стваралаштво – 30 полазника, припремљене и одигране 2 позоришне представе: „Деца са
колодвора ЗОО“ (одиграна 29.02.2020.г. на сцени „Пан театра“) и „Шта је за вас насиље“
(одиграна 5.06.2020.г.). Дан Општине - поводом Дана општине Звездара и 76 година од
ослобођења Звездаре у Другом светском рату, 16.10.2020.г. су положени венци на
Споменик ученицима палим у рату 1941-1945. испред Шесте београдске гимназије,
Споменик борцима палим у Другом светском рату у Миријеву и у Малом Мокром
Лугу (двориште вртића „Дечји луг”), на Спомен обележје борцима палим за ослобађање
Београда на територији Малог Мокрог Луга. Додељена је новчана помоћ деци без
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родитељског старања из фонда Задужбине ,,Др Јелисавета и Др Иван Шеговић”.
Свечана Академија поводом Дана општине Звездара је одржана у позоришту „Пан театар”.
Услед неповољне епидемиолошке ситуације и недостатка средстава у буџету за
реализацију, нису одржане следеће сталне манифестације од значаја за Градску општину
Звездара: Светски дан срца, Летњи позоришни дани на Олимпу, Светски дан здравља,
Дани Сениора и 17. Дечји позоришни фестивал Позориште Звездариште.
Од осталих планираних манифестација и догађаја одржане су: Дечја недеља (7 –
13. октобар), 16 дана активизма у борби против насиља у породици (новембар),
Међународни дан особа са инвалидитетом (3. децембар) и Међународни дан волонтера (5.
децембар) и то уз поштовање свих епидемиолошких мера.
За сваки од ових догађаја запослени су припремили најавни текст ради
објављивања на сајту ГО Звездара и у другим медијима, како би што већи број грађана био
информисан.

8.3

Спорт

Током 2020.г. анализирани су финансијски и наративни извештаји о реализацији
годишњих и посебних програма за 2019. годину спортских организација – укупно 54
програма, и то 36 годишњих програма и 19 посебних програма у области спорта. Након
анализе финансијских извештаја, представници ФК „Звездара“ су вратили у буџет средства
у укупном износу од 24.100,00 динара.
Припремљена су решења и уговори за 41 годишњи програм, праћена реализација
36 годишњих програма који су реализовани у 2020. години (до ребаланса буџета нису
потписани уговори са ОШ „Драгојло Дудић“, Седмом београдском гимназијом,
Медицинском школом и Грађевинско – техничком школом, а није реализован уговор са
Предшколском установом „Звездара), Комисија за оцену програма и председник ГО
Звездара су одобрили измену структуре програмских активности и структуре трошкова за
5 спортских организација, сачињена је једна писмена сагласност (Савез за организовање
школских спортских такмичења) и 4 анекса уговора (ФК „Звездара“, ПК „Спин“, ЏК „Павле
Савић“, СПК „Креатива“).
У јануару 2020. г., у складу са чланом 114. ст. 3 и чл. 112. став 1, тачка 1. Закона о
спорту („Службени гласник „бр 10/2016) ТК „Кобра“ је доставио допуну годишњег програма
„Припрема такмичарке Данијеле Јовановић за учешће на Параолимпијским играма у Токију
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2020“ који је вредновала Комисија за оцену програма у области спорта и доставила предлог
председнику Општине, на основу које је донета одлука о финансирању програма.
Припремљен је и објављен, а затим, због ребаланса буџета, поништен јавни позив
за достављање предлога посебних програма/пројеката у области спорта.
Анализирани су предлози годишњих програма/пројеката спортских организација за
следећу буџетску, односно за 2021. годину (укупно 52 програма). Организације су, у складу
са Законом, доставиле своје програме преко Спортског савеза Звездара - од тога 31
годишњи програм спортских клубова или удружења и 21 програм васпитно-образовних
установа. Законом о спорту је дефинисано да предшколске установе и школе имају статус
спортских организација, као и да програми у области школског спорта представљају
приоритет за финансирање из буџета градске општине.
Након анализе и вредновања програма, сачињена је оцена годишњих програма за
2021. годину која је достављена члановима Комисије за оцену програма у области спорта.
Обављана су стручна саветовања Комисије, комуникација и преговарање са спортским
организацијама и припремљена акта за доношење предлога Одлуке о oдобравању
годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за
реализацију одобрених годишњих програма у 2021. години којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара. Одобрено
је за реализацију 47 годишњих програма.
У сарадњи са Савезом за организовање школских спортских такмичења и
Спортским савезом Звездара, организован је стручни скуп под називом „Подизање
организационог и стручног капацитета школског спорта на општинском нивоу“ у
Деспотовцу, 2.10.2020. Скупу који је за циљ имао унапређење школског спорта на
територији Градске општине Звездара, присуствовало је 35 наставника физичког и
здравственог васпитања звездарских основних и средњих школа, као и представници
Секретаријата за спорт и омладину, Београдске асоцијације за школски спорт и Спортског
савеза Звездара. Запослени у Одељењу за друштвене делатности су одржали предавање
о надлежностима ГО Звездара у области спорта.
Пружана је перманентна подршка и обављано телефонско и електронско
саветовање представника спортских организација у вези са планирањем и израдом
програма од интереса за грађане у области спорта, достављања периодичних и завршних
извештаја. За оснаживање спортских организација у области планирања годишњих и
посебних програма у условима када није било дозвољено организовати окупљање веће
групе људи, запослена у Одељењу за друштвене делатности је креирала 8 десетоминутних
видео материјала и Power Point презентацију коју је учинила доступном спортским
организацијама.
Пружана је стручна и административна подршка раду Комисије за оцену програма у
области спорта, која је током 2020. године одржала 5 састанака.
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Обављана је усмена и писмена комуникација са представницима Секретаријата за
спорт и омладину, Спортског савеза Србије и Спортског савеза Београд. Представница
Одељења је учествовала у раду Радне групе за израду Програма развоја спорта града
Београда за период од 2019. до 2029. године и члан је тима, који у сарадњи са Сталном
конференцијом градова и општина и Секретаријатом за омладину и спорт, креира Водич за
развој и спровођење политике у области спорта у градским општинама.
Сачињен је Извештај о реализованим програмима и пројектима којима се
задовољавају потребе и интереси грађанима у области спорта у току 2019. године и
Извештај о одобреним програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта у току 2020. године, на прописаним обрасцима за
Министарство омладине и спорта.
На основу анализе програма и пројеката, упитника, извештаја Спортског савеза
Звездара, ЈП СЦ „Олимп – Звездара“, СД „Раднички“ сачињен је Извештај о задовољавању
потреба и интереса грађана у области спорта на територији ГО Звездара за 2019. годину
који је усвојен на децембарском заседању Скупштине ГО Звездара.
На основу захтева Удружења „Бечејско удружење младих“ из Бечеја, у складу са
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, достављена је комплетна
скенирана документација у области спорта за 2019. годину.
Предавање/презентација о експедицији у пустињу Атакама и о највишем вулкану
света у организацији Спортског клуба „Алти” одржано је 19. фебруара 2020. Презентацију
је одржала Драгана Рајбловић, прва жена из Србије која се 2007. године попела на највиши
врх света – Монт Еверест (8850 м) на Хималајима.
У току године запослени су представницима спортских организација достављали
препоруке и упутства за организовање спортских активности у условима епидемије корона
вирусом. Припремали су материјале за сајт о програмима који се финансирају из буџета
општине и спортским резултатима звездарских клубова.
Припремљен је предлог Правилника о одобравању и финансирању програма којима
се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији ГО Звездара који
је усвојен на седници Комисије за оцену програма у области спорта, 28.12.2020.г.
ДОТАЦИЈЕ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА
Одлуком о ребалансу буџета ГО Звездара за 2020. годину („Службени лист града
Београда“ бр.41/20)
одустало се од средстава предвиђених за суфинансирање
програма/пројеката на три расписана конкурса:
1. Општи конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења у износу
2.500.000,00 динара;
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2. Конкурс за суфинансирање програма/пројеката удружења у области бриге о
младима у износу од 2.000.000,00 динара:
3. Конкурс за суфинансирање социо-хуманитарних програма/пројеката удружења у
износу од 2.000.000,00 динара.
Сви подносиоци пријава на горе наведена три јавна конкурса ради прикупљања
предлога за суфинансирање програма/пројеката из буџета Градске општине Звездара чија
је реализација предвиђена у 2020. години, обавештени су 14.05.2020. године да се ти
конкурси неће реализовати. Обавештење је послато мејлом и постављено је на интернет
презентацију ГО Звездара.

8.4

Одсек за социјалну заштиту

У оквиру Одсека за социјалну заштиту обављани су послови у области социјалне
заштите и послови заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
Планиране активности у области социјалне заштите реализоване су у складу са
Програмом унапређења социјалне заштите за 2020. годину. Због актуелне епидемиолошке
ситуације, део активности је редукован (помоћ и подршка у кућним условима, специјални
комби превоз особа особа са инвалидитетом, подела новогодишњих пакетића, као и
обележавање важних датума: Дана Рома, Међународног дана особа са инвалидитетом,
Међународног дана волонтера и манифестација Дани сениора на Звездари).
У Одсеку за социјалну заштиту током целе године свакодневно су даване
информације о могућностима остваривања права из области социјалне заштите, пружана
помоћ странкама у писању поднесака и прикупљању документације, као и упућивање на
надлежне институције.
Запослени у Одсеку учестовали су у изради Извештаја о реализацији Акционог
плана за унапређење положаја ромске популације на територији Градске општине
Звездара за период 2015 - 2020., Извештаја о реализацији Програма унапређења
социјалне заштите за 2020. годину; спроводили, координирали и пратили реализацију
Програма унапређења социјалне заштите за 2020. годину, Локалног акционог плана
запошљавања за 2020. годину, Акционог плана за унапређење положаја ромске
популације на територији општине Звездара за период 2015-2020. године и Локалног
акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и
повратника за период 2017-2020; учествовали у изради Програма унапређења социјалне
заштите за период 2021-2023., Локалног акционог плана запошљавања за период 20212023. година.
У пружању помоћи у решавању социјалних проблема грађана и подршци
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организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним
организацијама, општина је континуирано сарађивала са Градским центром за социјални
рад - Одељење Звездара, Домом здравља Звездара, Градским секретријатом за социјалну
заштиту, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Националним
саветом ромске националне мањине, Геронтолошким центром Београд, Црвеним крстом
Србије и другим државним органима и институцијама.
Првим ребалансом буџета средства која су била планирана за набавку пакета
помоћи у основним животним намирницама за грађане слабијег имовинског стања су била
повучена, тако да није могла да се изврши набавка планираних пакета помоћи. Током 2020.
године, запослени у Одсеку су активно учествовали у подели пакета који су обезбеђени из
донација (850 пакета Црвеног крста намењених ромској популацији, 100 пакета Мреже
„ХуманаС“ и 250 пакета обезбеђених донацијом појединаца који су желели да остану
анонимни), као и у подели пакета које је за време ванредног стања обезбедио град Београд,
а који су били намењени пензионерима слабијег имовинског стања.
У току године, у периоду од фебруара до децембра, у оквиру рада Волонтерског
сервиса Звездара, организовано је прикупљање половне гардеробе, обуће и играчака.
Помоћ (око 300 кг) је намењена за 30 угрожених породица на Звездари са укупно 120
чланова.
Осму годину заредом, ГО Звездара је реализовала процедуру конкурса којим се из
фонда Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“ додељује новчана помоћ деци и
младима без родитељског старања. У Свечаној сали за венчања, на Дан општине
Звездара 16. октобра 2020. године помоћ је примило 17 деце и младих са Звездаре и то у
појединачним износима од по 16.400,00 динара за свако дете, што укупно износи 278.800,00
динара, чиме се поштује воља задужбинара др Ивана Шеговића и његове супруге
Јелисавете да се из фонда Задужбине помажу деца без родитељског старања са
територије Градске општине Звездара.

Помоћ у натури
У складу са надлеженостима, Општина помаже социјално угрожене грађане у
натури - пакетима са животним намирницама и хигијеном. У току 2020. године подељено је
850 пакета основних животних намирница и основних средстава хигијене, и вршене су
бројне асистенције по различитим основама према ситуационим проблемима појединаца и
породица.
Реализација Локалног акционог плана за запошљавање
Од активности планираних овим документом реализоване су две едукације „Пут до
успешног предузетника“ Националне службе за запошљавање (фебруар и јуни), као и
конкурс за финансирање активних мерa за запошљавање теже запошљивих лица, односно
2 јавна рада у области заштите животне средине и комуналног реда на којима је запослено
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20 теже запошљивих лица - жене старије од 50 година, ромска популација и млади до 30
година старости.
Планирани скупови Сајам образовања, који је требало да буде одржан у марту
месецу, отказан је због проглашења ванредног стања. Сајам запошљавања који је
првобитно планиран за мај месец, одложен је за октобар али ни тада није одржан због
здравствених ризика за учеснике. Извештај о реализацији ЛАПЗ-а у 2020. години је
израђен, разматран и усвојен као посебан документ на седници Скупштине Општине у
децембру 2020.године.

8.5

Превоз особа са инвалидитетом

Специјализована услуга комби превоза за особе са инвалидитетом спроводи се од
28. јуна 2013. године. Општина је из сопствених средстава набавила специјално комби
возило са циљем да унапреди квалитет свакодневног живота суграђана којима је проблем
превоза једна од највећих препрека у коришћењу различитих садржаја: посета лекару,
школовање, радно ангажовање, дружење, излазак у биоскоп, позориште, спортскoрекреативне активности. У 2020. години, на основу годишњег јавног конкурса,
реализовано је 205 бесплатних превоза за особе са инвалидитетом за укупно 12 особа,
од тога 8 жена.
Конкурс за доделу гусеничара
У извештајној години није вршена набавка нових пењача уз степенице већ је праћено
коришћење 9 гусеничара који су претходних година додељени на коришћење корисницима.
Констатовано је да се помагало користи наменски као и да је за 1 гусеничарем престала
потреба. Он ће у току фебруара бити враћен Општини, а затим путем јавног конкурса бити
додељен особи која има потребу за овим помагалом.

Канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом

У току 2020. године, од фебруара до децембра, Канцеларија за помоћ ОСИ директно
је пружила подршку за 112 особа кроз индивидулне и групне активности, као и кроз
активности Кол центра за време ванредног стања. Канцеларија је пружила укупно 160
услуга.
Након ревизије евидентираних појединаца из претходних година, на активној
евиденцији Канцеларије за помоћ ОСИ на добровољној основи налази се 83 лица.
Проблематика са којом су се грађани јављали се најчешће односила на:
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-

-

-

8.6

психо-социјалну подршку у кризи повезану са ковидом (страх од болести, породични
односи, прилагођавање на карантин, посебно за породице са децом са когнитивним
сметњама)
материјална помоћ, помоћ у пакетима намирница,
здравствене потребе (које нису повезане са ковидом),
остваривање права на социјалну помоћ (помоћ при контактирању Центра за
социјални рад, инфо о документацији, смештај старијег лица у установу соц.
заштите, остваривање олакшица за ОСИ, превоз за ОСИ...),
правна помоћ (продужено родитељско право, станарска права и сл.)
психолошко саветовање ОСИ.

Унапређење положаја Рома

Одсек за социјалну заштиту прати и координира рад Мобилног тима за инклузију Рома
Звездаре, који је образован са општим циљем да кроз рад на терену и решавањем
појединачних и заједничких проблема допринесе потпунијој друштвеној интеграцији ромске
заједнице и унапреди животне услове ромске заједнице на територији Градске општине
Звездара. Мобилни тим за инклузију Рома Звездаре, као међуресорно тело, чине
координатор за ромска питања, здравствени медијатори за ромска питања, педагошки
асистенти ангажовани у основним школама на територији ГО Звездара, представници
Градског Центра за социјални рад, надлежне филијале Националне службе за
запошљавање и Одсека за социјалну заштиту Управе ГО Звездара. Током 2020. године у
свом раду је окупљао и представнике других институција и организација: Дом здравља
„Звездара“, Полицијска станица „Звездара“ - Полицијска испостава „Миријево“, Црвени крст
„Звездара“, Градски секретаријат за социјалну заштиту, Стална конференција градова и
општина, Школа за основно образовање одраслих „Браћа Стаменковић“, Немачке агенције
за међународну сарадњу „GIZ“, Сталне конференције градова и општина СКГО и
представнике ромских неформалних насеља на Звездари.
Због епидемиолошке ситуације и проглашених здравствених мера нису одржавани
координациони састанци већ се целокупна сарадња организовала електронски и путем
телефона, усредсређена првенствено на непосредно одговарање на потребе појединаца и
породица (рад на терену).

8.7

Пројектне активности

1. Активности на пројекту „Бољи живот интерно расељених и повратника на Звездари“
који је вредан 244.000 евра и који је трајао од јула 2018. године до октобра 2020. године, а
односио се на побољшање услова становања кроз помоћ у грађевинском материјалу и
економско оснаживање кроз подстицаје за покретање сопственог бизниса за интерно-
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расељена лица и повратнике по основу Споразума о реадмисији (подељено 49 пакета
помоћи у грађевинском материјалу и још 4 пакета помоћи Комесаријата за избегле и
расељене који су дати као подршка пројекту, пружена је подршка са економским пакетима
за 10 корисника, одржани су тренинзи самозапошљавања за 33 особа и пружена је
менторска подршка за 20 предузетника).
2. Активности на пројекту „Корак до посла - подршка инклузији Ромкиња путем
међусекторског партнерства на Звездари“ који је започео 4. септембра 2019. године и који
ће трајати 3. марта 2021. године, са циљем да најмање 50 младих Ромкиња оснажи и
подржи за активно тражење посла и да 50 послодаваца едукује са циљем превазилажења
предрасуда када је реч о запошљавању ромске популације као и да успостави и развије
добру праксу међусекторског тима у чијем раду учествују представници Градске општине
Звездаре, Националне службе за запошљавање, Градског центра за социјални рад у
Београду-Одељење Звездара као и приватног и цивилног сектора. До почетка 2021. године,
реализовано је 20 обука преквалификација за занате док је 65 представника од 56
послодаваца прошло планиране обуке. Укупна вредност пројекта је око 65.000 евра.
3. Од 29. маја 2018. године Градска општина Звездара, са још 11 градова и општина у
Србији, је укључена у заједнички програм Савета Европе и Европске уније „ROMACTED –
Промовисање доброг управљања и оснаживања ромске заједнице на локалном нивоу који
има за циљ да а изградњом политичке воље и одрживих политика кроз ангажовање
локалних власти раде на унапређењу демократске јавне управе, јачају посвећеност
институција, њихових капацитета, знања и вештана у циљу инклузије Рома и Ромкиња и
оснаживању ромске заједнице, како на индивидуалном нивоу (помагати да користе своја
основна права и унапређују своје личне капацитете и вештине), тако и на нивоу колектива
(организовање заједнице како би изразила своје интересе у решавању заједничких
проблема).
Програм је трајао до 15. новембра 2020. године и обухватио је поделу 300 пакета помоћи
намењене енергетској ефикасности ромских домаћинстава, одржано је 200 индивидуалних
часова додатне образовне подршке за дванесторо ромске деце и подељено 33 таблет
уређаја ученицима ромске националности.
О свим својим активностима Мобилни тима за инклузију Рома Звездаре извештава јавност
преко сајта http://inkluzijaroma.stat.gov.rs/
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8.8

Волонтерски сервис Звездарe

Волонтерски сервис Звездаре има за циљ да утиче на унапређење квалитета
свакодневног живота грађана Звездаре кроз ангажовање волонтера који су спремни и
едуковани да својим услугама и кроз организовање различитих програма и акција, помогну
суграђанима који имају проблем у свакодневном функционисању, а не могу да се ослоне
на помоћ породице или сродника. Волонтери пружају услуге: у кућним условима, у
просторијама Сервиса и другим просторима и путем телефона.
На евиденцији Волонтерског сервиса у 2020. години било 60 волонтера/ки, од којих
је са 43 волонтера/ки Општина потписала уговоре о волонтирању.
Услуге је користило око 2 800 корисника/ца, и то: и то: 645 у кућним условима, 1303
у Саветовалишту за појединце и породице, 855 је користило различите радионице и
програме. Реализовано је укупно 5 958 волонтерских сати, од тога 2 589 сати у кућним
условима, 1 236 у Саветовалишту за појединце и породице, 921 сат на креативним и
едукативним радионицама и 1 212 сати у подршци канцеларији.
Реализовано је 2874 услуга помоћи и подршке, од тога 1 477 услуга у кућним
условима, 1 161 услуга подршке Саветовалишта за појединце и породице у просторијама
Сервиса и другим просторима и реализованe 236 креативнe и едукативнe радионицe. У
односу на претходну годину, потреба грађана за психосоцијалном подршком због услова
живота у изолацији и држању физичке дистанце, исказано у броју реализованих
волонтерских сати и пружене подршке у Саветовалишту за појединце и породице,
повећана је за 97%.
На основу одржаних фокус група, написане су препоруке суграђанима као модел
самопомоћи и психо-социјалне подршке у свакодневном функционисању у време
епидемије у форми флајера који је штампан у тиражу од 1 400 комада и подељен преко
мрежа месних заједница, Дома здравља, Центра за социјални рад и управне зграде
Општине.
Тим за волонтерску подршку грађанима Звездаре у 2020. години је донео 8 одлука
о почетку или престанку пружања или коришћења волонтерских услуга као и начина рада
у условима епидемије.

8.9

Повереништво за избегла и расељена лица

У сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције, у 2020. години реализовани
су јавни конкурси са циљем унапређења положаја избеглих и интерно расељених лица и
то:
- Додељена је једнократна новчана помоћ у укупном износу од 375.000,00 динара (25
најугроженијих домаћинстава добило је по 15.000,00 динара).
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Поред наведене помоћи, додељена је и ванредна једнократна помоћ најугроженијим
корисницима избегличке и ИРЛ популације, коју пружа Комесаријат на име превазилажење
тешке материјалне ситуације. Помоћ је одобрена за 9 корисника у укупном износу од
204.910,00 динара.
-

Додељена је помоћ у пакетима хране од по 20 кг различитих животних намирница за
укупно 100 породица.
Одбрена је помоћ у грађевинском материјалу за породице избеглица у укупном
износу од 8.250.000,00 динара са ПДВ, која ће бити додељена у 2021. години (17
породица ће добити пакет грађевинског материјала у складу са новчаним
средствима и потребама корисника).

Помоћ у додели грађевинског материјала и економском оснаживању за
породице интерно расељених лица и повратника - активности на ЕУ пројекту „Бољи
живот интерно расељених лица и повратника на Звездари“ . Пројекат се односи на
побољшање услова становања кроз помоћ у грађевинском материјалу и економско
оснаживање кроз подстицаје за поктретање сопственог бизниса за интерно расељена лица
и повратнике по основу Споразума о реадмисији. Сходно томе, подељено је 49 пакета
грађевинског материјала за породице интерно расељених лица и породице повратника
који су финансирани средствима ИПА (укупан износ 164.584 евра) и још 4 пакета
грађевинског материјала породицама интерно расељених лица, који су финансирани
средствима Комесаријата (укупан износ 12.659 евра). Укупан број породица интерно
расељених лица које је добио грађевински материјал је 49, и 4 породице повратника. Помоћ
у алату (опреми) је добило 10 корисника, од којих 9 породица интерно расељених лица и 1
породица повратника. (укупно утрошен износ је 19.904 евра).
У 2020. години, у оквиру свакодневног рада Повереништва: издате су 103 различите
потврде (дописи, сагласности, продужења избегличких легитимација, потврђивање
статуса и др.); донето је 11 решења о престанку статуса избеглице (није уложена ниједна
жалба).

У периоду од јануара до децембра 2020. године одржане су 2 седнице Савета за
миграције, а нови Савет за миграције је образован у октобру Решењем председника број
020-2-105 од 20.10.2020. године. Савет је у овој години усвојио Правилник о раду
Комисије и Савета за миграције. У истом периоду је и разматрао предложене ранг листе
Комисије за доделу помоћи и усвајао Коначне ранг листе корисника за доделу помоћи у
грађевинском материјалу и за једнократну новчану помоћ. Образоване су Комисије са
новим члановима и то: Комисија за доделу помоћи, коју чине 5 чланова, која има задатак
да спроведе конкурсе за доделу једнократне новчане помоћи, огрева и пакета хране и
Комисија за доделу помоћи за набавку грађевинског материјала, коју чине исти чланови. У
2020. години одржане су 2 седнице Комисије. Такође, образована је Радна група за
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израду Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених
лица и повратника у Градској општини Звездара (ЛАП) за период 2021-2024.

8.10 Послови заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
-

-

У 2020. години је припремљено и одржано 27 седница Штаба за ванредне ситуације;
Припремљено и донешено 10 Наредби на седницама Штаба за ванредне ситуације;
Припремљена и донешена 64 Закључка на седницама Штаба за ванредне ситуације;
Припремљена и донешена 1 Препорука на седници Штаба за ванредне ситуације;
Израђен је предлог Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације Градске општине
Звездара за 2019. годину у јануару (24. децембра 2020. усвојен на Скупштини
Градске општине Звездара );
Израђен је Предлог годишњег Плана рада Штаба за 2021. годину (24. децембра
2020. године усвојен на Скупштини Градске општине Звездара);
Израђен је Оперативни план чишћења снега и леда са тротоара, пешачких стаза и
степеништа за зимску сезону 2020/2021. за територију Градске општине Звездара;

У 2020. години, током зимске сезоне вршено је требовање индустријске соли од ЈКП
„Београд пут“ и пријем на пункту у ЈКП „Градска чистоћа“ – погон Звездара; праћена је
подела корисницима на територији Градске општине Звездара, као и остале активности
на реализацији Оперативних планова у две зимске сезоне;
Редовно је ажурирана и прослеђивана табела Владе Републике Србије ради
извештавања, са пресеком броја волонтера на дневном нивоу. Евидентирано је укупно
477 волонтера за време ванредног стања. Од тога су 249 волонтери цивилне заштите,
150 из редова грађанства, 31 Црвеног крста Звездара, 26 волонтера из Добровољно
ватрогасног друштва Звездара и 21 волонтер Волонтерског сервиса Звездара;
Штаб је за време ванредног стања био у свакодневној комуникацији са Центром за
социјални рад, Одељење Звездара, чији је руководилац члан Штаба и успостављена је
континуирана достава података о угроженим категоријама становништва, а у циљу
снабдевања са намирницама и лековима;
Формирани су Кол и Сервисни центар за пријем позива и позивање грађана који је
функционисао у пуном капацитету. У Кол центру евидентирано је укупно 3270 позива, а
реализовано 1754 захтева за доставу основних животних намирница и средстава за
хигијену. У Сервисном центру евидентирана су 952 позива, а реализовано је укупно 554
захтева за доставу лекова. Мобилни тимови су купили и испоручили све што су грађани
наручивали, коришћењем возног парка ГО Звездара. Канцеларија за помоћ особама са
инвалидитетом и Волонтерски сервис Звездара примили су 521 позив. Волонтери
ангажовани на пружању психосоцијалне подршке путем телефона одговорили су на 524
позива;
На дневном нивоу је за време ванредног стања ангажовано у просеку око 30 волонтера
који су били активни у свим предвиђеним активностима, и то: у мобилним тимoвима за
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куповину и доставу намирница и лекова (71 укупно у марту ангажовано), тимовима за
доставу бесплатних оброка из програма Народних кухуња (3 тима по 2-3 волонтера који
су понедељком и средом обављали набавку и доставу на недељном нивоу - у марту
ангажовано укупно 12 волонтера), викендом у Кол и Сервисном центру волонтери су
дежурали у две смене (4 - 7 на дневном нивоу, у марту ангажован укупно 21 волонтер). У
индивидуалној подршци (набавка и прибављање лекарских упута за кућну негу,
лабораторијске и др. медицинске услуге) 12 волонтера Волонтерског сервиса Звездаре
обилазило је и снабдевало кориснике, старије особе (просек 85 година) и особе са
инвалидитетом.
Пет професионалаца волонтера пружало је индивидуалну психосоцијалну подршку
путем телефона. На администрирању активности ангажована су 2 волонтера Волонтерског
сервиса;
У овом периоду израђена су четири Квартална извештаја и достављена МУП-у,
Сектор за ванредне ситуације.

8.11 Послови јавног здравља
На основу нових статутарних надлежности у овој области, образован је Савет за
здравље Градске општине Звездара као стручно радно тело Већа Градске општине
Звездара на период од пет година (Решење бр. XI број 06-8/2020).
Одржане су две седнице Савета за здравље Градске општине Звездара, у марту,
када је конституисан Савет и у октобру, када је проширен састав Савета за још једног
члана. На седницама је анализирана ситуација на територији Општине у вези са
епидемијом Ковид 19 и информисани чланови Савета у вези са предстојећим активностима
на изради Плана јавног здравља.
У договору са представницима Сталне конференције градова и општина, која ће
обезбедити менторску подршку општинама у процесу израде Плана јавног здравља, ова
активност је одложена због актуелне епидемиолошке ситуације. Непосредно пре почетка
овог процеса, формираће се радна група за израду Плана јавног здравља Градске општине
Звездара.
Током године редовно су ажурирани и на прописаном обрасцу Градском заводу за
јавно здравље достављани подаци о запосленима који су били позитивни на тесту за Ковид
19. У току 2020. године поднета је укупно 21 потврда о ковид позитивним лицима.
Остале активности реализоване у току 2020. године:
-

Обележили смо Међународни дан породице 15. маја организовањем
Саветовалишта за појединце и породице путем отвореног телефона; почев од 15.
маја, сваког четвртка смо у просторијама Волонтерског сервиса реализовали
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-

-

-

-

-

-

-

Отворено психосоцијално саветовалиште за грађане којима је потребна помоћ у
савладавању кризе изазване изолацијом услед епидемије;
Представници Свратишта су 28. маја преузели донацију у гардероби за децу и
младе (око 75 кг) и Удружења “Слобода“ током јуна (око 40кг), коју су доносили
грађани у канцеларију ВСЗ пре проглашења ванредног стања,
19.08.2020.г. у просторијама Сервиса обележили смо Међународни дан хуманости
медијском промоцијом тематског Саветовалишта и отвореном линијом за грађане;
28.08.2020.г. учешће на Хуманитарном базару у Миријеву на којем су прикупљана
средства за лечење троје деце са Звездаре;
21.09.2020.г. обележили смо Светски дан борбе против Алцхајмера програмом под
називом „Дан незаборављања“ – поделом едукативног и инфо материјала испред
Општине и у Сервису;
01.10.2020.г. обележили смо у просторијама Волонтерског сервиса Међународни
дан старијих - организовањем фокус групе на тему самопомоћи у време епидемије,
креативне радионице Виртуелно путовање, дружење, освежење и послужење за 15
сениора. За све учеснике Волонтерски сервис је обезбедио поклоне;
У сарадњи са Геронтолошким друштвом Србије у октобру учешће запослених
одељења у 5. ТВ панела у Пироту на теме од значаја за унапређење друштвене
бриге за сениорску популацију и презентација искуства Волонтерског сервиса
Звездаре.
26.10.2020.г. обележили смо Недељу солидарности са особама са инвалидитетом и
Месец менталног здравља у просторијама МЗ „Булбудер“ у партнерству са
Канцеларијом за помоћ ОСИ - организовањем дружења и фокус групе са
представницима удружења, родитељима и појединцима са инвалидитетом на тему
самопомоћи у време епидемије.
18.12.2020.г. на Ђерам пијаци организовали смо Новогодишњи хуманитарни базар,
а приход је уручен мајци трогодишњег дечака Ј.И. оболелог од церебралне
парализе;
27.12.2020.г. учешће на Хуманитарном базару за помоћ позоришту „Пан театар”, на
платоу испред ГО Звездара;

Током целе године, представници Одељења активно су учествовали на радним
групама, конференцијама и другим стручним скуповима у раду Сталне конференције
градова и општина, у области социјалне заштите, спорта, образовања и културе.
Поред овога, запослени су у току године похађали неколико онлајн семинара и обука
које су организовали Национална академија за јавну управу, СКГО и др.
С обзиром на обим послова и широк дијапазон различитих области које покрива
Одељење (образовање, култура, спорт и омладинска политика, социјална заштита,
сарадња са удружењима грађана, повереништво за избегла и интерно расељена лица,
јавно здравље и послови заштите и спасавања у ванредним ситуацијама), сматрамо да су
активности у 2020. години успешно реализоване.
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9. Служба за скупштинске послове
Служба за Скупштинске послове обављала је послове везане за реализацију седница
Већа, Скупштине и скупштинских радних тела и обављала је послове везане за
усклађеност услуга са законским и другим прописима. Током 2020. године рад на
пословима информисања у Служби за скупштинске послове одвијао се у Одсеку за
информисање.

9.1

Послови Скупштине

За седнице Скупштине и седнице радних тела Скупштине, Служба је организовала
седнице, припремала материјале који ће се разматрати на седницама и вршила проверу
усклађености предлога аката са законским и подзаконским актима из области која је
предлог акта.
Служба је обављала организационо техничке послове за припрему и одржавање
седница Скупштине тако што је вршила умножавање и дистрибуцију материјала
одборницима, обраду аката донетих на Скупштини и сачињавање белешке и записника са
седница Скупштине, објављивање донетих аката, вођење евиденције о актима која су
разматрана на седницама Скупштине и њених радних тела и спроводила поступак за
решавање статусних питања изабраних и постављених лица.
У 2020. години служба је обављала организационо техничке послове за припрему и
одржавање седнице, која је због ванредног стања које је проглашено због ширења заразне
болести КОВИД-19 на територији Републике Србије, одржана електронским путем (путем
меила - на меил адресу секретара Скупштине Градске општине Звездара
sekretar@zvezdara.org.rs).
У 2020. години одржани су локални избори и избори за Градске општине након којих
је одржана констититивна седница Скупштине Градске општине Звездара. Служба је
припремила предлоге везане за конституисање Скупштине и избор Органа Градске
општине Звездаре.
У 2020. години одржано је шест седница Скупштина Градске општине Звездара, и
то две седнице сазива Скупштине 2016-2020. године и након спроведених избора за
одборнике Скупштине Градске општине Звездара јуна 2020. године одржано четири
седнице Скупштине.
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Преглед седница Скупштине Градске општине Звездара
Седнице Скупштине ГО Звездара
усвојени акти:
2 седнице у

усвојено

сазиву Скупштине
2016/2020

13 тачaка

4 седнице у сазиву
Скупштине
2020/2024

дневног реда

усвојено
55 тачaка
дневног реда

5 Одлукa, 2 Решења, 1
План, 1 Програм и 5
Закључака.

усвојени акти:
15 Одлукa, 24 Решења, 3
Плана, 2 Програма и 9
Закључака.

Служба је обрадила и проследила 28 одборничких питањa надлежним
Одељењима и Службама Управе Градске општине Звездара, Већу и надлежним Јавним
предузећима и добијене одговоре упутила одборницима и члановима радних тела
Скупштине.
Служба је у периоду ванредног стања уведеног дана 15. 3. 2020. године због
епидемије корона вирусом била ангажвана за потребе Штаба за ванредне ситуације
Градске општине Звездара на пословима доношења појединачних решења за чланове
Штаба, поверенике цивилне заштите и волонтере.
Служба је у оквиру својих надлежности пружала стручну помоћ организационим
јединицама Управе у припреми нацрта прописа и других аката из делокруга њихове
надлежности.
У 2020. години Радна тела Скупштине заседала су непосредно пред седницу
Скупштине ради давања мишљења по одређеним питањима или према потреби. Одржано
је 26 седница радних тела Скупштине, које је Служба за скупштинске послове организовала
и стручно и административно пратила њихов рад. У Служби су припремани извештаји и
закључци за давање мишљења Скупштини из домена надлежности радних тела
Скупштине, а по одржаним седницама сачињавани записници.
У 2020. години одржано је двадесетшест седница радних тела Скупштина Градске
општине Звездара и то: шест седница радних тела сазива Скупштине 2016.-2020. године,
након спроведених избора за одборнике Скупштине Градске општине Звездара јуна 2020.
године одржано двадесет седница радних тела Скупштине .

62

Преглед седница Радних тела Скупштине ГО Звездара
РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ
Број
седница
Административно-мандатна
Комисија 2016/2020

Административно-мандатна
Комисија 2020/2024

Донета решења, извештаји, закључци

4

4 Решења, 2 Закључака

10

38 Решења, 7 Извештаја за
престанак/потврђивање мандата,
4 Закључка

Савет за буџет, финансије и
привредна питања 2016/2020

1

3 Извештаја

Савет за буџет, финансије и
привредна питања 2020/2024

2

2 Решења, 14 Извештаја

Савет за комуналне делатности,
урбанизам и заштиту животне
средине 2020/2024
Савет за месне заједнице

2

2 Решења, 14 Извештаја

2

2 Решења, 2 Извештаја

Савет за друштвене делатности
2016/2020

1

5 Извештаја

Савет за друштвене делатности
2020/2024

2

2 Решења, 6 Извештаја

Комисија за прописе 2020/2024

2

2 Решења, 3 Извештаја

2020/2024

Агенцији за борбу против корупције редовно су достављана обавештења о ступању
на функцију и престанку функције за изабрана, постављена и именована лица у Градској
општини Звездара.
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9.2

Послови Већа

У извештајном периоду обављани су стручни и организациони послови везани за
одржавање седница Већа Градске општине Звездара, и то:
- припрема предлога аката који се разматрају на седницама Већа,
- израда усвојених аката након одржаних седница Већа,
- припрема утврђених предлога аката које Веће предлаже Скупштини на
разматрање,
- израда записника са одржаних седница Већа.
У току 2020. године закључено са 12.08.2020. године, одржано је тринаест седница
Већа у сазиву 2016/2020 године на којима је разматрано и усвојено 46 тачака. Из
надлежности Већа усвојено је 16 решења и закључака. Веће је утврдило 18 предлога аката
и доставило Скупштини на разматрање.
Након спроведених избора за одборнике скупштине Градске општине Звездара јуна
2020. године на другој седници Скупштине Градске општине Звездара дана 04.09.2020.
године изабрано је Веће Градске општине Звездара. Од 4. септембра 2020. године
одржано је 16 седница Већа на којима је разматрано и усвојено 59 тачака. Из надлежности
Већа усвојено је 26 решења и закључака. Веће је утврдило 26 предлога аката и доставило
Скупштини на разматрање.
Приликом припреме предлога који се разматрају на седницама Већа, пружана је
стручна помоћ одељењима и службама Управе.
Преглед седница Већа ГО Звездара
ВЕЋЕ ГО ЗВЕЗДАРА
У 2020. години
одржано је

Усвојено је

Из надлежности
Већа усвојено је

18 предлога аката

46 тачка
13 седница Већа у
сазиву 2016/20

дневног реда у
сазиву 2016/2020 и

16 аката у сазиву
2016/2020 и

59 тачка
16 седница Већа у
сазиву 2020/24

дневног реда у
сазиву 2020/24

Веће је до локалних
избора јуна 2020.
утврдило

26 аката у сазиву
2020/24

и доставило
Скупштини на
разматрање а
након
конституисања,
доставило
Скупштини на
разматрање 26
предлога аката
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Седнице Већа су организоване и сви послови везани за одржавање седница су
извршени у складу са Законом и Пословником Већа.
У току 2020. године Служба је радила на припреми предлога другостепених решења
које је доносило Веће Градске општине Звездара, као друтостепени орган у 4 поступака по
захтевима и жалбама странака на првостепена решења донетих од стране надлежних
одељења Управе Градске општине Звездара.

9.3

Послови за изборну комисију

У 2020. години одржано је 39 седница Изборне Комисије. У поступку спровођења
избора, обављани су стручни послови за припрему свих фаза изборног поступка, од
разписивања избора до конституисања Скупштине.
Организовано је и обрађено 33 седнице Изборне Комисије. Осим на седницама,
Изборна Комисија се састајала и ван заседања и обављала организационо – техничке
послове везане за спровођење избора и организовала дежурства током целог изборног
циклуса, у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и објављивања
резултата избора.
Служба за скупштинске послове вршила је припрему предлога акта неопходних за
спровођење избора и сачињавала записнике са одржаних седница Изборне Комисије.
Сачињена су решења о проглашењу изборних листа, решења о испуњавању услова за
проширени састав Изборне Комисије, записник о утврђивању резултата гласања на
одржаним изборима и друга акта која су била неопходна за спровођење избора.
За седницу Изборне Комисије припремљени су предлзи одлука, уверења и
извештаја за спровођење поступка доделе мандата кандидатима за одборнике, у случају
када је одборницима Скупштине престао мандат пре истека времена на које су изабрани
због подношења оставке или преузимањем функције која је неспојива са функцијом
одборника.

9.4

Одсек за информисање

Током 2020. године рад на пословима информисања у Служби за скупштинске
послове одвијао се у Одсеку за информисање у следећим сегментима: односи са јавношћу
путем медија, директна комуникација са грађанима путем одговора на питања,
комуникација са грађанима преко Сервисног центра, уређење и ажурирање званичне
интернет странице www.zvezdara.rs и www.zvezdara.org.rs, ажурирање општинског Фејсбук
налога, ажурирање општинског налога на Инстаграму, интерно информисање, техничка
подршка, рад Комисије за родну равноправност, учешће у организацији манифестација и
догађаја.
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Запослени на пословима информисања учествују у свакодневном праћењу
активности и догађаја које организује ГО Звездара, пишу најаве догађаја и саопштења,
обезбеђују фотографије за потребе постављања на сајт, Фејсбук, Инстаграм, као и за
слање медијима уз саопштења.
У раду на пословима информисања је поштован висок стандард рада: брза, јасна,
кратка и тачна информација, текст је увек постављен на меморандум ГО Звездара.
Сарадња са представницима медија реализује се успешно, као и претходних година,
и на сва питања која добијамо од представника медија трудимо се да одговоримо у што
краћем року, најчешће истог дана.
Квалитетна сарадња са представницима медија се одвија и кроз заказивање
гостовања представника Општине, као и давањем потребних информација и контаката
представницима медија који пишу о раду неке од установа или организација са општине.
Благовременом најавом седнице, као и саопштењем после сваке седнице постижемо
јавност рада Скупштине Општине, а видео снимке седница достављамо одборницима.
Запослени на пословима информисања прате седнице Скупштине, обезбеђују аудио и
видео снимак за потребе Службе за скупштинске послове, као и фотографије за
постављање на сајт Општине и документацију. Председницима одборничких група, и на
захтев сваког одборника Скупштине, доставља се копија снимака одржаних седница
Скупштине.
Током 2020. године за званичан сајт ГО Звездаре и за медије је припремљен велики
број текстова, као и најава догађаја или извештај са догађаја. У следећој табели дат је
преглед објављених текстова и прилога у штампаним и електронским медијима у вези са
ГО Звездара током 2020. године.
Месец

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Укупн
о

Прес

185

175

196

135

154

197

204

120

142

115

156

259

2038

Видео

40

39

31

6

3

30

19

8

23

21

16

25

261

Веб

382

314

339

440

490

492

399

227

250

269

326

359

4287

Запослени у Одсеку за информисање током године добијају велики број питања
грађана и представника медија мејлом или преко званичног сајта ГО Звездара и на иста се
одговара у најкраћем року, одмах по добијању одговора од надлежне општинске службе.
У току 2020. године на званичан мејл Одсека за информисање info@zvezdara.org.rs
стигло је 823 питања грађана и 103 питања представника медија (само у току ванредног
стања, 15.3-30.4.2020, добијено је 252 питања грађана).
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Поред овога, на мејл Одсека за информисање је у 2020. години добијено и 793
питања грађана која су упућена преко Беокома-Београдског позивног центра при
Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију
односа са грађанима. Ова питања су прослеђивана општинском Сервисном центру који је
обезбеђивао одговоре на њих, а одговоре је Одсек за информисање прослеђивао Беокому.
Више од 4400 различитих питања и пријава грађана стигло је у 2020. години преко
Сервисног центра и то путем: телефона, мејла, сајта и СМС поруком. Највећи број питања
добијен је телефоном, нешто мање мејлом, а осталим каналима комуникације добијених
питања је било знатно мање.
Укупан број предмета добијених у Сервисном центру у периоду 1.1-31.12.2020.

Број предмета

Број обрађених
предмета

Е-маил

1620

1045

СМС

341

265

Телефон

2486

2145

Документ

15

8

Укупно

4462

3463

Рубрика Новости на сајту Градске општине Звездара www.zvezdara.org.rs
свакодневно се попуњава најавама догађаја и саопштењима а ажурирају се и измене
важних података и сервисне информације, објављују се конкурси, огласи и тендери. У
рубрици Новости је током 2020. укупно објављено 468 саопштења, а у рубрици COVID19 je
током ванредног стања објављен 121 текст. Званична презентација је веома посећена. Сајт
Општине Звездара је током 2020. године имао 187.680 посетилаца са 293.628 посета и
646.260 прегледа страна.
Друштвене мреже постале су релевантан начин информисања. ГО Звездара има
своју званичну Фејсбук страну где се објављују најаве догађаја и саопштења, а грађани
(нарочито млађа популација) користе ове канале за комуникацију. Следећа табела
приказује податке за 2020. годину:
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2020
Укупан недељни домет

21716

Укупан просечан број свиђања
странице

7287

На општинском Инстаграм налогу током 2020. године објављена су 82 текста са
фотографијама, а налог има 573 пратиоца.
Интерно информисање запослених у Општини је, такође, један од сегмената рада
запослених на пословима информисања, пре свега у вези са активностима и
надлежностима Општине, одговорама на питања грађана, као и у циљу информисања
запослених и размене информација, развијања тимског рада на заједничком задатку да
Управа ГО Звездара задовољи потребе грађана.
Прес клипинг је услуга коју ради професионална агенција и представља средство за
рад које је неопходно за квалитетну комуникацију ГО Звездара са јавношћу. Запослени у
Одсеку за информисања свакодневно прате, контролишу, анализирају и реагују на објаве
добијене путем клипинга.
Запослени на пословима информисања су и током 2020, као и претходних година,
учествовали у реализацији свих догађаја у оквиру активности Комисије за родну
равноправност председника Градске општине Звездара.
У вези са израдом Информатора о раду ГО Звездара у Одсеку за информисање се
сваког месеца врши контрола тачности и потпуности објављених података и, ако је
потребно, достављају се потребне измене за Информатор.
Поред наведеног, веома важан и неизбежан сегмент рада јесте и анализа рада на
месечном нивоу и праћење рејтинга Општине у медијима. Свакодневним праћењем и
упоредним прегледом Општина Звездара има веома добар рејтинг у односу на друге
београдске општине, а и у односу на друге општине у Србији.

9.5

Јавност и транспарентност у раду Управе

У Градској општини Звездара одређена су Овлашћена лица за поступање по
захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја : Данијела Матић,
запослена у Одељењу за општу управу Градске општине Звездара, за поступање по
захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, упућених органима
Градске општине Звездара – Већу Градске општине Звездара и председнику Градске
општине Звездара; Александар Ружичић, секретар Скупштине Градске општине Звездара,
за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја,
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упућених Скупштини Градске општине Звездара; Биљана Момчиловић, начелница Службе
за скупштинске послове, као овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан
приступ информацијама од јавног значаја, упућених органу Управа Градске општине
Звездара.

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности на
основу Упутства за достављање годишњег извештаја о радњама предузетим у циљу
примене Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, електронским
путем преко Портала за достављање годишњих извештаја органа власти, достављени су
годишњи извештаји као у табелама испод.

Тражилац
информације

Број
поднетих
захтева

Бр.
усвојених –
делимично
усвојених
захтева

Грађани

0

0

0

0

0

Медији

0

0

0

0

0

Невладине
орг. и др.
удружења
грађана

1

1

0

0

0

Политичке
странке

1

1

0

0

0

Органи
власти

0

0

0

0

0

Остали

0

0

0

0

0

Укупно

2

2

0

0

0

Број
одбачених
захтева

Број
одбијених
захтева

Број
одбијених
захтева

Табела – преглед поднетих захтева за слободан приступ информацијама од јавног
значаја упућених органу Скупштине
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Тражилац
информације

Број
поднетих
захтева

Бр. усвојених
– делимично
усвојених
захтева

Број
одбачених
захтева

Број
одбијених
захтева

Број
одбијених
захтева

Грађани

0

0

0

0

0

Медији

0

0

0

0

0

Невладине
орг. и др.
удружења
грађана

0

0

0

0

0

Политичке
странке

0

0

0

0

0

Органи
власти

0

0

0

0

0

Остали

0

0

0

0

0

Укупно

0

0

0

0

0

Табела – преглед поднетих захтева за слободан приступ информацијама од јавног
значаја упућених органу Већа

Тражилац
информације

Број
поднетих
захтева

Бр. усвојених –
делимично
усвојених
захтева

Грађани

2

2

0

0

0

Медији

0

0

0

0

0

Невладине
орг. и др.
удружења
грађана

1

1

0

0

0

Политичке
странке

1

1

0

0

0

Органи
власти

0

0

0

0

0

Остали

0

0

0

0

0

Укупно

4

4

0

0

0

Број
одбачених
захтева

Број
одбијених
захтева

Број
одбијених
захтева

Табела – преглед поднетих захтева за слободан приступ информацијама од јавног
значаја упућених органу Председника

70

Тражилац
информације

Број
поднетих
захтева

Бр.
усвојених –
делимично
усвојених
захтева

Грађани

50

50

0

0

0

Медији

0

0

0

0

0

Невладине
орг. и др.
удружења
грађана

13

13

0

0

0

Политичке
странке

2

2

0

0

0

Органи
власти

0

0

0

0

0

Остали

0

0

0

0

0

Број
одбачених
захтева

Број
одбијених
захтева

Број
одбијених
захтева

Укупно
65
65
0
0
0
Табела – преглед поднетих захтева за слободан приступ информацијама од
јавног значаја упућених органу Управе
Током 2020 године захтеви за слободан приступ информацијама од јавног значаја
упућених органу Управе претежно су се односили на Одељења за имовинско-правне и
стамбене послове и то на фотокопије списка власника станова стамбене зграде за избор
Управника стамбене зграде и фотокопије одлука о формирању скупштине станара.

9.6

Информатор о раду Градске општине Звездара

У току 2020.године проверавана је тачност и потпуност података објављених у
Информатору о раду ГО Звездара у складу са Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја и Упутством за израду и обављивање информатора о
раду државних органа. Сваког месеца Информатор је ажуриран, на основу података који су
достављени из одељења и служби Управе Градске општине Звездара.
Ажурирани Информатор о раду је месечно објављиван на интернет презентацији
Градске општине.

9.7

Праћење прописа

Процедура праћења прописа у Управи Градске општине Звездара у извештајном
периоду спровођена је у складу са Планом интегритета Градске општине Звездара и
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Циљевима дефинисаним за рад Управе, а у оквиру Процеса идентификације закона и
других захтева који је регулисан ИСО стандардом.
Прописи су редовно праћени у „Службеном гласнику РС“, „Службеном листу града
Београда“ и електронској бази прописа.
Редовно је ажурирана листа прописа који се примењују у Служби за скупштинске
послове.
Сваког месеца ажурирана је збирна листа прописа који се примењују у Управи, а
која се сачињава на основу појединачних евиденција које достављају одељења и службе
Управе.
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10. Служба за вршење заједничких послова
На основу донетог Плана одржавања инфраструктуре Градске општине Звездара за
2020. годину, који је заједнички усаглашен са Одељењем за финансије и привреду, Служба
за вршење заједничкихг послова је благовремено организовала и реализовала све
планиране обавезе по овом основу.
Сви редовни периодични прегледи, контроле, сервисирања и стручне провере
функционалне исправности укупних расположивих ресурса Градске општине Звездара (у
објекту њене Управне зграде и у објектима свих њених месних заједница), су благовремено
и у потпуности реализовани, а све у складу са сертификованом Процедуром одржавања
инфраструктурe ПР.20, у оквиру интегрисаног међународног ISO стандарда, система
менаџмента квалитета ISO 9001:2015 и система менаџмента заштите животне средине
ISO 14001:2015, које у свом редовном пословању примењује Градске општина Звездара.
Служба је по овом основу водила све прописане службене евиденције и сачинила
неопходне извештаје о извршењу ових активности и о остварењу утврђених циљева
Градске општине Звездара из ове области за 2020. годину.
Интерна провера интегрисаног међународног ISO стандарда у Служби за вршење
заједничких послова је извршена 03.12.2020. године, док је годишња екстерна провера
извршена 23.12.2020. године. Сви стручни налази са ових провера су позитивни, без
критичких неусаглашености, појединачно у оба сертификована ISO стандарда, уз
констатоване одређене похвале од стране екстерних проверивача.
Периодичне шестомесечне екстерне провере исправности и атестирања укупних
расположивих ресурса Градске општине Звездара из области противпожарне заштите
(противпожарни апарати, хидранти, паник светиљке, нужно светло и аутоматске централе
за дојаву пожара) су извршени у јуну и у децембру 2020. године, од стране овлашћених
организација из ових области, уз издавање одговарајућих исправа о контролисању, а све
у складу са законском и другом регулативом из ових области.
Периодична екстерна годишња провера громобранских и електричних
инсталација је извршена у децембру 2020. године, од стране овлашћених организација из
ових области, уз издавање одговарајућих исправа о контролисању, а све у складу са
законском и другом регулативом из ових области.
Сви добијени стручни налази, извештаји, атести, исправе о контролисању, су
позитивни, а добијени резултати из ових докумената су у потпуности одговарајући и у
складу са законском и другом регулативом, која непосредно уређује ове појединачне
стручне области.
Извршени су одговарајући периодични шестомесечни третмани дезинфекције,
дезинсекције и дератизације, објекта Управне зграде Градске општине Звездара, објеката
свих њених месних заједница и објекта њене Канцеларије за младе. Због ванредног стања
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и ванредне ситуације изазване пандемијом заразне болести – Корона вируса – COVID 19,
током овог периода су вршени и ванредни третмани од стране овлашћених организација.
У свим објектима Градске општине Звездара су примењиване одговарајуће превентивне
мере по установљеним радним процедурама поступања, уз коришћење потребних
наменских колективних и личних заштитних средстава, а све у складу са донетим
препорукама кризних штабова Републике Србије, града Београда и Градске општине
Звездара.
У објектима свим месних заједница Гадске општине Звездара су одређени
повереници цивилне заштите, који су у координацији са управницима стамбених заједница
са њихових локалних територија, организовали бесплатну расподелу колективних и личних
дезинфекционих средстава за њихове потребе.
У овом периоду су и запослени из Службе били ангажовани у наменски образованим
позивним центрима Градске општине Звездара, где су се примали позиви грађана са
територије општине Звездара, за набавке неопходних животних намирница, средстава за
хигијену, лекова и робних пакета. Возачи из Службе су заједно са волонтерима и другим
запосленима из Управе Градске општине Звездара, свакодневно извршавали испоруке
ових добара на кућне адресе. Извршено је укупно 1.754 доставе поручених животних
намирница и хигијенских средстава, 554 доставе поручених лекова, као и достава 1.784
оброка хране са пунктова Народне кухиње, грађанима старијим од 65 година, којима је ово
право утврђено донетим решењем Центра за социјални рад Звездара, а током периода
забране кретања за ову старосну групу.
Служба се ангажовала и на реализацији обавеза, одлука и наредби донетих од
стране кризних штабова Републике Србије, града Београда и Градске општине Звездара
(као и њеног Стручно – оперативног тима) на реализацији активности у вези са
дезинфекцијом стамбених зграда и доставом одговарајућих примерених информативноедукативних материјала у вези са применом превентивних мера заштите по основу
спречавања појаве и ширења Корона вируса - COVID 19, за потребе стамбених заједница,
а у оперативној координацији ових активности са њиховим управницима. Служба је у овом
периоду учествовала и у организацији бесплатних дезинфекција објеката Домова за стара
лица и одрасле особе на територији општине Звездара и на достави контигената
колективних и личних заштитних и дезинфекционих средстава за ове објекте, као и на
достави робних пакета из логистичких центара Градске општине Звездара за потребе
пензионера са њене територије.
Служба је извршавала и послове на уређењу бирачких места одређених на
територији општине Звездара (укупно 87 бирачких места), на којима су се 21.06.2020.
године одржали парламентарни и локални избори, уз поштовање свих прописаних
превентивних и заштитних мера по основу спречавања појаве и ширења заразне болести
Корона вируса - COVID 19, као и уз обезбеђење и доставу потребних контигената
одговарајућих личних заштитних средстава за потребе чланова бирачких одбора и бирача.
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Технички секретари месних заједница Градске општине Звездара, су заједно са
запосленим из Писарнице Градске општине Звездара, извршавали послове овере изјава
бирача за потребе подношења изборних листа за ове изборе.
У јулу 2020. године је извршен превентивни периодични годишњи стручни преглед
фасаде објекта Управне зграде Градске општине Звездара, који је обухватио детаљан
преглед целокупне фасаде и контролу постављених заштитних мрежа на њеним појединим
деловима, као и потребне замене и допуне истих, као и израду одговарајуће фото
документације и стручног извештаја са препорукама за поступање по овом основу у
наредном периоду.
Дана 22.09.2020. године је извршен ванредни теренски инспекцијски надзор Градске
општине Звездара, у погледу безбедности и здравља на раду, са посебним освртом на
примену Плана мера за спречавање појаве и ширења заразних болести. Овај надзор је
извршен од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Инспектората за рад, Одељења инспекције рада за град Београд. Надзором је утврђено да
је Градска општина Звездара благовремено и у потпуности извршила израду свих
неопходних нормативних и других аката из ове области, као и да у потпуности примењује
све утврђене превентивне и друге мере по овом основу, што је констатовано и у
достављеном Записнику ове Инспекције.
У децембру 2020. године , Служба је учествовала у изради новог Акта о процени
ризика на радном месту и у радној средини, за потребе свих радних места у Управи Градске
општине Звездара, када је израђен и нови Правилник о безбедности и здрављу на раду и
образован нови Одбор за безбедност и здравље на раду Градске општине Звездара. У
овом периоду је извршена
и одговарајућа стручна обука од стране овлашћене
организације из ове области, једног броја запослених из Управе Градске општине Звездара
за пружање прве помоћи.
Служба је током 2020. године настојала да примерено допринесе смањењу укупних
режијских трошкова објеката којима управља и располаже Градске општина Звездара, у
погледу планираних потрошњи на годишњем нивоу по запосленом (електричне енергије,
воде, канцеларијског папира), као и бензина и дизел горива за расположива службена
возила Градске општине Звездара.
Посебна пажња је посвећена брзини одзива давалаца услуга на позив Градске
општине Звездара за неопходне стручне интервенције, као и ефикасности и ефективности
одржавања укупних расположивих ресурса Градске општине Звездара. Даваоци ових
услуга – овлашћене стручне организације које су по основу закључених одгварајућих
уговора и наруџбеница за потребе Градске општине Звездара пружале уговорене услуге
одржавања су оцењиване у погледу квалитета пружених услуга. Служба је израдила и
анализу остварених циљева на годишњем нивоу, који су дефинисани интегрисаним
међународним ISO стандардом који Градска општина Звездара примењује у свом
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редовном пословању, а у делу сертификоване Процедуре одржавања инфраструктуре
Градске општине Звездара о којој се стара Служба.
Служба је настојала да обезбеди рационално коришћење расположивих службених
возила Градске општине Звездара и благовремено извршавање одобрених службених
превоза, уз свакодневну сталну контролу и елекронски надзор извршења истих, као и
контролу укупних насталих трошкова по овом основу, уз сачињавање дневних извештаја о
извршеним превозима за свако појединачно службено возило Градске општине Звездара.
У Табели која следи је дат упоредни приказ годишњих трошкова набавке горива,
одржавања возила и укупне пређене километраже службеним возилима Градске општине
Звездара у 2015. 2016, 2017, 2018, 2019. и 2020. години.

ГОДИНА

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

1.395.703,87

1.448.142,07

1.430.807,68

1.337.128,74

1.069.416,99

902.142,29

321.533,96

604.549,13

301.869,00

565.086,00

508.427,00

618.135,00

88.746

85.308

89.788

77.518

59.471

56.606

Трошкови
набавке
горива
(динара са
ПДВ-ом)

Трошкови
одржавања
возила
(динара
са ПДВ-ом)
Укупна
пређена
километража
(километара)

У Табели која следи су приказане појединачне пређене километраже и трошкови
одржавања расположивих службених возила Градске општине Звездара у 2020. години.
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Возила Градске општине Звездара

Остварена
километража
возила
(километара)

Трошкови
одржавања возила
(динара без ПДВ-а)

BG 1304 NG

ŠKODA FABIA

5.863 km

78.128,00 дин.

BG 1479 DX

ŠKODA FABIA

6.263 km

46.478,00 дин.

BG 1535 SL

ŠKODA CITIGO

5.390 km

41.066,00 дин.

6.660 km

64.836,00 дин.

5.754 km

52.030,00 дин.

(возило се користи по овлашћењу ЈП
„Пословни простор Звездара“)

BG 1304 RG

ŠKODA FABIA

BG 1383 HD MITSUBISHI L 200 PICK UP
(возило се користи по овлашћењу ЈП СЦ
„Олимп Звездара“)

BG 662 PI

ŠKODA FABIA

5.718 km

82.944,00 дин.

BG 1493 BV

ŠKODA FABIA

3.400 km

97.635,00 дин.

BG 394 OZ

ŠKODA SUPERB

4.295 km

80.390,00 дин.

BG 1870 BR VOLKSWAGEN T5 GP LR
2.0 TDI

7.374 km

47.630,00 дин.

5.889 km

26.998,00 дин.

(возило се приоритетно користи за превоз
особа са инвалидитетом)

BG 837 EG DACIA DUSTER PH.2
BASE 1.6
(возило добијено као донација за потребе
мањинских националних заједница)

0 km

BG 1091 UK

У

К

У

LADA NIVA

П

Н

О:

(Возило није
регистровано и
коришћено у 2020.
години)
56.606 km

0

618.135,00 дин.

НАПОМЕНА: Трошкови одржавања возила се односе на редовно и ванредно сервисирање,
сезонску замену пнеуматика и на редовно одржавање чистоће/прање возила.

77

10.1 ПОСЛОВИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Током 2020. године у објектима месних заједница Градске општине Звездара
су се осим редовних активности извршавали и други службени послови, радни задаци и
наменске активности на реализацији програма, пројеката, манифестација и акција, које је
организовала или које је подржала Градска општина Звездара.
Грађанима са територије општине Звездара је пружана одговарајућа
неопходна логистичка, стручна и техничка помоћ и подршка, у вези са извршавањем
њихових утврђених обавеза у погледу регистровања стамбених заједница, као и
спровођења послова и прописаних мера из области заштите од пожара њихових
стамбених објеката.
Грађани су благовремено и на примерен начин обавештавани о јавним
увидима и јавним седницама, у вези са доношењем одговарајућих просторних планова
на територији општине Звездара.
У објектима свих месних заједница је организована бесплатна подела
индустријске соли за посипање снега и леда у зимској сезони за потребе стамбених
заједница.
У објекту пословног седишта Месне заједнице „Булбулдер“ су се
реализовале наменске активности и програмски садржаји Канцеларије за помоћ особама
са инвалидитетом Звездара, док су у Месној заједници „Зелено брдо“ извршаване
активности Волонтерског сервиса Звездара.
У Месној заједници „Вуков споменик“ су извршавани и послови из
надлежности Секретаријата за јавне приходе - Одељење Звездара, Градске управе града
Београда, који у овој Месној заједници има своје пословно седиште.
У Месним заједницама „Мали Мокри Луг“ и „Велики Мокри Луг“ у којима су
пунктови Народне кухиње, свакодневно је вршена подела оброка хране лицима у стању
социјалне потребе, којима је то право утврђено решењем донетим од стране Центра за
социјални рад Звездара.
Током ванредног стања и ванредне ситуације, изазване пандемијом заразне
болести Корона вируса – COVID 19, у свим месним заједницама Градске општине Звездара
су одређени повереници цивилне заштите, који су реализовали донете одлуке републичког,
градског и општинског штаба за ванредне ситуације (као и Стручно- оперативног тима
Градске општине Звездара), а све у непосредној сарадњи и координацији са управницима
стамбених заједница.
Грађани су и у 2020. години имали могућност (као што је то била и пословна
пракса Градске општине Звездара почев од 2012.године) да у свим месним заједницама,
уз одговарајућу помоћ и подршку њихових техничких секретара, могу електронски
подносити своје захтеве и пријаве за поступање од стране надлежних унутрашњих
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организационих јединица Управе Градске општине Звездара, као и других надлежних
државних органа, организација и установа.
Због ванредног стања и ванредне ситуације укупан број електронски поднетих
захтева и пријава грађана у 2020. години у месним заједницама је објективно мањи, него
што је то био случај ранијих пословних година, јер су због објективних околности и
промењених процедура рада Управе Градске општине Звездара и других државних органа,
грађани упућивани да своје поднеске приоритетно достављају путем пословне поште,
личне електронске доставе или убацивања ових поднесака у наменске кутије за поднеске,
које су постављене у улазним холовима ових државних органа.
У табели, која следи на наредној страни, дат је приказ поднетих електронских
пријава – захтева грађана на месним заједницама Градске општине Звездара, по појединим
инфраструктурним и другим областима у 2020. години.
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Назив области на коју се односи електронска пријава - захтев који је предат у месној заједници
Ред
.
број

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Назив месне заједнице

МЗ „Вуков споменик“
МЗ „Смедеревски
ђерам“
МЗ „Стеван Синђелић“
МЗ „Војвода Путник“
МЗ „Ново Миријево“
МЗ „Северни булевар“
МЗ „Булбулдер“
МЗ „Звездара“
МЗ „Славујев поток“
МЗ „Липов лад“
МЗ „Врачарско поље“
МЗ „Зелено брдо“
МЗ „Ћирило и
Методије“
МЗ „Миријево“
МЗ „Мали Мокри Луг“
МЗ „Велики Мокри Луг“
МЗ „Војвода Мишић“
Укупно за све месне
заједнице за 2020.год.

ЈКП
Зеленило
Београ
д
5

2

ЈКП
Јавно
осветљење ЕДБ
0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0
0
3
0
1
15
0
0
0
3

1
1
7
0
1
5
0
1
0
3

1
0
3
1
0
1
0
0
0
2

0
0
5
1
3
4
1
0
0
1

0
0
6
0
2
2
0
0
0
1

0
1
4
1
0
12
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
8
0
2
0
0
0
0
2

2
2
36
3
9
40
2
1
0
12

3

0

0

0

0

1

0

2

6

0
0
1
1

0
2
3
1

4
1
2
0

9
3
2
2

1
2
6
2

5
3
8
0

7
2
0
0

3
7
3
0

29
20
25
6

32

28

15

33

24

39

10

27

208

ЈКП
Градска
чистоћа

Јавни
саобраћај

ЈКП
Београдски
водовод и
канализација

ЈКП Београд
пут асфалтирање

Комунална
и
грађевинска
инспекција

Остало

УКУПНО

2

2

3

0

0

14

У 2014. години је достављено укупно 539 електронских пријава – захтева, у 2015. години 739 електронских пријава –
захтева, у 2016. години 606 електронских пријава – захтева, у 2017. години 676 електронских пријава – захтева , у 2018.
години 483 електронских пријава – захтева, у 2019. години 373 електронских пријава – захтева, на свим месним
заједницама Градске општине Звездара.
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10.2 КОНТРОЛНЕ АКТИВНОСТИ

Служба је благовремено доставила годишњи Извештај за 2020. годину, о
реализацији утврђених циљева из области интегрисаног међународног ISO стандарда,
које у свом редовном раду и пословању примењује Градска општина Звездара, а у вези
са сертификованом Процедуром одржавања инфраструктуром ПР.20 (о којој се Служба
стара), са пројекцијом циљева за 2021. годину и анализом могућих ризика из ове
области.
Служба је благоверемено извршила идентификовање и вредновање аспеката
животне средине, са становишта дефинисања категорија активности, производа и
услуга које могу имати користан или штетан утицај на животну средину, а све у вези са
одржавањем укупне расположиве инфраструктуре, средстава и опреме којима управља
и располаже Градска општина Звездара.
Служба је доставила годишњи Извештај о учинку Програма за 2020. годину, за
програмску активност 0602 – 0002 - функционисање месних заједница, у оквиру раздела
5, Програмског буџета Градске општине Звездара.
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11. Одељење за озакоњење објеката, геоинформационе
системе и информационе технологије

Одељење је почело са радом у новембру 2020. године, након ступања на снагу
измене одлуке о Управи Градске општине Звездара, спајањем Службе за
геоинформацине системе и информатику и Одсека за озакоњење објеката.

11.1 Одсек за озакоњење објеката
Статутом Града Београда, пренета је надлежност озакоњења објеката до 400 м2,
градским општинама. Почетком јануара примљено је 19457 предмета у писарницу
Градске општине Звездара који су прослеђени од Секретаријата за послове
легализације града Београда, предмети су презаведени на нове бројеве под
класификацијом бројем 351.
Одсек за озакоњење објеката је почео да ради 26.02.2020.године у оквиру
Одељења за грађевинске послове. Приликом обраде предмета на основу достављеног
геодетског снимка се врши увид у планску документацију и утврђује намена и
дозвољена спратност за катастарску парцелу на којој је изграђен објекат као и да ли се
објекат налази на осталом или јавном грађевинском земљишту. Такође на основу
планске документације се утврђује да ли је објекат који је предмет озакоњења у
заштитној зони коридора водоводне, канализационе, електро, гасоводне, топловодне,
железничке мреже, да ли је објекат у зони заштите културних вредности на територији
Града Београда, и да ли је објекат на нестабилном земљишту за градњу у погледу
геологије. Одсек за озакоњење је упутио 68 дописе Јавним предузећима (у складу са
надлежностима) за сагласност за озакоњење објеката уколико је објекат у
инфраструктурним коридорима.
Евидентно је да се приликом обраде предмета, с обзиром да је највећи број
захтева поднет 2003 године, често наилази на проблем да су адресе подносиоца и
бројеви катастарских парцела нетачни, и с обзиром на време подношење захтева често
су лица која су подносиоци захтева преминула, а у међувремену нису достављена
оставинска решења на основу којих бисмо установили ко има право да продужи са
поступком озакоњења нелегално изграђених објеката.
Најчешћи проблем приликом обраде предмета су нерешени имовиско–правни
односи на парцели, као и потребне сагласности сувласника, сукорисника на парцели.
Уставни суд је 12.06.2020 године донео одлуку којом се члан 10 став 6 Закона о
озакоњењу објеката (,,Сл. гласник РС“ бр. 96/2015, 83/2018) ставља ван снаге (,,уколико
је сувласник знао или могао знати за изградњу објекта, односно извођење радова који
су предмет озакоњења, али се у време изградње томе није противио, сматраће се да
постоји сагласност за озакоњење, те се у том случају не доставља доказ прописан
ставом 6 овог члана ), и самим тим је прописано да је потребна сагласност свих
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сувласника или сукорисника на објекту и парцели за озакоњење објеката, што нам је
успорило или за већину обрађених предмета онемогућило позитивно решавање истих.
Одсек за озакоњење по захтеву ЈП ,,Дирекције за изградњу и грађевинско
земљиште Београда, када је у питању проглашен јавни интерес, а објекат који је
предмет озакоњења се ( цео или делом) налази на планираном јавном земљиштусаобраћајници спроводи поступак могућности озакоњења таквог објекта и у предходном
периоду је издао 3 Решења о одбијању захтева за озакоњење и 2 је проследио
Секретаријату за инспекцијске послове на даље решавање, а за 1 упутио жалбу
другостепеном органу на даље решавање.
Одсек за озакоњење по захтеву јавних бележника, извршитеља и суда издаје
дописе којима их обавештава о поднетим захтевима, и у досадашњем периоду је издато
126 дописа. Такође се и на захтев физичких лица издају Уверења о поднетим захтевима
због решавања оставинских поступака као и прибављање противпожарних сагласности
за објекат и истих је издато 82.
Кадa није поднет захтев за озакоњење објекта у Законом прописаном року, на
захтев странке за утврђивање видљивости објекта на сателитском снимку 2015 године,
Одсек за озакоњење објеката упућује захтев РГЗ-у за утврђивање видљивости објекта
на сателитском снимку 2015 године и након позитивног одговора РГЗ-а отвара се
предмет за озакоњење истог. У досадашем периоду је на овај начин покренуто 48
захтева за озакоњење.
Одсек за озакоњење објеката такође припрема дописе Секретаријату за
имовинско правне послове, којим наводи да предметни објекат испуњава услове за
озакоњење, а у циљу решавања имовинско-правних односа, када се објекат налази у
јавној својини Града Београда, тј. тим поступком се отуђује грађевинско земљиште у
јавној својини и решава се предходно питање у поступку озакоњења објекта.
Одсек за озакоњење је до сада започео обраду 789 предмета.
До сада је у склопу издатих решења за озакоњење озакоњено: 28 стамбених
објеката, 8 помоћних објеката, 8 пословних објеката, 34 станова и 1 објекат јавне
намене.
У табели 1 приказан је број предмета у раду и број донетих решења.
Табела 1
НАЗИВ
Предмети који су обрађени у
смислу видљивости на
сателитском снимку и
инфраструктурних мапа.

УКУПАН БРОЈ

497
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Предмети у раду, послати
налози за допуну.
Налози за таксу

466

Уверења, обавештења

276

Захтеви
за
видљивост
објеката на сателитском
снимку
Разна обавештења
Решења о озакоњењу

55

48
27
55

11.2 Послови ГИС-а
1. Сарадња са Републичким геодетским заводом
Један од основних података у ГИС-у а који се највише користи у управи Градске општине
Звездара је информација о катастарској парцели (површина, имовински статус, облик..),
како би увек пружили ажурно стање о катастарским парцелама склопљен је протокол са
Републичким геодетским заводом о коришћењу њихових сервиса. Овим начином
обезбеђен је увид у ажурно стање имовинског стања земљишта, објеката као и физичких
делова објекта. Поред увида у алфанумеричке податке обезбеђен је и увид у графичке
податке, графички подаци су имплементирани у постојећи систем ГИС-а и могу се
преклапати са осталим алфанумеричким и графичким подацима како би се извршавали
разни просторни упити. Отворени су налози за видљивост објеката на сателитском
снимку као и налози за е-шалтер, преко којих се врши електронска размена података.
2. Обрада података ради израде Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта ради давања у закуп.
Одељење за Озакоњење објеката, геоинформационе системе и информационе
технологије учествовала је у прикупљању информација ради израде Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ради давања у
закуп. Обрађено је 3491 катастарских парцела од којих је у програм за 2020 годину, ушло
око 271 катастарских парцела.
3. Прикупљање података и обрада
Подаци који се налазе у просторној бази свакодневно се ажурирају прикупљањем на
терену или дигитализацијом преко специјализованих програма. Приликом прикупљања
података на терену користе се геодетски инструменти прецизности 1 цм за сложеније
послове као што су израде топографских снимака, обележавања саобраћајница, и мање
прецизни инструменти прецизности 60 цм ради идентификације кат.парцела (табела 1).
Обрада података дигитализацијом ради се на основу специјализованих програма.
Служба за геоинформационе системе такође доставља другим одељењима
разна стручна мишљења из свог домена. (Табела 2).
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Табела 2
НАЗИВ

УКУПАН БРОЈ

Топографко снимање

8

Обележавања кат.парцела

6

Идентификација кат.парцела

20

Геореференцирања
растерских планова
Извештаји
(комунална
инспекција)
Векторски подаци

10

Предмети 950 (сагласности
мишљења)

27

12
28

За време ванредног стања ГИС Звездаре је представљао основ за селекцију и
разврставање пакета помоћи старијим грађанима.

11.3 Послови информатике:

1. Одржавање информационог система општинске управе
Основу за електронско канцеларијско пословање представља интегрални
информациони систем „Хермес“.
Због повећане количине података свих одељења и служби који се чувају на
серверима, израда резервне копије података је постала захтевнија јер се количина
података повећала за око 10%. Време потребно за израду резервне копије је продужено
на 30 сати. Технологија чувања је остала непромењена (ЛТО траке), а задовољени су и
сви безбедносни стандарди. Изаде резервних копија података се обавља у сарадњи са
Format PC d.o.o.
Како би се обезбедио несметан рад информационог система ГО Звездара
неопходно је да се у 2021. години набаве нови рачунари и активна мрежна опрема рутери.
2. Администрирање системског и апликативног софтвера
Током 2020. године урађене су све неопходне интервенције на серверима, што
подразумева реинсталације оперативних система, администрирање доменске
структуре, администрирање и ажурирање апликативног софтевра (McAfee Endpoint
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Threat Protection обновљена лиценца важи до 13.11.2021. године, EasyToDo backup –
лиценца важи до 13.04.2021. године, Борцисрбија, SAP, ISPP…).
3. Стручна координација и сарадња, организација и рад на уводењу, развоју и
коришћењу информатичке технологије
Настављен је процес рационализације броја штампача, замена дотрајалих и
набавка 10 нових штампача који имају много ниже трошкове одржавања и штампе, а
имају и 36 месеци гаранције.
4. Израда, одржавање и коришћење заједничких и специфичних база података
У сарадњи са предузећем Effecta solutions d.o.o. настављен је рад на унапређењу
софтвера у опшинском Call centru. Софтверски пакет омогућава праћење рада Call
centrа, коресподенцију са грађанима, преглед позива, слање смс порука, статистику и
извештавање.
5. Размена података и сарадња у области информатике и информационог система
са другим општинама и институцијама
Oстварена је сарадња из области информатике са MEGA COPUTER
ENGENEERING (одржавање интегралног информационог система Хермес),
ComIT(званична интернет презентација општине), Effecta solutions d.o.o. (софтвер за Call
centar), Format PC d.o.o. (бекап података и антивирусни софтвер).
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12. Служба за управљање документима
У вези са преузетим незавршеним предметима од Секретаријата за озакоњење
објеката који се односе на доношење решења о озакоњењу објеката до 400 м2 бруто
развијене грађевинске површине, Служба је завршила презавођење примљених
предмета. Путем информационог система евидентирано је око 19.000 предмета.
У складу са Законом о измени и допуни Закона о избору народних посланика
(„Сл.гласник РС“, бр.68/20) и Закона о измени Закона о локалним изборима („Сл.гласник
РС“, бр.68/209), Служба за управљање документима и Служба за вршење заједничких
послова организовала је оверу потписа бирача који подржавају изборне листе за избор
одборника и избор народних посланика за локалне изборе и изборе народних посланика
који су одржани у протеклој години. Послови овере потписа обавили су се сходно
применом одредаба Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл.гласник РС“,
бр.93/14, 22/15, 87/19). С тим у вези, извршена је овера 6.808 потписа од стране
овлашћених службеника наше Управе.
Служба за управљање документима је и у овом извештајном периоду
наставила сарадњу са Секретаријатом за јавне приходе, за подручје Градске општине
Звездара вршила је пријем пореских пријава и захтева из пореске области. У току
2020.године било је 2.486 оваквих поднесака, што је више него у претходној години.
И у протеклој години наша Управа је наставила са унапређењем положаја особама
са инвалидитетом, омогућила да остваре своја права и развила могућност за
равноправно обезбеђивање брзе и ефикасне услуге, у циљу ефикасне управе као
сервиса грађана. Услужном сервису за лица оштећеног слуха у извештајном периоду се
обратило са потребом за тумача за знаковни језик 305 особа. Највећи број захтева
односио се на помоћ при заказивању код лекара и прегледу у ковид амбулантама и
тестирању на COVID - 19, превођење у заводу за запошљавање, прикупљање неопходне
документације за одлазак у пензију, као и за туђу негу и помоћ и набавку помагала за
особе са инвалидитетом и прегледу и набавку слушног апарата, као и процена радне
способности. Такође, обезбеђено је превођење у центру за социјални рад, Савезу
слепих, школама и предшколским установама и факултетима, а у циљу укључења у
образовни систем. Огранизована је помоћ у катастру непокретности и заводу за
урбанизам, као и у пореској управи, поштанској штедионици, банкама, тужилаштву и
другим јавним службама.
У извештајном периоду организована је онлајн конференција студената са
хендикепом уз превођење на знаковни језик. Друге манифестације у протеклој години
нису организоване због ванредног стања у нашој земљи, а у циљу примене мера
заштите и сузбијања ширења заразне болести COVID – 19 и примене општих и посебних
мера превенције. Месечни извештај о раду Услужног сервиса за лица оштећеног слуха
садржи спецификацију, односно назив установе у којој је пружена услуга тумача, датум
и време као и име и презиме лица коме је пружена услуга тумача, без навођења личних
података у складу са Законом о заштити података о личности. Радно време тумача је
уторком од 07:30 до 15:30 часова.
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У сарадњи са Историјским архивом Београда спроведена је процедура
излучивања за документацију којој су истекли законски рокови чувања, архив је одобрио
да се може издвојити и дати у прераду безвредни регистратурски материјал као
непотребан за трајно чување и текући рад. Том приликом се руководило валидном
Листом категорија регистратурског материјала са роковима чувања број 031-297 од
27.06.2016.године, на коју је дао сагласност и оверио Историјски архив Београда под
бројем 03-15/79 од 08.07.2016.године.

12.1 Статистика података
У извештајном периоду Служба је електронским путем евидентирала 31.367
управних и вануправних предмета, што је знатно више него у свим претходним
годинама.
Затим, експедованих решења, закључака, обавештења и дописа у извештајном
периоду је било 23.756. Служба је архивирала 7.690 предмета, а путем књиге примљене
поште евидентирано је 8.184 поднесака. Захтева за разгледање списа предмета и увид
у пројектну документацију из архиве било је укупно 96.
Подаци о управним и вануправним предметима су приказани у наредној табели
ПРЕДМЕТИ
за Управу Градске општине
Звездара
Управни и вануправни
предмети

за Градску управу града Београда
– Одсек за лична стања грађана,
вођење матичних књига и
изборна права – Звездара
за Секретаријат за јавне приходе

Укупан број предмета

Број
28.470

411

2.486
31.367

12.2 Контролне активности
Обрасци који се користе у раду наше Управе, односно за све управне и
вануправне поступке редовно се ажурирају у складу са изменама закона и прописа,
доступни су грађанима у шалтер сали и на сајту наше Управе.
У октобру 2020. године заменик градоначелника Београда, Горан Весић посетио
је Градску општину Звездара и након обиласка шалтер сале, оценио је да је у нашој
Управи висок ниво пружања услуга грађанима, препознао је оно што је добро у раду
наше Управе за успешно спровођење реформи у пракси.

88

13. Служба за стандардизацију пословања

Интерна провера стандарда Системи менаџмента квалитетом (QMS) према
захтевима стандарда ISO 9001:2015 и Системи менаџмента животне средине (EMS)
према захтевима стандарда ISO 14001:2015 и документованим информацијама IMS
Градске општине Звездара, обављена је 3. новембра 2020.године. Током интерне
провере обављени су разговори како са руководиоцима, тако и са директним
извршиоцима. Законске регулативе су препознате и примењују се од стране запослених.
Ажурност законских аката је обезбеђена сталним праћењем нових прописа из области
делатности општине. Сама интерна провера је спроведена прикупљањем објективних
доказа о функционисању интегрисаног система менаџмента, примене одговарајућих
документованих процедура, прегледа докумената и самих процеса. Прегледана је листа
идентификованих закона и прописа по одељењима и службама. Организациона
структура је одговарајућа, квалификациона структура запослених омогућава успешно
обављање задатака. Систем планирања и едукације је веома добро организован.
Опредељеност ка кориснику је исказана кроз политику и циљеве IMS-а. Циљеви су
дефинисани на годишњем нивоу и обезбеђено је праћење њихове реализације.
Приликом оцењивања оцењивачи су се уверили да се у пракси велики значај посвећује
задовољству корисника услуга/грађана. Што се тиче неусаглашености нису пронађене
некритичне неусаглашености, што произилази из тога да смо систем дефинисали и да
нам сад предстоји само континуално побољшање система како бисмо остварили
додатну вредност за заинтересоване стране (корисници наших услуга), као и према
самим запосленима.
Екстерна провера интегрисаних система менаџмента QMS: ISO 9001:2015 и EMS:
ISO 14001:2015 од стране сертификационе куће „TMS CEE“, обављена је 23. децембра
2020.године. Поступак провере је оргнизован онлајн због ванредног стања у нашој
земљи, а у циљу примене мера заштите и сузбијања ширења заразне болести COVID –
19 и примене општих и посебних мера превенције. Ефикасност система менаџмента
потврђена је методом провере случајним узорковањем од стране именованог
проверавача. Ово се посебно односи на усклађености токова рада са захтевима
стандарда и на описе у документацији система менаџмента. У обзир су, такође биле
узете и карактеристике пословних активности организације, примењени законски и
регулаторни захтеви и захтеви постављени другим опште примењивим документима. То
је учињено узорковањем, спровођењем разговора и прегледа одговарајуће
документације која је прослеђена сертификационој кући путем мејла.
Сажета оцена налаза сертификационе организације је да је Управа Градске
општине Звездара успоставила и одржава ефикасан систем за обезбеђење
усклађености са својом политиком и циљевима. Проверавачки тим је у складу са
циљевима провере, потврдио да је систем менаџмента организације усклађен са
захтевима стандарда и да организација одржава и примењује захтеве стандарда.
Највише руководство је донело, уградило и имплементирало своју политику квалитета и
пружа оквир за циљеве квалитета. Она обавезује све запослене да следе стално
побољшање система квалитета. Примењени процеси у организацији су идентификовани
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и документовани. Токови процеса и њихово међусобно дејство су описани и њима се
прописано управља. Процеси се оцењују у регуларним интервалима вредновањем
кључних параметара истих. Огранизација анализира и оцењује захтеве корисника и
упите и све документоване, претпостављене, статутарне и законске захтеве у оквиру
области примене и студије изводљивости. Општинска управа је у непосредном контакту
са корисницима. Организација одржава документоване и ефикасне процедуре које
регулишу управљање информацијама, анализама података, мерама за побољшање и
реаговањима на реакције корисника, односно грађана. Организација мери примену
система менаџмента, његово одржавање и ефективност кроз провере система
планиране на годишњем нивоу. Организација ове провере спроводи поуздано. Највише
руководство преиспитује систем менаџмента квалитета у редовним временским
интервалима и у складу са захтевима у циљу обезбеђења његове сталне погодности и
ефективности. Преиспитивање од стране руководства од 7. децембра 2020.године
спроведено је у складу са захтевима и било је ефикасно.
Највише руководство је донело, објавило и имплементирало у организацију
политику заштите животне средине. Она је погодна за активности организације и под
разматрањем њеног контекста. Она укључује прврженост сталном побољшању и
усаглашеност са примењивим законима, прописима и захтевима заштите животне
средине, даје оквир за утврђивање и преиспитивање циљева заштите животне средине.
Кључни аспекти животне средине су идентификовани, а њихов значај и утицај на
производе и услуге се преиспитује и ажурира у редовним временским интервалима.
Градска општине Звездара даје пуну подршку развоју и одржању система заштите
животне средине и за то обезбеђује неопходне ресурсе. Организација идентификује
релевантне законске и друге обавезе у редовним временским интервалима и обезбеђује
њихову приступачност свим релевантним функцијама. Усаглашеност се оцењује у
редовним временским интервалима. Руководство показује посвећеност у вези са
системом управљања животне средине и интегрише захтеве система у пословне
процесе организације. Организацја је успоставила ефикасан процес и интерне и
екстерне комуникације. Праћење и мерење учинка заштите животне средине одвија се
у складу са одговарајућим критеријумима и методама. Индикатори заштите животне
средине успостављени су за анализу и процену учинка заштите животне средине.
Највише руководство преиспитује систем заштите животне средине у редовним
временским интервалима и у складу са захтевима у циљу обезбеђења његове сталне
погодности, адекватности и ефективности. Преиспитивање од стране руководства од 7.
децембра 2020.године, спроведено је у складу са захтевима и било је ефикасно.
Налаз провере је резултирао похвалама, организација је успоставила и одржава
ефикасан систем за обезбеђење усклађености са својом политиком и циљевима.
Проверавачки тим, у складу са циљевима провере, потврдио је да је интегрисани систем
менаџмента организације усклађен са захтевима стандарда и да организација одржава
и примењује захтеве стандарда, те предлаже одржање постојеће сертификације за
стандарде ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.
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14. Кабинет председника
Кабинет председника Градске општине Звездара је у 2020. години примио 62
дописа грађана. Обзиром на епидемију Корона вируса, председник је лично примио
мали број грађана због неопходности поштовања епидемиолошких мера и заштите од
вируса. Ефикасност рада и излажења у сусрет молбама и захтевима житеља Звездаре
није
умањена
већ
напротив,
остварена
је
успешна
комуникација
електронским/телефонским путем.
Теме на које су грађани слали дописе или се обраћали телефоном су биле комуналне,
инфраструктурне, решавање проблема водовода и канализације, изградња
саобраћајница, боље функционисање превоза у ободним деловима Звездаре, рад
инспекције, материјална помоћ и омогућавање услова за боље свакодневно
функционисање особа са инвалидитетом. Све странке, које су се обратиле Кабинету
председника Градске општине Звездара добиле су адекватан одговор, како за области
које су у надлежности Градске општине, тако и за области које нису у општинској
надлежности упућивањем на надлежне институције.
Кабинету председника Градске општине Звездара из Генералног секретаријата
председника Републике упућено је 5 дописа, из Кабинета премијерке Владе Републике
Србије 2 а из Кабинета градоначелника Града Београда 7 дописа, на која су надлежна
одељења и службе дале одговор који је достављен Кабинету Градоначелника и
странкама које су се легитимисале у допису.
Током ванредног стања које је проглашено 15. марта а трајало до 6. маја, Кабинет
председника ГО Звездара је пружио подршку организовању свих активности које су биле
усмерене на помоћ становницима Звездаре. Кабинет је пружио техничку подршку и
учествовао у организовању рада волонтера и општинског Кол центра за набавку
намирница и лекова за суграђане старије од 65 година, као и за пакете помоћи
пензионерима са Звездаре чија су месечна примања мања од 30.000,00 динара.
Кабинет председника је координисао и активности у вези са дезинфекцијом површина и
објеката, као и послове у вези са поделом заштитне опреме и дезинфекционих
средстава.
Остварeна је комуникација са Градским институцијама, здравственим установама на
Звездари, Градским центром за социјални рад-Одељење Звездара, као и са грађанима
који су се обраћали за помоћ.
Кабинет председника је поред аката које потписује председник, а која припремају и
обрађују одељења и службе и пролазе кроз обраду Кабинета, током 2020. године,
иницирао и организовао низ активности из оквира статутарних надлежности Градске
општинe, а које се односе на:
-социјалну политику (бесплатан превоз особа са инвалидитетом, додела грађевинског
материјала ромској популацији, пројекат услуга, активација старијих лица која живе на
територији општине, ауто седишта за бебе рођене на територији Градске општине
Звездара, помоћ у алату и пакетима грађевинског матријала за интерно расељене и
повратнике);
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-образовање (награђивање ученика генерације школа на територији Градске општине
Звездара, подршка манифестацијама које су усмерене на подизање свести о значају
здравља;
-одржавање комуналног реда (уређење јавних површина); иницирање и подршка
акцијама чишћења;
-давање мишљења на просторне и урбанистичке планове које доноси Град;
-обезбеђивање услова за функционисање ЈП Спортског центра „Олимп Звездара“;
-мере за заштиту и унапређење животне средине на подручју Градске општине.
Кабинет председника Градске општине Звездара је у току 2020. године наставио да
координира рад комисија које су образоване у циљу спровођења статутарних
надлежности за различите области, као што су: Комисија за избор програма/пројеката
удружења грађана, Комисија за избор и праћење реализације пројеката/програма у
области унапређења безбедности саобраћаја, Комисија за оцену програма из области
спорта, Комисија за зеленији Београд, Комисија за родну равноправност и др.

Нова извршна власт изабрана је на седници Скупштине ГО Звездара 4.9.2020. Кабинет
на челу са новоизабраним председником од 4.9.2020. до 31.12.2020., давао је подршку
и учествовао у организацији различитих догађаја:
-

-

-

-

-

акције чишћења на територији Општине, (акција чишћења насеља „Војвода
Влаховић“);
потписивање Меморандума о разумевању са Мисијом ОЕБС у Србији о
унапређењу Савета за безбедност Градске општине Звездара, кроз опремање
Волонтерског сервиса Звездаре – септембар 2020.године;
подршка пројекту Привредне коморе Србије „Стварано у Србији“ којим се чува
домаћа производња и мали произвођачи хране - 26.11.2020. године;
подршка одржавању традиционалне манифестације „Дан здравих навика – СВИ
НА ВАГУ“, у циљу промоције здравих начина исхране и значаја здравља - октобар
2020.године;
организација акције „Посади свој хлад“ - озелењавање Србије, 600 садница белог
јасена посађено на територији oпштине Звездара, у двориштима вртића,
Основних школа и испред стамбених зграда - децембар 2020.године;
дезинфекција свих регистрованих стамбених заједница на територији општине у
циљу спречавања ширења вируса - децембар 2020.године;
потписана Париска декларацијa са представницима ЈАЗАС-а, украјинске
Алијансе за јавно здравље и UNAIDS из Русије чиме се ГО Звездара обавезала
да ће појачати своје напоре у борби против ХИВ/сиде - 17.12.2020.године;
подршка организовању Новогодишњег хуманитарног базара за помоћ „Пан
театру”, једином дечјем позоришту на територији Општине, трг испред ГО
Звездара - 27.12.2020.године.

У организацији Кабинета председника одржана је и подела новогодишњих пакетића
деци са Звездаре узраста до поласка у Основну школу. Слатки пакети поклоњени су и
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