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1. УВОД 

ПЛАН РАЗВОЈА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 

2024. ГОДИНЕ (у даљем тексту: План развоја културе) представља основни документ 

културне политике Градске општине Звездара, којим се утврђују правци деловања, 

циљеви и приоритети развоја културе и начини спровођења културне политике за подручје 

Градске општине Звездара, a складу са надлежностима дефинисаним Статутом Општине.  

План развоја културе је израђен на основу Закона о култури («Сл. гласник РС», 

бр.72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. и 6/2020) и Статута Градске општине Звездара 

(«Сл. лист града Београда», бр. 124/2019). 

У процесу израде документа проучен је Предлог Стратегије развоја културе Републике 

Србије од 2020. до 2029. године који је усвојила Влада Републике Србије у марту 2020. 

године (Стратегија није усвојена на седници Народне скупштине до тренутка израде 

Плана развоја културе), а који уређује циљеве и приоритете развоја у области културе, 

плански и систематски регулише јавни интерес у области културе и одређује стратешке 

приоритете развоја културе наше земље, те као такав, представља ослонац за израду 

планских докумената у овој области на локалном нивоу.  

Такође, План развоја културе је у складу са Стратешким приоритетима развоја културе 

Републике Србије од 2021. до 2025. године које је донело Министарство  културе и 

информисања (усвојени Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 6-213/2021-1 од 

21.1.2021.г.), као и Агендом одрживог развоја до 2030. године и 17 циљева одрживог 

развоја (ЦОР) које су усвојиле све државе чланице Уједињених нација, а која представља 

глобални стратешки оквир за одрживи развој коме треба да стреме све државе чланице и 

међународни релевантни актери. Агенда 2030 пружа основу за визију развоја као 

одрживог просперитета и укључује три димензије одрживог развоја: економски раст, 

социјалну инклузију и заштиту животне средине.  

Стратегија развоја културе Републике Србије од 2020. до 2029. године заснована је на 

начелима: опредељеност за заштиту и неговање националне културе; заштита културних 

права националних мањина; унапређење узајамног разумевања и равноправно 

укључивање осетљивих група у културни живот; заштита и вредновање културног наслеђа 

као необновљиве и јединствене заоставштине; подстицање и промовисање уметничког 

стваралаштва као слободног израза људског духа; широка доступност културе и 

равноправно и активно учешће у културном животу; развој међународне културне 

сарадње и доприношење угледу земље у свету и подршка савременим моделима 

финансирања и схватање културе као привредног потенцијала. 

Акциони план, као саставни део Предлога Стратегије развоја културе Републике Србије од 

2020. до 2029.г., предвиђа начин остваривања постављених циљева, који обухватају: 

промишљену законодавну активност и одговорну кадровску политику; затим 

опредељеност за заштиту и неговање националне културе; заштиту културних права 

националних мањина и других осетљивих друштвених група и унапређење узајамног 

разумевања. Такође, Акциони план подразумева широку доступност културе и 

равноправно учешће у културном животу; развој културних потреба грађана, посебно деце 
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и младих, нарочито путем медија; заштиту и вредновање културног наслеђа као 

необновљиве и јединствене заоставштине, подстицање и промовисање уметничког 

стваралаштва као слободног израза људског духа; као и активно учешће у међународној 

културној размени и доприношење угледу земље у свету; савремене моделе 

финансирања и схватање културе и као значајног привредног потенцијала. 

Сви ови елементи узети су у обзир у изради Плана развоја културе, уз детаљну анализу 

планова развоја културе Градске општине Звездара у претходном периоду (од 2015. до 

2020.г.) и извештаја о реализацији ових планова (од 2015. до 2020. г.) усвојених на 

седницама Скупштине Општине. На тај начин, План развоја културе за наредни период 

утемељен је, са једне стране – на општим начелима развоја културе и културне политике 

дефинисаним Уставом Републике Србије, међународним уговорима, споразумима и 

конвенцијама које је потписала Република Србија, Законом о култури, као и домаћим 

стратешким документима,  а са друге – на емпиријским подацима и стварним потребама 

грађана и свих учесника у култури на локалном нивоу. 

Сви појмови у Плану развоја културе употребљени у мушком граматичком роду обухватају 

мушки и женски род лица на која се односе. 

 

2. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА  

Стварање предуслова за реализацију процеса израде Плана развоја културе - Први 

корак у процесу израде овог докумета било је формирање Радне групе за израду Плана 

развоја културе ГО Звездара за период од 2020. до 2023. године и дефинисање динамике 

будућих активности како би финални стратешки документ био усвојен на седници 

Скупштине у јуну 2021. године. У припремној фази договорено је да План развоја културе 

буде стратешки документ који планира активности за период од три године (2020 - 2023.).  

Радна група за израду предлога Плана развоја културе Градске општине Звездара за 

период 2021 - 2023. године, образована је Решењем Већа ГО Звездара XI бр. 07-3-2/2021 

од 11.2.2021. године у следећем саставу:  

1. Гордана Мишев - чланица Већа Градске општине Звездара, координаторка Радне 

групе 

2. Мирослав Лазић - члан Већа Градске општине Звездара, заменик координаторке  

3. Драгана Ђурић, заменица председника Градске општине Звездара 

4. Станко Радовановић - члан Већа Градске општине Звездара 

5. Светислав Гонцић – Театар „Вук“ 

6. Јасна Новаков – „Звездара театар“ 

7. Оливера Викторовић Ђурашковић – „Пан театар“ 

8. Милица Ковачевић – Музичка школа „Владимир Ђорђевић“ 

9. Весна Петровић Урошевић – Одељење за друштвене делатности ГО Звездара 

10. Пејана Буловић – Одељење за друштвене делатности ГО Звездара  

11. Игор Пуцаревић – Стална конференција градова и општина 
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Након додатних консултација са саветником за имплементацију стратешког плана развоја 

ГО Звездара договорено је да се документ донесе за период 2021 – 2024.г. пошто се и 

остали стратешки и плански документи ГО Звездара доносе за овај период.  Са тим 

циљем, на седници Већа ГО Звездара одржаној 31.3.2021. г.  под бројем XI 06-16/21 

донето је Решење о образовању Радне групе за припрему нацрта Плана развоја културе 

Градске општине Звездара за период 2021 – 2024. г., у истом саставу (којим је претходно 

Решење о образовању Радне групе израду предлога Плана развоја културе Градске 

општине Звездара за период 2021 – 2023.г. стављено ван снаге). 

Прикупљање релевантних података за израду Плана развоја културе је један од 

кључних корака у процесу израде документа. Прикупљани су следећи подаци: 

демографски и географски подаци, подаци о субјектима у култури на територији ГО 

Звездара, подаци о издвајањима за културу у локалној самоуправи, подаци о 

активностима и ресурсима локалних институција и др., анализирани су извештаји о 

реализацији годишњих планова развоја културе Градске општине Звездара за период од 

2015.г. до 2020.г.  

Стратешко планирање – на основу сагледане ситуације и прикупљених података, 

дефинисани су правци развоја општине и приоритети у области културе. У дефинисању и 

креирању конкретних активности, поред наведених података, кључну улогу је имала 

анализа локалних ресурса, односно реалне могућности ГО Звездара. 

Спровођење јавне расправе - Јавна расправа је спроведена од 3. до 10. 6. 2021.г. 

електронским путем.  

Усвајање Плана развоја културе ГО Звездара – финални корак у процесу израде Плана 

развоја културе ГО Звездара је усвајање документа на седници Скупштине ГО Звездара. 

3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ ЗВЕЗДАРА 

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

централне градске општине. Простире се на површини од 32 км2 (око 1% површине града 

Београда) и граничи се са градским општинама Палилула (север, северозапад, 

североисток), Врачар (запад), Вождовац (југ и југозапад) и Гроцка (исток и југоисток). Сам 

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

брежуљкастом терену заузима Врачарско поље, јужне и југозападне падине брда Велики 

Врачар, горњи ток Миријевског потока (притока Дунава) и већи део тока Мокролушког 

потока (притока Саве).  

Звездара је, површински посматрано, једна од најмањих општина у граду Београду и 

заузима површину од око 1% територије града. Са друге стране посматрано, Звездара је 

једна од најмногољуднијих општина у граду Београду, са 151.808 становника, односно 

9,1% укупног броја становника града Београда. Са просечно 4.744 становника на км2, 

општина Звездара има скоро десет пута већу густину насељености од града Београда и 

вишеструко већу од републичког просека који износи 84 становника на км2. Осим тога, 
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општина Звездара је једна од ретких општина у Србији са позитивним природним 

прираштајем становништва. 

Градска општина Звездара свој назив је добила по Астрономској опсерваторији са 

звездарницом која је основана 1887. године и представља највишу тачку у Београду (248,6 

м). Овај назив носи од 1929. године када су одобрена средства за изградњу нове модерне 

опсерваторије на површини од 4,5 хектара на брду Велики Врачар, при чему је део града 

добио назив Звездара. Од 1995. године Градска општина Звездара прославља Сретење 

Господње (15. фебруар) као славу општине. Дан општине Звездара је 16. октобар (датум 

ослобођења Звездаре у Другом светском рату). 

3.1. Демографски подаци 

Према Попису становништва из 2011. године у општини Звездара живи 151.808 

становника (70.614  мушкараца и 81.194 жена) у 58.527 домаћинстава. Према Попису из 

2011. године од укупног броја становништва у општини Звездара 90.33% је српске 

националности. Роми чине најбројнију националну мањину са 1,08%, што је нешто нижи 

проценат него онај који се односи на Београдску област, у којој Роми чине 1,65% од 

укупног броја становника. Све остале националне мањине чине мање од 1% укупног броја 

становништва како у Београдској области, тако и у ГО Звездара. 

Табела: Становништво према националној припадности према Попису 2011. 

Национална 

припадност 

Република Србија СРБИЈА СЕВЕР Београдска област 
Општина 

Звездара 

Број 

Удео у 

укуп. 

становн. 

(%) 

Број 

Удео у 

укуп. 

станов

н. (%) 

Број 

Удео у 

укуп. 

становн. 

(%) 

Број 

Удео у 

укуп. 

становн. 

(%) 

Укупно 
7.186.862 100 3.591.249 100 1.659.440 100 151.808 100 

Срби 
5.988.150 83,32 2.795.083 77,83 1.505.448 90,72 137.132 90,33 

Роми 
147.604 2,05 69.716 1,94 27.325 1,65 1.644 1,08 

Мађари  
253.899 3,53 252.946 7,04 1.810 0,11 180 0,12 

Бошњаци 
145.278 2,02 2.376 0,06 1.596 0,09 168 0,11 

Хрвати  
57.900 0,80 54.785 1,53 7.752 0,47 486 0,32 

Словаци 
52.750 0,73 52.425 1,46 2.104 0,13 78 0,05 

Црногорци  
38.527 0,54 32.043 0,89 9.902 0,60 971 0,64 

Власи 
35.330 0,49 352 0,009 182 0,01 12 0,007 
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Национална 

припадност 

Република Србија СРБИЈА СЕВЕР Београдска област 
Општина 

Звездара 

Број 

Удео у 

укуп. 

становн. 

(%) 

Број 

Удео у 

укуп. 

станов

н. (%) 

Број 

Удео у 

укуп. 

становн. 

(%) 

Број 

Удео у 

укуп. 

становн. 

(%) 

Југословени 
23.303 0,32 20.237 0,56 8.061 0,49 695 0,46 

Македонци 
22.755 0,31 17.362 0,05 6.970 0,04 723 0,48 

Бугари 
18.543 0,002 2.677 0,07 1.188 0,07 165 0,11 

Извор: Попис 2011, Републички завод за статистику 

Према најновијим статистичким подацима1 процена је да је у општини Звездара средином 

2019. године било 168.118 становника, од чега 90.256 жена и 77.862 мушкараца. 

Очекивано трајање живота живорођених је 77, просечна старост 42 године. Просечан број 

чланова по домаћинству износи 2,59. Индекс старења2 је 122.  

Деце старости од 0 до 14 година има 25.559 (12.468 девојчица и 13.091 дечака) или 15,2%, 

а младих од 15 до 29 година 26.780 (13.648 жена и 13.132 мушкараца) или 15,9%.  Радни 

контигент (од 15-64 године) чини 112.416 лица (59.542 жена и 52.874 мушкараца) или 

66,9%. Старијих (65+ година) има 17,9%.  

Табела: Процена становништва по полу и старосним групама  

 
УЗРАСТ УКУПНО МУШКО ЖЕНСКО 

тотал 168118 77862 90256 

0 1917 1001 916 

 1-6 10882 5598 5284 

 7-14 12760 6492 6268 

 15-18 5751 2983 2768 

 19-29 21029 10149 10880 

 30-64 85636 39742 45894 

 65-84 27384 10934 16450 

 85+ 2759 963 1796 
 

 
Извор: Републичког завода за статистику – подаци из средине 2019.г.  

Kao што је наведено, Роми представљају најбројнију националну мањину на Звездари. 

према Попису из 2011. године, у општини Звездара живи 1.644 становника који су се 

изјаснили као припадници ромске националне мањине, од којих 847 су мушкарци и 797 

                                                           
1
Извор: http://devinfo.stat.gov.rs 

2
60+ година / 0-19 година 

http://devinfo.stat.gov.rs/
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жене. Процена је да је овај број барем три пута већи, што због миграција унутар града 

Београда, што због прилива Рома из унутрашњости, као и повратника по Споразуму о 

реадмисији са ЕУ. 

Према подацима из 2011. године на територији општине Звездара било је 526 ромске 

деце (од 0 до 14 година), што је 2,06% од укупног броја деце узраста од 0 до 14 година и 

32% од укупног броја становника ромске националности. Младих (од 15 до 29 година) је 

било 431, што је 1,61% од укупног броја младих, односно 26,2% од укупног броја 

становника ромске националности. Радно способних (од 15 до 64 године) је било 1.077 

или 65,5% у односу на укупан број Рома, а старијих (65+  година) је било 41 или 2,5 % у 

односу на укупно ромско становништво. Када се старосна структура становништва ромске 

националности упореди са старосном структуром укупног становништва у општини 

Звездара уочава се да је учешће старијих лица (65+ година) код ромског становништва 

значајно мање (2,5% у односу на 17,9%), а учешће деце (од 0 до 14 година) двоструко 

веће (32% у односу на 15,2%). 

Извор: „База података за праћење мера за инклузију Рома“, Републички завод за 

статистику  

Становништво ГО Звездара, са просечном старошћу од 41,1 година, је млађе како од 

становништва у Републици Србији (просечна старост 42,2), тако и од становништва 

Београдског региона (просечна старост 41,8 година). То се односи и на мушко 

становништво са просечном старошћу од 39,6 година (у Републици Србији просечна 

старост је 40,9, а у Београдском региону 40,3), као и на женско, које на подручју ГО 

Звездара има просечно 42,5 године (у Републици Србији тај број је 43,6, а у граду 

Београду 43,2 године).  
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4. АДМИНИСТРАЦИЈА У КУЛТУРИ  

Општинска управа организована је као јединствени орган са 12 унутрашњих 

организационих јединица – 8 oдељења и 4  службe: 1. Одељење за грађевинске послове, 

2. Одељење за имовинско-правне и стамбене послове, 3. Одељење за финансије и 

привреду, 4. Одељење за општу управу, 5. Одељење за инспекцијске послове, 6. 

Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију 

инвестиционих пројеката, 7. Одељење за друштвене делатности, 8. Одељењe за 

озакоњење објеката, геоинформационе системе и информационе технологије  9. Служба 

за скупштинске послове, 10. Служба за вршење заједничких послова, 11. Служба за 

управљање документима и 12. Служба за стандардизацију пословања.   

Послове у области културе у општинској администрацији су у надлежности Одељења за 

друштвене делатности које креира, спроводи и надзире годишње планове и програме, 

води рачуна о имплементацији планских докумената у области културе, припрема и 

реализује јавне позиве/конкурсе за финансирање/суфинансирање програма и пројеката у 

области културе и обавља остале послове на основу статутарних надлежности у овој 

области. 

Такође, Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију 

инвестиционих пројеката надлежно је за одржавање споменика, спомен-плоча и 

скулптуралних дела на територији Општине. 

Од радних тела у области културе постоје: 

 Комисија за манифестације 

 Комисија за избор пројеката у области културе и 

 Савет за културу 

 

Комисија за манифестације – образована у складу са Одлуком о сталним 

манифестацијама од значаја за Градску општину Звездара („Службени лист града 

Београда“ бр. 15/2015) решењем председника ГО Звездара, са задатком да за сваку 

манифестацију предложи правила, програмски садржај, место одржавања, рокове за 

реализацију и носиоце активности и  доставити их Већу ГО Звездара на усвајање; да 

организује реализацију манифестација у сарадњи са стручним службама Управе Градске 

општине Звездара и другим установама, институцијама и удружењима и др. Комисија има 

председника, заменика председника и 15 чланова. 

Комисија за избор пројеката у области културе (за све области културних делатности) 

– образује се Решењем председника Општине једном годишње у оквиру расписивања 

Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање 

програма/пројеката у култури из буџета Градске општине Звездара. Задатак Комисије је: 

да прегледа и размотри све пристигле пријаве и приложену документацију; утврди 

испуњеност услова и критеријума предвиђених јавним конкурсом; изврши оцењивање 
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предложених пројеката и сачини ранг-листу пројеката, са писаним образложењем за сваки 

пројекат који се разматра; сачини и достави председнику Градске општине Звездара 

образложени Предлог одлуке о избору пројеката са износима одобрених средстава. 

Комисија има пет чланова, а бирају се из реда угледних и афирмисаних уметника и 

стручњака у култури у различитим областима.  

 

Савет за културу – стручно радно тело Већа Градске општине Звездара образовано 

Решењем Већа ГО Звездара ХI бр. 06-33/20 од 18.12.2020.г., са задатком да: прати 

спровођење статутарних надлежности Градске општине Звездара у области културе; даје 

смернице и упутства за подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и 

аматеризма на свом подручју, прати развој културно-уметничког стваралаштва и 

аматеризма и стара се о унапређењу ове делатности; прати, анализира и даје стучно 

мишљење о реализацији културних манифестација од значаја за градску општину и других 

манифестација, догађаја и културних садржаја  које реализује Градска општина Звездара; 

даје сугестије и учествује у креирању културне политике, разматра и даје мишљење о 

предлогу Плана развоја културе Градске општине Звездара, који је у сагласности са 

локалним и националним стратешким документима који дефинишу ову област и даје 

оцену извршења; даје смернице и упутства за уређење и унапређење међуресорне 

сарадње (образовање и васпитање, наука, туризам, међународна сарадња и др.) и 

сарадње са другим установама, институцијама и другим актерима у култури; даје сугестије 

и предлоге за уређење других питања у овој области у циљу очувања и развоја културе. 

Савет за културу има председника, заменика председника и 11 чланова. 

 

 

Издвајање за културу у односу на општински буџет у периоду од 2015 - 2020. године  

Година 
Општински буџет у 

динарима 

Општински буџет за 

културу у динарима 

% за културу од 

укупног општинског 

буџета 

2015. 640.356.728 47.500.000 7.42 

2016. 569.432.989 22.050.000 3.88 

2017. 662.993.807 8.434.900 1.28 

2018. 712.318.569 10.978.000 1.55 

2019. 752.868.649 11.844.564 1.58 

2020. 581.137.424 96.485 0.02 

Извор: Одељење за финансије и привреду ГО Звездара 

Анализом података може се закључити да су се од 2015. до 2020. године издвајања за 

културу смањивала. Велико смањење износа у 2017. години у односу на 2015. и 2016.г. 

последица је тога што је дотадашња установа културе „Вук Караџић“ чији је оснивач била 

Градска општина Звездара прешла на буџет Града Београда и постала градска установа 

културе чији се рад, одржавање и остваривање програма финансира у целини или већим 

делом из буџета Града. Значајно смањен износ средстава у 2020. години у односу на 
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претходне три године (када је буџет за културу износио између 1,28 и 1,58% у односу на 

укупан буџет Општине), последица је општег стања изазваног пандемијом вируса SARS-

CoV-2 и проглашењем болести COVID-19 заразном болешћу односно ребаланса буџета 

ГО Звездара којим су средства планирана за културу преусмерена за друге намене. 

5. ПРАВНИ ОКВИР 

Постојање адекватног правног и стратешког оквира представља кључни фактор за 

адекватно управљање и унапређивање сектора културе и културне делатности. У тренутку 

израде овог документа Република Србија још увек званично нема Стратегију развоја 

културе, већ само Предлог Стратегије развоја културе Републике Србије од 2020. до 

2029. године, који је у марту 2020.г. донет на седници Владе Републике Србије и тек 

треба да прође скупштинску процедуру и буде усвојен на седници Народне скупштине. 

Такође, Град Београд још увек није донео Стратегију развоја културе.  

Важно је истаћи да, упркос непостојању стратешких докумената у области културе на 

државном и градском нивоу, Градска општина Звездара почев од 2015. године, на основу 

чл. 7. став 2. Закона о култури, у циљу задовољавања потреба грађана у култури на својој 

територији, доноси план развоја културе за који се средства за финансирање обезбеђују у 

буџету Општине. Захваљујући томе, значајно је унапређен систем локалне културне 

политике: постоји транспарентно и јасно планско и програмско буџетско финансирање у 

области културе, сваке године се доноси План расписвања конкурса и Календар догађаја 

и манифестација на подручју Општине. 

У наставку су најважнији правни акти којима се уређује област културе и којима се 

одређују надлежности у области културе: 

Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 98/06)  

Члан 190. тачка 4. Устава наводи да се општина, преко својих органа у складу са законом: 

стара о задовољавању потреба грађана у области просвете, културе, здравствене и 

социјалне заштите, дечје заштите, спорта и физичке културе.  

 

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 

47/18)  

Чланом 20. су дефинисане надлежности јединице локалне самоуправе: „доноси програме 

развоја; оснива установе и организације у области основног образовања, културе, 

примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати 

и обезбеђује њихово функционисање; организује вршење послова у вези са заштитом 

културних добара од значаја за општину, подстиче развој културног и уметничког 

стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и 

пројеката у области културе од значаја за општину, и ствара услове за рад музеја и 

библиотека и других установа културе чији је оснивач;“ 
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Закон о култури („Службени гласник РС“, бр 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. и 6/2020)  

Члан 4., став 2: “Јединица локалне самоуправе стара се о задовољавању потреба грађана 

у култури на својој територији и уређује поједина питања од интереса за своје грађане, као 

и начин њиховог остваривања, у оквиру права и обавеза утврђених Уставом и законом.” 

Чланом 7. дефинише се обавеза локалних самоуправа да донесу локалне планове развоја 

културе и обезбеде средства за остваривање предвиђених циљева, не дајући, притом, 

никакве ближе одреднице: “Јединица локалне самоуправе, у циљу старања о 

задовољавању потреба грађана у култури на својој територији, доноси план развоја 

културе у складу са законом и Стратегијом, а за који се средства за финансирање 

обезбеђују у буџету јединице локалне самоуправе.”  

 

Статут Града Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 60/19) и Статут 

ГО Звездара („Сл. лист града Београда“ бр. 124/2019) 

У складу са одредбама Статута ГО Звездара, чл. 14. тачка 18. Општина Звездара 

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

обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за градску општину 

и, у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја, може оснивати установе 

културе.  

 

У складу са Одлуком о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на 

територији града Београда („Сл.лист града Београда“ бр. 3/2000, 19/2014 и 19/2017) 

Градска општина Звездара је надлежна за одржавање споменика, спомен-плоча и 

скулптуралних дела на подручју општине. 

 

Одлуком о оснивању Дечјег позоришног фестивала на Звездари под називом 

„ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ“ („Службени лист града Београда“ број 10/2003) основан 

је позоришни фестивал намењен деци и младима као стална манифестација културе на 

Звездари . 

  

Одлуком о сталним манифестацијама од значаја за Градску општину Звездара 

(„Службени лист града Београда“ бр. 15/15) дефинисане су манифестације које својим 

значењем и садржајима задовољавају потребе грађана у области културе и афирмишу 

Градску општину Звездара: Литија за Бадњи дан – 6. јануар; Сретење Господње (слава ГО 

Звездара) – 15. фебруар; Светски дан здравља – 7. април; Фестивал културе младих 

„Звездаријада”; Летњи позоришни дани на „Олимпу”; Дани сениора; Дан срца на „Олимпу”; 

Дан Општине – 16. октобар и Дечји позоришни фестивал „Позориште Звездариште“. 

 

Одлуком о критеријумима, мерилима и начину за избор пројеката у области културе 

који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Звездара 

(„Службени лист града Београда“ бр. 72/2017) ближе су уређени критеријуми, мерила и 

начин избора пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета 

Градске општине Звездара, начин и поступак враћања додељених средстава, уколико се 

утврди да корисници добијена средства не користе за реализацију одобрених програма и 
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пројеката, као и друга питања од значаја за финансирање пројеката у области култури, а у 

складу са законским актима у овој области. 

 

Осим кровног Закона о култури, којим држава брине о остваривању општих интереса у 

култури и спровођењу културних политика као скупа циљева и мера за промовисање 

развоја културе заснованих на принципима утврђеним законом, укључујући принцип 

поштовања културних и демократских вредности европске и националне традиције и 

различитости културног израза, на уређење сектора културе у Републици Србији утичу и 

следећи закони: 

‣ Закон о културним добрима („Службени гласник РС”, број 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-

др.закон, 99/11-др.закон),  

‣ Закон о самосталном обављању уметничке или друге делатности у области културе 

(„Службени гласник РС”, бр. 39/93, 42/98), 

‣ Закон о издавању публикација („Службени гласник РС”, бр. 37/91, 53/93-др. закон, 67/93-

др. закон, 48/94-др. закон, 135/04 и 101/05- др. закон), 

‣ Закон о обавезном примерку публикација („Службени гласник РС”, број 52/11) 

‣ Закон о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС”, бр. 88/2010, 99/2011 - др. 

Закон и 44/2018 – др.закон), 

‣ Закон о библиотечко-информативној делатности („Службени гласник РС”, бр. 52/11), 

‣ Закон о старој и реткој библиотечкој грађи („Службени гласник РС”, бр. 52/11),  

‣ Закон о кинематографији („Службени гласник РС”, бр. 99/11, 2/12 – исправка и 46/2014 – 

одлука УС)   

‣ Закон о удружењима („Сл.гласник РС“, бр.51/09, 99/2011 - др.закони и 44/2018 – 

др.закон) 

 

Поред тога, Република Србија је потписница међународних докумената: Универзална 

декларација о културној разноликости (УНЕСКО, 2001), Конвенција о заштити и промоцији 

разноврсности културних израза (УНЕСКО, Париз, 2005), Европска конвенција о заштити 

археолошког наслеђа (Валета, 1992), Оквирна конвенција Савета Европе о вредности 

културног наслеђа за друштво (Фаро, 2005) и др. 

5.1. Mеђународна регулатива  

Агендa одрживог развоја до 2030. годинe са 17 циљева одрживог развоја и 169 циљних 

вредности покрива шири обухват него миленијумски циљеви и укључује све три кључне 

димензије одрживог развоја: економски раст, социјалну инклузију и заштиту животне 

среднине. Институционални развој, и сарадња, који треба да обезбеде владавину права и 

мир су такође покривени одговарајућим циљевима и циљним вредностима. Циљеви 

одрживог развоја који су у корелацији са културом и који су садржани у овом Плану 

развоја културе су циљеви бр. 4, 5 и 11 :  



14 

 

4. Квалитетно образовање: обезбедити инклузивно и квалитетно образовање и 

промовисати могућности целоживотног учења;  

5. Родна равноправност: постићи родну равноправност и оснажити све жене и девојчице;  

11. Одрживи градови и заједнице: учинити градове и људска насеља инклузивним, 

безбедним, прилагодљивим и одрживим;  

Европска агенда за културу у глобализованом свету Европске комисије (мај 2007.г.) - 

У документу су наведена три основна циља који чине културну стратегију за европске 

институције, државе чланице и културни и креативни сектор:  

1. промовисање културне разноликости и међукултуралног дијалога,  

2. промовисање културе као катализатора креативности у оквиру Лисабонске стратегије,  

3. промовисање културе као виталног елемента у међународним односима Уније.  

 

Агенда 2021 за културу Уједињених градова и локалних самоуправа - Агенда 21 за 

културу Уједињених градова и локалних самоуправа, усвојена 2004. године, сматра се 

“првим документом са глобалном мисијом који заговара успостављање темеља за 

активности градова и локалних самоуправа у области развоја културе”. Овај инструмент је 

настао из заједничке иницијативе локалних институција да уведу политику која се бави 

локалним стратегијама у области културе, културним правима и дужностима, као и 

проценом културног утицаја. Преко 300 градова се придружило Агенди 21 за културу. Сам 

документ садржи 67 чланова који се односе на питања односа културе и људских права; 

управљања; одрживости, и социјалне инклузије.  

 

6. ВИЗИЈА И МИСИЈА 

Планом развоја културе за период од 2021. до 2024. године дефинишу се:  

1. Визија и мисија 

2. Циљеви  

3. Мере / активности и пројекти  

4. Реализатори – носиоци и партнери у спровођењу мера / активности и пројеката  

5. Рокови за спровођење мера / активности и пројеката  

6. Индикатори остварења постављених циљева  

Визија – Градска општина Звездара је локална заједница у којој културно и уметничко 

стваралаштво и заштита културне баштине чине темељ очувања и развоја културног 

локалног идентитета, заједница која подстиче културни живот, задовољава културне 

потребе својих становника, доприноси јачању осећања заједништва и развија се кроз 

сарадњу са домаћим и међународним актерима. 
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Мисија – Обезбеђивање услова (нормативних, организационих, материјалних, 

логистичких и др.) који ће омогућити развој културног и уметничког стваралаштва, заштиту 

и очување културне баштине, подршку локалним актерима у култури, равноправно учешће 

свих становника у културном животу заједнице и стварање културних садржаја доступних 

свима.  

Општи циљ је подстицање развоја културе и унапређење улоге културе у животу грађана 

општине Звездара (показатељ на нивоу општег циља одређен као учешће грађана 

Звездаре у програмима установа културе, мерљив је према броју посета културним 

програмима, односно броју корисника установа културе, што су подаци доступни 

захваљујући извештајима установа културе са подручја општине) 

Финансијски оквир за реализацију Плана развоја културе биће дефинисан Одлуком о 

буџету Градске општине Звездара за сваку буџетску годину у периоду од 2021. до 2024. 

године, а према позицијама дефинисаним у Програмском буџету - Програм 13 – Култура и 

информисање. 

Такође, део планираних активности ће бити реализован кроз пројекте којима ће се 

конкурисати код других државних органа, фондова и других домаћих и међународних 

извора финансирања као и средствима донатора.  

Негујући инклузивни приступ, Градска општина Звездара ће настојати да и убудуће 

обезбеди услове за равноправно учешће свих становника (деца, млади, одрасли, старији, 

жене, особе са инвалидитетом, припадници националних мањина и етничких група и др.) у 

културном животу заједнице, развијајући културне навике и подстичући развој креативних 

потенцијала појединаца и група.  

 

Општина ће наставити да подржава програме и пројекте установа културе, удружења у 

култури, појединаца и других субјеката у култури којима се, у складу са Законом о култури, 

задовољавају општи интереси у области културе и то: стварање услова за подстицање 

културног и уметничког стваралаштва, ширење и унапређивање едукације у области 

културе; подстицање међународне културне сарадње; неговање културног наслеђа;  

подстицање примене нових технологија у култури, нарочито информационих технологија и 

дигитализације; подстицање младих талената у области културног и уметничког 

стваралаштва; стварање услова за подстицање самосталног културног и уметничког 

стваралаштва; подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва; подстицање 

дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури; подстицање културног и 

уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступности свих културних садржаја 

особама са инвалидитетом.  
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7. СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА 

7.1. Актери у култури  

На територији Градске општине Звездара налазе се 3 установе културе које су основане 

од стране Скупштине града Београда, једно приватно позориште, образовно-васпитне 

установе као значајни актери у култури, као и удружења грађана и друге 

организације/правна лица које се баве културом и уметношћу. На подручју општине нема 

установа културе чији је оснивач Градска општина Звездара. 

7.1.1.  Установе културе 

Установе културе су: 

 Театар „Вук“ – оснивач Град Београд 

 „Звездара театар“ – оснивач Град Београд 

 Општинска библиотека „Вук Караџић“ као део мреже Библиотеке града Београда - 

оснивач Град Београд 

.  

Театар „Вук“ – основан је у марту 2015. године под називом Установа културе «Вук 

Стефановић Караџић» као градска установа културе и припада мрежи установа чији се 

рад, одржавање и остваривање програма финансира у целини или већим делом из буџета 

Града. Налази се у згради бивше Установе културе „Вук Караџић“ чији је оснивач била 

Градска општина Звездара, а пре тога некадашњег Дома културе изграђеног педесетих 

година. Решењем Скупштине града Београда промењен је назив у Театар „Вук“ 

(„Службени лист града Београда“, број 12/2019). Програм Театра „Вук“ развија се кроз три 

основна правца – кроз сопствену продукцију, копродукције и гостујуће пројекте, али и кроз 

додатни програм који укључује одржавање трибина, отворене разговоре, изложбе, 

радионице и концерте – са циљем да постане место сусрета савремених уметничких 

трендова, презентације нових талената и нових вредности и место дијалога којима се 

преиспитују феномени савременог друштва. Програм рада Театра обухвата међусобно 

повезане сегменате: културни програм, пратећи програм, едукативни програм и 

друштвено одговорне активности. Културни програм се реализује кроз позоришни 

програм, програм за децу, фестивале и манифестације. Програми Театра „Вук“, као и 

гостујући програми се изводе у савремено опремљеним просторима: велика сала од 400 

места (и фоаје испред сале са 60 седећих места), мала сала (Камерна сцена „Култ“) са 

220 места, мултимедијална сала површине 100м2. Театар „Вук“ је значајан партнер 

Општине у реализацији великог броја манифестација и догађаја у области културе. 

 

„Звездара театар“ – је најпре основан као сцена у склопу Дома културе „Вук Караџић“, а 

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

01.08.1990. послује као самостална институција културе. Припада мрежи београдских 

позоришта. На сцени „Звездара театра“ изведено је неколико хиљада позоришних 

представа домаћих и страних аутора, са трајним акцентом на промоцији домаћег драмског 

текста. Објекат у ком се налази „Звездара театар“ простире се данас на око 3.500 м², а 
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изграђен је 1955. године наменски за Дом културе. Сала је била опремљена за биоскопске 

пројекције, а у дворишту је била летња башта. Убрзо се биоскопска сала адаптира како би 

се омогућило извођење представа и формира се сцена. Сукцесивно се, почевши од 1984, 

врши адаптација зграде а 2001. године „Звездара театар“ гради и отвара Нову сцену са 

260 места. 2003. године је направљен „Идејни пројекат за реконструкцију постојећег и 

изградњу новог објекта“, површине 6.528 м². који никада није реализован. Стари део 

зграде и даље захтева реконструкцију. Програми „Звездара театра“ реализују се на 

сценама „Данило Бата Стојковић“ (343 места), на Новој сцени (260 места) и на 

гостовањима. Годишње се изведе око 300-350 програма (позоришне представе, концерти 

и др). Позориште има добру сарадњу са општином, основним и средњим школама којима 

своје сцене често уступа за извођење културно-уметничких програма. Интензивно развија 

комуникациону мрежу са својом публиком и потенцијалном публиком. 

Позориште „Пан театар“ – је основано 1995. године као приватно позориште које је своје 

представе играло на гостујућим сценама. Од априла 1998. године позориште користи 

простор Месне заједнице „Липов лад“ укупне површине од 400 м² (велику и малу салу), а 

укупан број седећих места је 150. На репертоару има преко 50 представа за децу и 10 

представа за одрасле. Позориште се финансира из сопствених извора, пројектно и путем 

донација. Позориште је са својим представама до сада остварило значајне резултате на 

бројним фестивалима и такмичењима, и гостовало у иностранству (Аустрија, Швајцарска, 

Канада, Русија, Црна Гора, Република Српска, Француска и др.) У оквиру позоришта 

постоји и драмски студио за децу школског и предшколског узраста. Студио води Оливера 

Викторовић Ђурашковић, професорка глуме на Академији уметности у Београду, а деца 

се на часовима упознају са позоришном уметношћу, стичу вештине културе говора и 

јавног наступа и развијају самопоуздање. У циљу побољшања услова, потребна је 

климатизација и уградња врата са звучном изолацијом у великој сали у којој се осим 

позоришних представа „Пан театра“, одржавају и трибине, промоције, школске приредбе, 

општинска такмичења, културни програми и други јавни скупови.  

Библиотека града Београда – Библиотека „Вук Караџић“- Звездара –Општинска 

библиотека „Вук Караџић“ је основана 1945. године под називом Библиотека V рејона, на 

иницијативу грађана Звездаре који су спровели акцију прикупљања књига. Почетни фонд 

библиотеке износио је 3.000 књига. Након вишемесечног трагања за одговарајућим 

простором, смештена је у зграду тадашње VI мушке гимназије (касније добила назив VI 

београдска гимназија). Библиотека „Вук Караџић“ Звездара се данас налази у саставу 

Библиотеке града Београда, као једна од 13 општинских библиотека. У оквиру општинске 

библиотеке функционише централна библиотека у улици Ћирила и Методија 2а са 6 

активних огранака распоређених на територији општине са читаоницама и одељењима за 

децу које располажу активним фондом од 95.439 (107.958-2020. године) библиотечких 

јединица које обухватају: белетристику, стручну и научно-популарну литературу, законе, 

прописе, новине и часописе (новине не држимо), дечју литературу, сликовнице, аудио-

визуелну грађу.  

Огранци Библиотеке:  

 “Бранко Миљковић”, Бул. краља Александра 298  
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 “Мома Димић”, Миријево, Школски трг 2  

 “Блажо Шћепановић”, Учитељска 60  

 “Станислав Винавер”, Вељка Дугошевића 18-20  

 “Драгиша Витошевић”, Миријево, Миријевски венац 4  

 “Јефимија”, Устаничка 194 

Осим основне библиотечке делатности, у оквиру програмских активности Библиотека 

реализује бројне промоције књига, предавања, трибине, изложбе, едукативне и креативне 

радионице за децу, сусрете са ствараоцима за публику свих узраста, самостално и у 

сарадњи са Општином, Волонтерским сервисом Звездаре, организацијом „Пријатељи 

деце општине Звездара“, другим институцијама и удружењима грађана. Огранак 

библиотеке „Бранко Миљковић“ је вишенаменски простор. У једном делу је библиотечки 

део, а у другом галеријски у коме се организују изложбе, ликовне и друге врсте радионица 

за децу и младе, скупови, предавања, трибине, програми друштвено-хуманитарног 

карактера, окупљања грађана локалне заједнице и др. Oвo je jeдини гaлeријски простор нa 

тeритoрији општине Звездара.  

 

7.1.2. Организације и удружења и остали актери у области културе 

 

Удружења грађана су значајни реализатори различитих садржаја културно-уметничког 

стваралаштва и аматеризма. Последњих година, уз подршку и сарадњу ГО Звездара, 

своје програме и пројекте намењене грађанима Звездаре различитих узраста, у 

различитим областима културе, успешно реализују: КУД „Свети Сава“,  Књижевни клуб 

"Бранко Ћопић", Књижевни клуб „Мала птица“, Удружење ромских књижевника, Пријатељи 

деце општине Звездара, Удружење наставника "Доситеј Обрадовић", “Ризница речи“,  

Удружење грађана Миријево, Савез младих „Вибе 44 20“, Заштита традиције Малог и 

Великог Мокрог Луга „Луг“, Удружење избеглих, расељених и досељених лица „Завичај“, 

Удружење уметника „Фреквенција“, Удружење музичко – сценских радника „АММ“, Body Art 

Асоцијација Србије, Плесни клуб „Спин“, Друштво за очување, ревитализацију и 

промовисање старих заната „Чувари заната“, Удружење за очување културне баштине 

"Дах", Дечји ромски хуманитарни центар „Влашки Роми“, Ромско друштво „Слобода“, УГ 

„Алтернативна прилика“, Удружење "Љубитељи класичне музике", Удружење особа са 

инвалидитетом Београд, Плесни клуб за особе са инвалидитетом "Magic Dance Team", 

„Естетик про“, „Хипнополис“ и др.  

 

Образовно-васпитне установе које имају седиште на територији Градске општине 

Звездара су драгоцен ресурс за реализацију програма у области културе усмерених на 

децу и младе. У Предшколској установи „Звездара“, основним и средњим школама раде  

драмске, литерарне, ликовне, информатичке и друге секције у оквиру ваннаставних 

активности, свечано се обележавају значајни датуми, организују изложбе, концерти, 

представе, књижевни сусрети и други програми, што значајно доприноси унапређењу 

културног живота општине и развоју културних навика код деце и младих. Такође, 



19 

 

деца/ученици свих вртића и школа активно посећују програме и догађаје које организују 

установе културе, удружења грађана и ГО Звездара. 

 

Основна музичка школа „Владимир Ђорђевић“ – осим што је образовно-васпитна 

установа у којој основно музичко образовање стичу деца узраста од 6 до 15 година, 

представља и својеврсни музички културни центар на територији ГО Звездара. ОМШ 

„Владимир Ђорђевић“ са седиштем матичне школе у улици Ватрослава Јагића бр.5, има 

традицију дугу више од седам деценија и изнедрила је велики број сада већ реномираних 

домаћих и светских музичара. Од  септембра 2013. године, уз подршку ГО Звездара, 

основано је издвојено одељење школе у просторијама Месне заједнице Миријево, у улици 

Школски трг бр.2. Ово издвојено одељење је до 2021. године испратило прву генерацију 

ученика и с пуним правом се може рећи да је овим ширењем школа проширила културни 

утицај  на средину у којој је доступност оваквог садржаја била значајно умањена. У прилог 

овој трврдњи говори чињеница да је наставу музике у издвојеном одељењу похађало и 

похађа око 200 ученика, од којих је велики број награђених на републичким и 

међународним такмичењима, као и ученика који су се определили за даље музичко 

образовање. Капацитети су увек попуњени и недовољни да приме све заинтересоване.   

Поред концертне сале у матичној згради, која већ традиционално има богату концертну 

понуду (почевши од ђачких концерата до концерата реномираних музичара), ОМШ 

„Владимир Ђорђевић“ је од 2019. године  богатија за још једну концертну салу. Куповином 

полуконцертног клавира за издвојено одељење школе у Миријеву школа је добила једну 

веома добру концертну салу чији потенцијал за организацију музичких садржаја треба 

искористити. До сада су организовани ђачки концерти, као и пројекти сарадње са другим 

музичким школама под називом „Музички времеплов“, али би се делатност могла 

проширити сарадњом са удружењина грађана и пензионера са којима школа дели зграду, 

као и на ширу поблику. На овај начин би образовни и културни садржаји насеља Миријево 

били значајно обогаћени.  

Стални пројекти ОМШ „Владимир Ђорђевић“ су: 

 „Вредне руке дарују вам звуке“ сарадња са предшколским установама и основним 

школама;  

 „У сусрет полетарцима“ сарадња са предшколским установама 

 „Музички времеплов“ сарадња са музичким школама; 

 „Понедељком у Ђорђевићу“ концертни серијал реномираних музичара; 

 „У сусрет Новој години“ ученички концертни серијал; 

 „У сусрет Дану школе“ ученички концертни серијал; 

 „Светосавска академија“  

 „Радујмо се заједно“ концерт и дружење ученика са особама из Дома за стара лица 

„Вождовац“;  

 „Деца деци“ хуманитарни концерти ученика 

Од нових пројеката треба поменути:  

 „Примењена музика“  развијање уметничке свестраности – рад на повећању 

мотивације код ученика и наставника; 

 „Дани Венеције“;  
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 „Музика и бајка“; 

 „Превазилажење страха од јавних наступа“  

 „Страхиња и Небојша у музичкој школи“,  

 Међународна такмичења „Оливера Ђурђевић“ за камерну музику и „Миодраг 

Азањац“ за флаутисте 

 

Астрономска опсерваторија у Београду је једна од најстаријих научних установа у 

Србији и представља објекат од посебног значаја за развој астрономије, физике, 

метеорологије и сеизмологије у Србији. Налази се у Волгиној улици, на највећој 

надморској висини (248,6 м) у граду и чини највишу тачку у Београду. Изузетан и веома 

вредан архитектонски комплекс Астрономске опсерваторије пројектован је као комплекс 

са Управном зградом и павиљонима у које је смештена астрономска опрема. 

Опсерваторија има добру сарадњу са образовно-васпитним и другим установама, а током 

целе године организују се посете за ученике и грађанство. Астрономска опсерваторија у 

Београду je 2017. године обележила троструки јубилеј:  130 година од оснивања, 160 

година од рођења оснивача професора Милана Недељковића и 125 година од рођења 

академика Војислава Мишковића, градитеља данашње Опсерваторије на Звездари, а због 

свог великог значаја ова грађевина је под заштитом Завода за заштиту споменика културе. 

  

Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ својим програмима у области 

културе током лета значајно доприноси развоју културе и обезбеђивању услова за 

одржавање културних манифестација. Најзначајније манифестације које се реализују у СЦ 

„Олимп – Звездара“ су: Светски дан здравља, Летњи позоришни дани на Олимпу, 

Београдско лето културе на Олимпу, Светски дан срца и др. Летњи амфитеатар Спортског 

центра „Олимп – Звездара“ представља одличан потенцијал за реализацију позоришних, 

филмских, музичких и других програма у области културе. 

 

7.2. Манифестације у области културе 

 

Одлуком о сталним манифестацијама од значаја за Градску општину Звездара 

(„Службени лист града Београда“ бр. 15/15), као сталне манифестације од значаја за 

општину дефинисане су:  

 Литија за Бадњи дан – 6. јануар;  

 Сретење Господње (слава ГО Звездара) – 15. фебруар;  

 Светски дан здравља – 7. април;  

 Фестивал културе младих „Звездаријада” – током целе године 

 Летњи позоришни дани на „Олимпу” – последња недеља августа 

 Дани сениора – последња недеља септембра 

 Дан срца на „Олимпу” – септембар 

 Дан Општине – 16. октобар и 

 Дечји позоришни фестивал „Позориште Звездариште“ – новембар. 
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Током године реализују се и други културни програми и манифестације утврђени 

Календаром догађаја и манифестација ГО Звездара који се доноси за сваку календарску 

годину: Лето на Звездари, Дани мултикултуралности на Звездари, Дечија недеља на 

Звездари, Светски дан Рома, Летња позорница у Миријеву, Игре без граница за особе са 

инвалидитетом, 15 дана активизма у борби против насиља над женама, Међународни дан 

волотнера, Трг бајки и др. 

 

 

7.3. Културна добра  

Велики број објеката културно-споменичке баштине на подручју Звездаре представља 

потенцијал који може имати значајне позитивне импликације на културно-туристичку 

понуду наше општине. У табели су приказана најзначајнија непокретна културна добра са 

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

Сва културна добра су разврстана у три категорије, у зависности од значаја: културна 

добра од изузетног значаја, културна добра од великог значаја и културна добра.  

 

 

Назив културног 

добра 

 

Аутор 

културног 

добра 

Временски 

период из ког 

датира 

(година) 

 

 

Врста културног 

добра 

 

 

 

Локација 

 

Ново гробље 

 

 

- 

 

1886. 

Културно добро од 

великог значаја 

(споменик културе) 

 

Рузвелтова бр. 

50 

 

Астрономска 

опсерваторија 

 

 

Јан Дубови 

1931. 
Културно добро 

(споменик културе) 
Волгина бр. 7 

Споменик Вуку 

Караџићу 

Ђорђе 

Јовановић и 

СКЗ 

 

 

1937. 

 

Културно добро 

(споменик културе) 

Студентски 

парк 

Црква покрова 

пресвете 

Богородице 

- 

 

 

1933. 

 

Културно добро 

(споменик културе) 

Кајмакчаланска 

бр. 55 

Антички 

Сингидунум 
- - 

Културно добро 

(археолошко 

налазиште) 

Стари град, 

Савски венац, 

Врачар, 

Палилула, 

Звездара 

Студентски дом  

"Краљ Александар 

I" 

Георгиј 

Павлович 

Коваљевски 

1928. 

Добро које ужива 

претходну заштиту 

(градска 

архитектура) 

Бул. краља 

Александра бр.  

75 
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Назив културног 

добра 

 

Аутор 

културног 

добра 

Временски 

период из ког 

датира 

(година) 

 

 

Врста културног 

добра 

 

 

 

Локација 

Атеље  за 

унутрашњу 

архитектуру 

арх. Светомир 

Лазић 
1929. 

 

Добро које ужива 

претходну заштиту 

(градска 

архитектура) 

 

Булевар краља 

Александра бр. 

218 

Кућа индустријалца 

Николе Виторовића 
- 1922. 

 

Добро које ужива 

претходну заштиту 

(градска архитектура) 

 

 

Рузвелтова бр. 2 

Кућа индустријалца 

Николе Виторовића 

Пројектант Сава 

Димитријевић 

 

1922. 

Добро које ужива 

претходну заштиту 

(градска архитектура) 

Рузвелтова бр. 4 

Кућа Драгољуба 

Савића 

 

Пројектант 

Драгољуб Вучић 

- 

Добро које ужива 

претходну заштиту 

(градска архитектура) 

Рузвелтова бр.18 

Вила - - 

Добро које ужива 

претходну заштиту 

(градска архитектура) 

Митрополита 

Мраовића бр. 2 

 

Кућа ликоресца Аце 

Стојановића 

 

Пројектант 

Валериј 

Сташевски 

1927 

 

Добро које ужива 

претходну заштиту 

(градска архитектура) 

Захумска бр. 29 

Капела св. Николе на 

Новом гробљу 

Светозар 

Ивачковић 
1893. 

Добро које ужива 

претходну заштиту 

(објекат сакралне 

архитектуре) 

Рузвелтова бр. 

50 

Црква св. Лазара 
Момир 

Коруновић 
1936. 

Добро које ужива 

претходну заштиту 

(објекат сакралне 

архитектуре) 

Ул. 21. дивизије 

бр. 

33 
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Назив културног 

добра 

 

Аутор 

културног 

добра 

Временски 

период из ког 

датира 

(година) 

 

 

Врста културног 

добра 

 

 

 

Локација 

Црква св. пророка 

Илије 
- 

1883. (обновљена 

1973.) 

Добро које ужива 

претходну заштиту 

(објекат сакралне 

архитектуре) 

Миријево 

Костурница 

бранилаца Београда 

 

арх. Верховски 

вајар  Жика Лукић 

1934. 

Добро које ужива 

претходну заштиту 

(јавни споменик и 

спомен обележје) 

на Новом гробљу 

Пирамида ратницима 

палим у српско- 

турском рату 

 - 

Добро које ужива 

претходну заштиту 

(јавни споменик и 

спомен обележје) 

на Новом гробљу 

Трећепозивачка 

чесма 
- 

1915. 

(обновљена 

1927.) 

Добро које ужива 

претходну заштиту 

(јавни споменик и 

спомен обележје) 

Димитрија 

Туцовића 

Пашина чесма - 1928. 

Добро које ужива 

претходну заштиту 

(јавни споменик и 

спомен обележје) 

Живка 

Давидовића 

Стара 

маломокролушка  

механа 

- - 

Добро које ужива 

претходну заштиту 

(објекти народног 

градитељства) 

Бул. краља 

Александра бр. 

606, ММЛ 

Споменик Св. браће 

Ћирило 

и Методије 

Томе 

Серафимов 
2006 Споменик културе Студентски парк 

Споменик 

Александру I 

Обреновићу 

- 2004 Споменик културе 

Трг испред 

зграде 

Општине 

 

 

У току 2020. године у оквиру циља Неговање културног наслеђа, реализоване су две 

иницијативе везане за афирмацију, очување и неговање вредности лика и дела Teодора 

Јанковића Миријевског: 
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- за доделу назива парка у Миријеву на територији Градске општине Звездара  

 

- за подизање споменика Теодору Јанковићу Миријевском у парку у Миријеву  

 

Теодор Јанковић Миријевски, филозоф, педагог и реформатор српског, румунског и руског 

школства, потиче из имућне породице која се из унутрашње Србије доселила у село 

Миријево код Београда, а почетком XVIII века у Сремску Каменицу.  

На седници Скупштине ГО Звездара одржаној 3.3.2020. године донете су: 

Одлука о додели назива парка на територији Градске општине Звездара („Службени лист 

града Београда“, бр. 20/2020) - парку који се налази у насељеном месту Миријево, између 

улица Миријевски венац, Радивоја Марковића, Грге Јанкеса и Петраркине улице, одређује 

се назив: Парк „Теодор Јанковић Миријевски“; 

Одлука о подизању споменика Теодору Јанковићу Миријевском („Службени лист града  

Београда“, бр. 20/2020) -  у парку у Миријеву који се налази између улица Миријевски 

венац, Радивоја Марковића, Грге Јанкеса и Петраркине улице.  

Одлуком је предвиђено да се споменик подигне средствима Градске општине Звездара у 

сарадњи са привредним субјектима, а овим Планом развоја културе да споменик буде 

подигнут до краја 2024. године.  

 

Осим у табели поменутих културних добара, треба споменути: 

Цркве: 

 црква Св. Антуна Падованског 

 црква Св. Трифуна 

 црква Св. Пантелејмона 

 црква Св. Великомученице недеље 

 

Споменике: 

 Споменик у парку код VI београдске гимназије 

 Фонтана «Лира» испред Градске општине Звездара, рад Момчила 

Крковића 

 Споменик Св. браћа Ћирило и Методије (Парк Ћирила и Методија) 

 Споменик Александру I Обреновићу (трг испред зграде општине) 

 Споменик Александру Пушкину  (Парк Ћирила и Методија) 

 Спомен-плоча Ђуки Динић 

 Споменик богиње Бибије Заре у Орловском насељу у Миријеву 

 

Куће знаменитих људи: 

 кућа у којој је живео песник Момчило Настасијевића (ул. Краљице 

Марије) 
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 кућа Станислава Винавера (ул. Ђаковачка) 

 кућа Милића од Мачве  (Волгина улица) 

 зграда у којој се налази Градска болница (КБЦ Звездара) која је 

подигнута на основу легата Николе Спасића 

 

Посебно треба истаћи Ново гробље у Рузвелтовој улици - споменички 

комплекс од изузетног културног и историјског значаја за Београд и Србију, 

настао у  другој половини 19. века за сахране по  хришћанским обичајима, које 

је законом заштићено као културно добро од великог значаја.  

Црква Светог Николе подигнута је 1893. године, по пројекту једног од првих 

школованих српских архитеката Светозара Ивачковића. Иконостас у цркви израдио је 

исте године академски сликар Стеван Тодоровић, један од највећих уметника српског 

романтизма. Црквене сводове осликао је мајстор Доменико, по картонима сликара Петра 

Раносовића. Први меморијални споменик на  Новом гробљу је Српска костурница 

изграђена 1907. године која се налази у близини цркве Светог Николе. Посебну 

знаменитост представљају војничка гробља погинулих у   балканским  

ратовима.  У  централном  делу   гробља  је   Алеја    великана,  а   треба 

споменути  Споменик  и   Костурницу  бранилаца   Београда  1914–1918, 

Споменик ратницима  са  Сремског фронта, Руско   гробље  (Иверска  капела).  

На   Новом  гробљу налази се и велики број  значајних остварења архитектуре и 

скулптора међу којима су Ђорђе Јовановић  (33 скулптуре на  Новом гробљу), 

Симеон Роксандић (4),  Драгомир Арамбашић  (4),  Тома   Росандић (4),  Риста   

Стијовић  (8),  Сретен Стојановић (21), Иван Мештровић (4), Петар 

Палавичини (12), Петар Убавкић (2), итд.  На  гробљу  постоји  37  породичних 

капела, већином подигнутих пре Другог светског рата, и преко 1500 вајарских 

дела које је радило више од 130 скулптора, представника различитих 

генерација.   

Споменичке и архитектонске целине на Новом гробљу, укључујући велики број 

знаменитих личности које су овде сахрањене, чине овај простор јединственим, 

дајући му форму „Музеја на отвореном“. Ново  гробље је 1983. године 

проглашено за културно-историјско добро од великог значаја за Републику 

Србију, а од 2004. године је постало чланица Удружења културно значајних 

гробаља Европе (Association of Significant Cemeteries in Europe - ASCE) и саставни део 

„Европске руте гробаља“ (European Cemeteries Route), формиране од стране Европског 

института за културне руте (Еuropean Institute of Cultural Routes), простор за незаборавне 

приче и отворено сведочанство историје.  

 

Градска општина  Звездара заједно са другим београдским општинама (Стари 

град, Савски венац, Врачар, Палилула) лежи на остацима Античког 

Сингидунума који данас представља значајно археолошко налазиште. 

Од посебног значаја је и Булевар краља Александра који, осим што  је 

најдужа улица у Србији, уједно је и најстарија активна улица. У време када  је на 

ушћу Саве у Дунав  био римски каструм (тврђава) правцем  Булевара ишла  је  
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римска Виа  Милитарис (Војна улица). Тај пут  који  су трасирали Римљани, који  

се касније називао Цариградски друм, био   је  најважнија  саобраћајница  

Балканског полуострва  која  је  спајала  Сингидунум (Београд) са  Цариградом  

(Истанбулом). Овај  пут  је  био   од  стратешког интереса и  у османлијско   

доба.    После  мира   у   Хадрианопољу   1828.   сматрао   се   неутралним 

земљиштем, доступним свим  пролазницима. 

Градска општина  Звездара на својој територији нема значајнија покретна културна 

добра којима би се посветила пажња у оквиру овог документа. 
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8. ПЛАН / МЕРЕ И ЦИЉЕВИ 

Планом развоја културе ГО Звездара 2021 – 2024.г. утврђене су следеће мере:  

Мера 1: Примарне и опште мере – унапређење система локалне културне политике 

Мера 2: Повећање доступности културних садржаја грађанима 

Мера 3: Подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма   

Мера 4: Подршка одржавању културних манифестација   

Мера 5: Неговање културног наслеђа 

 

8.1. ПРИМАРНЕ И ОПШТЕ МЕРЕ - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ 

Активност Рок Реализатори 
Индикатори остварења 

циља 

ЦИЉ           1.1. Анализа и вредновање реализације Плана развоја културе Градске општине Звездара на годишњем нивоу  

Израда Извештаја о реализацији 

Плана развоја културе ГО Звездара за 

претходну годину 

Март сваке године 

 

 

Одељење за друштвене 

делатности 

Комисија за манифестације  

Савет за културу  

Усвојен Извештај о 

реализацији Плана развоја 

културе за 2021. / 2022. / 2023. 

/ 2024.г. на седници 

Скупштине ГО Звездара 

ЦИЉ            1.2. Планско и програмско буџетско финансирање у области културе 

Усклађивање интерних аката у 

области културе са изменама закона и 

других прописа у области културе 

У току године, 

континуирано и 

синхронизовано са   

изменама закона и др. 

прописа у области 

културе 

Одељење за друштвене 

делатности 

Кабинет председника општине  

На седници Скупштине 

донета нова Одлука о 

критеријумима и/или други 

интерни акти, усклађени са 

изменама закона и других 

прописа у области културе 
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Израда Календара догађаја и 

манифестација на подручју ГО 

Звездара за предстојећу годину са 

дефинисаним роковима, местом 

одржавања и носиоцима активности 

као интерног „водича“ за припрему и 

реализацију планираних догађаја и 

манифестација 

До 10. децембра текуће 

године 

Комисија за манифестације 

 

 

 

 

Календар догађаја и 

манифестација  донет на 

седници Комисије за 

манифестације 

Израда Годишњег плана расписивања 

јавних конкурса за подстицање 

програма и пројеката удружења  

До 31. јануара сваке 

године 

Одељење за друштвене 

делатности 

Кабинет председника 

Одељење за финансије и 

привреду 

Годишњи план расписивања 

јавних конкурса донет и  

објављен на сајту Општине 

Годишњи план расписивања 

јавних конкурса достављен 

Канцеларији за сарадњу са 

цивилним друштвом 

Расписивање јавног конкурса за 

финансирање или суфинансирање 

пројеката у култури из буџета ГО 

Звездара за текућу годину, у складу са 

Законом о култури и Одлуком о 

критеријумима, мерилима и начину за 

избор пројеката у области културе који 

се финансирају из буџета ГО Звездара 

До краја јануара сваке 

године 

Одељење за друштвене 

делатности 

Кабинет председника општине  

Комисија за избор пројеката у 

култури 

Конкурс за финансирање или 

суфинансирање пројеката у 

култури из буџета ГО 

Звездара за сваку 

календарску/буџетску годину 

објављен на сајту ГО 

Звездара и у најмање једном 

штампаном дневном листу до 

31. јануара текуће године. 

Именовање стручне Комисије за избор 

пројеката, која ће одлучивати о избору 

пројеката по расписаном јавном 

конкурсу за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, у 

складу са Законом о култури 

Сваке године, до истека 

рока Јавног конкурса 

 

Председник Општине Донето Решење председника 

о именовању стручне 

Комисије за избор пројеката 

по расписаном Јавном 

конкурсу 
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Именовање Комисије за попис и 

процену стања споменика, спомен-

плоча и скулптуралних дела на 

подручју општине Звездара 

До краја 2021.г. Председник Општине Донето Решење председника 

о именовању Комисије за 

попис и процену стања 

споменика, спомен-плоча и 

скулптуралних дела на 

подручју општине Звездара 

ЦИЉ            1.3. Оснаживање запослених у управи ГО Звездара који раде на пословима културе и представника установа и удружења 

за учешће на конкурисма, управљање пројектима и извештавање о реализацији пројеката 

Доношење плана развоја запослених 

који раде на пословима културе  

 

До марта текуће године Одељење за друштвене 

делатности  

Одељење за општу управу - 

Служба за људске ресурсе 

Национална академија за 

стручно усавршавање 

запослених у државној управи 

Број запослених и број 

семинара које су запослени 

похађали 

Методолошка подршка удружењима и 

другим организацијама цивилног 

друштва - едукација за учешће на 

конкурсима које расписују ГО Звездара 

и други извори финансирања, писање 

пројеката, управљање и извештавање 

о реализацији пројеката 

Једном годишње  

(септембар – новембар) 

Одељење за друштвене 

делатности 

Установе, удружења и други 

актери у култури 

 

Број учесника радионица, 

резултати евалуционог 

упитника 

   

 

8.2.  ПОВЕЋАЊЕ ДОСТУПНОСТИ КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА ГРАЂАНИМА 

нарочито у насељима Мали Мокри Луг, Велики Мокри Луг и Миријево, као и припадницима различитих друштвено 

осетљивих група (деца, млади, старији, жене, особе са инвалидитетом, припадници етничких заједница) 

 

Циљ ове мере је да се повећа доступност културних садржаја грађанима кроз прилагођавање услова спровођења културних 

догађаја различитим циљним групама.  
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Сврха мере је да се развију активности/пројекти/програми који подстичу прилагођавање и повећање доступности културних 

догађаја различитим друштвено осетљивим групама као и повећање броја простора прилагођених за реализацију културних 

садржаја.  

 

Активност Рок Реализатори 
Индикатори остварења 

циља 

ЦИЉ        2.1. Стварање услова за већу доступност културних садржаја 

Функционисање Инфо мреже за 

потребе комуницирања о културним 

садржајима нарочито за повлашћене и 

бесплатне улазнице -  објаве о свим 

догађајима на сајту и фејсбук страници 

општине пре и после дешавања, 

достављање информација медијима 

(мејлинг листе, сајт Општине, 

друштвене мреже, мобилне 

апликације, састанци...) 

током целе године, на 

месечном нивоу 

Одељење за друштвене делатности 

и Служба за скупштинске послове – 

послови информисања 

Комисија за манифестације 

Установе културе, удружења 

Број објава, информација и 

наступа у промовисању 

културних садржаја на 

Општини  

Постојање повлашћених цена и 

бесплатних улазница за одређене 

програме/манифестације и групе 

посетилаца (социјално угрожени, особе 

са инвалидитетом, припадници других 

друштвено осетљивих група) 

током целе године Одељење за друштвене делатности 

и Служба за скупштинске послове – 

послови информисања 

Комисија за манифестације 

Установе културе, удружења 

Број/проценат бесплатних 

улазница по програму, 

број/проценат улазница по 

повлашћеној цени по 

програму  

ЦИЉ             2.2. Реализација програма културе у алтернативним јавним просторима (отвореним и затвореним) 

Реализација позоришних представа, 

изложби, концерата,  креативних 

радионица, презентација стваралаштва 

Током целе године Управа ГО Звездара Број и врста 

програма/манифестација 

реализованих на јавним 
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аматера и других садржаја на јавним 

просторима (паркови, игралишта, 

тргови, тржни центри и др.) 

Установе културе, Удружења 

Пословни сектор, Јавна комунална 

предузећа 

просторима, број 

учесника/посетилаца већи 

за 3% у односу на 

претходну годину 

ЦИЉ        2.3. Праћење и евалуација реализације културних садржаја  

Анкетирање посетилаца догађаја и 

манифестација  (4 анкете годишње, на 

укупном узорку од најмање 300 људи) 

ради представљања јавности 

Током целе године Управа ГО Звездара 

Комисија за манифестације 

Установе културе, удружења и др. 

субјекти у култури 

Резултати анкете о 

задовољству корисника,  

извештаји о реализацији и 

броју посетилаца 

ЦИЉ        2.4. Унапређење инклузије друштвено осетљивих група (деца, млади, старији, жене, особе са инвалидитетом, припадници 

етничких заједница) 

Промоција стваралаштва друштвено 

осетљивих група, суфинансирање ових 

пројеката на конкурсу за културу и 

конкурсу за удружења 

Током целе године Одељење за друштвене делатности 

Комисија за избор пројеката у 

области културе 

Комисија за суфинансирање 

програма/пројеката удружења 

Број одобрених пројеката 

који се односе на промоцију 

стваралаштва друштвено 

осетљивих група, број 

учесника у одобреним 

пројектима већи за 3% у 

односу на претходну годину 

ЦИЉ        2.5. Унапређење информисања и партиципације грађана  

Разговори са грађанима – 

организовање јавних трибина о 

културним активностима на територији 

ГО Звездара (на којима ће се 

представити Извештај о реализованим 

и планираним активностима и позвати 

Март – мај (након 

завршетка Јавног 

конкурса за 

суфинансирање пројеката 

у култури) 

Председник Општине 

Одељење за друштвене делатности  

Комисија за манифестације,  

Број учесника/посетилаца и 

број примљених предлога 

грађана 
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грађани да дају предлоге и сугестије) 

 

 

Септембар - новембар 

(пред доношење 

Календара догађаја 

манифестација за 

предстојећу годину и 

расписивање Јавног 

конкурса за наредну 

годину) 

Савет за културу 

Комисија за избор пројеката у 

области културе 

 

8.3.  ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И АМАТЕРИЗМА 

Циљ ове мере је да се подигне ниво квалитета и разноврсности културних садржаја.  

Сврха је да се кроз институцију конкурса подрже програми савременог стваралаштва и подстакне афирмација културног 

аматеризма и да у томе учествују грађани различитих узраста. 

 

Активност Рок Реализатори 
Индикатори остварења 

циља 

ЦИЉ           3.1. Подршка савременом стваралаштву 

Расписивање јавног позива/конкурса за 

финансирање и суфинансирање и 

издвајање средстава за савремено 

уметничко стваралаштво за установе, 

удружења и појединце у различитим 

областима културе 

Закључивање уговора са носиоциома 

пројеката који су одабрани за 

финансирање/суфинансирање на 

До краја јануара сваке 

године 

 

 

 

До краја априла сваке 

године 

Кабинет председника Општине 

Комисија за избор пројеката у 

култури 

Одељење за друштвене делатности 

Број одобрених пројекта, 

број учесника/корисника 

пројеката, износ 

додељених финансијских 

средстава већи за 2% у 

односу на претходну 

годину 

Број закључених уговора о 

финансирању/суфинансир. 



33 

 

основу Одлуке Комисије о избору 

пројеката који ће се финансирати/ 

суфинансирати у текућој години 

пројеката у области 

културе 

ЦИЉ            3.2. Подршка и  подстицај афирмацији културног аматеризма 

Издвајање средстава у оквиру  

конкурса за културу и конкурса за 

програме/пројекте удружења за 

подршку развоју културног аматеризма 

(програми/пројекти дечјег, омладинског 

и аматерског стваралаштва) 

Јануар-март сваке године Управа ГО Звездара 

Комисија за избор пројеката у 

култури 

Комисија за суфинансирање 

програма/пројеката удружења 

Одељење за друштвене делатности 

Број одобрених пројеката, 

број учесника/корисника 

програма/пројеката, износ 

додељених финансијских 

средстава већи за 2% у 

односу на претходну 

годину 

ЦИЉ            3.3. Повезивање установа културе са образовно-васпитним установама 

Успостављање и унапређивање 

сарадње између установа културе и 

образовно-васпитних установа (вртићи, 

основне и средње школе) 

Током целе године Савет за културу 

Одељење за друштвене делатности 

Установе културе и други субјекти у 

култури 

Образовно-васпитне установе са 

подручја ГО Звездара 

Потписани протоколи о 

сарадњи између установа 

културе и образовно-

васпитних установа, 

годишњи извештаји о 

сарадњи између установа 

културе и образовно-

васпитних установа 

 

8.4.  ПОДРШКА ОДРЖАВАЊУ КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И МАНИФЕСТАЦИЈА  

Циљ ове мере је да се унапреди систем подршке културним манифестацијама.  

Сталне манифестације од значаја за Градску општину Звездара су: Литија за Бадњи дан – 6. јануар; Сретење Господње 

(слава ГО Звездара) – 15. фебруар; Светски дан здравља – 7. април; Фестивал културе младих „Звездаријада”; Летњи 
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позоришни дани на „Олимпу”; Дани сениора; Дан срца на „Олимпу”; Дечји позоришни фестивал „Позориште Звездариште“ и 

Дан Општине – 16. октобар - Одлука о сталним манифестацијама од значаја за Градску општину Звездара („Службени лист 

града Београда“ бр. 15/15) 

Током године реализују се и други културни програми и манифестације утврђени Календаром догађаја и манифестација ГО 

Звездара. 

 

Активност Рок Реализатори 
Индикатори остварења 

циља 

ЦИЉ           4.1. Унапређење система подршке културним програмима и манифестацијама 

Издвајање средстава у буџету за 

реализацију културних програма и 

манифестација  

Новембар – децембар 

сваке године за 

наредну годину 

Скупштина Градске општине 

Звездара  

Веће Градске општине Звездара 

Одељење за друштвене делатности 

Усвојен буџет ГО 

Звездара са 

предвиђеним износом 

средстава за 

реализацију планираних 

културних програма и 

манифестација  

Реализација сталних манифестација 

од значаја за Градску општину 

Звездара у складу са годишњим 

Календаром манифестација: 

Звездаријада  - фестивал културе 

младих, Летњи позоришни дани на 

Олимпу, Дани сениора на Звездари, 

Дечји позоришни фестивал 

ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ и др. 

Током целе године Комисија за манифестације 

Одељење за друштвене делатности 

Партнери из сектора културе, јавног и 

приватног сектора 

Број одржаних 

манифестација, број и 

садржај програмских 

активности, број 

учесника, број 

посетилаца  

Анализа и вредновање, израда и 

представљање Извештаја о 

реализацији културних програма и 

Март сваке године за 

претходну годину 

Комисија за манифестације Израђен и представљен 

грађанима Извештај о 

реализацији културних 
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манифестација Одељење за друштвене делатности програма и 

манифестација, као 

саставни део Извештаја 

о реализацији Плана 

развоја културе за сваку 

годину 

Доношење нових интерних аката у 

области културе (измена 

постојеће/доношење нове Одлуке о 

сталним манифестацијама од значаја 

за ГО Зведара, програма и правила 

појединачних манифестација и др.) 

До краја 2022.г. Одељење за друштвене делатности 

Комисија за манифестације 

Веће Градске општине Звездара 

Скупштина ГО Звездара 

Усвојени нови интерни 

акти у области културе 

на седници 

Скупштине/Већа ГО 

Звездара 

                             

8.5.  НЕГОВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 

Циљ мере је да се негује и промовише културно наслеђе.  

Сврха мере је да се подрже пројекти, програми и манифестације којима се промовише неговање културног наслеђа,  

традиције и обичаја нашег народа, као и европске и светске културне баштине, културне разноликости и интеркулуралног 

дијалога, као и да се обезбеди одржавање споменика, спомен-плоча и скулптуралних дела на подручју општине (редовно 

одржавање чистоће, нега зелених површина, контрола расвете, поправка прилазних стаза и, по потреби, спровођење мера 

конзерваторске заштите)  

 

Активност Рок Реализатори 
Индикатори остварења 

циља 

ЦИЉ        5.1. Неговање културног наслеђа, традиције и обичаја нашег народа 

Подршка и редовно информисање 

грађана о реализацији пројеката, 

Током целе године Комисија за избор пројеката у Најмање 3 пројекта који 

промовишу неговање 
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програма и манифестација којима се 

промовише неговање културног 

наслеђа,  традиције и обичаја нашег 

народа  

култури 

Одељење за друштвене 

делатности 

културног наслеђа,  

традиције и обичаја нашег 

народа, подржана на 

Јавном конкурсу ГО 

Звездара 

Број објава на сајту и 

друштвеним мрежама ГО 

Звездара и другим 

медијима 

Реализација и редовно информисање 

грађана о пројектима, програмима и 

манифестацијама којима се промовише 

неговање културног наслеђа,  

традиције и обичаја нашег народа 

Током целе године Удружења грађана 

Установе културе 

Предшколска установа 

Звездара 

Основне и средње школе 

Одељење за друштвене 

делатности 

Реализовано најмање 5 

пројеката/програма/манифе

стација које промовишу 

неговање културног 

наслеђа,  традиције и 

обичаја нашег народа 

Број објава на сајту и 

друштвеним мрежама ГО 

Звездара и другим 

медијима 

Реализација Одлуке о подизању 

споменика Теодору Јанковићу 

Миријевском („Службени лист града 

Београда“, бр. 20/2020) 

До 2024.г.  Управа ГО Звездара 

Веће ГО Звездара 

Привредни субјекти 

Споменик Теодору 

Јанковићу Миријевском 

постављен у Парку „Теодор 

Јанковић Миријевски“ у 

Миријеву 

Одржавање споменика, спомен-плоча 

и скулптуралних дела на подручју 

Током целе године, сваке 

године 

Управа ГО Звездара  

Комисија за попис и процену 

Годишњи извештај Комисије 

за попис и процену стања 
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општине (редовно одржавање чистоће, 

нега зелених површина, контрола 

расвете, поправка прилазних стаза и, 

по потреби, спровођење мера 

конзерваторске заштите)  

стања споменика, спомен-

плоча и скулптуралних дела на 

подручју општине  

ЈКП Градска чистоћа, ЈКП 

Зеленило 

споменика, спомен-плоча и 

скулптуралних дела на 

подручју општине о 

спроведеним активностима  

ЦИЉ        5.2. Афирмисање културне разноликости и интеркултуралног дијалога 

Промоција универзалних 

цивилизацијских вредности, принципа 

етничке и културне толеранције у 

локалној   заједници  -  кампање на 

годишњем нивоу, обележавање 

значајних датума  

Током године, у складу са 

Календаром 

манифестација и догађаја 

ГО Звездара 

Управа ГО Звездара 

Комисија за манифестације 

СЦ Олимп - Звездара 

Образовно-васпитне установе  

Удружења грађана 

Број реализованих  

активности, број 

учесника/посетилаца, број 

објава у медијима 

Обележавање Светског дана Рома 

 

8. април  ГО Звездара 

Месне заједнице   

Мобилни тим за инклузију 

Рома 

Образовно-васпитне установе 

Број учесника/посетилаца 

већи за 5% у односу на 

претходну годину 

Учешће у манифестацији „Дани 

европске баштине“ 

септембар сваке године ГО Звездара 

Установе културе 

Образовно-васпитне установе 

Удружења 

Градски секретаријати за 

привреду и културу 

Број  учесника/посетилаца у 

програму већи за 5% у 

односу на претходну годину 
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9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА, ПРАЋЕЊЕ, ВРЕДНОВАЊЕ УЧИНКА И 

ИЗВЕШТАВАЊЕ  

У овом поглављу постављен је основ за праћење реализације Плана развоја културе, као 

и вредновање учинка који ће бити постигнут његовом реализацијом (у смислу утврђивања 

одговорности како за реализацију конкретних мера и активности, тако и за оствареност 

дефинисаних циљева Плана), затим за дефинисање рокова за извештавање, модела 

извештаја и одговорности за њихово састављање, а такође и интерне комуникације међу 

актерима укљученим у овај процес. Сврха овог поглавља јесте да се јасном поделом улога 

и одговорности, као и прецизирањем поступка реализације, праћења, вредновања и 

извештавања омогући постизање оптималних резултата у односу на планиране циљеве, 

мере и активности.   

План развоја културе Градске општине Звездара за период 2021 – 2024.г. спроводи се 

реализацијом мера, односно пројеката и активности утврђених Планом, а одговорност за 

реализацију Плана имају Управа и председник Градске општине Звездара. Одговорност за 

реализацију појединачних активности утврђених у поглављу 8 – План / мере и циљеви 

имају субјекти који су у Плану наведени као "носиоци". 

Реализацију Плана развоја културе пратиће два интегрална поступка: праћење и 

вредновање. Добре технике праћења реализације и вредновања учинка допринеће 

квантификовању исхода, анализи поступака, осмишљавању корака за унапређење и 

усклађивање Плана. Праћење и вредновање омогућиће увид у ток спровођења Плана, при 

чему се на тај начин оставља простор за уочавање евентуалних пропуста и предузимање 

конкретних акција за њихово превазилажење. Како би се вредновао степен реализације 

Плана, дефинисан је план његовог спровођења, при чему је са посебном пажњом 

успостављен механизам за његово праћење, који се огледа кроз формулисане индикаторе 

за сваки циљ и меру. 

Праћење је сталан процес прикупљања информација преко дефинисаних индикатора за 

мерење напретка у реализацији дефинисаних циљева, односно мера. Наведени процес 

обезбеђује да се ограничена средства за развој културе искористе на најефикаснији 

начин. Он се усредсређује на испуњавање планираног и обавља се континуирано, при 

чему се прати реализација пројеката и идентификују се успеси и проблеми. На основу 

резултата праћења, прикупљених података, информација и извештаја, анализира се 

извршавање програмских активности и пројеката у оквиру дефинисаних циљева, односно 

мера. У процес праћења треба да буду укључени сви актери укључени у спровођење 

пројеката, представници општинске управе, Савет за културу ГО Звездара, као и актери у 

културном животу општине.  

Вредновање се надовезује на праћење и неопходно је да се спроводи на почетку (ex ante), 

на средини (on going) и на крају периода за који је План дефинисан (ex post). Вредновање 

учинка подразумева оцену релевантности, ефикасности, ефективности и одрживости 

Плана у циљу његовог преиспитивања и унапређења, било у процесу његове ревизије или 
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током новог процеса стратешког планирања. Вредновање учинка Плана је потребно 

спроводити једном годишње, кaкo би сe oмoгућиo кoмплeтaн увид и прaћeњe свих 

aктивoсти прeдвиђeних Планом, као и на крају периода за који је План развоја културе 

донет. 

Вредновање ће се спроводити уз узимање у обзир података и информација добијених од 

свих субјеката који су одговорни за спровођење мера односно активности предвиђених 

Планом, као и података и информација које су прибављене из других извора, а које се 

односе на учинке Плана развоја културе. 

 

Праћење и вредновање реализације Плана развоја културе вршиће Савет за културу ГО 

Звездара, а стручне и административне послове за потребе Савета обављаће Одељење 

за друштвене делатности. 

Савет за културу ће израдити посебан план за праћење реализације и вредновање учинка 

Плана, који ће обавезно садржати следеће елементе: 

 Именована лица/тело за праћење реализације и вредновање 

 Временски план за праћење 

 Временски план за вредновање и извештавање 

 

Лица именована за праћење реализације и вредновање учинка ће своје извештаје 

достављати Савету за културу, како би били уврштени у Годишњи извештај о реализацији 

Плана развоја културе. 

Годишњи извештај о реализацији Плана развоја културе припрема Одељење за 

друштвене делатности. Одељење за друштвене делатности најкасније до 15. јануара 

текуће године доставља образац годишњег извештаја свим партнерима да га попуне у 

погледу остварених индикатора за мере у чијој реализацији су непосредно  учествовали. 

Рок за прикупљање података за потребе годишњег извештаја не може бити дужи од месец 

дана. Одељење за друштвене делатности ће, након добијања података, приступити 

обједињавању и изради Нацрта годишњег извештаја о реализацији Плана развоја културе. 

Нацрт документа доставља се Савету за културу на стручно мишљење. Након тога се 

Нацрт годишњег извештаја доставља Већу ГО Звездара које утврђује Предлог годишњег 

извештаја, како би извештај био усвојен на седници Скупштине.  

Завршни извештај о реализацији Плана развоја културе за период 2021 – 2024.г припрема 

Одељење за друштвене делатности и Нацрт документа доставља Савету за културу на 

стручно мишљење. Након тога се Нацрт завршног извештаја доставља Већу ГО Звездара 

које утврђује Предлог завршног извештаја, како би исти био усвојен на седници 

Скупштине.  
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