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 Уводна реч  председника  

 

Градска општина Звездара у потпуности је посвећена унапређењу квалитета 

живота свих својих грађана, те су брига о очувању здравља, превецији болести и 

заштити животне средине кључни задаци општинске управе. 

  

У складу са својим надлежностима, Градска општина Звездара има намеру да кроз 

реализацију разноврсних програма подизања свести грађана о значају превенције 

болести и унапређења здравља оснажи заједницу и сваког појединца понаособ. 

  

Неопходност те врсте солидарности у очувању здраве заједнице посебно се 

потврђује кроз борбу са пандемијом КОВИД19, са којом се наша генерација 

тренутно суочава. 

 

Владан Јеремић 

Председник Градске општине Звездара
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УВОД 

 

План јавног здравља Градске општине Звездара  је локални стратешки 

документ јавног здравља уведен као обавеза Законом о јавном здрављу (2016) који 

предлаже савет за здравље и усваја га Скупштина ЈЛС. План јавног здравља 

Градске општине Звездара  се доноси први пут. План се заснива на промоцији 

здравља и примарној превенцији, а циљеви се остварују кроз све облике 

партнерства за здравље и наглашавање значаја свеобухватног приступа путем 

интердисциплинарности и мултисекторске сарадње.  

Јавно здравље је умеће превенције продужавања живота и унапређења 

менталног и физичког здравља и ефикасности путем организованих напора 

заједнице. Стога План јавног здравља наше градске општине (у даљем тексту: 

План) подржава унапређење здравља, спречавање болести и продужење 

квалитетног живота становништва. Добро здравље је од суштинског значаја за 

одрживи економски и друштвени развој и основна брига у животу сваке особе, 

свих породица и заједнице. 

Позитивном законском регулативом у Републици Србији, која је усклађена 

са законима ЕУ, створили су се потребни правни оквири да јединице локалне 

самоуправе у складу са специфичностима у својој средини, приступе решавању 

проблема карактеристичних за своју територију.  

План идентификује приоритетна подручја где је унапређење здравља и 

квалитета живота могуће, разлаже циљеве на основне активности и 

одговорности свих актера у области јавног здравља. 

План је документ који утврђује оквир за деловање и идентификује даље правце, 

остављајући простор за решављање старих и нових изазова. 

 

Вредносни принципи на којима почива систем јавног здравља у Републици Србији 

јесу:  

 одговорност државе и друштва за здравље, 

 развој свих облика партнерства за унапређење здравља, 

 усмеравање на популацију и друштвене групе, 

 оријентација ка локалној самоуправи, 

 интерсекторски и мултидисциплинарни рад, 

 предузимање акција за социјалне одреднице, факторе ризика и 

смањивање неједнакости у здрављу. 
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ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ, ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР    
БИТАН ЗА ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА 

 

Устав Републике даје широко право на здравље и здравствену заштиту 

сваком 

грађанину. Кровни закон у овој области је Закон о јавном здрављу, а Национална 

стратегија јавног здравља је основни стратешки документ на који се ослања план 

јавног здравља наше градске општине. 

Закон о локалној самоуправи1 у члану 20. регулише надлежности општине 

као јединице локалне самоуправе, Локалне самоуправе у Србији преузеле су на 

себе нове одговорности у очувању и унапређењу здравља људи на својим 

територијама. Брига за јавно здравље постаје заједнички циљ и обавеза управе али 

и читаве заједнице. Активан избор програма и успостављање приоритета на 

локалном нивоу јесу одговорност, изазов али и велика шанса локалним 

самоуправама да ће се нешто суштински побољшати када је у питању јавно 

здравље у њиховим срединама. Закон о здравственој заштити2 уређује 

надлежности јединица локалне самоуправе у здравственој заштити тако што их 

дефинише као друштвену бригу за здравље, па у члану 13. дефинише мере из 

надлежности локалне самоуправе, а у члану 17. општи интерес у здравственој 

заштити грађана. Закон о правима пацијената3 дефинише права и одговорности 

пацијента у здравственом систему Републике Србије, а уводи и институт заштите 

права пацијената и то тако што прописује да је обезбеђује јединица локалне 

самоуправе одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту права 

пацијената и образовањем Савета за здравље. Закон у члану 42. утврђује делокруг 

рада Савета и његов састав, као и обавезу ЈЛС да Статутом утврди задатке Савета. 

Закон о јавном здрављу4 дефинише сва кључна питања у вези са јавним 

здрављем, систем јавног здравља у РС, носиоце послова, учеснике у области јавног 

здравља, као и области ЈЗ и на крају врсте докумената, начин њиховог доношења и 

садржај докумената јавног здравља на нивоу ЈЛС. Нарочито дефинише да у састав 

Савета за здравље обавезно улази и представник надлежног Завода односно 

Института за јавно здравље. Задатак локалне самоуправе је спровођење друштвене 

бриге за јавно здравље на локалном нивоу. Друштвена брига за јавно здравље на 

нивоу локалне самоуправе (ЗЈЗ, члан 14) представља мере за обезбеђивање и 

спровођење активности у областима деловања јавног здравља, у оквиру посебних 

програма из области јавног здравља, од интереса за становништво на територији 

јединице локалне самоуправе, и то: међусекторску сарадњу, координацију, 

подстицање, организацију и усмеравање спровођења активности у областима 

                                                 
1
 „Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14- и др. закон, 101/2016- и др. закон и 47/2018). 

2
 “Сл. гласник РС“ бр. 25/19.  

3
  Закон о правима пацијената "Службени гласник РС", бр. 45 од 22. маја 2013, 25 од 3. априла 2019 - 

др. Закон.  
4
 Закон о јавном здрављу. "Службени гласник РС", број 15 од 25. фебруара 2016. 
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јавног здравља која се остварује заједничком активношћу органа јединица локалне 

самоуправе, носилаца и учесника у области јавног здравља; праћење здравственог 

стања становништва и рада здравствене службе, као и предлагање и предузимање 

мера за њихово унапређење; промоцију здравља и спровођење мера за очување и 

унапређење здравља и животне средине и радне околине, епидемиолошки надзор, 

спречавање и сузбијање заразних и незаразних болести, повреда и фактора ризика; 

обезбеђивање услова за обављање делатности здравствених установа, планирање и 

остваривање програма у области јавног здравља; обезбеђивање услова за брзо 

реаговање у кризним и ванредним ситуацијама у складу са мерама Владе; 

обезбеђивање услова за праћење стања животне средине (воде, ваздуха, земљишта, 

буке, вибрација, јонизујућег и нејонизујућег зрачења) и утицаја фактора животне 

средине и радне околине на здравље; обезбеђивање услова за снабдевање 

становништва здравствено исправном водом за пиће и безбедном храном, 

диспозицију отпадних материја и одговарајуће услове животне средине и радне 

околине; обезбеђивање услова за обављање активности из области 

епидемиолошког надзора; јачање капацитета носилаца активности и учесника у 

областима деловања јавног здравља; обавештавање надлежних државних органа и 

јавности о свим ризицима и другим јавноздравственим проблемима који могу 

имати негативне последице по здравље становништва; подршку раду и развоју 

носилаца активности и учесника у систему јавног здравља на својој територији  

У складу са статутом ЈЛС која је у нашем случају Град Београд, План је 

усклађен са Планом јавног здравља града Београда за период 2020 – 2026. година. 

 

Сем наведених, ту су и законски прописи који упућују на јавно здравље по 

областима јавног здравља.  

 

У области ФИЗИЧКО, МЕНТАЛНО И СОЦИЈАЛНО ЗДРАВЉЕ законска 

регулатива за области спорта, културе, уметности, социјалне политике, заштите 

права нарочито осетљивих група, становања, рада и остваривања права грађана, 

чини корпус прописа који детерминишу одреднице физичког, менталног и 

социјалног здравља становништва. 

 

ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ као област јавног 

здравља обухвата законске прописе из свих области здравствене заштите, 

стандарде у области здравствене заштите, прописе о заштити становништва од 

заразних болести и прописе који реферирају на хроничне незаразне болести, а 

нарочито законске и подзаконске акте који се односе на превенцију обољевања и 

активности које посдстичу превентивно деловање. 

 

ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА као област јавног 

здравља обухватају законску регулативу у области заштите животне средине, 
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урбанизма, грађевине, заштите природе, саобраћаја, становања, комуналних 

делатности, грађевине итд.  

 

РАДНА ОКОЛИНА И ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА подразумевају 

деловање на основу прописа о безбедности и здрављу на раду и прописа о заштити 

животне средине. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА 

реферирају на законска и подзаконска акта из области здравствене заштите и 

осигурања, права пацијената и стандарда услуга у области здравствене заштите и 

прописи који ближе одређују наведене области. 

 

КРИЗНЕ И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ су област јавог здравља директно 

везана за  прописе о ванредним ситуацијама,  прописе о заштитo становништва од 

заразних болести, о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама природних катастрофа итд. 

 

Национална  Стратегијa јавног здравља РС „Здрави људи, здравље у свим 

политикама“ (2017–2025)5  подржава испуњавање друштвене бриге за здравље 

људи и подстиче одговорност државе и друштва у обезбеђењу добробити за све 

грађане путем унапређења здравља и очувања здраве животне и радне средине. 

Стратегија се заснива на промоцији здравља и примарној превенцији, а циљеви се 

остварују кроз све облике партнерства за здравље и наглашавање значаја 

свеобухватног приступа путем интердисциплинарности и мултисекторске сарадње.  

Кључне области у радној верзији Стратегије јавног здравља РС јесу: 

промоција здравља, превенција болести, повреда и ризика по здравље, организација 

са менаџментом здравствене службе, функционисање друштвених система 

повезаних са здрављем, стално унапређење квалитета и мерење исхода свих 

активности у вези са очувањем и унапређењем здравља становништва.  

 

Национални планови и програми који су од важности за План:   

1. Национални програм кардиолошке здравствене заштите 

2. План за борбу против дрога у Републици Србији 

3. План развоја здравља младих у Републици Србији 

4. План контроле дувана 

5. План развоја заштите менталног здравља 

6. Национална План за борбу против ХИВ/АИДС- 

1. Национални програм Србија против рака 

2. Национални програм за превенцију колоректалног карцинома 

3. Национални програм за превенцију рака дојке 

                                                 
5
 "Службени гласник РС", број 61 од 8. августа 2018. 
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4. Национални програм превенције и ране детекције типа два дијабетеса 

5. Национални програм за превенцију рака грлића материце 

6. Национални програм превентивне стоматолошке заштите. 

 

Донета су и  подзаконски акти којима се ближе уређује деловање локалне 

самоуправе у областима јавног здравља, и то два Правилника.  Правилник о 

ближим условима и обавезама за деловање у области јавног здравља 6дефинише 

обавезе учесника јавног здравља, а нарочито носиоца активности јавног здравља. 

Правилник о ближим условима за спровођење јавног здравља у области животне 

средине и здравља становништва7 мултисекторским приступом уређује 

специфична питања здравља у животној средини у односу на све аспекте јавних 

политика које је дефинишу. 

 

Непосредно, на план Јавног здравља Градске општине Звездара указује План 

јавног здравља града Београда за период 2020-2026. година и Статут Градске 

општине Звездара, у којем се у члану 14. каже да „Градска општина, у складу са 

законом и овим статутом, преко својих органа доноси План јавног здравља за 

подручје градске општине који је усклађен са Планом јавног здравља за територију 

Града; обезбеђује средства за финансирање односно суфинансирање посебних 

програма из области јавног здравља на подручју градске општине и образује Савет 

за здравље градске општине;“  

 

Уз то, Статут града Београда (члан 77. тачка 17) и Статут градске општине 

Звездара (члан 14. тачка 17) предвиђа надлежности у области јавног здравља: 

 „доношење Плана јавног здравља за подручје градске општине који је 

усклађен са Планом јавног здравља за територију Града; 

 рад Савета за здравље градске општине; 

 обезбеђивање средства за финансирање, односно суфинансирање посебних 

програма из области јавног здравља на подручју градске општине 

 припрему, расписивање и реализацију Јавних позива/конкурса за 

финансирање/суфинансирање посебних програма из области јавног здравља 

на подручју градске општине; праћење реализације одобрених 

програма/пројеката и извештавање;“  

 

Савет за здравље 

Носилац послова друштвене бриге за здравље на нивоу ЈЛС јесте Савет за 

здравље (у даљем тексту: Савет). Савет за здравље се формира одлуком јединице 

локалне самоуправе. Рад Савета је уређен пословником који усваја Скупштина. 

                                                 
6
 Службени гласник РС", број 94 од 27. децембра 2019. 

7
 "Службени гласник РС", број 34 од 17. маја 2019. 
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Састав Савета је обавезан и прописан Законом о правима пацијената8  У складу са 

чланом 49. Закона о правима пацијената  и чланом 15. Закона о јавном здрављу 

 

Градска општина Звездара образовала је Савет за здравље решењем Већа 

Градске општине Звездара ХI број 06-8/20 од 20.02.2020. и допуном решења ХI број 

06-20/20 од 1.10.2020.године. 

 

Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама чланова 14. и 15. 

Закона о јавном здрављу („Службени гласник РС“ бр. 15/16) као и одредбама члана 

14. тачка 17. Статута Градске општине Звездара ("Службени лист града Београда"  

број 124/19) на основу којег Градска општина Звездара  доноси план јавног здравља 

за подручје општине који је усклађен са Планом јавног здравља за територију 

града; обезбеђује средства за финансирање односно суфинансирање посебних 

програма из области јавног здравља на подручју градске општине и образује Савет 

за здравље градске општине. 

 

Чланови Савета су: 

 

 

1. прим. др Војислав Лекић – специјалиста педијатрије, помоћник 

директора за мед. питања КБЦ Звездара, председник Савета 

2. Aлександар Ерор, председник Скупштине Градске општине Звездара 

3. Душан Игњатовић, члан Већа Градске општине Звездара 

4. Гордана Мишев, члан Већа ГО Звездара “ 

5.  прим. др Драгана Трифуновић-Балановић – директорка Дома здравља 

Звездара 

6.  др Гордана Беламарић – специјалиста социјалне медицине у Градском 

заводу за јавно здравље Београд  

7. др Љиљана Тимотијевић – доктор специјалиста пнеумофтизиологије, 

директорка Градског завода за плућне болести и туберкулозу на 

примарном нивоу здравствене заштите  

8.  Снежана Перовић – директорка Предшколске установе Звездара 

9. др Снежана Милановић – директорка Медицинске школе 

10. Немања Антонијевић – руководилац Одељења - Центар за социјални рад 

Београд -Одељење Звездара 

11. Оливера Радић Вукићевић – директорка екологије и унапређења животне 

средине ЈКП „Градска чистоћа“ 

12. Драгомир Тописировић  –  начелник  Полицијске станице Звездара  

13. мр Мила Тодоровић – здравствени комуниколог и германиста – 

председница удружења „Центар за бебе“ 

14. Биљана Пантелић  –  дипл. васпитач и дипл. економиста, секретарка 

Удружења „Звездарски еколошки центар“ 

                                                 
8
Закон о правима пацијената„Службени гласник РС“, бр. 45/13.   
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15.  Синиша Маринковић – координатор Мобилног тима за инклузију Рома 

Градске општине Звездара 

 

Задаци Савета:  

 

1) у области заштите права пацијента надлежан је за дом здравља на свом 

подручју и део приватне праксе која пружа здравствену услугу на подручју 

Градске општине  Звездара тако што: 

- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу        

  достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница; 

- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и пружаоца  

  здравствене услуге на кога се приговор односи и даје одговарајуће препоруке; 

- разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената 

и  

  предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;  

- подноси годишњи извештај  о раду и предузетим мерама за заштиту права  

  пацијената Већу Градске општине Звездара и Министарству надлежном за 

послове  

  здравља, а ради информисања и остваривања потребне сарадње извештај се  

  доставља и Заштитнику грађана. 

2) у областима  јавног здравља из члана 5. Закона о јавном здрављу : 

- мeђусeктoрска сaрaдња, кooрдинaциjа, пoдстицaњe, oргaнизaциjа и 

усмeрaвaњe спрoвoђeњa aктивнoсти у oблaсти дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa нa 

општинском нивoу, зajeдничкoм aктивнoшћу сa oргaнима града и Градске 

општине Звездара, нoсиoцимa aктивнoсти и другим учeсницимa у систeму 

jaвнoг здрaвљa;  

- праћење извeштajа Градског завода за јавно здравље Београд o aнaлизи 

здрaвствeнoг стaњa стaнoвништвa нa тeритoриjи Градске општине Звездара 

кoja зa тo нaмeнски oпрeдeли срeдствa у oквиру пoсeбних прoгрaмa из 

oблaсти jaвнoг здрaвљa из члaнa 14. Зaкoнa о јавном здрављу, кao и 

прeдлaгање мeра зa њихoвo унaпрeђeњe;  

- дoношење прeдлoга Плaнa jaвнoг здрaвљa нa нивoу Градске општине 

Звездара, који је у сагласности са Планом јавног здрвља на нивоу града, а 

кojи усвaja Скупштинa градске општине и прaти њeгoвo спрoвoђeњe крoз 

пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти jaвнoг здрaвљa;  

- иницирaње и прaћење спрoвoђeња aктивнoсти прoмoциje здрaвљa и 

спрoвoђeњa мeрa зa oчувaњe и унaпрeђeњe здрaвљa, спрeчaвaњa и сузбиjaњa 

зaрaзних и хрoничних нeзaрaзних бoлeсти, пoврeдa и фaктoрa ризикa нa 

тeритoриjи Градске општине Звездара крoз пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти 

jaвнoг здрaвљa;  

- дaвање мишљeњa нa Извeштaj o oствaривaњу пoсeбних прoгрaмa у oблaсти 

jaвнoг здрaвљa, кojи дoнoси Градска општина Звездара;  



 12 

- учeствовање у рaзличитим oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa у кризним и 

вaнрeдним ситуaциjaмa из члaнa 11. Закона о јавном здрављу;  

- jaчaње кaпaцитeта нoсилaцa aктивнoсти и учeсникa у oблaстимa дeлoвaњa 

jaвнoг здрaвљa;  

- oбaвeштaвaње jaвнoсти o свoм рaду;  

- дaвање пoдршке рaду и рaзвojу нoсиoцa aктивнoсти и учeсникa у систeму 

jaвнoг здрaвљa нa територији Градске општине Звездара, у склaду сa 

Зaкoнoм о јавном здрављу;  

- извeштaвaње Већа Градске општине Звездара и Завода за јавно здравље 

Београд о свом раду у oблaстимa дeлoвaњa јaвнoг здрaвљa (шестомесечно); 

- подношење годишњег извештаја о раду и предузетим мерама Већу Градске 

општине Звездара и Заводу зa jaвнo здрaвљe Београд у oблaстимa дeлoвaњa 

јaвнoг здрaвљa. 

3) обављање и других послова и задатака у складу и на начин утврђен 

одредбама Статута Градске општине Звездара и одредбама Пословника 

Савета за здравље. 

 

Ради информисања и остваривања потребне сарадње годишњи извештаји 

Савета за здравље Градске општине Звездара из области заштите права пацијента и 

јавног здравља достављају се и Савету за здравље града Београда. Савет доноси 

Пословник  којим се регулише рад Савета. 

Савет може образовати радне тимове за поједина питања из области јавног 

здравља и заштите права пацијента.  У том смислу, праћење реализације Плана 

јавног здравља ГО Звездара једном годишње вршиће трочлана комисија 

именована од стране Савета за здравље ГО Звездара. 

За обављање појединих стручних послова за потребе Савета, Веће Градске 

општине Звездара може ангажовати и друга правна и физичка лица. 

Ради реализације задатака Савета из ове Одлуке средства се обезбеђују у буџету 

Градске општине Звездара. 

Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета за здравље 

обављаће координатор Савета за здравље, запослен у Управи ГО у Одсеку за 

социјалну заштиту  на пословима јавног здравља у Одсеку за социјалну заштиту 

Одељења за друштвене делатности. 

Савет може образовати радне тимове за поједина питања из области јавног 

здравља и заштите права пацијента.   

 

У процесу израде, активно су учествовали и следећи актери јавног здравља 

на нивоу градске општине Звездара: руководство и запослени Градске општине 

Звездара, представници Центра за социјални рад Београд (одељење Звездара), 

Градског завода за јавно здравље Београд, Градског завода за плућне болести и 

туберкулозу Београд, Агенције за заштиту животне средине Републике Србије, 
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Дома Здравља Звездара и ЈКП „Градска чистоћа- Београд”, као и представик 

Полицијске станице Звездара. 

  

 

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПЛАНА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ГРАДА/ОПШТИНЕ 

 

 План јавног здравља обухвата период од 2021. до 2026. и сама израда је 

прошла кроз следеће фазе:  

 

1. Стварање предуслова за реализацију процеса израде Плана јавног здавља: 

подршка Сталне конференције градова и општина (даље: СКГО) у изради 

Плана, формирање радне групе за израду Плана ЈЗ, одређивање 

координатора РГ за сарадњу са СКГО и вођење процеса израде документа  

2. Израда здравственог профила/слике здравља Градске општине Звездара 

3. Стратешко и акционо планирање 

4. Процес јавне расправе 

5. Усвајање стратешког документа од стране Скупштине градске општине 

 

Стварање предуслова за реализацију процеса израде Плана јавног 

здравља   
 

Одлуком Већа Градске општине Звездара XI  Број 6-1-31 од 17.06.2021. образована 

је Радна група за израду „Плана јавног здравља за подручје Градске општине 

Звездара за период 2021- 2026“  у саставу: 

 

1. Златко Петрин, председник Радне групе 

2. др Гордана Беламарић, заменица председника Радне групе 

3. Смиља Игић, Градски центар за социјални рад - Одељење Звездара 

4. др Љиљана Тимотијевић, директорка Градског завода за плућне болести и 

туберкулозу Београд 

5. др Јелена Вукотић, начелница опште медицине ДЗ Звездара 

6. Оливера Вукићевић Радић, ЈКП "Градска чистоћа" 

7. Звонко Вујадиновић, МУП 

8. др Драгана Видојевић, Агенција за заштиту животне средине 

9. Александра Беатовић, ГО Звездара 

10. Соња Стаменовић, ГО Звездара 

11. Гордана Мишев, ГО Звездара 

12. Синиша Маринковић, ГО Звездара 

13. Радмила Урошевић, ГО Звездара  

 

Први корак у процесу израде Плана је било формирање Радне групе за 

израду и дефинисање динамике будућих активности како би финални стратешки 

документ био усвојен на седници Скупштине града у текућој години, уз пружање 

подршке од стране СКГО. У припремној фази договорено је да План јавног 

здравља буде стратешки документ који планира активности за период од  5 година 

(2021-2026.) уз детаљан план (акциони план. Такође је договорено да ће у свакој 
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наредној години коју обухвата План бити спроведен процес процене постигнутих 

резултата у претходној години (ревизија), што ће уз стратешке правце из Плана 

бити основа за креирање програма  за наредну годину. 

 

Јавности је представљен улазак у процес израде Плана, његова важност за 

нашу заједницу и сви су позвани да учествују у предстојећој процени 

јавноздравствених потреба и приоритета.  

 

Израда здравственог профила /слике здравља  је један је од кључних 

корака у процесу израде  Плана јавног здравља. Подаци који су прикупљани 

подељени су у следеће категорије: географски, демографски и витални показатељи;  

здравствени показатељи; показатељи активности на унапређењу здравља 

становништва и превенцији болести; показатељи стања животне средине; урбани 

дизајн града; организација заједнице; безбедност у заједници; рекреација, спорт и 

култура, медији, верске заједнице и организације, ставови и јавноздравствене 

потребе становништва и заједнице, финансирање и SWOT анализа. 

 

Наведени показатељи су прикупљени кроз различите базе података, анализу 

показатеља здравственог стања становништва града, испитивањем потреба 

становништва методом брзе процене и анкетама у широком консултативном 

процесу. Одржане су три радионице на теме:  

I: Представљање методологије процеса, тренутног стања и изазова у процесу 

планирања ЈЗ; припрема упитника за процену јавноздравствених потреба 

становника града/општине и испитивање јавноздравствених потреба становника;   

II –Припрема за израду слике здравља: представљање фолдера са подацима и 

питања којима се ЈЛС руководе у изради слике здравља 

III – Довршавање  слике здравља – представљање слике здравља: анализе стања,  

јавноздравствених потреба становника, израда СВОТ анализе, дефиниција 

приоритета. Слика здравља и анализа потреба су објављене на сајту града/општине. 

Временски период: јул-децембар 2021. Процес израде нацрта Плана јавног 

здравља био је отежан пандемијом КОВИД19, те честим одсуствима чланова радне 

групе, што је условило да се сам План јавног здравља усваја тек крајем 2021. 

године.  
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ПРИНЦИПИ И ВРЕДНОСТИ  

 

Јавно здравље је шири концепт од здравствене заштите. Јавним здрављем се 

унапређује како здравље појединца, тако и читаве популације или  заједнице као и 

животне средине. Начин и услови живота највише утичу  на здравље, те је 

неопходно радити на њиховом побољшању и то кроз координисане активности 

свих сектора. Наведено чини да јавно здравље има изразито интерсекторски 

карактер. Суштина је да се све политике које град/општина спроводе и планирају, 

базирају на принципима унапређења здравља и превенције фактора ризика и 

болести.  

Основни принципи на којима се заснива План јавног здравља су: 

 

- Поштовање и унапређивање основних људских права - 

Неговање толеранције и разумевање различитости, одсуство 

сваке дискриминације засноване на постојању инвалидитета, 

полним, расним, језичким, верским, етничким и свим другим 

разликама и неговање и унапређивање међусобног разумевања и 

равноправности. 

- Принцип једнаких могућности - Обезбедити могућност 

коришћења јавноздравствених ресурса и могућности за све 

грађане и све циљне групе истом доступношћу у свим сферама 

пружања услуга у јавном, приватном и невладином сектору и уз 

поштовање могућности избора. 

- Целовит приступ - Неговање разноврсности и компатибилности 

услуга и ресурса из различитих области деловања јавног здравља 

и заједничког проактивног деловања  

- Партиципативност - Обезбеђење учешћа актера јавног здравља 

на нивоу града/општине у доношењу и спровођењу 

јавноздравствених политика и о начину задовољавања 

јавноздравствених потреба становника и  омогућавање  

одговорности за здраве личне изборе.  

- Транспарентност - Увремењено, актуелно, отворено 

извештавање јавности, корисника и свих заинтересованих 

циљних група о могућностима, процесима или резултатима у 

свим областима деловања јавног здравља на нивоу локалне 

самоуправе. 

 

 

 Придржавајући се наведених принципа у процесу доношења Плана  јавног 

здравља града/општине  за период 2021. – 2025. годину могуће је тежити 

вредностима као што су:  

- хуманост, одговорност, једнакост и  правичност у здрављу, 

солидарност, заснованост на доказима, толеранција, укљученост.  

 

План јавног здравља представља основ друштвене бриге за јавно здравље нашег 

града/општине и обезбеђивање услова у којима грађани могу да буду здрави. Она 

такође чини основу за доношење и спровођење програма јавног здравља, а све у 

циљу унапређења здравља и квалитета живота становника локалне заједнице. Цео 
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овај процес доводи до преузимања одговорности за здравље на нивоу локалне 

заједнице и свих њених актера. Циљ „Боље здравље за све, здравље у свим 

политикама“ достићи ћемо ако створимо друштвену климу у којој се здравље 

препознаје као врхунска вредност, потенцијал и предуслов за развој локалне 

заједнице и целе земље. Други велики задатак је јавноздравствена писменост и 

одговорност заједнице и појединца. Трећи услов је јачање јавноздравствених 

капацитета и компетенција свих актера посебно на нивоу локалне заједнице. И 

наравно, сарадња и повезивање свих актера враћају нас на почетак: здравље у свим 

политикама.  
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ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 
 

На основу члана 15. став 2. тачка 3. Закона о јавном здрављу („Службени 

гласник РС“ број: 15/2016) и Статута ГО Звездара и Града Београда доноси се Плана 

јавног здравља Градске општине Звездара и дефинишу се његова мисија, визија, 

водећи принципи и стратешка опредељења, као и општи и специфични циљеви. 

 

ВИЗИЈА  

Звездара – одговорна градска општина у којој живе здравствено информисани и 

просвећени, здрави људи. 

 

МИСИЈА 

Унапређење здравља и квалитета живота грађана Звездаре кроз организовану мрежу 

подршке у информисаности о здравим стиловима живота, која у потпуности одговара 

на потребе грађана. 

 

ОПШТИ ЦИЉ 

 

Промоција унапређења и очувања здравља у заједници  

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ 

 
1. Повећање информисаности и укључивања грађана у препознавање и решавање јавно 
здравствених проблема у локалној заједници  

2. Праћење и унапређење здравствено васпитног рада са становништвом  

3. Унапређење сарадње и јачање партнерства свих актера у локалној заједници који 

креирају и спроводе акције промоције здравља  
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ЗДРАВСТВЕНИ ПРОФИЛ/СЛИКА ЗДРАВЉА 
 

1. Подаци о територији градске општине Звездара и града 

Београда:  

 

Град Београд лежи на ушћу Саве у Дунав, у срцу југоисточне Европе, на 

раскрсници путева између истока и запада, а простире се на површини од 3.224 

км2.  

Захваљујући реци Дунав (европском коридору VII) и изградњи вештачког 

језера и хидроелектране „Ђердап“, Београд је постао речно-морско пристаниште. У 

Луку Београд данас пристају бродови који долазе из Црног мора, а захваљујући 

каналу Рајна-Мајна-Дунав, налази се у средишту најзначајнијег пловног пута у 

Европи, Северно море-Атлантик-Црно море. 

 

Географске координате града Београда су: 

• 44°49’14’’ северне географске ширине 

• 20°27’44’’ источне географске дужине 

Просечна надморска висина износи 116,75 м. 

 

Околину Београда чине две различите природне целине: Панонска низија 

под пшеницом и кукурузом, северно, и Шумадија, под воћњацима и виноградима, 

јужно од Саве и Дунава. 

 

Најдоминантнији облици у рељефу шумадијског побрђа су Космај (628 м) и 

Авала (511 м). Посматрано са југа, терен се лагано спушта ка северу и рекама, у 

виду благих заравни, прошараних долинама, речицама и потоцима. За просечну 

надморску висину града Београда узима се апсолутна висина Метеоролошке 

опсерваторије која се налази на висини од 132 мнв.  

Београд има укупно 200 км речних обала, Дунав пролази кроз њега у 

дужини од 60 км, а Сава око 30 км. На рекама доминира 16 великих острва, међу 

којима су најпознатија Ада Циганлија, Велико ратно острво на самом ушћу Саве у 

Дунав и Грочанска ада. 

 

Подручје града Београда заузима површину од 322.268 хектара и 

административно је подељено у 17 градских општина: Вождовац, Нови Београд, 

Врачар, Палилула, Звездара, Чукарица, Раковица, Стари град, Савски венац, Земун, 

Барајево, Гроцка, Лазаревац, Обреновац, Младеновац, Сопот и Сурчин. 

 

Градска општина Звездара је смештена на истоку града Београда и спада 

међу централне градске општине. Простире се на површини од 32 км2 односно 

3149 ха
9
 (око 1% површине града Београда) и граничи се са градским општинама 

                                                 
9
 Подаци из Статистичког годишњака Београда за 2013. годину 
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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). 

Клима Београда је умерено континентална, са четири годишња доба. 

Просечна годишња температура ваздуха је 11,9°C. Јесен је дужа од пролећа, са 

дужим сунчаним и топлим периодима (тзв. Михољско лето). Зима није тако оштра 

са, у просеку, 21 даном са температуром испод нуле. Јануар је најхладнији са 

просечном температуром 0,4°C. Пролеће је кратко и кишовито. Лето нагло долази. 

Најтоплији месеци су јул (21,7°C) и август (21,3°C). 

За Београд је карактеристичан југоисточни и источни ветар – кошава, који 

доноси ведро и суво време. Најчешће дува у јесен и зиму, у интервалима од 2 до 3 

дана. Просечна брзина кошаве је 25-43 км/х.. 

 

2. Витални и демографски показатељи  

 

 Према подацима Републичког геодетског завода за 2019. годину општина Звездара 

простире се на територији од 31km
2
, на којој је регистровано 4 катастарске општине и 

једна месна заједница. Према процени Републичког завода за статистику на дан 

30.06.2019. године, у општини Звездара је живело 168.118 становника, са густином 

насељености 5.423 становника по km
2
.  

 

 Број становника општине Звездара показује тренд раста (Графикон 1), а на ово 

повећање утичу углавном миграције становништва. 
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Графикон 1.Број становника општине Звездара, 1948-2019. година 

 
Извор података: РЗС - Пописи становништва, а за 2019. годину процена становништва РЗС 

  

  

 У 2019. години у општини Звездара је било укупно 1967 живорођене деце, што је 

11,7 на 1.000 становника и веће је у односу на град Београд где је 10,7 живорођене 

деце на 1.000 становника и у односу на Републику Србију, где се бележи стопа од 9,3 

живорођене деце на 1.000 становника. У 2019. години умрло је 1.915 становника (са 

стопом морталитета 11,4 на 1.000 становника). Звездара је једина општина у граду 

Београду која бележи позитиван природни прираштај (Графикон 2), док је у 

Београду (-2,1) и Србији (-5,3) природни прираштај негативан. 

 

 Кретање природног прираштаја у општини Звездара приказано је на Графикону 2. и 

запажа се да се природни прираштај повећава негде од 2.000 године, као и да је његово 

кретање супротно кретању природног прираштаја у Републици Србији, који се 

смањује. 
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Графикон 2. Природни прираштај на 1 000 становника, 1961─2019. у општини 

Звездара у односу на Републику Србију 

 
 

 На Графикону 3. се запажа да се у периоду од 2017. до 2019. године више 

становника досељава у општину Звездара у односу на број који се исељава, па такве 

миграције и утичу на све већи број становника општине. 

 

Графикон 3. Досељено и одсељено становништво општина Звездара, 2017─2019. 
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 Просечна старост становника општине Звездара у 2019. години била је 41,49 

година и мања је у односу на просечну старост становника Београда, која износи 42,47 

година, као и у односу на просечну старост становника Републике Србије, која износи 

43,31 годину. 

 Индекс старења представља однос броја старог становништва (60 и више година) и 

младог становништва (0-19 година). За општину Звездара, индекс старења износи 

122,4 и мањи је у односу на индекс старења града Београда, који износи 133,9, као и 

на индекс старења у Републици Србији који износи 144,1. 

 

 
Извор: Републички завод за статистику – Општине и региони у Републици Србији, 2020. 

  

 Очекивано трајање живота деце на рођењу (2017-2019. године) у општини Звездара 

је 74,6 година за мушкарце и 79,2 године за особе женског пола и ове вредности су 

нешто више у односу на просечне вредности за град Београд, где је просечно 

очекивано трајање живота на рођењу за мушкарце 74,3 године, а за жене 79,0 година. 

 

Табела 1. Број становника општине Звездара по добним групама, према процени РЗС 

на дан 30.06.2019. године 

Укупно 0-6 година 7-18 19-34 35-49 50-64 65-69 
70 и 

више 

168118 12799 18511 35290 41549 29826 10597 19546 

 

 Просечан број деце које роди једна жена у репродуктивном добу у општини 

Звездара је 1,4, што је још мање у односу на град Београд (1,5) и недовољно за просту 

репродукцију становништва. Стопа од 2,1 детета по жени репродуктивног доба 

обезбеђује просто обнављање становништва, стопа од више од 2,1 доноси 

популациони раст, док стопа нижа од 2,1 резултира смањењем становништва.  

 У општини Звездара најчешће су породице са једним дететом (55%), следе 

породице са двоје деце (38%), ређе су породице са троје деце (6%), породица са четири 

детета је 1%, док је породица са петоро и више деце испод 1% (Графикон 4).  
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Графикон 4. Породице са децом према броју деце, 2011. 

 

             
 

 Просечна старост мајке на рођењу првог детета је 31 година и већа је у односу 

на просечну старост мајке на рођењу првог детета за град Београд, која износи 30,5 

година. 
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Графикон 5. Стопа морталитета становника Београда у 2018. и 2019. години по општинама  

Извор података: Институт за јавно здравље Србије, Здравствено статистички годишњак 

 

 

 

 Од свих општина у граду Београду, Звездара је једна од три општине које имају 

најмање стопе морталитета. Најмање су стопе морталитета у Гроцкој (10,9/1.000 

становника), Сурчину (11,0/1.000) и Звездари (11,4/1.000) (Графикон 5). 

 

 Просечна старост умрлих лица у општини Звездара повећала се 2019. године на 

75,5 година, у односу на 2018. годину, када је била 74,9 година (Графикон 6). 
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Графикон 6. Просечна старост умрлих лица у Београду у 2018. и 2019. години по 

општинама у Београду 

 
Извор података: Републички завод за статистику, Витални догађаји, 2018. и 2019. године 

 

 Стопа самоубистава у граду Београду износи 9,6/100.000 становника и мања је у 

односу на стопу самоубистава у Србији (13,5/100.000 становника). У општини 

Звездара стопа самоубистава у 2019. години била је 7/100.000 становника (Графикон 7) 

и у овој години мања је у односу на Београд и Србију. 
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Графикон 7. Стопа смртности услед самоубиства општина Звездара, 2017─2019. (на 

100,000 становника)

 

 
  

У општини Звездара у 2019. години, према узроку смрти, највише је било 

умрлих од болести система крвотока (925), затим од тумора (525) и на трећем месту 

су као узрок смрти биле болести система за дисање (93) (Графикон 8).  
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Графикон 8. Узроци смрти становника Звездаре у 2019. години 

 
Извор: Општине и региони у Републици Србији, 2020. Републички завод за статистику 

 

 Стопа смртности одојчади у општини Звездара опада и у последњих неколико 

година приближна је стопи смртности у Београду и Србији, па је тако у 2018. години 

стопа била 3,1/1.000, а у 2019. години 5,1/1.000. У граду Београду у 2019. години 

забележена је стопа смртности одојчади од 3,7/1.000. 
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Графикон 9. Умрла одојчад на 1 000 живорођених, 1961─2019. године (Општина 

Звездара и Република Србија) 

 
 

 Према подацима Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – 

Батут“, стопа малолетничких порођаја у општини Звездара опада током 3 године 

праћења (2016-2018. година) и у 2018. години износила је 4/1.000 породиља (Графикон 

10). 

 

Графикон 10. Стопа малолетничких порођаја у општини Звездара, 2016-2018. године  

(на 1.000 породиља) 

 

 
Извор: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ 
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Изабрани подаци Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут“ за 

општину Звездара: 

 

Обухват жена у току првог триместра трудноће савременом здравственом 

заштитом (%) 
 84.5 

Обухват трудница патронажним посетама (број)  0.7 

Број оболелих од туберкулозе  14 

Инциденција туберкулозе (број оболелих на 100 000 становника)  8.3 

Проценат деце која су вакцинисана против дифтерије, тетануса и великог кашља 

у првој години живота (%) 
 82.7 

Проценат деце која су вакцинисана против малих богиња у првих 18 месеци 

живота (%) 
 81.7 

 

 

 Подаци o стиловима живота, штетним навикама и понашању који утичу на 

здравље, не прикупљају се и не постоје у рутинској званичној статистици. Ови подаци 

се добијају кроз истраживања. Резултати за становнике региона Београда и Србије су 

доступни из четвртог националног истраживања здравља становништва Србије, које је 

2019. године спровео Републички завод за статистику, у сарадњи са Институтом за 

јавно здравље Србије и Министарством здравља Републике Србије. 

 

 Самопроцена општег здравља представља субјективну оцену испитаника о 

сопственом здрављу и често је значајно повезана са објективним стањем здравља и 

квалитетом живота становништва. Овај показатељ доприноси процени здравственог 

стања и здравствених потреба становништва, неједнакости у здрављу, старења и 

оптерећења болестима, а такође представља значајан предиктор морталитета, 

морбидитета, функционалних ограничења и коришћења здравствене заштите. 

Самопроцена здравља не представља замену за објективније показатеље рутинске 

здравствене статистике, већ их допуњује. Оно што се запажа у Истраживању здравља 

Србије јесте да становници Београда значајно чешће своје здравствено стање 

процењују као добро и веома добро, у односу на остало становништво Републике 

Србије (Графикон 10).  

 

Графикон 10. Проценат становништва који сопствено здравље оцењују као добро и 

веома добро према регионима 
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У Србији je 2019. године две трећине становништва (66,5%) проценило своје опште 

здравље као добро, а значајно више у Београду – 72,8%, док је 22,8% становника 

сматрало своје здравље просечним, а сваки девети становник оценио своје здравље као 

лоше – 10,7%. Мушкарци су имали позитивнију слику о сопственом здрављу него жене, 

па је 71,3% мушкараца оценило своје опште здравствено стање као добро, док је међу 

женама тај проценат износио 62,1%. У поређењу са Истраживањима спроведеним 2013. 

и 2006. године када је 57,8%, односно 49,8% грађана оценило своје здравље као добро, 

у 2019. години је забележено значајно побољшање овог показатеља. 

Хроничне незаразне болести, чије лечење изискује значајне материјалне трошкове, 

су најчешћи разлог коришћења здравствене заштите. Резултати Истраживања су 

показали да је учесталост свих обољења расла са узрастом и да је приближно свака 

друга особа у Србији имала неко хронично обољење, скоро сваки трећи становник 

повишен крвни притисак, сваки шести хронични проблем са леђима, сваки девети 

повишене масноће у крви, сваки осми хронични проблем са вратном кичмом, сваки 

једанаести коронарну болест срца или ангину пекторис и сваки четрнаести 

дегенеративно обољење зглобова.  

Код жена су у 2019. години биле значајно чешће следеће болести: повишен крвни 

притисак (32,3% код жена и 26,7% код мушкараца), деформитет доње кичме или други 

хронични проблем са леђима (20,4% код жена и 13,7% код мушкараца), вратни 

деформитет или други хронични проблем са вратном кичмом (15,9% код жена и 8,0% 

код мушкараца), повишене масноће у крви (13,1% код жена и 8,4% код мушкараца), 

артроза (9,4% код жена и 4,2% код мушкараца), коронарна болест срца или ангина 

пекторис (10,2% код жена и 7,4% код мушкараца) и алергије (8,8% код жена и 5,8% код 

мушкараца). Није уочена значајна разлика у учесталости јављања међу половима за: 

шећерну болест, астму, уринарну инконтиненцију, хронични бронхитис и цирозу јетре. 

Код мушкараца су значајно чешће били заступљени инфаркт миокарда и мождани удар.  
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У Србији је 2019. године, на основу измерене вредности индекса телесне масе 

(ИТМ), више од половине становништва узраста 15 и више година (57,1%) је било 

прекомерно ухрањено, односно предгојазно (36,3%) и гојазно (20,8%), док је нормално 

ухрањених било 40,5%. Према Истраживању здравља, становници Београда имају 

боље навике у исхрани у односу на просечно становништво Србије, па тако 51,5% 

становника у Београду свакодневно конзумира воће и 57,3% поврће или салату 

(док је удео становника у Србији који имају ове здраве навике у исхрани мањи - 

Графикон 11). 

Графикон 11. Проценат становништва који свакодневно конзумира воће и поврће  

 

Физичка неактивност спада у водеће факторе ризика за хроничне незаразне 

болести, а особе које су недовољно физички активне имају 20-30% већи ризик од 

превремене смрти у поређењу са особама које су физички активне. Значајно више 

становника је углавном седело или стајало током радних активности у 

Београдском региону (54,9%), чешће жене (45,6%), као и становници вишег 

образовања (57,7%), најимућнији (51,8%) и становници градских насеља (47,1%). 

У извођењу аеробне физичке активности (која укључује фитнес, спорт, рекреацију или 

вожњу бицикла), барем 150 минута недељно, провело је 11,0% становника Србије 

старости од 18 до 64 године, значајно више мушкарци (14,4%) и у Београдском региону 

(19,7%). Интензивним физичким активностима намењеним јачању мишића најмање два 

пута недељно се у 2019. години бавило 7,5% становника старости 18 до 64 године.  

Становници Србије старости 15 година и више у просеку су седели 4,7 сати током 

типичног дана, највише становници Београдског региона (5,8 сати) и градских 

насеља (5 сати). Ексцесивном седентарном стилу живота (седење 420 и више 

минута током уобичајеног дана) је било изложено 23,0% становништва Србије 

старости 15 година и више, значајно више у Београдском региону (34,9%), најмлађи 

(28,3%) и старији од 75 година (35,1%), становници градских насеља (26,2%), са 

највишим приходима (30,2%) и најобразованији (32,2%). 

Сваки трећи становник узраста 15 и више година (31,9%) има навику пушења 

дуванских производа, (свакодневно или повремено). У години која је претходила 
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Истраживању 49,3% становника је конзумирало алкохол, а свакодневно је пило 3,1% 

становништва, више мушкарци, најниже образовани и ванградско становништво.  

Превентивни прегледи су важни, како би се здравствени проблеми идентификовали 

у раној фази, омогућило ефикасније лечење и смањили укупни трошкови здравствене 

заштите. У 2019. години, у популацији одраслог становништва, проценат оних код 

којих у последњих пет година нису обављени превентивни прегледи значајно је смањен 

у односу на 2013. и 2006. годину. Највећи проценат становништва са неоствареним 

потребама за медицинском здравственом заштитом због финансијских разлога 

регистрован је у Београду (21,6%) (Графикон 12).  

Графикон 12. Проценат становништва које у последњих годину дана није 

остварило своје потребе за медицинском заштитом због финансијских разлога по 

регионима 
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3. Здравствени показатељи 

    3.1 Индикатори доступности здравствене заштите ЈЛС/ЛС 

  • Обезбеђеност лекарима  

На територији Градске општине Звездара налазе се три здравствене установе, чији 

су оснивачи Град Београд или Република Србија, и то: Дом здравља Звездара, Градски 

завод за плућне болести и туберкулозу и Клиничко-болнички центар „Звездара“  

 

ДЗ „Звездара“ је здравствена установа у мрежи  здравствених установа РФЗО и као 

таква планове за своје активности базира на основу броја регистрованих осигураника. 

Тај број је за 2018. годину износио 119361 осигураника на основу чека је прављен План 

рада за 2019. годину), а за 2019. годину 165746 осигураника, а за 2020. годину 168118 

(на основу чега су планиране здравствене услуге за 2021. годину). Као што се види, 

пораст броја осигураника износи 48.757.  

На дан 30.06.2021. укупан број лекара на неодређено у ДЗ Звездара износио је 147 . 

Од тога у Служби здравствене заштите одраслог становништва 71. Према Нормативима 

из Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у 

здравственим установама и другим облицима здравствене службе, недостаје 12 лекара. 

У служби здравствене заштите жена 10 гинеколога (недостаје 1). У Служби здравствене 

заштите деце и школске деце 24 педијатра. 

 

3.2 Индикатори ефикасности здравствене заштите на локалном нивоу  

 

Узета је 2019. година као репрезентативна година будући да су 2020. и 2021. године 

пандемије вируса САРС КоВ2: 

1) Лекари Службе за здравствену заштиту одраслих пружају здравствену 

заштиту становништву ГО Звездара у 10 пунктова и остварили су 415454 

посета, од тога Оделење кућног лечења и неге 7110 посета. То чини 

просечно 7425 посета по изабраном лекару, односно 1778 посета по лекару 

кућног лечења.  

2) Изабрани лекари Службе за здравствену заштиту деце и школске деце: 

192096 посета, односно 7684 посете по лекару. Рад службе одвија се у 3 

пункта. 

3) Изабрани лекари у Служби за здравствену заштиту жена остварено је 52536, 

просечно 5254 посета по лекару. Рад службе одвија се у 2 пункта. 

4) Обухват жена у току првог триместра трудноће савременом здравственом 

заштитом - У првих 6 месеци 2021. прегледано је 385 трудница у првом 

триместру трудноће (План прављен у односу на извршење из 2019. године 

530 трудница) 
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    3.3 Индикатори квалитета здравствене заштите ЈЛС/ЛС  

 

Удео превентивних прегледа 

Лекари ДЗ „Звездара“ су у 2019. години остварили следећи број 

превентивних прегледа: 

 Служба за здравствену заштиту одраслих 5897 (7.4% од Плана) 

 Служба за здравствену заштиту деце и школске деце 45871 (45%) 

 Служба за здравствену заштиту жена 30583 (32%) 

 

Скрининг карцинома колона (дебелог црева)  и скрининг дијабетеса 

Скрининзи обављени у 2019. години у  Служби за здравствену заштиту 

одраслих: 

 Депресија 1184 (3.2% у односу на План) 

 Дијабетес 1059 (1.2% у односу на План) 

 КВБ 793 (1.7% у односу на План) 

 Колон 648 (47.5%) 

 

Скрининзи обављени у 2019. години у Служби за здравствену заштиту жена: 

 Карцином дојке 677 (3.9 % у односу на План) 

 Карцином грлића материце 914 (4.3%) 

  

Број откривене деце са сметњама у развоју  

Од пре две године уведен је регистар праћења деце са поремећајима у 

развоју. Примећено је да се број деце са овим поремећајима сваке године 

повећава и да сада износи око 10% деце у по генерацији.  

 

 

 

    3.4 Индикатори здравственог стања становништва  

   

1961. 2019. 

      
Број становника 

  
88919 168118 

      
Живорођени, број 

  
1412 1967 

      
Умрли, број 

    
587 1915 

      
Природни прираштај, број 825 52 

      
Умрла одојчад, број 

  
68 10 

      
Живорођени, на 1 000 становника 16 12 
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Умрли, на 1 000 становника 7 11 

      
Природни прираштај, на 1 000 становника 9 0 

      
Умрла одојчад, на 1 000 живорођених 48 5 
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4. Показатељи активности на унапређењу здравља 

становништва и превенцији болести   

 

Важан партнер Општине у области јавног здравља су установе здравствене 

заштите и цивилни сектор у спровођењу кампања, едукација, акција и других 

активности у промени свести грађана у усвајању здравих стилова живота, фактора 

превенције од обољевања од различитих болести као и личне одговорности 

појединца за своје здравље.  

Градска општина Звездара у континуитету организује обележавање важних 

међународних датума који су у корелацији са промовисањем јавног здравља опште 

али и посебно рањиве популације -старијих и лица са инвалидитетом, оболелих од 

Алцхајмера или другог облика деменције. У годишњем календару активности 

Општина скреће пажњу јавности на угрожене категорије становништва на тај 

начин што обележава:  Дан жена- 8.март, Дан здравља- 7.април,  Дан Рома 

(8.април), Дан породице- 15.мај, Дана борбе против насиља над старијима- 15.јуни, 

Дана борбе против Алцхајмера- 21.септембар, Дан срца- 29.септембар, Дан 

старијих-1.октобар, Дан особа са инвалидитетом- 3.децембар, Дан волонтера- 

5.децембар. 

Реализоване активности промовишу здравље у заједници које је у 

корелацији са здрављем становника- појединаца, породица и целокупне заједнице, 

као што су здравствено-промотивне кампање на јавним просторима на територији 

Општине  (нпр. „Важност правилне исхране“), акције уређења животне средине 

(нпр. акција уништавања амброзије, организовањем јавних радова у области 

заштите животне средине, уклањања дивљих депонија и др.) 

Градска општина Звездара има стабилну социјалну инфраструктуру која се 

током целе године бави решавањем проблема посебно рањивих и социјално 

угрожених категорија становништва и који је дефинисан у програмском буџету у 

свим елементима (циљевима, индикаторима и обухвату).  

У претходном периоду је успостављена квалитетна и континуирана сарадња 

са јавним (Дом здравља Звездара, Градски центар за социјални раду Београду- 

Одељење Звездара, Полицијска управа Звездара, основне и средње школе)  и 

цивилним сектором са којим су потписани споразуми о сарадњи (ХХо Хлеб 

живота, Удружење Простор) чиме су значајно унапређени капацитети општине у 

овој области рада. Добар модел међусекторске и међуинституционалне сарадње на 

Звездари добра база применљива за област јавног здравља.  
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5. Социоекономски услови    

 

СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ 

ЗВЕЗДАРА 

 

 

Табела - Стање и кретање незапослености на подручју градских општина 

У наредној табели приказано је кретање незапослености на подручју градских 

општина са пресеком: октобар 2019. и октобар 2020. године. 

  

Општина 

X 2020 

Текући месец/ претходни 

месец 
Текући месец/ исти месец 

2019. 

IX 2020 Индекс X 2019 Индекс 

Укупно Жене Укупно 
X 2020 / 

Укупно 
X 2020 / 

IX 2020 X 2019 

Барајево 1.323 737 1.356 97.57 1.297 102 

Вождовац 6.910 4.212 6.843 100,98 6.118 112.95 

Врачар 2.023 1.225 2.018 100,25 2.149 94.14 

Гроцка 2.255 1.369 2.292 98,39 2.465 91.48 

Звездара 5.593 3.442 5.564 100,47 6.205 90.09 

Земун 6.407 4.014 6.288 101,89 6.547 97.86 

Лазаревац 2.354 1.585 2.365 99,53 2.462 95.61 

Младеновац 3.262 1.716 3.284 99.33 3.379 96.54 

Нови Београд 7.645 4.783 7.722 99,00 8.059 94.86 

Обреновац 3.499 2.354 3.597 97,28 3.756 93.16 

Палилула 7.031 4.352 6.940 101,31 6.531 107.66 

Раковица 4.090 2.529 4.185 97,73 4.248 96.28 

Савски Венац 1.258 775 1.274 98,74 1.391 90.44 

Сопот 936 532 936 100 1.047 89.40 

Стари Град 1.829 1.104 1.822 100,38 1.099 91.50 

Чукарица 7.329 4.503 7.298 100,42 7.773 94.29 

Сурчин 1.233 694 1.280 96,33 1.426 86.47 

Укупно Београд 64.977 39.926 65.064 99.86 66.852 97.19 

  
Висока и дугорочна незапосленост погађа различите категорије активних 

тражилаца посла на тржишту рада Републике Србије. Међутим, као једна од 

најугоженијих категорија теже запошљивих лица, свакако су жене чија 

заступљеност у укупном броју незапослених на територији Београда износи 

рекордних 61,5%, затим, нарочито се издваја средња генерација и лица при крају 

радног века и она која припада добној одредници преко 50 година старости. Оваква 

структура незапослености, која озбиљно угрожава људе у средњој и старијој доби, 
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није појава новијег датума. Тржиште рада Републике Србије готово две деценије 

суочава се са дискриминацијом по годинама и избегавањем послодаваца да запосле 

ове категорије назапослених због бројних предрасуда.  Услед дискриминације по 

годинама, ова категорија незапослених често се сусреће са проблемом дужег 

измештања из радног окружења, а неретко и са проблемом остајања без посла више 

пута у току радног века. Изостајање из поља рада, немогућност остварења права на 

социјално и пензијско осигурање, уз егзистенцијалне и социјалне проблеме, који 

прате ову категорију радно способног становништва, за последицу имају високу 

стопу сиромаштва, као и њихово отежано уклапање у радну и друштвену средину. 

Опште је мишљење да  је право на рад најбољи облик социјалног старања према 

грађанима и грађанкама, али у ситуацијама када није могуће на тај начин изаћи у 

сусрет потребама незапослених, неопходно је развити алтернативне видове помоћи 

и укључивања у радну средину. Овде је важно напоменути да нису угрожени само 

појединци који су остали без посла, него читаве породице чији би стубови, 

финансијски и сваки други, требало да буду, управо, припадници генерације 

старије од 45 година, док су старији од 55 година најугроженији услед сужавања 

социјалних мреже и ослањања искључиво на институционалну помоћ. Са највише 

препрека у запошљавању суочавају се лица која истовремено спадају у више 

категорија теже запошљивих лица, као што су нпр. жене које су старије од 50 

година, а уједно су и особе са инвалидитетом и/или жртве насиља, па је њима 

вишеструко отежан приступ свету рада. 

Несразмеру у понуди и потражњи за радном снагом на нашем тржишту 

рада, додатно отежавају негативан став послодаваца према запошљавању 

незапослених лица из реда рањивих - маргинализованих категорија. Једно од 

полазишта, којима се руководе послодавци при одабиру радне снаге, односи се на 

претпостављене честе изостанке са посла, због усвојеног мишљења да припадници 

неке осетљиве категорије (жене са малом децом, особе са инвалидитетом - ОСИ, 

старији, жртве насиља и сл.) имају чешће неке од здравствених проблема. Услед 

оваквог става развијено је предубеђење да они  чешће одсуствују са посла, да теже 

прихватају промене, теже усвајају нова знања, неопходна за савлађивање радних 

задатака који се усложњавају технолошким напретком. Међутим, нека 

истраживања показују да ова радна снага има израженију радну етику и да су 

далеко лојалнији послодавцу, да имају знатно мање изостанака са посла од других 

категорија запослених, и да су спремнији да уложе велики напор за остварење 

пословних резултата.  

Ковид искуство и примораност  запослених на рад у кућним условима, на 

даљину и сл.отворили су зону нових могућности за рад ван просторија послодаваца 

чиме се посебно повећавају могућности запошљавања теже запошљивих и 

социјално осетљивих категорија становника. 

Поред бројних проблема са којима се суочава наше тржиште рада, као и сва 

тржишта рада земаља у транзицији, једна од најнеповољнијих карактеристика је 

дугорочна незапосленост. Ова врста незапослености најчешће погађа, управо, лица 
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која припадају некој категорији рањивих група. Изналажење ефикасног и 

системског решавања је императив, али је неопходно деловање на локалним 

тржиштима рада користећи могућности и ресурсе локалних институција где 

реализација мера активне политике запошљавања налази своју оптималну примену 

и модел изласка из стања социјалне потребе и статуса незапослености. 

Статутарне надлежности општине се максимално искоришћење у 

пројектовању програма помоћи и подршке у области социјалне заштите који 

значајно обухвата социјално здравље, промоцију проактивних стилова живота као 

најбољу превентиву менталног здравља, усвајања здравих стилова живота, 

солидарности и усвајања принципа помоћи и самопомоћи  појединаца и породица у 

кризним животним ситуацијама. 

 

6. Показатељи стања животне средине     

На територији општине Звездара налазе се два заштићена подручја:  

"Звездарска шума", Споменик природе III категорија, на површини 87 ha 57 a 18 m2  

и споменик природе, III категорија, "Храст у улици Мије Ковачевића", површине 

3,71 ара. 

Резултати испитивања земљишта на територији општине Звездара које је 

спровео Градски секретаријат за заштиту животне средине на 15 локација са 

укупно 30 узорака земљишту у периоду 2016-2020. године, а у складу са Уредбом о 

граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту 

("Службени гласник РС", број 30/2018 и 64/2019), не показују прекорачење 

ремедијационих вредности. Од укупно 15 локација на којима су испитивана 

физичко-хемијска својства земљишта на основу намене и начина коришћења, 

Програм испитивања загађености земљишта обухватио је испитивања у зони 

изворишта водоснабдевања на четири локације, у стамбеној зони на две локације, 

рекреационој зони на две локације, зони пољопривредног земљишта на две 

локације, индустријској зони на једној локацији, у близини депоније на једној 

локацији, зони педагошке установе на једној  локацији и у зони прометне 

саобраћајнице на две локације. 

 

   6.1. Квалитет ваздуха  

Агенција за заштиту животне средине спроводи мерења сумпор-диоксида 

(SO2), азот-докисда (NO2), суспендованих честица PM10, приземног озона (O3) и 

угљен-моноксида (CO) у Београду на општини Зведара на локацији Зелено брдо 

(Жабљачка 10а) од 2010. године. Годишње анализе расположивих низова података, 

објављених у Годишњем извештају о стању квалитета ваздуха у Републици Србији, 

показују да је на станици Београд-Зелено брдо било прекорачења годишње 

граничне вредности суспендованих честица PM10.  

 

Подаци за 2020. годину о средњим годишњим концентрацијама SO2 

(годишња гранична вредност износи 50 micg/m3) и броју дана у току године са 
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прекорачењем дневне граничне вредности SO2 (дозвољен број дана са 

прекорачењем дневне граничне вредности износи 3) показују средњу вредност 10 

micg/m3 и 0 дана са прекораченим вредностима. 

Подаци о средњим годишњим концентрацијама NO2 (годишња гранична 

вредност износи 40 micg/m3) и броју дана у току године са прекорачењем дневне 

граничне вредности NO2 (није дозвољен ни један дан са прекорачењем дневне 

граничне вредности) показују средњу вредност 27 micg/m3 и 0 дана са 

прекораченим вредностима. 

Подаци о средњим годишњим концентрацијама CO (годишња гранична 

вредност износи 3 mg/m3) броју дана у току године са прекорачењем дневне 

граничне вредности CO показују средњу вредност 0,3 mg/m3 и 0 дана са 

прекораченим вредностима. 

 

 

 Концентрација алергеног полен 

 

Агенција за заштиту животне средине прати концентрацију алергеног 

полена на једној локацији на општини Звездара, Зелено Брдо. 

 

Табела. Приказ параметара за амброзију на локацији Зелено Брдо, Београд-општина 

Звездара 

 

година 

укупна количина 

полена  

(број поленових 

зрна  

по m
3
 ваздуха) 

број дана са 

присутном  

полинацијом 

(дани) 

максимална концентрација 

полена у једном дану (број 

поленових зрна по m
3
 

ваздуха) 

2017 7289 94 670 

2018 8169 120 637 

2019 8960 102 925 

2020 8890 91 703 
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Емисије у ваздух 

Са територије општине Звездара Агенцији за заштиту животне средине 

податке о емисијама у ваздух достављају три предузећа. И то су: ЈКП „Београдске 

електране“ са два постројења: ТО Коњарник и ТО Миријево, ЈКП Градска чистоћа 

и предузеће Заштита на раду и заштита животне средине. 

 
Табела. Емисије загађујућих материја у ваздух – преглед по годинама 

Постројење Загађујућа материја 
2018. година 2019. година 2020. година 

Београдске 

електране, ТО 

Коњарник 

Азотни оксиди 

(NОx/NО2) 80562.2 85563.2 106645.9 

Београдске 

електране, ТО 

Коњарник 

Сумпорни оксиди 

(СОx/СО2) 1361.7 2775.2 3744.1 

Београдске 

електране, ТО 

Коњарник 

Суспендоване честице 

(ПМ10) 951 1379.2 1624.9 

Београдске 

електране, ТО 

Коњарник 

Угљен диоксид (CО2) 
85607289.5 74375354.1 87947698.4 

Београдске 

електране, ТО 

Коњарник 

Угљен моноксид (CО) 
1259.8 8792.3 3164.4 

Београдске 

електране, ТО 

Миријево 

Азотни оксиди 

(NОx/NО2) 33449 23914.2 51866.4 

Београдске 

електране, ТО 

Миријево 

Сумпорни оксиди 

(СОx/СО2) 1781.9 1405.2 1534.3 

Београдске 

електране, ТО 

Миријево 

Суспендоване честице 

(ПМ10) 331.2 198.5 354.3 

Београдске 

електране, ТО 

Миријево 

Угљен диоксид (ЦО2) 
20384926.8 17149457.6 20125389.5 

Београдске 

електране, ТО 

Миријево 

Угљен моноксид (ЦО) 
1001.1 821.8 553 

ЈАВНО 

КОМУНАЛНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

ГРАДСКА 

ЧИСТОЋА 

Азотни оксиди 

(НОx/НО2) 
12923.6 95.7 87.4 

ЈАВНО 

КОМУНАЛНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

ГРАДСКА 

ЧИСТОЋА 

Сумпорни оксиди 

(СОx/СО2) 
33878     
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ЈАВНО 

КОМУНАЛНО 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

ГРАДСКА 

ЧИСТОЋА 

Угљен моноксид (ЦО) 

257.3 56 72 

ЗАШТИТА НА 

РАДУ БЕОГРАД 

ДОО БЕОГРАД 

Азотни оксиди 

(НОx/НО2) 12.4 14.5 15.9 

ЗАШТИТА НА 

РАДУ БЕОГРАД 

ДОО БЕОГРАД 

Угљен моноксид (ЦО) 
19.5 19.9 22 

 

 

6.2 Квалитет површинских и подземних вода, вода за пиће и 

вода за  спорт и рекреацију 

Програми мониторинга квалитета површинских и подземних вода које 

спроводи Агенција за заштиту животне средине нису обухватили испитивања 

квалитета површинских и подземних вода на локацији општине Звездара.  

 

6.3. Управљање отпадом 

Са територије општине Звездара, Агенцији за заштиту животне средине 

податке о генерисаном отпаду (без комуналног отпада из домаћинстава) достављају 

102 предузећа. Укупна количина пријављеног генерисаног отпада у периоду 2018 – 

2020. година се креће између 413 хиљада тона и 515 хиљада тона. 

Најзначајнији генератори отпада са подручја општине „ЈКП Београд пут“  

који генерише сваке године око 19 хиљада тона отпада од земље, камена и бетона. 

 

Комунални отпад 

Јавно комунално предузеће Градска чистоћа, Београд је Агенцији за заштиту 

животне средине пријавило количину прикупљеног комуналног отпада за период 

2018. до 2020. године који се креће од 485 хиљада тона у 2018. години и 583 

хиљаде тона у 2020. години. Треба напоменути да је ово количина која је 

прикупљена на територији Града Београда, а не само на општини Звездара, где се 

предузеће налази. 

 

 

   6.4. Квалитет отпадних вода   

Емисије у воде 

На територији града Београда са општине Звездара, од ПРТР (Pollutant Release and 

Transfer Register) постројења која представљају велике изворе загађивања у 

Републици Србији, Агенцију за заштиту животне средине извештава ЈКП 

„Београдске електране“ са десет постројења, а на општини Звездара су постројења 

ТО Коњарник и ТО Миријево.  
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Табела. Емисије загађујућих материја у воде – преглед по годинама 

 

*Количине загађујућих материја приказане су у кг/год. 

Postrojeње Загађујућа материја 
2018. 

година 

2019. 

година 

2020. 

година 

Београдске електране, ТО 

Коњарник 

Арсен и једињења арсена 

(као АS) 
0 0 0.3 

Београдске електране, ТО 

Коњарник 

Бакар и једињења бакра 

(као Cu) 
0.1 0.1 1.6 

Београдске електране, ТО 

Коњарник 

Цинк и једињења цинка 

(као Zn) 
0 0.1 2.6 

Београдске електране, ТО 

Коњарник 

Феноли (као укупни C) 
1 3.1 4.1 

Београдске електране, ТО 

Коњарник 

Флуориди (укупни F) 
0.5 3.9 7 

Београдске електране, ТО 

Коњарник 

Халогенована органска 

једињења (као AOH) 
0.4 1.4 2.9 

Београдске електране, ТО 

Коњарник 

Хлориди (као укупни Cl) 
1300.1 2422.1 1655.3 

Београдске електране, ТО 

Коњарник 

Хром и једињења хрома 

(као Cr) 
0.3 0.2 0.5 

Београдске електране, ТО 

Коњарник 

Кадмијум и једињења 

кадмијума (као Cd) 
0 0.1 0.2 

Београдске електране, ТО 

Коњарник 

Никл и једињења никла 

(као Ni) 
0.1 0.1 0.8 

Београдске електране, ТО 

Коњарник 

Олово и једињења олова 

(као Pb) 
0.5 1 0.8 

Београдске електране, ТО 

Коњарник 

Укупни азот 
30.9 100.6 152.6 

Београдске електране, ТО 

Коњарник 

Укупни фосфор 
0.5 1 21.5 

Београдске електране, ТО 

Коњарник 

Укупни органски угљеник 

(TOC) (укупни C или 

COD/3) 

40.8 120.6 338.7 

Београдске електране, ТО 

Коњарник 

Жива и једињења живе 

(као Hg) 
0 0 0 

Београдске електране, ТО 

Миријево 

Арсен и једињења арсена 

(као As) 
0 0 0.1 

Београдске електране, ТО 

Миријево 

Бакар и једињења бакра 

(као Cu) 
0 0 0.1 

Београдске електране, ТО 

Миријево 

Цинк и једињења цинка 

(као Zn) 
0 0 0.2 

Београдске електране, ТО 

Миријево 

Феноли (као укупни C) 
0.3 0.7 0.8 

Београдске електране, ТО 

Миријево 

Флуориди (укупни F) 
26.1 3.9 3.3 



 45 

Београдске електране, ТО 

Миријево 

Халогенована органска 

једињења (као AOH) 
0.1 0.3 0.6 

Београдске електране, ТО 

Миријево 

Хлориди (као укупни Cl) 
278.8 486 187.1 

Београдске електране, ТО 

Миријево 

Хром и једињења хрома 

(као Cr) 
0 0.1 0.1 

Београдске електране, ТО 

Миријево 

Кадмијум и једињења 

кадмијума (као Cd) 
0.1 0.3 0.3 

Београдске електране, ТО 

Миријево 

Никл и једињења никла 

(као Ni) 
0.1 0 0.1 

Београдске електране, ТО 

Миријево 

Олово и једињења олова 

(као Pb) 
0 0 0.1 

Београдске електране, ТО 

Миријево 

Укупни азот 
15.6 40.9 26.3 

Београдске електране, ТО 

Миријево 

Укупни фосфор 
0.1 0.2 1.1 

Београдске електране, ТО 

Миријево 

Укупни органски угљеник 

(TOC) (укупни C или 

COD/3) 

20.5 55.8 58.7 

Београдске електране, ТО 

Миријево 

Жива и једињења живе 

(као Hg) 
0 0 0 

 

 

   6.5. Присуство и бројност инсеката и глодара  

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд поседује искључиво право од децембра 

2019. године за обављање послова спровођења мера контроле и смањења 

популације глодара, инсеката и штетних организама, мерама дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације на јавним површинама на територији града Београда, у 

складу са Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС бр. 88/11, 

104/16 и 95/18), Одлуком о обављању делатности зоохигијене на територији града 

Београда („Службени лист града Београда“ бр. 114/16, 60/19) и Одлуком о промени 

оснивачког акта ЈКП „Градска чистоћа“ („Службени лист града Београда“ бр. 

57/16, 79/17 и 74/19).  

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд – Сектор екологије и унапређења животне 

средине, од 2020. године, 2021., на основу Програма Зоохигијене и закључених 

Уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда на 16 

београдских општина, где је обухваћена и општина Звездара, реализује услуге мера 

контроле и смањења популације штетних организама на јавним површинама града 

Београда. Од услуга које се спроводе ту су: мониторинг ларви и одраслих форми 

комараца, сузбијање ларви и одраслих форми комараца са земље на отвореним 

површинама, мониторинг и сузбијање крпеља, мониторинг глодара у 

нехигијенским насељима, приобаљу и зеленим површинама, као и дератизација у 

оквиру пролећњег и јесењег круга на јавним површинама града Београда 
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(нехигијенским насељима, приобаљима и неуређеним или делимично уређеним 

међублоковским површинама). 

У оквиру лабораторијских услуга ЈКП „Градска чистоћа“ Београд – Сектор 

екологије и унапређења животне средине – ПЦР уређајем за дијагностику са 

пратећом опремом, ради се детекција бактерије Боррелиа бургдорфери из узорака 

крпеља, детекција вируса Западног Нила из узорака комараца и детекција паразита 

рода Пласмодиум сп. (који изазива маларију) из узорака комараца, као и детекција 

бактерије Лептоспира сп. из јединки сивог пацова, изловљених са територије града 

Београда.  

Од резултата за 2020. годину на територији града Београд у септембру 

месецу је детектован вирус Западног Нила из узорака комараца са територије 

општине Палилула. Детекција бактерије Боррелиа бургдорфери из узорака крпеља 

са зелених површина територије Београда регистрована је у 30% - 37%. Детекција 

бактерије Лептоспира сп. из јединки сивог пацова изловљених са територије града 

Београда забележено је у 43%. 

 

 

7. Урбани дизајн града/опптине  

 

Генералним планом града Београда 2021. године дата је оцена стања и 

дефинисани су циљеви просторног уређења кроз значај и специфичности простора, 

могућности и ограничења развоја просторно-привредне структуре градске општине 

и њених делова, на основу којих је утврђена концепција будућег просторног 

уређења.  

Градска општина Звездара је, површински посматрано, једна од најмањих 

општина у граду Београду и заузима површину од око 1% територије града. Од 

укупне површине територије (32 км2) 1.793 ха је пољопривредно земљиште (од 

тога 1.423 ха чине оранице и баште, под воћњацима је 116 ха, под виноградима 44 

ха, ливаде се простиру на 25 ха, а пашњаци на 185 ха). Поред тога, 4,1% територије 

Општине (131 ха) је шумско земљиште, а остало градско грађевинско земљиште. 

Општина Звездара је подељена на 4 катастарске општине: КО Звездара, КО Велики 

Мокри Луг, – КО Мали Мокри Луг, КО Миријево.  

У Градској општини Звездара постоји 17 месних заједница: Стеван 

Синђелић, Булбулдер, Велики Мокри луг, Врачарско поље, Вуков споменик, 

Звездара, Зелено брдо, Липов лад, Војвода Путник, Мали Мокри луг, Миријево, 

Северни булевар, Славујев поток, Смедеревски ђерам, Ћирило и Методије, Ново 

Миријево, Војвода Мишић. 

 

Територија у оквиру ГУП-а је у циљу оперативније даље планске разраде 

подељена на 20 просторно-функционалних целина. Ове целине су у највећој мери 
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засноване на претходној подели простора на 57 целина коју је увео ГП Београда до 

2021.  

Градска општина Звездара је обухваћена целинама: II, XVIII, XIX и малим 

делом целином XX. 

Целина II– Булевар краља Александра, Јужни булевар, Звездара  

Ова целина заузима простор који се од Храма Светог Саве, Вуковог споменика и 

Новог гробља непосредно надовезује на целину 1. Центар Београда обухватајући 

дуж Булевара краља Александра, Чубуру, Неимар и Црвени крст – на делу општине 

Врачар, као и Стари Ђерам, Булбулдер, Славујев поток и Врачарско поље на делу 

општине Звездара.  

Целина XVIII – Миријево, Мали Мокри Луг, Велики Мокри Луг  

Подцелину Миријево образују првобитно сеоско насеље Миријево и новоизграђена 

стамбена целина Миријево. Оба дела ове стамбене целине, налазе се на 

полукружним рашчлањеним падинама хидрографске целине Миријевског потока, 

окружене узвишењима Звездаре, Зеленог и Стојчиног брда. Стамбена целина 

Миријево је планирана и изграђена у више типолошки различитих стамбених 

подцелина, условљених тешком конфигурацијом и инжињерскогеолошким 

карактеристикама терена. Део постојећег ткива чини велики број објеката спонтане 

стамбене изградње, реализован на геолошки нестабилним теренима. Приоритети за 

реализацију у овој целини су санација клизишта, побољшање интерне уличне 

мреже и приступачности у односу на друге делове града. Подцелина Мали Мокри 

Луг обухвата морфолошку целину Зелено брдо и део Стојчиног брда, са насељском 

целином дуж Булевара краља Александра – до насеља Коњарник и Кружног пута 

до Улице Николе Груловића, којом се граничи са насељем Калуђерица и до 

надвожњака на ауто-путу за насеље Велики Мокри Луг. Насеље Мали Мокри Луг 

спада у карактеристично, некада самостално сеоско насеље, присаједињено 

континуално изграђеном подручју града изградњом стамбених насеља на 

периферији Београда. Велики Мокри Луг у границама своје катастарске општине 

заузима положај на северним и североисточним падинама гребенске морфолошке 

целине на правцу Стојчино брдо – Баба-Велка – Мокролушко брдо – Торлак, 

обухватајући простор од ауто-пута Београд – Ниш до насеља „Медаковић”, од 

падине Митровог брда до границе катастрске општине Кумодраж, којом се спаја до 

Бубањ потока. Велики Мокри Луг је у већој мери регулисан уличном мрежом и 

правилном парцелацијом породичне нижеспратне изградње – од гребенског 

узвишења Стражарска коса до центра насеља. Стари део насеља и део који се 

надовезује на Митровачку падину истоветни су по неуређености и 

незадовољавајућој уличној мрежи. Највећи потенцијал овог насеља је атрактивна 

диспозиција у односу на предеоно окружење са пространим шумским залеђем дела 

Степиног луга, на југоисточној страни гребенског потеза ка западу и врху брда 

Торлак. 

Целина XIX – Кумодраж, Јајинци, Бели поток, Пиносава, Зуце и Раковица село 

Насеља ове целине, Кумодраж, Јајинци се својим катастарскихм општинама 

непосредно граниче са насељем Бањица и горњим Вождовцем, обухватајући 

простор између Миљаковачке шуме, Јелезовачког потока и границама КО Ресника, 

Раковице села и Великог Мокрог Луга, од Бубањ потока до падине Митровог 

брда, где на горњем Вождовцу заокружују целину. Иако по типолошким 

карактеристикама ова насеља немају заједничка обележја, оба се континуално 
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надовезују на градски део општине Вождовац, на главне паралелне саобраћајнице – 

Авалски пут, односно Улицу војводе Степе. Истовремено, представљају примере 

углавном успешне трансформације сеоских насеља у градско ткиво. 

У подручју ове целине налази се један од најзначајнијих чворова у коме се 

укрштају два ауто-пута, нови обилазни са краком према Винчи и градски ауто-пута. 

Такође се од железничке станице Бели поток у предложеном коридору планира и 

траса железничке пруге. На северозападном делу подручја, на месту укрштања 

обилазног ауто-пута и новог Авалског пута планира се реализација денивелисаног 

чвора. 

Целина XX – Гроцка Целина обухвата Калуђерицу са насељем Лештане у 

континуитету, насеља Болеч, Винчу и Ритопек. Заузима простор дуж 

Смедеревског пута до Болечке реке, чијим се делом и настављањем до узвишења 

Завојница – Осоје, граничи са КО Болеч, затим гребеном брда Осоје до спуштања у 

Бубањ поток граничи са катастарским општинама Врчин, Зуце и Бели поток, а од 

Бубањ потока до надвожњака за насеље Велики Мокри Луг граничи са 

катастарском границом тог насеља и катастарском границом са насељем 

Мали Мокри Луг се заокружује под Стојчиним брдом на продужетку Булевара 

краља Александра до општинских граница Звездаре и Гроцке 

Градска општина Звездара, поред кровног планског документа, Генералног 

урбанистичког плана Београда („Сл.лист града Београда“ бр. 27/03, 25/05, 34/07, 

63/09, 70/14 и 11/2016), је покривена Планом генералне регулације грађевинског 

подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине од 1-19), 

као и важећим плановима детаљне регулације, тако да је преко 80% територије 

општине покривена планским документом.  

Генерални план Београда 2021, односно Генерални урбанистички план Београда 

(„Сл.лист града Београда“ бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09, 70/14 и 11/2016), као 

доминантну функцију урбанистичке целине Градске општине Звездара наводи 

Парк-шуму „Звездара“ са излетничким, спортско-рекреативним садржајима и 

специфичним научно-истраживачким комплексима.  

У најважније потенцијале по питању планираних намена земљишта спадају:  

 

 Привредне делатности, привредне зоне и привредни паркови 

Нове привредне зоне одређене као „Привредни паркови“ намењени су 

комплексима технолошки најсавременијих група делатности. Садржи погодну 

мешавину привредних активности, изразито квалитетан еколошки и естетски 

амбијент. Ова намена подразумева дугорочни квалитетни развој, одрживост и 

позитиван утицај на животну средину и ширу друштвену заједницу. 

 

 Уређење Парк-шуме Звездара  
Привремени орган  града Београда, дана 29.11.2013 године донео је Решење о 

проглашењу Заштићеног подручја „Звездарске шуме“. Природно добро 

„Звездарска шума“ проглашава се заштићеним подручјем као споменик 

природе, у површини од 80 ха 57 а 87 м2. („Сл.лист града Београда“ бр. 57/И 

од 29.11.2013). Управљање природним добром поверава се ЈКП „Зеленило 

Београд“.; 

 Уређења Баба Велкине шуме (Титов/Степин гај), 
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Степин гај је меморијални комплекс, парк шума у којој је евидентирано 

станиште 13 посебних биљних заједница и мноштва неаутохтоних врста, што 

листопадних, што зимзелених. Потребно је заштити природну вредност ове 

зоне, као специфичног рекреативног комплекса и резервоара свежег ваздуха, са 

одличним видицима и визурама са којих је могуће сагледати различите делове 

града.  

 

8. Организација заједнице     

8.1 Локална  самоуправа 

Програм унапређења социјалне заштите, социјална инфраструктура и подршка 

социјано угроженим грађанима Градске општине Звездара 

У складу са надлежностима Градске општине Звездара које су дефинисане 

Статутом Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“ број 124/19), 

и Законом о социјалној заштити („Сл.гласник РС“, бр. 24/2011), Општина је 

утврдила активности за подстицај и развој помоћи и подршке појединцима који се 

налазе у стању социјалне потребе. Програмом унапређења социјалне заштите на 

територији Градске општине Звездара за период 2021-2023 утврђене су активности 

у области унапређења положаја социјално угрожених појединаца и породица и 

развој постојећих услуга и програма социјалне заштите. Послови у области 

социјалне бриге и заштите обављају се кроз подстицање развоја различитих облика 

самопомоћи и солидарности са лицима са сметњама у развоју, као и са лицима која 

су у суштински неједнаком положају са осталим грађанима, кроз пружање помоћи 

организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним 

организацијама на подручју Општине. У циљу унапређења социјалне заштите 

Општина је основала Канцеларију за помоћ особама са инвалидитетом (2007. 

године) и Волонтерски сервис Звездаре (2011. године) који су се у пракси за 

грађане показали као добра, доступна и бесплатна социјална инфраструктура у 

непосредној социјалној бризи за појединце и породице који се налазе у стању 

социјалне потребе.  

 У реализацији Програма унапређења социјалне заштите у току 2020. године 

учествовали су запослени у Одељењу за друштвене делатности/Одсеку за 

социјалну заштиту, који су обављали стручне и административне послове за 

потребе Комисије за превоз особа са инвалидитетом, Комисије за доделу на 

коришћење помагала/гусеничара, Комисије за доделу помоћи избеглицама и 

интерно расељеним лицима (за доделу једнократне новчане и помоћи у огреву) 

Комисија за доделу помоћи за набавку грађевинског материјала намењена 

стварању и побољшању услова становања породица избеглица и Тима за 

волонтерску подршку грађанима Звездаре, учествовали у припреми конкурса и 

манифестација, изради закључака, одлука, решења и уговора о волонтирању, као и 

спецификација за набавке, догађаје и манифестације. 
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Програм унапређења социјалне заштите у 2020. години обухвата: социјалне 

услуге (гестовни тумач), програм подршке и помоћи као низ планираних  

активности усмерених ка појединцима и породицама са циљем побољшања, 

односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика, 

неповољних животних околности и социјалне искључености, као и развоја личних 

потенцијала корисника за самосталан живот.  

У оквиру постепеног увођења родно одговорног буџетирања (Закон о 

изменама и допунама Закона о буџетском систему, „Службени гласник РС“, број 

99/2016) вођена је родна евиденција у областима социјалне бриге где је то било 

могуће, пре свега у области запошљавања, унапређења положаја ромске популације 

и бриге за особе са инвалидитетом. 

У Одсеку за социјалну заштиту Одељења за друштвене делатности 

свакодневно се врши комуникација са грађанима. У просеку се дневно обрати 5 - 10 

грађана у стању социјалне потребе. Најчешће им се пружају информације о 

могућностима остваривања права из области социјалне заштите, пружање помоћи и 

подршке у оквиру предвиђених програма као и упућивање на надлежне 

институције. У току 2020. године, кроз рад Одсека, ситуационо и уз активну 

партиципацију грађана, мапиране су приоритетне потребе грађана и у складу са 

њима креирани и интервентни програми подршке и помоћи као и превентивне 

активности. Најчешћи проблеми са којима се током године грађани обраћају 

Општини су током последњих година идентични –  психо-социјални и економски 

проблеми.  

Приоритетни проблеми грађана су: 

 

1. Сиромаштво  

Поред суграђана који се налазе на активној евиденцији Градског центра за 

социјални рад у Београду-Одељење Звездара, Општини се чешће обраћа за 

помоћ категорија суграђана која има редовна примања (плате или пензије) али 

им новчана социјална права нису доступна због прописаних цензуса (просека 

примања по  члану породице) и као таква немају статус социјално угрожених 

лица и породица. У складу са својим надлежностима и њиховим потребама, 

Општина води евиденцију грађана који се обраћају за помоћ и обезбеђује им 

помоћ у натури, психосоцијалну подршку и правну помоћ. 

2. Болест 

Општина овим суграђанима обезбеђује информације о постојећим правима у 

области социјалне и здравствене заштите (право на туђу негу и помоћ, услуге 

геронтодомаћица и геронтосестара, помоћ у натури, право на основну 

здравствену заштиту-здравствене књижице). 

3. Немогућност  самосталног функционисања на дневном нивоу, одсуство 

породичног старања и дуго чекање „на ред“ за остварење права на помоћ у кући 

За ове појединце и породице, које живе без породичносг старања, Општина 

обезбеђује „пакет помоћи“: волонтерску подршку у кућним условима, 

психосоцијалну подршку професионалаца волонтера, помоћ у подношењу 

захтева за социјална права и бесплатан превоз на лекарске прегледе. 

4. Усамљеност, депресија, социјална искљученост 
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Психосоцијална подршка путем телефона и у просторијама Волонтерског 

сервиса Звездаре и Канцеларије за помоћ особама са инвалидитетом. 

5. Поремећени брачни/партнерски односи, проблеми са децом са инвалидитетом и 

развојем, друштвеним понашањем и ауторитетима у породици и у школи 

Психосоцијална подршка путем телефона и у просторијама Волонтерског 

сервиса Звездаре. 

6. Информисање о социјалним, здравственим и др. правима 

Реализује се путем инфо материјала (флајера, плаката), сајта Општине, 

електронским и путем телефона или одговара/дописа путем поште- зависно од 

начина обраћања грађана.  

7. Решавање стамбених питања - лоши стамбени услови или лица без 

стана,породице које су у процесу реституције остала без стана 

Градске општине немају надлежност у решавању стамбених проблема 

суграђана. За неуке странке обезбеђујемо информације о активностима Градске 

управе о расписаним конкурсима за доделу на коришћење социјалних станова, 

обезбеђујемо подршку правника у подношењу пријава и неопходних доказа.  

8. Насиље 

Општини се најчешће јављају са проблемима породичног насиља жене и 

остареле особе. Пружамо им психо-социјалну подршку, саветовање са 

правницима волонтерима, правну  помоћ Општине и упућујемо у надлежне 

институције. 

 

Мрежа канцеларија/социјална инфраструктура Општине 

Општина је основала следеће канцеларије које функционишу у оквиру 

Одељења за друштвене делатности: 

 

1.Канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом, Димитрија Туцовића 83, тел. 

011/7822-547 

Канцеларија је основана 2010.године са циљем да дугорочно буде доступно место на 

којем се особе са инвалидитетом и њихове породице могу обратити за помоћ.  

У току 2020. године, од фебруара до децембра, Канцеларији 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: 

- 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.) 
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- психолошко саветовање ОСИ. 

 

2.Канцеларија Волонтерски сервис Звездаре,  Булевар краља Александра 395, тел. 

011/2864-426  

Волонтерски сервис Звездаре функционише од 2011.године као организациона 

јединица Одељења за друштвене делатности. Исте године решењем председника 

Општине формиан је Тим за волонтерску подршку грађанима Звездаре који 

разматра и доноси одлуке о пријему и отпусту корисника и волонтера као и 

садржају програмских активности. Сервис 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 3200 корисника/ца, и то: и то: 764 у кућним условима, 687 

у Саветовалишту за појединце и породице, 1728 је користило различите радионице 

и програме. 

 

3.Мобилни тим за инклузију Рома Звездаре, је образован 2014.године 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 „ГИЗ“, Сталне 

конференције градова и општина СКГО и представнике ромских неформалних 

насеља на Звездари. 

 

4.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 за: доделу једнократне финансијске помоћи, грађевинског материјала и 

пакета са основним животним намирницама. 

 

У оквиру Програма 11 активности у овој области реализоване су: 

- Интервентно  -  кроз различите видове подршке и помоћи појединцима и 

породицама који су  социјално искључени и/или припадају категорији суграђана 
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којима је потребна додатна подршка у решавању егзистенцијалних проблема као и 

при свакодневном функционисању, а према исказаним потребама због којих се 

грађани обраћају Општини. То су старије, немоћне и особе са инвалидитетом, 

родитељи који су носиоци дуготрајне неге и бриге о деци и младима са 

инвалидитетом и деци и младима са сметњама у развоју, као и суграђани слабијег 

имовинског статуса, припадници ромске популације, избегла и интерно-расељена 

лица, једнородитељске и породице које су носиоци дугорочне неге и бриге за члана 

оболелог од деменције.  

- Превентивно  -  кроз низ превентивних, радионичарских и едукативних 

активности настојимо да утичемо на промену свести у области прихватања 

проактивних животних стилова који спречавају или одлажу настанак различитих 

видова социјалне штете као што су: усамљеност, депресија, социјална искљученост 

и/или маргинализација појединаца и породица. Ове програме је користило преко 

2.200 суграђана свих генерација у области социјализације, развијања 

међугенерацијске солидарности, волонтирања, развијања личних и социјалних 

вештина, дуготрајне бриге и неге за члана породице оболелог од деменције као и 

активације у најбољем интересу и појединаца и заједнице. 

Социјална инфраструктура Градске општине Звездара има за циљ да пружи 

непосредну социјалну бригу кроз различите облике помоћи и подршке 

појединцима и породицама у свакодневном функционисању. Реч је о интервентној 

подршци која се реализује ситуационо на основу писменог или усменог обраћања 

Општини ради решавања конкретних проблема.  

Социјална заштита коју финансира, организује и реализује Градска општина 

Звездара испуњава стандарде индивидуалног приступа социјалним потребама 

појединаца и потребама које настоји да решава интегрално, односно применом 

међусекторске и међуинституционалне сарадње. Посебно је важан и интерактивни 

приступ грађанима у стању социјалне потребе који подразумева помоћ 

појединцима у промени свести и усвајању проактивне животне филозофије чиме се 

унапређује процес дефинисања проблема и оптималних решења у најбољем 

интересу појединаца и породица. 

У области социјалне заштите формирана су оперативна радна тела: Тим за 

волонтерску подршку грађанима Звездаре, Мобилни тим за инклузију Рома 

Звездаре, Локани савет за миграције, Локални савет за запошљавање, Комисија за 

превоз особа са инвалидитетом и Комисија за доделу на коришћење пењача уз 

степенице, тзв. гусеничара, које током целе године у континуитету реализују 

активности из своје надлежности. 

 

Партнерства у социјалној заштити 

У реализацији активности у области социјалне заштите, Одељење за 

друштвене делатности континуирано сарађује са Градским центром за социјални 

рад - Одељење Звездара, Националном службом запошљавања - филијалама за 

Звездару и Београд, Домом здравља Звездара, Комесаријатом за избеглице и 

миграције, Градским секретаријатом за социјалну заштиту, Министарством за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања, Националним саветом ромске 

националне мањине, Републичим фондом за пензијско-инвалидско осигурање, као 

и са другим државним органима, организацијама цивилног друштва, 

појединцима/професионалцима и приватним сектором. Предвиђено је да се 

поједине услуге могу пружати у партнерству са стручњацима/појединцима и 
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представницима других општина, установа и удружења грађана на основу 

потписаног споразума о сарадњи.  

 

1. Подршка и помоћ у кућним условима 

 

Волонтерски сервис Звездаре ради од 2011. године и има за циљ да утиче 

на унапређење квалитета свакодневног живота грађана Звездаре кроз ангажовање 

волонтера који су спремни и едуковани да својим услугама и кроз организовање 

различитих програма и акција, помогну суграђанима који имају проблеме 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.  

Најчешћа подршка се односила на набавку намирница, средстава за 

хигијену, лекова, плаћање различитих рачуна. За ову категорију корисника 

обезбеђена је и услуга „Мој мајстор“ који пружа бесплатне услуге мањих поправки 

на електро и водоводним инсталацијама као и кућних апарата. 

Просечна старост старијих особа које користе подршку у кућним условима 

је 86 година.  Потребе за овом подршком су много веће од капацитета 

Волонтерског сервиса, пошто се грађани  свакодневно обраћају за помоћ 

канцеларији Сервиса у Месној заједници „Зелено брдо“ или Одељењу за друштвене 

делатности. На реализацију права на геронтодомаћицу грађани Звездаре чекају и до 

4 године, па је јасно колика је диспропорција између социјалних потреба грађана и 

могућности система да обезбеди адекватан социјални одговор у њиховом дневном 

збрињавању. 

Све активности Волонтерског сервиса Звездаре у 2020. години реализоване 

су складу са Програмом рада за 2020. годину и ограничењима које је наметала 

актуелна епидемиолошка ситуација. Ни један корисник није остао без подршке у 

набавкама до кућног прага, иако се и сам Сервис суочио са епидемиолошким 

изазовима и имао проблем са изолацијом/самоизолацијом волонтера. 

Реорганизацијом и прерасподелом задужења успели смо да бринемо током године 

о сваком кориснику и прихватимо ургентне случајеве које нам је прослеђивао 

Центар за социјални рад. 

На евиденцији Волонтерског сервиса у 2020. години било је преко 60 

волонтера/ки, од којих је са 43 волонтера (38 жена и 5 мушкараца) Општина  

потписала уговоре о волонтирању.  

Услуге је користило преко 3200 корисника/ца и то: 764 у кућним условима, 

687 у Саветовалишту за појединце и породице, 1728 је користило различите 

радионице и програме. 

 

2. Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге 

 

Због епидемиолошке ситуације и вишемесечном животу у условима 

изолације и физичке дистанце, осећања страха, усамљености, неизвесности, 

анксиозности и депресије, у претходној години посебно су интензивиране 

саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге у Саветовалишту за 

појединце и породице Волонтерског сервиса Звездаре, кроз волонтерски рад 

стручњака професионалаца, психолога, терапеута и радионичара, као и кроз радно-



 55 

окупационе и различите креативне радионице са редукованим бројем учесника. 

Саветовалишту су се обраћали појединци и породице са децом са различитим 

проблемима који осујећују њихово нормално свакодневно функционисање. 

Најзаступљенија област проблема којима смо се бавили били су насиље, посебно 

над старијим особама, депресија, развојни проблеми деце и младих, поремећени 

породични и партнерски односи. 

У току године, 687 грађана је користило подршку Саветовалишта чији 

волонтери су реализовали укупно 1236 сати и 1161 услуга. Са корисницима је 

рађено индивидуално, у просторијама Сервиса и/или путем телефона, зависно од 

конкретног проблема и избора самих корисника. 

Укупно 1728 суграђана били су полазници 236 едукативне и/или креативне 

радионице (развијање различитих креативних вештина, као што су израде 

минијатурних башти, Школа плетења и шивења, Књига као лек, Школа енглеског 

језика, Школа компјутера, Школе сликања Интернет клуб за сениоре, едукативне и 

радионице психосоцијалне подршке). За реализацију ове врсте подршке утрошен је 

укупно 921  волонтерских сати. 

 

3. Програми социјализације и развијања личних вештина 

 

Ови програми имају за циљ смањење штете настале као последица 

пасивности, сиромаштва и социјалне искључености појединаца и породица, као и 

превенцију да до ових социјалних последица дође у што мањој мери. Посебно смо 

били активни у области промовисања активације и социјализације појединаца као 

квалитетног и одрживог начина унапређења квалитета свакодневног живота 

грађана, а бројним радионица обухваћене су све генерације суграђана Звездараца и 

житеља још 10 београдских општина који су користили ове програме. 

У циљу промовисања идеје волонтирања међу децом и младима, сарадња 

са основним и средњим школама претходних година је реализована кроз часове 

грађанског васпитања, радионице вирутуелног путовања, менторску помоћ при 

организовању волонтерских акција, као и радионице подршке деци и младима са 

циљем њихове социјализације. У 2020. години то није било могуће због 

епидемиолошких мера. На традиционални 10. Конкурс за избор најволонтерске 

акције за ученике основних и средњих школа који је јавно расписан у фебруару, 

поднета је само једна акција ОШ „Десанка Максимовић“ чији ученици су 

реализовали хуманитарну акцију прикупљања одеће, обуће и играчака за децу 

збринуту у Свратишту. Акцијом је обухваћено око 200 деце, родитеља и 

наставника а помоћ је деци у Свратишту уручена поводом новогодишњих празника 

уз помоћ Општине која је обезбедила превоз. 

 

4. Посебне услуге фокусиране на социјалну заштиту особа са инвалидитетом са 

циљем унапређења положаја и свакодневног живота особа са инвалидитетом и 

њихових породица 

 

Општина континуирано ради на сензибилизацији локалне заједнице у 

процесу унапређивања положаја особа са инвалидитетом и њихове инклузије у све 

токове друштвеног живота. Рад Канцеларије за помоћ особама са инвалидитетом је 

од значаја јер остварује директну комуникацију са овом популацијом.  
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Канцеларије се кроз различите активности обраћала и општој јавности 

скрећући пажњу на положај и потребе особа са инвалидитетом са циљем подизања 

свести опште популације о овој рањивој категорији становништва (обележавање 

Дана менталног здравља, Међународног дана особа са инвалидитетом, сарадња са 

Удружењем студената са хендикепом, Удружењем родитеља МНРО Звездаре). 

Канцеларија у највећој мери пружа: неопходне информације о 

расположивим социјалним и другим правима ове категорије лица у стању 

социјалне потребе, подршку у њиховом остваривању, доступност различитих 

садржаја (спортских, културних и др.) који се организују на Општини и у Граду, на 

личном плану оснаживање, психолошку подршку и сазнање да постоји „адреса и 

телефон“ на који могу да се обрате. 

 

5.1.  Услуге специјализованог комби превоза особа са инвалидитетом 

У настојању да особама са инвалидитетом олакша мобилност и приступ 

институцијама, лечењу, образовању, културним и другим садржајима, Општина је 

из сопствених средстава набавила специјално комби возило 28. јуна 2013. године, и 

од тада радним данима организује превоз за ову категорију грађана. Комби превоз 

је бесплатна услуга на коју имају право лица која имају регулисано 

пребивалиште/боравиште на територији општине Звездара и која поседују доказе о 

статусу особе са инвалидитетом. 

У 2020. години реализовано је укупно 205 бесплатна превоза за 12 особа са 

инвалидитетом од којих су 8 жене. У “нековид“ годинама просечан број услуга је 

око 800 за око 30 корисника. Током године услуга је значајно редукована због 

епидемиолошких услова и здравствених ризика за кориснике. Корисници ове 

услуге су у спроведеној анкети о квалитету услуге дали оцену 5,00 и навели  да за 

њих превоз има егзистенцијални значај и то: као помоћ у свакодневном животу за 

различите активности и обавезе од којих су најважније: школовање, одлазак на 

посао, лечење и рехабилитација, обављање послова у дружавним органима и 

изразили потребу за проширивањем услуге на вечерње сате ради посете биоскопу, 

позоришту и другим садржајима. Ова услуга се реализује на основу јавног позива 

који је се расписује за сваку буџетску годину. 

 

5.2.  Услуге преводиоца са/на знаковни језик 

 

Са циљем превазилажења баријера у комуникацији глувих и наглувих 

особа у административним пословима, сваког уторка у шалтер сали Управе 

Градске општине Звездара је обезбеђена бесплатна услуга превођења са/на 

знаковни језик. Током 2020. године 360 лица са оштећеним слухом је користило 

ове услуге у шалтер сали зграде Општине као и на терену, а пружено је укупно 560 

услуга превођења. У  условима епидемије мера ношења заштитиних маски је 

значајно отежавало комуникацију. Од укупног броја услуга 200 је реализовано он-

лине (видео превођење). 

  Треба имати у виду да ова услуга прати кориснике према њиховоим 

индивидуалним потребама у различитим ситуацијама. Корисници ове услуге су се 

најчешће обраћали: за помоћ у прикупљању документације у административним 

поступцима у различитим институцијама (на територији Градске општине Звездаре 

и града Београда), за правну помоћ и заштиту као и помоћ у остваривању права из 

области образовања, запошљавања (превођење на разговорима за посао, помоћ при 
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запошљавању у комуникацији, аплицирању, прикупљање документације за одлазак 

у пензију), социјалне и здравствене заштите (заказивање и одлазак код изабраног 

лекара, у болницама приликом специјалистичких прегледа, превођење у Медицини 

рада - прегледи ради утврђивања телесног оштећења и процена инвалидности), 

образовања (у обданишту, школи, на родитељским састанцима) у пореској служби, 

катастру, банкама, пошти и др. 

Општина Звездара је једна од ретких Управа која испуњава стандард 

постојања сталне, доступне и бесплатне услуге превођења са/на знаковни језик за 

глуве и наглуве особе. 

 

5.3.  Услуге коришћења пењача уз степенице  - тзв. „гусеничара“ 

 

Од 2012. године Градска општина Звездара је набавила 12 ових помагала у 

циљу превазилажења архитектонских баријера и повећања приступачности за 

особе које се отежано крећу. У извештајној години нису набављени  нови 

гусеничари. 

Право на ову услугу имају особе са инвалидитетом свих узраста које имају 

пребивалиште на подручју општине Звездара и које имају проблем са самосталним 

и свакодневним кретањем у односу на објекат у коме станују. Услуга се реализује 

на основу спроведеног конкурса који се расписује једном годишње и који реализује 

Комисија за доделу на коришћење пењача уз степенице кориснику инвалидских 

колица са територије ГО Звездара. Гусенчар се додељује на основу утврђене 

конкурсне процедуре и критеријума, на неодређено време, односно док постоји 

потреба за коришћењем или корисник промени општину на којој има 

пребивалиште/боравиште. Корисници „гусеничара“ су потписници уговора о 

коришћењу овог помагала са Градском општином Звездара. 

Закључно са 31. децембром 2020. године, почев од поменуте 2012. године, 

Градска општина Звездара је уступила на коришћење укупно 11 гусеничара, а 1 се 

користи према потребама на различитим локацијама где су реализовани програми 

намењени особама са инвалидитетом. У току 2020. године престала је потреба за 

коришћењем 1 гусеничара који ће током 2021. године путем јавног конкурса бити 

додељен на коришћење. Са корисницима гусеничара Општина је склопила уговор о 

коришћењу на неодређено време, односно док постоји потреба за њим, или 

корисник промени Општину на којој има регулисано пребивалиште/боравиште. 

Поред постојања потребе за коришћењем овог помагала, потребна је и стручна 

процена да постоје технички услови за функционисање „гусеничара“. 

 

6.  Активација и социјализација старијих  лица 

 

За старија лица, као посебно рањиву каотегорију становништва, Општина 

планира и реализује низ једнодневних излета као прилику за дружење, едукацију и 

социјализацију ое популације. Ткође, преко Волонтерског сервиса Звездаре 

организују се едукативне и креативне радионице са циљем оснаживања, подизања 

личних капацитета и мотивисања сениора да успоставе активне и здраве моделе 

живота чиме на најбољи начин превенирају усамљеност, изолацију, социјалну 

искљученост, депресију и обољевање од различитих облика деменције. 

Као активност од посебног значаја за социјално и ментално здравље 

појединаца и породица, издвајамо рад Саветовалишта за појединце и породице. 
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Саветовалиште за појединце и породице функционише од 2011.године као 

део Програма рада Волонтерског сервиса Звездаре. Циљ Саветовалишта је да уз 

помоћ професионалаца волонтера кроз савете и спихосоцијалну подршку помогне 

појединцима и породицама у свакодневном функционисању. 

У 2019.години Саветовалиште за појединце и породице је реализовало: 

- Од укупно 6588,00 волонтерски сати-  671,00 сати у саветовању и психосоцијалној 

подршци (око 10%) 

- Од укупно 3 200 корисника, њих 687 је користило услуге Саветовалишта (21,5 

%) 

- Од укупно 2 858 услуга, 657 је реализовало Саветовалиште (23%); 

У 2020.години Саветовалиште за појединце и породице је реализовало: 

- Од укупно 5958,00 волонтерских сати- 1236,00 је реализовано у саветовању и 

психосоцијалној подршци ( око 21%) 

- Од укупно 2 200 корисника, њих 1 236 је користило услуге Саветовалишта (59 

%) 

- Од укупно 2874 услуга, 1 161 је реализовало Саветовалиште (40%) 

 

У мају  2021.године Саветовалиште за појединце и породице је реализовало: 

- Од укупно 382,50 волонтерских сати- 79,00 сати у саветовању и психосоцијалној 

подршци (26 %) 

- Од укупно 154 корисника, њих 52 је користило услуге Саветовалишта  (сваки 

3.корисник) 

- Од укупно 199 услуга, 52  је реализовало Саветовалиште (свака 4.услуга у 

Сервису је саветовање и психо-социјална подршка појединцима који су нам се 

обраћали за помоћ) 

 

Из приложене статистике о раду ВСЗ/програма Саветовалишта за 

појединце и породице, види се да је у односу на 2019. „предковид годину“ број 

сати и услуга порастао за 50% а број корисника скоро три пута се увећао. У 

2021.години тај обухват је настављен са благим трендом даљег раста броја 

корисника. Јављају нам се суграђани свих генерација, највише средња и млађи 

пензионери ( од 45 до 70 година).  

Када је реч о насиљу у породици- настојима да едукујемо грађане да 

препознају насиље и да их оснажимо да се обрате надлежним институцијама- 

Центру за социјални рад или Полицији за помоћ. Насиље над старијима је посебно 

невидљива социјална појава, прикривена и често строго чувана породична тајна 

због предрасуда и страха старијих у односу на средину али и насилника који су 

најчешће деца или партнер. 

Од октобра 2020. до јуна 2021.године подељено је преко 3000 флајера 

Волонтерског сервиса Звездаре са препорукама самопомоћи у време епидемије са 

циљем очувања менталног здравља наших суграђана.   

 

 

Табела кретања буџета 

Табела – Реализација Програма 11- Социјална и дечија заштита – кретање буџета: 
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Година Буџет  за социјалну и 

заштиту 

Број 

корисника 

Учешће 

социјалне 

заштите  у 

укупном буџету 

Општине 

2016.  4.433.455,00 дин 2.000 0,97% 

2017. 24.053.020,00 дин 10.000 5,22% 

2018. 27.987.137,00 дин 11.726 6,13% 

2019. 44.381.609,00 дин 14.459 6,29% 

2020. 22.899.289,00 дин    8.597 4,45% 

2021.    

 

У 2020. години Програм 0901-Социјална и дечија заштита, обухватио је 

следеће програме/програмске активности/пројекте са планираним/утрошеним 

средствима (редукованим ребалансом због пандемије): 

 

0901-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи –  

                                     укупно  планирано                                              12.025.146 дин 

                                      укупно реализовано                                             3.237.553 дин 

0901-0003 - Дневне услуге у заједници – 

                                 укупно  планирано                                                5.776.5 00 дин 

                                 укупно реализовано                                                 333.696 дин  

0901-0004 - Саветодавно терапијске и социјално едукативне –  

                                    укупно планирано                                                   1.577.843 дин 

укупно реализовано                                               1.496.065 дин 

0901-0008 - Подршка особама са инвалидитетом –  

                                      укупно планирано                                              499.800 дин 

                                      укупно реализовано                                           499.800 дин  
0901-1003 - Реализација Локалног акционог плана запошљавања (ЛАПЗ) – 

                                     укупно планирано                                                   3.020.000 дин 

                                     укупно реализовано                                                3.000.000 дин. 

Препорука је да се у наредном периоду години настави започети континуитет у 

реализацији сервисних услуга (превоз особа са инвалидитетом, преводиоца са/на 

гестовни језик и подршка у кућним условима), програма психосоцијалне подршке 

грађанима, посебно најмлађима и најстаријима, особама са инвалидитетом и 

родитељима који имају децу са развојним проблемима. Показало се оправданим и 

да се настави са програмом различитих едукација појединаца и породица на теме 

које су од значаја за превенцију као и унапређење квалитета њиховог свакодневног 

живота, активације и социјалне укључености као најважнијих елемената социјалног 

и здравља појединаца.  

 

8.2. Систем здравствене заштите (описати здр.установе)   

На територији Градске општине Звездара налазе се три здравствене 

установе, чији су оснивачи Град Београд или Република Србија, и то: Дом здравља 

Звездара, Градски завод за плућне болести и туберкулозу и Клиничко-болнички 

центар „Звездара“.За становнике Звездаре установа примарне здравствене заштите 
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је Дом здравља Звездара, док остале две установе су од значаја за пацијенте са 

територије града Београда, па и Републике Србије. 

 

8.2.1 Дом здравља 

ДЗ „Звездара“ је здравствена установа у мрежи  здравствених установа 

РФЗО и као таква планове за своје активности базира на основу броја 

регистрованих осигураника. Тај број је за 2018. годину износио 119361 

осигураника на основу чека је прављен План рада за 2019. годину), а за 2019. 

годину 165746 осигураника, а за 2020. годину 168118 (на основу чега су планиране 

здравствене услуге за 2021. годину). Као што се види, пораст броја осигураника 

износи 48.757.  

ДЗ „Звездара“ је здравствена установа примарне здравствене заштите 

пацијената – становника Звездаре. На дан 30.06.2021. укупан број лекара на 

неодређено у ДЗ Звездара износио је 147, и то на 10 пунктова на територији градске 

општине Звездара. Од тога у Служби здравствене заштите одраслог становништва 

71. Према Нормативима из Правилника о ближим условима за обављање 

здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене 

службе, недостаје 12 лекара. У служби здравствене заштите жена 10 гинеколога 

(недостаје 1). У Служби здравствене заштите деце и школске деце 24 педијатра. 

Број осигураника за које обезбеђује примарну здравствену заштиту је 168.118 

људи. Током 2019. , а остварено је 415.454 посета одраслог становништва и 192.096 

посета школске деце. 

 

    8.2.2. Клиничко болнички центар „Звездара” 

КБЦ Звездара је здравствена установа секундарног и терцијерног нивоа 

здравствене заштите у Србији. Обухвата четири клинике (за интерне болести, за 

хирургију, за очне болести и за ухо, грло и нос), три болнице (за гинекологију и 

акушерство, за педијатрију и за психијатрију) и четири пратеће службе подршке. У 

КБЦ Звездара је запослено 1566 људи од чега око 320 лекара. 

 

 

 

    8.2.3 Градски завод за плућне болести и туберкулозу 

Градски завод за плуцне болести и туберкулозу је високо специјалозована 

здравствена установа која здравствену делатност обавља на примарном нивоу 

здравствене застите. Становницима  Града Београда смо доступни у објектима, на 

Звездара, ул. Пресевска 35, у Земуну ул. цара Душана 178, и у Обреновцу ул. Узун 

Миркова 10. Здравствене услуге пружа 41 специјалиста ( пнеумофтизиолгије, 

педијатрије, интерне медицине, радиологије, микробиологије и биохемије), и 86 

медицинских сестара и техницара, ртг. и лабораторијских техницара, и 

физиотерапеута. 

У установи се обављају превентивно- дијагностичко- терапијске процедуре 

у области респираторне медицине, и то акутних и хроницних, заразних и 

незаразних болести плућа, у адултној и педијатријској популацији. 

 

 

Дијагностичке службе: 
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- лабораторија: микробиолошко- бактериолошка, хематолоско-биохемијске услуге. 

- РТГ дијагностика/ ЦТ дијагностика/ кабинет за УЗ 

- функционална дијагностика плуца ( спирометрија, бодиплетизмографија, гасне 

анализе артеријске крви, импулсна осцилометрија) 

-бронхолошка обрада 

-алерголошка обрада 

У оквиру дневне болнице терапеутско-рехабилитационе услуге у области 

респираторне медицине. 

У периоду од 15.03.2020. до 01.07.2021. ГЗПБ и Тб Београд је вршио функцију 

тријажног Ковид центра у систему Ковид болница. 

 

услуге у току 2019. , 2020. , и 2021. 

 

У 2019.-тој 

укупно прегледа 105127 

укупно лаборат. анализа 122.511. 

укупно ртг  и уз дијагностике 34.071 

спирометријских тестирања 59843 

терапијских услуга 18360 

услуга рехабилитације 32215 

здравствено - васпитни рад 11842 

 

 

У 2020.-тој години: 

укупно прегледа 70005 

лаб. анализа 92097 

укупно ртг. и уз 26435 

спирометријских тестирања 19877 

терапијских услуга 7078 

услуга рехабилитације 5864 

здравствено васпитни рад 3751 

 

 

у 2021.-ој период  01.јануар-30.јун 

укупно прегледа 33887 

лабор. анализа 27716 

ртг, уз и цт 12376 

спирометријских тестирања 0 

терапијских услуга 327 

услуга рехабилитације 40 

здравствено-васпитни рад 18 
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8.3. Образовни систем 

   8.3.1 Образовни статус становништва       

Мрежу  образовно-васпитних установа у општини Звездара чине: 

Предшколска установа Звездара са 26 објеката (вртића) и три издвојена простора за 

рад, 14 основних школа, укључујући и основну школу за васпитање и образовање 

деце са сметњама у развоју и школу за основно музичко образовање, и 9 средњих 

школа (2 гимназије и 7 средњих стручних школа).  

 

Образовни статус становништва дат је у следећем приказу, заснованом на 

подацима са последњег пописа становништва 2011. године: 
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Број установа 22   (2019) 

Број објеката 63   (2019) 

Деца узраста 0─3 године у предшколском васпитању и 

образовању 
2447   (2019) 

Обухват деце узраста 0─3 године предшколским васпитањем и 

образовањем (%) 
43.8   (2019) 

Деца узраста од 3 године до поласка у ППП
*
 у предшколском 

васпитању и образовању 
4060   (2019) 

Обухват деце узраста од 3 године до поласка у ППП
*
 

предшколским васпитањем и образовањем (%) 
89.3   (2019) 

Деца која похађају припремни предшколски програм 1629   (2019) 
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   8.4. Социјална заштита на локалном нивоу  

Најчешћи проблеми са којима се током године грађани обраћају Општини 

су током последњих година идентични –  психо-социјални и економски проблеми. 

 

1. Сиромаштво  

Поред суграђана који се налазе на активној евиденцији Градског центра за 

социјални рад у Београду-Одељење Звездара, Општини се чешће обраћа за помоћ 

категорија суграђана која има редовна примања (плате или пензије) али им новчана 

социјална права нису доступна због прописаних цензуса (просека примања по  

члану породице) и као таква немају статус социјално угрожених лица и породица. 

У складу са својим надлежностима и њиховим потребама, Општина води 

евиденцију грађана који се обраћају за помоћ и обезбеђује им помоћ у натури, 

психосоцијалну подршку и правну помоћ. 

 

2. Болест 

Општина овим суграђанима обезбеђује информације о постојећим правима у 

области социјалне и здравствене заштите (право на туђу негу и помоћ, услуге 

геронтодомаћица и геронтосестара, помоћ у натури, право на основну здравствену 

заштиту-здравствене књижице). 

 

3. Немогућност  самосталног функционисања на дневном нивоу, одсуство 

породичног старања и чекање „на ред“ за остварење права на помоћ у кући 

За ове појединце и породице, које живе без породичносг старања, Општина 

обезбеђује волонтерску подршку у кућним условима, бесплатан превоз на лекарске 

прегледе. 

 

4. Усамљеност, депресија, социјална искљученост 

Психосоцијална подршка путем телефона и у просторијама Волонтерског сервиса 

Звездаре и Канцеларије за помоћ особама са инвалидитетом. 

 

5. Поремећени брачни/партнерски односи, проблеми са децом са 

инвалидитетом и развојем, друштвеним понашањем и ауторитетима у породици и у 

школи 

Психосоцијална подршка путем телефона и у просторијама Волонтерског сервиса 

Звездаре. 

 

6. Информисање о социјалним, здравственим и др. правима 

Реализује се путем инфо материјала (флајера, плаката), сајта Општине, 

електронским и путем телефона или одговара/дописа путем поште- зависно од 

начина обраћања грађана.  

 

7. Решавање стамбених питања - лоши стамбени услови или лица без 

стана,породице које су у процесу реституције остала без стана 

Градске општине немају надлежност у решавању стамбених проблема суграђана. 

За неуке странке обезбеђујемо информације о активностима Градске управе о 

расписаним конкурсима за доделу на коришћење социјалних станова, обезбеђујемо 

подршку правника у подношењу пријава и неопходних доказа.  
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8. Насиље 

Општини се најчешће јављају са проблемима породичног насиља жене и остареле 

особе. Пружамо им психо-социјалну подршку, саветовање са правницима 

волонтерима, правну  помоћ Општине и упућујемо у надлежне институције. 

 

Општини се за помоћ најчешће обраћају старији суграђани, особе са 

инвалидитетом и развојоним проблемима као и појединци и породице слабијег 

социо-економског статуса. Поред ниске информисаности, проблем ових људи је и 

потреба да  им се помогне у остваривању предвиђених права јер су: полупокретни 

или непокретни, неукост као и неповерење у систем да им може помоћи у 

решавању њихових проблема. Дакле, свакако пакет подршке је важан као сервис 

подршке у решавању проблема грађања који чине својеврстан „пакет проблема”.  

Поред поступања у складу са надлежнностима и могућностима (информисање, 

помоћ у натури, психо-социјална подршка, саветовање, едукација) прослеђујемо их 

или упућујемо на инситуције- социјалне партнере као што су Дом здравља, Градски 

центар за социјални рад у Београду- Одељење Звездара, Полицију, педагошко-

психолошке службе у основним и средњим школама, Националној служби за 

запошљавање- Филијала Звездара и др. 

                                                        

8.4.1. Установе социјалне заштите   

На територији Општине функционишу следеће установе социјалне 

заштите: Градски центар за социјални рад у Београду- Одељење Звездара (оснивач 

Република Србија са двоструком надлежношћу- Републике и Града Београда,  

Прихватилиште за децу Београда (оснивач Град Београд), Центар за смештај и 

дневни боравак деце и младих са сметњама у развоју- Дневни боравак у  

Петраркиној који је организациони део ДБ у Диљској (оснивач Град Београд). У 

оквиру Геронтолошког цебтра Београд, ПЈ Дневни центри и клубови, 

функционишу два клуба за старија лица у Булевару краља Александра 265 и 

Мирјеву, ул. 16.октобра бр. 15. У оквиру Геронтолошког центра Београд, 

функционише ПЈ „Служба помоћи у кући”. Оснивач ових пословних јединица је 

Град Београд. Општина Звездара нема никакву надлежност над наведеним 

социјалним установама али постоји добра сарадња Општине са њима и повремене 

заједничке активности.       

У току ванредног стања Општина је сарађивала са приватним домовима за 

старија лица која су надлежности Министарства рада, запошљавања, борачких и 

социјалних питања. На Звездари има 19 регистрованих и  лиценцираних приватних 

домова.  

 

У области социјане заштите цивилни сектор на Звездари организује:  

-Удружење родитеља МНРО Звездара – дневну бригу о деци и младима са развојним 

проблемима у Мариборској улици; 

-Друштво за спорт и рекреацију инвалида Београда- дневну бригу и активности са 

особама са инвалидитетом у просторијама у СЦ Олимп; 

- ХХУ Хлеб живота у ул. Брсјачкој бр. 28 организује дневну бригу и активности 

усмерене на старију популацију као и Саветовалиште за породице које дугорочно брину 

о члановима оболелих од неког облика деменције. 
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8.4.2. Услуге социјалне заштите на локалном нивоу 

Услуге у области социјалне заштите су у надлежности Министарства рада, 

запошљавања, борачке и социјалне заштите (домски смештај) и Града Београда 

(услуге геронтодомаћице, геронтосестре, дневни боравци за децу и младе ометене у 

развоју и клубови за старија лица).                                     

 

8.4.3. Корисници социјалне заштите  

 
У следећој табели приказан је преглед корисника и пружене подршке у 

2020.години у области социјалне заштите*: 

 

р.б Категорија корисника Облик помоћи и подршке Обухва

т 

корисн

ика 

Број услуга/ 

активности 

1. Старија лица, особе са 

инвалидитетом 

Волонтерска подршка у 

кућним условима-редовна 

645 1477 

2. Старија лица, особе са 

инвалидитетом 

Волонтерска подршка у 

кућним условима-у 

ванредном стању 

2000 3270 

тел.позива 

2308 

испорука 

3. Старија лица, особе са 

инвалидитетом, 

једнородитељске 

породице са децом са 

развојним проблемима 

Саветовалиште за 

појединце и породице 

1728 1 161 

4. Старија лица Програми социјализације 

(едукације, радионице) 

2158 236 

5. Особе са инвалидитетом Превоз комби возилом 

 

12 

лица/ 

8 жена 

205 

6. Особе са инвалидитетом Гестовни тумач 

 

360 560 

7. Особе са инвалидитетом Додела на коришћење 

помагала/гусеничара/мобил

не рампе путем јавног 

конкурса 

11 лица 11 (помагала) 

Уговор о 

коришћењу 

8. Особе са инвалидитетом Информисање и помоћ у 

остваривању социјалних, 

здравствених и права у 

свету рада, активним 

програмима и др. - 

Канцеларија за ОСИ 

112 160 

9. Теже запошљива 

незапослена лица 

(дугорочно незапослени, 

ромска популација, 

Запошљавање/јавни радови 

 

Едукације/пројектне 

активности 

20/10 

жене 

502 

лица 

Програми 2 

јавна рада 

5 
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млади, жене) 

 

10. Породице слабијег 

имовинског статуса  

Помоћ у натури - пакети 

хране и хигијене (донације 

Градске управе, Црвеног 

крста Звездаре, Мреже 

ХуманаС 

1200 

лица 

Подела 

једнократна 

(донације)  

11. Породице слабијег 

имовинског статуса 

Помоћ у натури- подела 

половне одеће, обуће, 

школског прибора, 

играчака 

120 

лица 

Подела 

(хуманит.акц

ије) 

12. Интерно расељена лица и 

избеглице 

Једнократна финансијска 

помоћ- Комесаријат 

34 

породи

ца 

Подела- 

укупно 

579.910,00 

динара  

13. Интерно расељена лица и 

избеглице 

Помоћ у натури - пакети 

хране (20кг)- Комесаријат 

100 

породи

ца 

Подела 

једнократна   

14. Интерно расељена лица и 

избеглице 

Помоћ у натури - 

грађевински материјал- 

Комесаријат 90%, Општина 

10% 

70  

породи

ца 

Подела –

укупно 

8.250.000,00 

динара са 

ПДВ 

15. Интерно расељена лица и 

повратници 

Помоћ у алату 10 лица Подела 

једнократна 

16. Деца и млади без 

родитељског старања 

Једнократна новчана помоћ 

Задужбине „Шеговић“ 

17 Подела 

(Фонд 

задужбине) 

 Укупно:  8.597 7094 
*извори верификације: програмске и пројектне активности  

 

Напомињемо да је укупан број директних корисника и већи од наведеног 

броја будући да се у области бриге за интерно-расељена и избегла лица, као и 

помоћ социјално угроженим породицама у натури, додељује породицама које у 

просеку броје 3 до 4 члана породице.  

 

9. Деца и млади 

9.1   Деца: рани развој као императив 

 Развој деце у најранијем детињству подразумева њихов раст и развој од 

мајчине трудноће до поласка у предшколски припремни програм. Доказано је да се 

у овом периоду постављају темељи за све животне успехе, а пропусти у бризи и 

стимулацији развоја детета остављају дугорочне последице, које се касније тешко 

могу надокнадити. Рано препознавање развојних ризика и одступања и ране 

интервенције могу у великој мери да надокнаде кашњења у развоју деце. Иако 

смањена, смртност одојчади и деце млађе од пет година која живе у ромским 

насељима два пута је виша од националног просека. Слично је и са ухрањеношћу.  
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    Градска општина Звездара посебну пажњу поклања раду ромских 

педагошких асистената (један је ангажован за мотиовисање Рома да дају децу у 

припремни предшколски програм) и раду ромске здраствене медијаторке. Циљ је 

имати што више едукативних радионица на тему подршке развоју деце у ромским 

насељима, упису у вртиће (уз подршку ромског координатора) да би се за сву децу 

обезбедила адекватна подршка у раном развоју. 

 

9.2 Млади као рањива група 

Када је у питању циљ који се односи на здравље и благостање младих, 

најчешћи проблеми који су препознати јесу болести зависности (дуван, алкохол, 

наркоманија, клађење, коцка, зависност од интернета). За циљне групе у ризику су 

проблем ХИВ/АИДС; Хепатит Ц.  Млади у Србији у прве сексуалне односе ступају 

рано и неспремни, због чега предњаче међу вршњацима из Европе по броју 

оболелих од полно преносивих болести и намерних прекида трудноће.  

Као путоказ како Градска општина Звездара може да помогне у 

унапређењу здравља младих може се користити анкета спроведена на Звездари, 

која је обухватила 1.126 младих који похађају образовне институције на Звездари, 

старости углавном од 15-19 година (уз неке изузетке старости до 30 година). 

Анкета је спроведена кроз гугл-упитник постављен на сајту општине Звездара 

2021. године. Оно што се посебно односи на питање здравља младих јесу питања 

исхране, физичке активности и питања превентивних контрола здравља. 
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Исхрана младих 

Највећи број младих (688) сматра да начин исхране утиче на 

функционисање појединца, 336 сматра да је то делимично тачно, а 56 да није тачно.  

 

 
 

Нешто мање од половине испитаника се труди да се здраво храни (505), а 

453 делимично. 141 испитаник се не труди да се здраво храни. 

499 испитаника је одговорило да није тачна изјава да „не размишља пуно о 

здравој исхрани“,  а 393 да је делимично тачна, 201 да је тачна.  

Већина младих (441) води рачуна о оброцима и њиховом квалитету, 383 

повремено једе шта стигне и кад стигне, а релативно велики број младих (259) није 

изградило здраве навике у овом смислу. 

Не једе често у пекарама или брзу храну 429 испитаника, док се са овом 

тврдњом делимично слаже 401 анкетирани, а 240 младих често једе пекарске 

производе и брзу храну. 

Велика већина младих, њих 849, воли да једе воће и поврће, 159 воли неко 

поврће и воће, а 61 испитаник не воли да једе воће и поврће. 

Више од пола младих не држи дијете (55,9%), изградили су позитивне 

ставове да се дијете држе само по савету и уз подршку нутриционисте (29,1%), 

одричу се слаткиша и тестенине у одређеном периоду (27,3%), редовно пости 8,4% 

испитаника, а дијету о којој је прочитао на интернету или је чуо од пријатеља 

примењује 9,5% младих. 

 

Лекарске контроле 

На редовне контроле код лекара и стоматолога одлази 44,4% младих, а 

више од половине испитаника (53,7) само када имају неки проблем и када је 

неопходно. 
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Физичка активност младих 

Забрињава податак да једна трећина младих (33,3%) нема изграђене навике 

да упражњава физичку активност ван редовне школске активности. 26,5% 

испитаника се рекреира самостално, а 15% организовано вежба у теретани, 

практикује аеробне вежбе, фитнес и сл. Једна четвртина (25,3%) тренира у клубу. 

 
На питање коју спортску активност упражњавају одговорило је 655 

испитаника. 

 

Млади испитаници сматрају да има довољно простора на Звездари за 

бављење спортом, њих 48,4%,  да их има у недовољном броју сматра 34,9% 

испитаника, а 10,3% да их нема. Око 16% младих не може да да одговор на ово 

питање уз образложење да не живе на Звездари. 

 
Више од половине младих није довољно информисано о спортским 

програмима који се реализују на Звездари да би имали свој став о томе (59%). 

26,4% сматра да има довољно спортских програма, а 14,5% да нема. 
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На питање које спортске програме за младе треба организовати, а да би их 

они упражњавали, одговор је дало 443 испитаника. Млади су заинтересовани и за 

колективне (кошарка, фудбал, одбојка, рукомет, хокеј...) и за појединачне спортове 

(бициклизам, пливање, атлетика, бокс, борилачки спортови, тенис, клизање, 

стрељаштво, стони-тенис...). Такође, учествовали би у плесним камповима и 

курсевима самоодбране. Већина жели да им се пружи могућност да тренирају 

бесплатно, уз стручно вођење, и да се организују турнири и спортска дружења.  

Брига о здрављу 

Три четвртине испитаника није сексуално активно, 73,6%, а 15,2% младих 

користи заштиту током сексуалног односа. 5,7 % младих користити заштиту 

понекад, а 5,4% не користи. 

 

 

Контрацептивна средства или неку другу заштиту од нежељене трудноће 

користи 17,3% младих од 734 колико их је одговорило на ово питање. На ово 

питање су одговарали и млади који нису сексуално активни, тако да је већина 

младих одговорила да не користи контрацептивна средства и другу заштиту 

(70,2%). 
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На питање да ли конзумирају дуван, одговорило је 1095 младих 

испитаника. 82,8% младих је одговорило да не пуши, 11,9% да пуши редовно, а 

5,3% повремено. У Србији, на основу истраживања Републичког здравља за 

статистику
10

, 14,4% младих узраста 15-19 година пуши (женски пол – 12,9 и мушки 

пол – 16,1%). 

 
Највећи број испитаника је између 15 и 19 година, зато забрињава податак 

да само 40% младих никада не пије алкохолна пића. 25,8% пије врло ретко, једном 

до два пута годишње, 22,1% једном месечно, 9,1% пије једном недељно, а 2,9% 

свакодневно. На основу истраживања Републичког завода за статистику, у 

популацији узраста од 15 до 24 године 40,3% младих никада није конзумирало 

алкохол.  

 
Половина испитаника не конзумира енергетска пића, 18,8% врло ретко, 

14,6% једном месечно, 8,5% (93) једном недељно, а 7,3% (80) свакодневно.  

                                                 
10

 „Истраживање здравља стеновништва Србије 2019“, Републички завод за статистику, 

https://www.batut.org.rs/download/publikacije/ZdravljeStanovnistva2019.pdf 
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86 испитаника (7,9%) је одговорило да је конзумирало марихуану, а 1006 

(92,1%) да нису. То је значајно виши проценат у односу на истраживања у Србији. 

Према истраживању Републичког завода за статистику, најчешће коришћена 

илегална дрога је канабис коју је користило 1,2% становника у претходних годину 

дана. Употреба осталих илегалних дрога у претходних годину дана је од 0,1% до 

0,2% .  

 
 

39 испитаника, или 3,6% је одговорило да је пробало и неку другу 

психоактивну супстанцу, а 1051 да нису. 

 
 

9.3 Старији као рањива група  

Старија популација свакако припада посебно осетљивом делу популације 

из више разлога: типичне социјалне искључености, присутности доминанстних 
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пасивних образаца  понашања и нсиких очекивања од пензионерског доба, све 

присутније одсуство породичног старања. 

Проблеми у свакодневном функционисању – одлазак код лекара и на 

терапије, набавка хране, хигијене и лекова, обављање основних кућних послова, 

осујећује сениоре да живе хуману и достојанствене старије дане. Последњих 

деценија наставља се започети тренд пораста старијих људи који немају редовно 

породично старање из раличитих разлога- немају децу или су у иностранству/живе 

ван Београда. 

Предрасуде, страхови и неинформисаност када је реч о  смештају у 

установе социјалне заштите- домове за старија лица, потписани уговори о 

доживотном издржавању који сениорима нису обезбедили бригу и негу у старости 

(злоупотреба и пристисци под којима се често ови уговори склапају), немогућност 

социјалног система да благовремено позитивно одговори на све захтеве за 

сервисним и услугама смештаја- доприносе да су сениори у великој мери 

препуштени сами себи. 

Посебан проблем самачка старачка домаћинства у којима су појединци 

социјално искључени, неинформисани, често на терену наилазимо на лица оболела 

од деменције која живе сама. 

Волонтерски сервис Звездаре је препознао проблем старијих и немоћних 

лица у свакодневном функционисању као прелазно решење до доласка 

геронтодомаћице. У партенрству са ХХУ Хлеб живота три године организујемо 

програм подршке лицима која дугорочно брину и негују члана оболелог од неког 

облика деменције. 

 

Могућа оптимална решења 
 

У циљу дефинисања оптималног друштвеног одговора у планирању 

друштвене бриге за старију популацију, ГО Звездара је у оквиру манифестације 9. 

„Дани сениора на Звездари 2019“, 23.септембра организовала Трибина   

„Перспектива трећег доба“ са активном партиципацијом и учешћем сениора и 

професионалаца који се баве њиховим проблемима. 

Најважнији закључци трибине су: 

 

-Перпективе трећег доба постоје, оне су немерљиве и зависе од доступних 

програма активације, професионалаца и-посебно личне одговорности самих 

сениора и решености да воде активан и садржајан живот. 

-Добра перспектива је у највећој мери у корелацији са усвојеном животном 

филозофијом и проактивним животним ставовима а много мање је реч о новцу и 

материјалним издацима. 

-Међугенерацијска солидарност је важна за квалитетнији живот сениора као и 

фокусирање деце и младих на слушају поруке старијих, са више уважавања и 

поштовања. Потребно је током целе године организовати што више заједничких и 

активности и манифестација које промовишу међугенерацијску солидарност. 

-Важна је промена свести и прихватање процеса старења као природног тока 

будући да старије особе и могу и треба да живе квалитетно и без дискриминације 

на основу година. Достојанство је основно људско право. 
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-Технолошки напредак треба да буде у функцији цивилизацијских достигнућа, 

посебно унапређења квалитета свакодневног живота сениора, а никако баријера да 

се они укључе у свакодневне токове. 

-Перспектива у трећем добу треба пре свега да буде одлука и потреба самих 

сениора. Они којима је то проблем, потребна је у континуитету помоћ и подршка. 

-Потребно је развијати вештину и мудрост прилагођавања у трећем добу као и 

направити оптимална баланс између прошлости, садашљости и будућности. 

-Лењост, пасивност, зависност од тв програма и досада- највећи су непријатељи 

перспективе у трећем добу. 

-Потребно је развијати сервисне социјалне услуге будући да се свакодневно 

повећава број сениора који живе без породичног старања, како би они што дуже, 

хумано и достојанствено, живели у свом природном окружењу.  

-Свеживотно учење, формално и неформално, оснажује сениоре и значајно утиче 

на квалитет живота. Они сеиори који једном уђу у процес учења, без обзира на 

садржај и област, никада више из њега не излазе јер осете значај нових знања и 

искуства. Образовање и дружење треба да буду стил живота свих сениора. 

-Волонтирање даје добар основ за дугорочно активирање и лични развој сениора. 

Потребно је развијати волонтерске програме у којима ће учествовати сениори. 

Важно је опптимално померање граница у активностима, то доноси бољитак. 

-Потребно је развијати и промовисати групе помоћи и самопомоћи сениорима. 

-Друштво, институције, локалне самоуправе као епицентар нових партнерстава и 

сви сектори треба да развијају програме намењене сениорима, њиховим потребама 

и могућностима као и међугенерацијској размени. 

 

Будући да сениорска популација припрада категорији посебно рањивих и 

осетљивих категорија суграђана, у решавању проблема које они пријављују као 

приоритетне често су удружени социјални и здравствени проблеми, немогућност да 

сами остваре права из области социјалне и здравствене заштите. Због тога је 

холистички, међусекторски и међуинституционални приступ нужни као оптимални 

приступ и начин решавања егзистенцијалних потреба сениора. 

 У оквиру процене да најмање свако 4.старачко домаћинство без редовне 

породичне бриге, онда је притисак на систем неизбежан. Модел волонтирања на 

Звездари који део програма реализује у оквиру подршке у кућни условима 

представља добро искуство применљиво, доступно и одрживо и у другим локалним 

заједницама. Будући да се на 1 динар који локална заједница уложи у волонтирање, 

скоро 3 динара врате кроз вредност реализованих волонтерских сати и услуга 

обрачунатих кроз просечну цену на тржишту социјалних услуга- ради се увек о 

инвестицији у квалитет живота најугроженијих грађана а никако трошку. Ту се 

ради само о директним корисницима а број индиректних је практично немерљив 

јер су волонтерским програмом обухваћени превентивно грађани свих групација. 
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Упутно је, најјефтиније и најхуманије развијати сервисне услуге које 

подржавају живот у природном окружењу докле год је оно одрживо и подржано од 

стране капацитета појединца.  

Отворени модели бриге за старије, пре свега становање у заштићеним 

условима комуна и заједница као и хранитељство за старије, свуда у свету су дали 

добре резултате јер су инклузивни и одражавају услове хуманог становања и 

подржавају активацију корисника као пожељан ресторативан приступ који помаже 

кориснику да буде самосталан у оптималној мери.  

 

                                  10. Рекреација и спорт             

              10.1. Спортски клубови , удружења и објекти            

Према подацима којима располаже Агенција за привредне регистре из 

2020. године, на територији Звездаре регистровано је 315 организација које имају 

за делатност спортске активности и активан статус. Територијални спортски савези 

су организације у области спорта са одређене територије, које се оснивају ради 

уређивања и остваривања спортских питања од заједничког интереса, који 

директно сарађују са јединицама локалних самоуправа и координирају активности 

између локалних власти и спортских клубова.  

На територији Градске општине Звездара функционише Спортски савез 

Звездара који је члан Спортског савеза Београд и Спортског савеза Србије. На 

основу списка који је достављен служби у октобру 2020. године, 40 спортских 

организација је удружено у Спортски савез Звездара. У Савезу су спортске 

организације које, у складу са Законом о спорту, могу да одговоре на повећане 

административне обавезе, обавезе у вези са реализацијом спортске делатности и 

имају финансијски одрживе планове  

Уз Спортски савез Звездаре, на територији општине истакнуту улогу у 

спорту има Спортско друштво „Раднички“, спортско друштво са стогодишњом 

традицијом. Ово друштво броји 13 клубова. 

 

                         10.2. Школски и рекреативни спорт 

Значајан општински ресурс по питању школског и рекреативног спорта 

јесте Јавно предузеће „Спортски центар Олимп - Звездара“ са програмима 

финансираним од стране ГО Звездара и Секретаријата за спорт Града Београда. 

Цео комплекс спортског центра обухвата површину од 48.477 м2, од чега је 

једна трећина зелена површина. Спортски центар садржи затворене и отворене 

спортске објекте, као и отворене базене. У згради се налази сала за балет, теретана, 

фискултурна сала, трим кабинет, сала за борилачке спортове и друге помоћне 

просторије, као и канцеларијски простор. У изградњи је фитнес сала са теретаном и 

пратећим просторијама. Отворени терени су: рукометни терен, 20х40 м, на коме је 

постављена балон хала закупца; кошаркашки терен - 26х14 м, на коме је у току 

зиме постављено клизалиште; терен за одбојку, 19х9 м; атлетска стаза – 250 м и 9 

терена за тенис. 
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Отворени базени су пливачки – 21х33х2 м, непливачки – 15х28х1,2 м, 

рекреативни – 14х18х1,2 м и базен за децу – 15х7,5х0,6. 

Спортски терени ЈП СЦ „Олимп – Звездара“ су посећени током целе 

године и на њима се реализују различити спортски програми за све узрасне 

категорије грађана.  

Почетком 2020. године је почео са радом фитнес центар „Олимп“, који је 

опремљен са најновијим справама и опремом за фитнес. Планирано је и да се уз 

фитнес центар изгради затворени базен и тиме велики комплекс Спортског центра 

обогати још једним квалитетним садржајем за грађанство. 

 

Програми који се реализују на Олимпу се промовишу путем 

модернизованог сајта и фејсбук профила, а у плану је комуникација са 

корисницима путем друштвених мрежа, као што су Фацебоок, Инстаграм, Yоутубе 

и сви други видови и начини популаризације садржаја Центра. 

 

Остварени план спортско-рекреативних и културно-забавних активности у 

2020. години  

Полазећи од чињенице да је рекреативни спорт најздравији вид бављења 

спортом, служба спортског менаџмента Јавног предузећа Спортски центар  

,,Олимп-Звездара"  у сарадњи са ГО Звездара и Градским секретаријатом за спорт и 

омладину велики значај придаје промоцији рекреативног спорта и здравих стилова 

живљења. У том смислу креирани су разноврсни програми рекреације са тежњом 

да се покрије  широк спектар потреба корисника различитих категорија: деца и 

млади, одрасли, старији, мушкарци и жене. Осим спортско-рекреативних програма 

и манифестација током године се одржава и велики број промотивних, забавних и 

културних манифестација. Спортски центар „Олимп“ је наставио са организовањем 

спортских и културних манифестација које су се одржавале и у ранијим годинама, 

али је своју понуду допунио и новим активностима:  

 

- Зимска рекреација ученика основних и средњих школа „Олимп 2020“ – 

организована је у сарадњи са Градским секретаријатом за спорт и омладину и ГО 

Звездара,  обухватала је школу клизања, зимски камп у фискултурној сали и 

обилазак Астрономске опсерваторије, зимски камп у трим сали са борилачким 

спортовима и на клизалишту, зимски камп у трим сали са плесом, зумбом, 

аеробиком и на клизалишту, рекреативно клизање за школску децу у периоду од 

01.02. до 28.02.2020. године. Укупан број корисника програма зимског кампа је 

1500 основаца и средњошколаца. 

 

- Осмомартовско такмичење особа са инвалидитетом – Међународни дан жена – 

организован је у сарадњи са Удружењем за спорт и рекреацију особа са 

инвалидитетом Звездаре, Савезом за спорт и рекреацију ОСИ Београда и Градском 

општином Звездара. Програм је обухватао такмичење ОСИ  у боћању, стоном 



 78 

тенису, бацању плочица, обарању кугли везаном лоптом. Такмичење је одржано 8. 

марта 2020. године у спортској сали СЦ „Олимп – Звездара“. Укупан број учесника 

- 200 ОСИ као и присутних који су се прикључили такмичењу. 

 

- Отварање купалишне сезоне 27. јуна на базенима СЦ „Олимп – Звездара“ 2020. - 

Укупан број посетилаца био је преко 500. 

 

-Летња рекреација ученика основних и средњих школа ,,Олимп 2020“ – 

организована је у сарадњи са Градским секретаријатом  за спорт и омладину и 

Градском општином Звездара. Програм је обухватио:   

 Рекреативно пливање 

 Бесплатна среда  

Трајање програма летње рекреације је било од 01. јула до 31. августа 2020.године. 

Број учесника – преко 1000 ученика основних и средњих школа са Звездаре и 

других градских општина.  

 

-Игре без граница за особе са инвалидитетом –  организоване су у сарадњи са 

Удружењем за спорт и рекреацију особа са инвалидитетом Звездаре, Савезом за 

спорт и рекреацију ОСИ Београда и Градском општином Звездара. Програм је 

обухватио такмичење особа са инвалидитетом  у обарању кугли везаном лоптом и 

такмичење у пливању. Укупан број учесника је био 350 особа са инвалидитетом. 

 

-У амфитеатру је одржано више позоришних представа за најмлађе у организацији 

удружења „Хајде, обрадуј дан“. Представе су биле едукативног карактера на тему 

екологије и рециклаже. 

 

-Добровољно давање крви - организовано је више пута током године у сарадњи са 

Институтом за трансфузију крви Србије и Црвеним крстом Звездаре. 

Првенство града Београда у боћању за ОСИ –одржано је 30. октобра 2020. године у 

организацији Спортског савеза особа са инвалидитетом града Београда, Друштва за 

спорт особа са инвалидитетом Звездаре и Спортског центра „Олимп-Звездара“ у 

великој сали ЈПСЦ ,,Олимп-Звездара“. Манифестацији су присуствовали 

званичници из ГО Зведара, Секретаријата за спорт и из Канцеларије за младе града 

Београда. 

 

Током године одржавана су и такмичења у кошарци и малом фудбалу за 

основне и средње школе са територије општине Звездара. 

 

Спортско-рекреативни програми за све узрасне категорије који су се 

спроводили  у организацији Спортског центра током 2020. године су: 
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- Јога -  Јога тренинг је била намењена свим узрастима и обухватала је  вежбе које 

побољшавају опште стање организма. Тренинзи су се одржавали два пута недељно.  

- Таи чи – тренинзи су били намењени првенствено пензионерима и одржавајли су 

се два пута недељно. 

- Школа кошарке зе дечаке и девојчице - Намењена је била деци узраста од првог 

до осмог разреда основне школе и обухватала је учење основних кошаркашких 

елемената. Тренинзи су се одржавали четри пута недељно.  

- Школа рукомета за девојчице - У школи рукомета деца су учила основне техничке 

елементе, а тренинзи су се одржавали четри пута недељно. 

- Школа фудбала - У школи фудбала учили смо основне техничке елементе, а 

тренинзи су се одржавали три пута недељно. 

- Школица спорта за децу – У оквиру школице спорта радили смо на интегралном 

развоју деце кроз игру, забаву и музику у циљу правилног одрастања. Заступљена 

су била деца узраста од 3 до 7 година. 

- Школа атлетике – Намењена је била деци узраста од првог до осмог разреда 

основне школе, обухватала је учење  основних елемената атлетике и спортске 

гимнастике. Тренинзи су се одржавали два пута недељно. 

- Школа кик бокса - Програм рада је био заснован на обучавању технике бокса и 

кик-бокса. Тренинзи су се одржавали три пута недељно. 

- Спортска рекреација и фитнес за жене - Спортска рекреација за жене је произашла 

из аеробика средњег интензитета. Примењене вежбе су искључиво у функцији 

здравља целокупног организма. Тренинзи су се одржавали три пута недељно. 

- Рекреација за жене (вежбе прилагођене старијој узрасној доби) - Програм је био 

намењен средњој и старијој генерацији и обухватао је терапеутске вежбе лаганог 

интензитета. Тренинзи су се одржавали  два пута недељно. 

- Ритмичка гимнастика – Ритмичка гимнастика је била намењена девојчицама од 6 

до 12 година старости. Термини су се одржавали два пута недељно у трим сали 

ЈПСЦ „Олимп-Звездара“. 

- Наведени програми се нису одржавали у периоду од 15. марта до 10. маја, када је 

Центар био затворен за кориснике. 

 

Реализација Годишњих програма којима се задовољавају потребе и 

интереси грађана на територији Градске општине Звездара. 

Да би спортска организација (спортско удружење и спортско привредно 

друштво) која је носилац годишњег програма остварила право на суфинансирање 

или финансирање програма из буџета градске општине, она мора бити члан 

одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза преко кога се 

остварује општи интерес у области спорта (члан 137. Закона о спорту, став 4). 

Правилник о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и 

области спорта у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 95/2016, 45/2018 

и 17/2021) утврђује надлежне националне спортске савезе за спортске гране и 

области спорта у Републици Србији. 
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У финансирању програма и пројеката на годишњем нивоу (Годишњи 

програм), могу да учествују следеће спортске организације: 

- Спортски савез Звездара као територијални спортски савез 

- Спортски клубови и удружења (искључиво чланови надлежног гранског савеза 

преко којег се остварује општи интерес у области спорта);  

- Предшколске установе, школе и високошколске установе 

 

У складу са Законом, организације у области спорта су у обавези да своје 

предлоге годишњих програма достављају преко Спортског савеза Звездара. 
 

Школски спорт 

На основу анализе података које су доставили спортски педагози школа, у 

школама се организују различити облици наставних и ваннаставних спортских 

активности. У табели у наставку су приказане спортске скеције и друге ваннаставне 

активности које се реализују у основним и средњим школама и број укључених 

ученика, разврстаних по полу. Основне и средње школе, као и ПУ «Звездара» које 

су доставиле своје предлоге годишњих програма, одобрена су средства, 

једнобразно, у висини од 90.000,00 динара.  

 

СПОРТ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА 

Секције 

Назив школе 

1 до 4. разред 

БРОЈ 

5 до 8. разреда 

БРОЈ 

Секција 

М 

Учесника 

М 

Секција 

Ж 

Учесница 

Ж 

Секција 

М 

Учесника 

М 

Секција 

Ж 

Учесница 

Ж 

ОШ „Марија Бурсаћ“ 1 30 1 30 
2 60 2 60 

ОШ „Вељко Дугошевић“ 
3 30 3 20 4 100 4 100 

ОШ „Иван Горан 

Ковачић“ 
4 85 4 66 4 35 4 37 

ОШ „1300 каплара“ 1 

 

1 

 

2 20 2 20 

ОШ „Деспот Стефан 

Лазаревић“ 

    

3 44 1 30 

ОШ „Павле Савић“ 

  

1 6 1 2 1 12 

ОШ „Владислав 

Петковић Дис“ 3 25 3 30 6 40 6 30 

ОШ „Десанка 

Максимовић“ 1 15 1 14 2 45 2 20 

ОШ „Стеван Синђелић“ 1 20 1 20 3 50 2 20 

ОШ „Ћирило и 

Методије“ 3 30 3 45 4 64 4 35 

ОШ „Јелена Ћетковић“ 0 0 0 0 4 35 4 37 

Укупно: 17 236 18 231 35 495 32 401 
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Анализом података уочава се да је за ученике од првог до четвртог разреда 

било организовано 17 секција у којима је вежбало 236 дечака и 18 секција за 

девојчице које је похађало 231  ученица. Највише ученика у млађим разредима 

похађало је секције у ОШ „Иван Горан Ковачић“.  

За ученике од петог до осмог разреда било је организовано 35 секција за 

дечаке, а похађало их је 495 ученика и 32 секције за девојчице које су имале 401 

учесницу.  

 

                                  11. Култура 

Културни садржаји који се наслањају на јавно здравље на Звездари су: 

-Дани сениора на Звездари- промоција активног и здравосг старења, културе 

старења и међугенерацијске солидарности- реализује се пуних 11 година 

-Избор најволонтерских акција ученика основних и средњих школа- у области 

екологије, међугенерацијске и генерацијске солидарности, волонтирања као 

социјалне и културне вредности... 

 

                                  12. Медији 

Градска општина Звездара има континуитет у доброј сарадњи са медијима. 

Видљивост свих активности које се током године у континуитету објављују на 

званичном сајту Општине и фејбук страници добар су канал комуникације будући 

да на основу тих информација добијамо позиве за снимање прилога, укључења са 

самих активности и гостовање представника Општине у различитим ТВ емисијама. 

На тај начин су грађанима свих генерација на Звездари али и другим 

општинама доступне информације које се тичу унапређења квалитета њиховог 

свакодневног живота.  

Информисање грађана  је посебно важно у остваривању благовремених, 

доступних, јасних и недвосмислених информација о реализовању активности, 

промовисању и слања порука које афирмишу здраве стилове живота, активацију, 

социјализацију и хуманизацију свакодневног живота (посебно рањивих и 

осетљивих категорија становништва)- путем плаката, флајера и летака. Ово је 

посебно важно када је реч о појединцима којима дигитализација није блиска. 

У реализацији Плана јавног здравља на медије треба рачунати као важне 

социјалне партнере у свим фазама активности. Поред тога што су медији канал 

информисања грађана они су и формат доступан за едукације и промовисање 

здравих стилова живота, кампања и сл. Благовремено информисање грађана о свим 

активностима које у напређују јавно здравље је потребно и због упућивања поруке 

грађанима да могу и треба да утичу на своје и здравље чланова своје породице. 

            

                                  13. Удружења грађана 

Цивилни сектор је у претходном периоду био значајан партнер Општине у 

области унапређења  квалитета живота социјално угрожених грађана. У 



 82 

претходном периоду (од 2011.године) Општина је потписала споразуме о сарадњи 

са ХХУ „Хлеб живота” са којим три године Волонтерски сервис Звездаре реализује 

Програм унапређења квалитета живота породица које брину о члану оболелом од 

неког облика деменције. Са Удружењем „Простор” (од 2017.године) Општина је 

потписала Споразум о сарадњи у реализацији Програма унапређења менталног 

здравља грађана Звездаре и других општина. Активности удружења грађана 

Општина је дефинисала:  

 Расписивањем јавног конкурса за доделу средстава за реализацију 

програма/пројеката из области јавног здравља за сваку буџетску годину; 

 Потписивањем споразума о сарадњи у за активности које се реализују у оквиру 

редовних активности удружења а Општина без финансијских обавеза уступа у 

складу са могућностима простор у којем се одређене активности спроводе;  

 Партнерским аплицирањем за средства домаћих и ино фондова.         

  

                                  14. Финансирање здравља на локалном нивоу   

 

 На основу члана 38. став 3. Закона о удружењима ("Службени 

гласник РС", број 51/09, 99/2011 – др. Закони и 44/2018 – др. закони), Уредбе о 

средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која 

реализују удружења („Службени гласник РС", бр. 16/2018), члана 14. став 1. тачка 

17. Статута Градске општине Звездара – пречишћен текст („Службени лист града 

Београда“ број 124/19), Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава 

за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења ("Службени лист 

града Београда", бр. 80/2019), а у складу са Одлуком о буџету ГО Звездара за 2021. 

годину (“Службени лист града Београда” број 146/20 и 15/21), председник Градске 

општине Звездара расписује јавни конкурс за доделу средстава за реализацију 

програма/пројеката из области јавног здравља за сваку буџетску годину, почев од 

2021.године. 

Циљ конкурса је да, у складу са Уредбом о средствима за подстицање 

програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање 

програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени 

гласник РС“, број 16/2018) Општина унапреди квалитет свакодневног живота 

грађана Звездаре финансирањем програма и пројеката од јавног интереса из 

области јавног здравља којима се: доприноси унапређивању и очувању здравља 

становништва а посебно здравља деце и младих, старијих лица, особа са 

инвалидитетом и других осетљивих група становништва, као и репродуктивног 

здравља; доприноси превенцији хроничних незаразних болести, превенцији 

малигних болести и  превенцији заразних болести; унапређује физичко и ментално 

здравље становништва; доприноси очувању и заштити животне средине у циљу 

унапређења јавног здравља; промовишу и популаришу здрави стилови живота и 
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унапређује квалитет живота становништва и друге активности усмерене на развој 

здравствене заштите и унапређивање здравља.  

 

                                  15. SWОТ анализа   

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Постојећа социјална инфраструктура у 

области социјалне бриге 

 Развијена партнерства са јавним, 

цивилним и приватним сектором, 

поготово са школама и Домом Здравља 

Звездара 

 Добра међусекторска сарадња у управи 

 дугогодишње искуство сарадње са 

цивилним сектором 

 

 Недовољан број ангажованих 

професионалаца у Управи 

 Недовољна финансијска средства за 

финансирање програма подизања 

капацитета 

 недостатак надлежности за конкретну 

материјалну помоћ и конкретне услуге 

за унапређење јавног здравља 

 недостатак свежих истраживања јавног 

мнења и посебних циљних група на 

тему превенције болести и очувања 

здравља 

 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 Нова социјална партнерства 

 Пројектне активности и финансирање 

из других фондова 

 добра сарадња са институцијама на 

градском нивоу, надлежним за јавно 

здравље, примарну, секундарну и 

терцијерну здравствену заштиту 

 Пандемија Ковид 19 и епидемиолошке 

мере 

 Недостатак средстава за медијске 

кампање са већим обухватом 
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ОПШТИ ЦИЉ: Промоција унапређења и очувања здравља у заједници 

Специфични 

циљеви: 
Активности: Одговорне 

институције / 

организације 

Временски оквир Извори 

финансирања 

Индикатори 

Повећање 

информисаности и 

укључивања 

грађана у 

препознавање и 

решавање јавно 

здравствених 

проблема у локалној 

заједници 
 

Програми 

превенције 

наркоманије 

 

ГО Звездара, 

школе, удружења, 

МУП Републике 

Србије 

 

2021-2026. буџет Градске 

општине Звездара 

број одржаних 

предавања/радионица, 

број учесника 

Информисање 

грађана о значакју 

вакцинације против 

КОВИД19 

пандемије и 

смањењу 

последица 

заражавања 

КОВИД19 вирусом 

ГО Звездара 2021-2026. буџет Градске 

општине Звездара 

број одржаних 

предавања/радионица, 

број учесника 

Обележавање 

Светског дана 

здравља 

 

ГО Звездара 2021-2026. буџет Градске 

општине Звездара 

број учесника на 

догађају, број 

трибина 

 

Обележавање 

Светског дана срца 

 

ГО Звездара 2021-2026. буџет Градске 

општине Звездара 

број учесника на 

догађају, број 

трибина 

 

Обележавање 

Светског дана 

борбе против 

алцхајмера 

 

ГО Звездара 2021-2026. буџет Градске 

општине Звездара 

број учесника на 

догађају, број 

трибина 

 

АКЦИОНИ ПЛАН  
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Мапирање потреба 

за заштитом 

животне средине у 

циљу унапређења 

јавног здравља 

становништва 

 

ГО Звездара 2021-2026. буџет Градске 

општине Звездара 

број извештаја о 

мапираним потребама 

Програми 

повећања 

доступности 

здравствених 

услуга у заједници 

припадницима 

маргинализованих 

група (Роми, особе 

са инвалидитетом и 

други) 

ГО Звездара, 

удружења 

2021-2026. буџет Градске 

општине Звездара 

број одржаних 

предавања/радионица, 

број учесника 

2. Праћење и 

унапређење 

здравствено 

васпитног рада са 

становништвом  

 

Програми 

превенције 

хроничних и 

заразних обољења 

(канцери, АИДС, 

дијабетес, плућне и 

остале болести) 

 

ГО Звездара, 

удружења 

2021-2026. буџет Градске 

општине Звездара 

број одржаних 

предавања/радионица, 

број учесника 

Програми 

промоције очувања 

репродуктивног 

здравља 

 

ГО Звездара, Дом 

здравља Звездара 

2021-2026. буџет Градске 

општине Звездара 

број одржаних 

предавања/радионица, 

број учесника 

Програми 

популаризације 

здравих стилова 

живота 

 

ГО Звездара, 

школе, удружења 

2021-2026. буџет Градске 

општине Звездара 

број одржаних 

предавања/радионица, 

број учесника 

Програми 

унапређење 

ГО Звездара, 

школе, удружења 

2021-2026. буџет Градске 

општине Звездара 

број одржаних 

предавања/радионица, 
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физичког и 

менталног здравља 

код деце и младих 

 

број учесника 

Програми 

унапређења 

здравља код 

старијих особа 

ГО Звездара, 

Волонтерски 

сервис, удружења 

2021-2026. буџет Градске 

општине Звездара 

број одржаних 

предавања/радионица, 

број учесника 

Расписивање 

наградних 

конкурса за децу и 

младе на тему 

здравља и 

„здравог“ 

понашања (цртежи, 

фотографије, 

литерарни радови, 

афоризми,плакати) 

ГО Звездара, 

удружења, школе, 

предшколска 

установа Звездара 

2021-2026. буџет Градске 

општине Звездара 

број одржаних 

предавања/радионица, 

број учесника 

Организовање и 

финансирање 

трибина са темама 

промоције здравих 

начина живота 

намењених разним 

популационим 

групама 

ГО Звездара, 

удружења 

2021-2026. буџет Градске 

општине Звездара 

број одржаних 

предавања/радионица, 

број учесника 

3. Унапређење 

сарадње и јачање 

партнерства свих 

актера у локалној 

заједници који 

креирају и спроводе 

акције промоције 

здравља  

 

Расписивање 

конкурса за 

спровођење јавних 

позива јавним 

институцијама и 

организацијама 

цивилног друштва 

ГО Звездара, 

удружења 

2021-2026. буџет Градске 

општине Звездара 

број програма 

подржаних 

средствима са 

конкурса 

Сарадња међу 

институцијама, 

јавних предузећа и 

приватног сектора 

ГО Звездара, 2021-2026. буџет Градске 

општине Звездара 

површина на којој је 

уништена амброзија 
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на сузбијању 

амброзије 

 

 

координатор радне групе 

Златко Петрин 


