
 

1 
 

 

 

 

 

ПРИЛОГ 1:  

СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА 
ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕРИОД 2021-2024. ГОДИНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Садржај 

1. Општи подаци о Градској општини и граду београду ........................................................... 3 

1.1. Географски положај града Београда и ГО Звездара ....................................................... 3 

1.2. Климатске карактеристике града Београда ..................................................................... 4 

1.3. Површина, становништво, густина насељености ............................................................ 7 

1.4. Порекло назива ГО Звездара .......................................................................................... 14 

3. Друштвени развој .................................................................................................................... 19 

3.1. Опис тренутне ситуације ................................................................................................. 19 

3.2. Надлежности .................................................................................................................... 19 

3.3.Образовање и васпитање ................................................................................................. 23 

3.4. Култура .............................................................................................................................. 29 

3.5. Социјална заштита ........................................................................................................... 38 

3.6. Јавно здравље .................................................................................................................. 41 

3.7. Спорт .................................................................................................................................. 42 

3.8. Запошљавање ................................................................................................................... 46 

3.9. ПЕСТЛЕ анализа за мере унапређења друштвеног развоја ......................................... 48 

4. Животна средина ГО Звездара ............................................................................................... 50 

4.1. Опис тренутне ситуације ................................................................................................. 50 

4.2. Управљање отпадом ........................................................................................................ 52 

4.3. Загађење ваздуха ............................................................................................................. 60 

4.4. Зaгађење воде .................................................................................................................. 61 

4.5 Загађење и деградација земљишта и пољопривредног потенцијала ......................... 62 

4.6. Просторно уређење ......................................................................................................... 64 

4.7. Прилагођавање и унапређење инфраструктуре ........................................................... 69 

4.8. SWOT анализа за развој животне средине .................................................................... 73 

 

 

 

 

 

  



 

3 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ И ГРАДУ БЕОГРАДУ 

1.1. Географски положај града Београда и ГО Звездара 

Београд се налази у југоисточној Европи, на Балканском полуострву. Лежи на ушћу Саве у 
Дунав, на коси између алувијалних равни. Воде река га опасују са три стране и зато је, од 
искона, чувар речних пролаза. Због таквог положаја, са правом је називан "капијом" 
Балкана и "вратима" средње Европе. Теменом те косе, од Калемегдана, Кнез Михаиловом 
улицом, преко Теразија до Славије, води главна градска артерија. У Кнез Михаиловој 
улици обележене су координате Београда: 

 44049'14" северне географске ширине 

 20027'44" источне географске дужине 

 надморска висина 116,75 м. 

Београд је раскрсница путева Источне и Западне Европе који моравско-вардарском и 
нишавско-маричком долином воде на обале Егејског мора, у Малу Азију и на Блиски 
исток. Београд лежи на Дунаву, пловном путу, који повезује западноевропске и 
средњоевропске земље са земљама југоисточне и источне Европе. Изградњом вештачког 
језера и електране Ђердап, Београд је постао речно-морско пристаниште. У његову луку 
долазе бродови из Црног мора, а пуштањем у саобраћај канала Рајна - Мајна - Дунав, 
нашао се у средишту најзначајнијег пловног пута у Европи: Северно море - Атлантик - 
Црно море. 1 
Територија Општине Звездара простире се на површини од око 32 км2 (3.165 hа) или на 
1% територије Града Београда. Од укупне површине територије 1.793 hа је 
пољопривредно земљиште (од тога 1.423 hа чине оранице и баште, под воћњацима је 116 
hа, под виноградима 44 hа, ливаде се простиру на 25 hа, а пашњаци на 185 hа). Поред 
тога, 4,1% територије Општине (131 hа) 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 

  
На Општини Звездара има 17 месних заједница: Стеван Синђелић, Булбулдер, Велики 
Мокри луг, Врачарско поље, Вуков споменик, Звездара, Зелено брдо, Липов лад, Војвода 
Путник, Мали Мокри луг, Миријево, Северни булевар, Славујев поток, Смедеревски 
ђерам, Ћирило и Методије, Ново Миријево, Војвода Мишић. 2 

 

_______________ 
1. Подаци са званичног сајта града Београда/општина Звездара 

2. Подаци са званичног сајта ГО Звездара 
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Слика 1: Границе Градске општине Звездара3 

Извор: www.urbanizam.zvezdara.com  (линк на Google Earth) 

1.2. Климатске карактеристике града Београда 

Београд се налази у зони умерено континенталне климе. Умерени појас се простире од 
400 до 600 Н, а у њему температуре постепено опадају од југа ка северу. Уколико се нека 
локација налази дубље у континенту – разлике између лета и зиме се појачавају, то је 
климатолошка карактеристика континенталности. У нашем подручју интензитет 
континенталности расте у смеру према североистоку, тј. ка дубини континента Азије и 
Сибира. Унутар те, већ по себи сложене ситуације, имамо специфично „кошавско“ 
подручје чије су карактеристике диктиране планинама Србије, Карпата и омеђеним делом 
Паноније. У таквом климатском региону налази се Београд, са својим локалним 
специфичностима. Локалне специфичности Београда се могу поделити на три групе 
утицаја: 

 утицај топографије (вертикални градијенти), 

 утицај подлоге (реке, копно, вегетација), 

 утицај структуре града (топлотно острво града). 

На слици су приказане неке топографске карактеристике територије Београда и мрежа 
метеоролошких станица из које су коришћени подаци у анализи: 

Слика 2: Основне топоклиматске зоне Београда4 

 
Извор: Карактеристике градске климе Београда (http://www.meteologos.rs) 

 

_______________ 

3. Извор: www.urbanizam.zvezdara.com  (линк на Google Earth) 

4. Карактеристике градске климе Београда (http://www.meteologos.rs) 

http://www.urbanizam.zvezdara.com/
http://www.meteologos.rs/
http://www.urbanizam.zvezdara.com/
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Анализом климатских података Београда утврђене су основне топоклиматске зоне (први 
ниво зонирања) које ће даљом анализом (узимањем у обзир и других параметара, нпр. 
аеозагађење) бити стуктуриране на мање микроклиматске зоне. 

На првом нивоу зонирања дефинисано је пет зона. Називи зона су условни, јер су везани 
пре свега за локације метеоролошких станица чији подаци осматрања су коришћени. 
Поступак зонирања ослања се на све расположиве податке, а основне карактеристике 
зона презентиране су на основу периода осматрања 1971-1990. (ово је период у коме су 
све коришћене метеоролошке станице имале комплетне серије). 

Стабилност атмосфере је параметар који је изузетно значајан за просторну расподелу 
аерозагађења, јер утиче на интензитет процеса турбулентног мешања у приземном слоју. 
У стабилној атмосфери овај процес је слаб и своди се на дифузију страних материја, тј. 
аерозагађења. Због спорог ширења аерозагађења око извора, јављају се високе 
концентрације. У нестабилној атмосфери турбулентни вртлози имају димензије олујних 
облака, па је ширење аерозагађења знатно брже, што доводи и до брзог пада 
концентрације. 

Стабилност атмосфере одређена је у првом реду загревањем и хлађењем тла. Уколико се 
тло интензивније загрева – атмосфера непосредно изнад тла биће нестабилнија. Уколико 
се тло хлади – атмосфера постаје све стабилнија. Екстремни случајеви су формирање 
олујних облака при сунчаном времену и потпуно стабилна атмосфера у ведрој ноћи.  
Полазећи од тих услова Пасквил је креирао емпиријску табелу за одређивање класа 
стабилности (табела). Класе стабилности су дефинисане на следећи начин: 

 

__________ 

5. Карактеристике градске климе Београда (http://www.meteologos.rs) 

 

Слика 3: Одређивање класа стабилности 

А – веома нестабилно, B – умерено нестабилноC 
– благо нестабилно, D – неутрално E – слабо 
стабилно, F – умерено стабилно, G – веома 
стабилно 

 

 
Извор: Карактеристике градске климе Београда (http://www.meteologos.rs) 

У оригиналној верзији одређивања класа стабилности, за одређивање прихода и расхода 
енергије не користе се мерења зрачења (јер су у то време ова мерења била веома ретка), 
већ количина облачности и висина Сунца. У случају Београда такав приступ није 
неопходан, јер се располаже мерењима и краткоталасног зрачења Сунца и дуготаласног 
зрачења тла. Подаци потребни за класичан поступак одређивања класа стабилности по 

http://www.meteologos.rs/
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Пасквилу су: за ноћ количине облачности и брзине ветра, а за дан поред тих елемената и 
висина Сунца по месецима. 

Пошто су на Метеоролошкој опсерваторији Зелено брдо мерене све краткоталасне 
компоненте Сунчевог зрачења (у току дана) и биланс зрачења током 24 часа (што значи, 
биланс инфрацрвеног зрачења у току ноћи), ови подаци су искоришћени као прецизнији 
показатељи енергетског стања атмосфере него висина Сунца и облачност. Наиме, у 
одређивању класа стабилности, уместо података о облачности који се добијају проценама 
и података о висини Сунца којима се процењује инсолација, коришћени су подаци 
егзактних мерења зрачења и биланса. 

Главна карактеристика месеца априла је симетричност распореда класа око умерене 
нестабилности (B) у току дана. Индиферентна равнотежа има знатно мању учестаност од 
суме честина различитих нестабилних класа. У току ноћи је честина најстабилније класе 
(G) нешто мања него у јануару. 

У јулу изразито доминирају нестабилне класе (A, АB и B), док су остале класе сасвим 
маргиналне. У том светлу занимљива је ноћна ситуација у јулу, која је управо супротна 
дневној. Доминира екстремно стабилна класа G, док је индиферентна равнотежа (D) 
најмање заступљена. Ова појава се може објаснити условима загревања и хлађења у јулу 
у току дана и ноћи. Ови услови су последица малих количина облака и слабог ветра. 

Октобарска расподела класа има посебне специфичности. Између октобра и априла 
постоји сличност по висини Сунца. Међутим, атмосферски процеси од којих зависи 
стабилност и нестабилност атмосфере имају одређену инерцију, па у октобру процеси још 
увек имају неке летње карактеристике (Михољско лето).  

Из претходног излагања се види да у Београду постоји јасан годишњи ход карактеристика 
стабилности. Овај годишњи ход представља важну климатску карактеристику, а 
истовремено се може практично искористити за изучавање просторне и временске 
расподеле аерозагађења. 

Средња годишња температура ваздуха у Београду за период 1961-1990. износи 11,9 
целзијуса. 

Треба имати у виду да је то температура мерена на Опсерваторији у центру града, где је 
изражен утицај топлотног острва. Средње годишње температуре на периферији града и на 
вишим локалитетима су око 11,0 целзијуса. У току 20. века температура у граду је 
непрекидно расла. Средња температура прве деценије 20. века је била 11,3 целзијуса, док 
је температура последње деценије 12,5 целзијуса. Опште отопљавање у Београду има два 
узрока: један је глобално отопљавање (на Земљи), а други је пораст града (урбанизација) 
и постојање топлотног острва. 

Важна климатска карактеристика је разлика између зимских и летњих температура. 
Средња јануарска температура је 0,0 Ц, док је средња јулска 22,1 целзијуса. Годишња 
амплитуда температуре – разлика између најтоплијег и најхладнијег месеца, износила је 
22,1 целзијуса. И овде постоје значајне разлике између урбаних и руралних услова због 
јаких јутарњих мразева који се јављају у околини града, док их у граду нема. 6 
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Слика 4: Средње годишње температуре Београда 

 
Извор: Карактеристике градске климе Београда (http://www.meteologos.rs) 

Падавине су метеоролошки елемент чије се вредности јако мењају на малом растојању, а 
такође и јако варирају од године до године. То је један од разлога да је тешко утврдити 
утицај града на количине падавина.  

Утицај топографије је врло јасан. Количине падавина се повећавају са надморском 
висином услед тога што брда принуђују ваздушне струје да се уздижу, што доводи до 
хлађења ваздуха и кондензације водене паре. Пораст годишње количине падавина са 
надморском висином на подручју Београда износи 35 мм на сваких 100 метара висинске 
разлике. Средња годишња количина падавина износи 650 мм на изохипси 100 мнм. 

_______________ 

6. Карактеристике градске климе Београда (http://www.meteologos.rs) 

Годишњи ток количина падавина има претежне карактеристике континенталног типа. Док 
је код маритимног типа максимум падавина у новембру, код континенталног типа је 
максимум у јуну. Иако се Београд налази доста дубоко у континенту, у њему се запажају и 
неке карактеристике маритимног типа. Тако Београд има у годишњем току падавина два 
максимума и два минимума. 

1.3. Површина, становништво, густина насељености  

Град Београд је главни град Републике Србије и простире се на површини од 3.235 км2 
(односно 323.496 хектара) са 1.659.440 становника, што значи да на км2 живи у просеку 
512 становника. Састављен од 17 општина, 157 насеља, 174 катастарске општине и 275 
регистрованих месних заједница7, град Београд је према Закону о регионалном развоју 8 

дефинисан као Београдски регион, а све у циљу подстицања квалитетнијег регионалног 
развоја.  

Процењен број становника у Републици Србији у 2020. години је 6 899 126. Посматрано по 
полу, 51,3% чине жене (3 538 820), а 48,7% мушкарци (3 360 306). Настављен је тренд 
депопулације, што значи да је и стопа раста становништва, у односу на претходну годину, 

http://www.meteologos.rs/
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негативна и износи -6,7‰. Београдска област је једина која у 2020. години бележи раст 
броја становника у односу на претходну годину, док је највећи пад регистрован у Борској 
области.9 

Према подацима Републичког геодетског завода за 2019. годину општина Звездара 
простире се на територији од 31km2, 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 km2.  

Графикон 1.Број становника општине Звездара, 1948-2019. година 

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

РЗС 

 

Број становника општине Звездара показује тренд раста (Графикон 1), а на ово повећање 
утичу углавном миграције становништва. 

На наредном графикону  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   Досељено и одсељено становништво општина Звездара, 2017─2019. 
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Градска општина Звездара је, површински посматрано, једна од најмањих општина у 
граду Београду и заузима површину од 32 км2, односно око 1% територије града. На 
градској општини Звездара живи 151.808 становника.10 Док се број становника на подручју 
Републике Србије смањио између два пописа, становништво у Београду се повећало за 
48.107 или 3% у периоду од 2007. године до последњег пописа 2011. године. 

Табела 1. -  Површина и број становника 

Територија Површина Број становника (2011) 

Република Србија 88.499 7.186.862 

Град Београд 3.235 1.659.440 

ГО Звездара 32 151.808 

Извор: Републички завод за статистику 
 
 

__________ 

7. Извор: „Београд у бројкама“ (Завод за инф. и статистику града Београда, 2014.) 

8. ЗАКОН О РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. закон) 

9. Подаци са сајта Републички завод за статистику/ Процене становништва 

10. Подаци са званичног сајта ГО Звездара/Упознајте Звездару 
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Taбелa 2. - Основни контигенти становништва ГО Звездара 

Контигенти становништва 
Број становника према 

попису 2011. године 
Број становника према 

попису 2002. године 

Деца 0-4 године 7.934 8.307 

Деца од  5 до 14 година 13.649 10.292 

Радни контигент (15-64) 106.344 92.570 

мушкарци 49.478 43.773 

жене 56.596 48.797 

Становништво старо 65 и више година 23.881 35.278 

Жене у фертилном периоду (15-49) 38.899 20.457 

Пунолетних грађана 125.918 - 

Просечна старост – мушко 
становништво 

39,6 - 

Просечна старост – женско 
становништво 

42,5 - 

Број домаћинстава 58.527 - 

Укупно становника 151.808 132.611 

Извор: Републички завод за статистику 

Између два пописа, на подручју ГО Звездара дошло је до повећања броја деце од 5 до 14 
година, као и радно способног становништва. Смањен је број становништва изнад 65 
година, и нажалост, смањен је контигент деце од 0 до 4 године. Становништво ГО 
Звездара, са просечном старошћу од 41,1 година, је млађе како од становништва у 
Републици Србији (просечна старост 42,2), тако и од становништва  Београдског региона 
(просечна старост 41,8 година). То се односи и на мушко становништво са просечном 
старошћу од 39,6 (у Републици Србији просечна старост је 40,9, а у Београдском региону 
40,3), као и на женско, које на подручју ГО Звездара има просечно 42,5 године, док је у 
Србији тај број 43,6, а у граду Београду 43,2. 

Према Попису становништва из 2011. године на општини Звездара живи 70.614 
мушкараца и 81.194 жене у 58.527 домаћинстава. У полној структури Србије, па тако и 
њених региона, преовлађују жене. Међу регионима, бројчана предност жена над 
мушкарцима је најизраженија управо у граду Београду (52,6% жена наспрам 47,4% 
мушкараца). Када се полна структура посматра по старосним групама (0–14, 15–64 и 65 и 
више), примећују се разлике у балансу. Иако су жене у свим регионима, па и унутар града 
Београда, бројније у најмлађој и најстаријој кохорти становништва, град Београд је једини 
регион у којем је женско становништво у већини и у кохорти радно способног 
становништва. У осталим регионима су мушкарци незнатно бројнији од жена. 11 
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Табела 3.  Виталне карактеристике становништва ГО Звездара 2013. 

Виталне карактеристике 2013. година 2008.година 

Живорођени 
Број 1.857 1.565 

Стопа на 1.000 становника 11,5 11,8 

Умрли 

Број 1.706 1,734 

Стопа на 1.000 становника 10,5 13,1 

Одојчади на 1.000 становника 4,3 0,5 

Мртворођени 
Број 3 8 

Стопа на 1.000 становника 1,6 5,1 

Природни прираштај 151 - 

Број склопљених бракова 832 - 

Број разведених бракова 161 - 

Извор: Статистички годишњак 2013., Стратешки план развоја ГО Звездара 2010-2015. 

Значајно је да се број мртворођених у 2013.години значајно смањио у односу на 2008. 
годину – стопа на 1.000 становника је смањена са 5,1 на 1,6, а са друге стране може да 
забрине чињеница да је 2008. године умрло 0,5 одојчади на 1.000 становник, док је у 
2013. години тај број 4,3. 

Становништво града Београда је 2011. године, судећи по просечној старости, било млађе 
од становништва у другим региона Србије (41,8 наспрам 42,5), мада једнаке старости као 
становништво Војводине. Наведене вредности указују и на то да је становништво свих 
региона Србије у стадијуму дубоке демографске старости.  

У пописној 2002. години је удео старијег становништва (21,6% преко 60 година) града 
Београда по први пут премашио удео младог становништва (14,5% до 15 година). У 2011. 
је однос њихових удела био 14,0% младих наспрам 23,8% старијих. Сходно томе је и 
индекс зависности младих2 (20,2) нижи од индекса зависности старих3 (23,5), што је 
случај са свим регионима Србије.  

Индекс укупне старосне зависности указује да готово половина популације града Београда 
зависи од економски активног становништва (43,7) и да је та зависност нешто мања од 
зависности осталих региона. 

 

_______________ 

11.  Сајт Града Београда/Анализа стања (www.beograd.rs) 

Према Попису из 2011. године од укупног броја становништва у општини Звездара 90.33% 
је српске националности. Роми чине најбројнију националну мањину са 1,08%, што је 
нешто нижи проценат него онај који се односи на Београдску област, у којој Роми чине 
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1,65% од укупног броја становника. Све остале националне мањине чине мање од 1% 
укупног броја становништва како у Београдској области, тако и у ГО Звездара. 
 
Табела 4. Становништво према националном саставу, према попису 2011. године 
Националност Број % Националност Број % 

Срби 137.132 95,22 Роми 1.644 1,14 

Црногорци 971 0,67 Македонци 723 0,50 

Југословени 695 0,48 Хрвати 486 0,34 

Горанци 372 0,26 Муслимани 364 0,25 

Мађари 180 0,12 Бошњаци 168 0,12 

Бугари 165 0,11 Словенци 121 0,08 

Руси 121 0,08 Албанци 91 0,06 

Румуни 80 0,06 Словаци 78 0,05 

Украјинци 34 0,02 Немци 25 0,02 

Русини 13 0,01 Власи 12 0,01 

      

Буњевци 12 0,01 Остали 523 0,36 

Национално 
се изјаснило 

144.010 100,00%    

Извор: Републички завод за статистику 
 
Као што је већ наведено, према Попису из 2011. године, у општини Звездара живи 1.644 
становника који су се изјаснили као припадници ромске националне мањине, од којих 847 
су мушкарци и 797 жене. 
Процена је да је овај број барем три пута већи, што због миграција унутар града Београда, 
што због прилива Рома из унутрашњости, као и повратника по Споразуму о реадмисији са 
ЕУ. Према евиденцији Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, број 
повратника у периоду од 6 године кретао се на следећи начин: 
 

Табела 5. Кретање броја повратника у општини Звездара 
Година Број повратника 

2014. године 19 

2015. године 37 

2016. године 23 

2017. године 15 

2018. године 13 

2019. године 2 

Извор: Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије 
 
Међутим, треба узети у обзир да је ово евиденција само оних повратника који су 
присилно доведени на територију Србије преко аеродрома Београд. Повратници који су 
се добровољно вратили и избегли привођење од стране полиције земаља у којима су 
боравили, нису евидентирани, а њихов број је свакако већи. 
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Општински повереник не води евиденцију о повратницима, јер они немају обавезу да се 
пријаве у повереништва за избегле и расељене у градским општинама. У Београду су они 
упућенији на Комесаријат за избеглице и миграције РС. 

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

Опис Број % 

Без школске спреме 833 0,64 

Непотпуно основно образовање 3.297 2,53 

Основно образовање 14.595 11,21 

Средње образовање 67.865 52,11 

Више образовање 12.257 9,41 

Високо образовање 30.575 23,48 

Непознато 803 0,62 

Укупно старих 15 и више година 130.225 100,00 

Извор: Републички завод за статистику 
 

 

 

ГО Звездара има бољу образовну структуру становништва од просека Републике Србије, 
као и од просека Београдског региона.  

Највећи број становништва старости изнад 15 година на подручју ГО Звездара има средње 
образовање (52,11%), што одговара и структури становништва Београдског региона 
(52,5%) и приближно је структури становништва Републике Србије (48,9%). 
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ГО Звездара има 32,9% становништва изнад 15 година са вишом и високом стручном 
спремом, док је тај проценат на подручју града Београда 27,8%, а просечно у Републици 
Србији 16,3%. 

1.4. Порекло назива ГО Звездара 

Градска општина Звездара свој назив је добила по Астрономској опсерваторији са 
звездарницом која је основана 1887. године и представља највишу тачку у Београду (248,6 
м). Овај назив носи од 1929. године када су одобрена средства за изградњу нове модерне 
опсерваторије на површини од 4,5 хектара на брду Велики Врачар, при чему је део града 
добио назив Звездара. Укидањем рејона 1952. подручје данашње општине Звездара је 
подељено на Стари Ђерам и Звездару. Ове две општине су 1960. године спојене у 
садашњу градску општину. Од 1995. године Градска општина Звездара прославља 
Сретење Господње (15. фебруар) као славу општине. Дан општине Звездара је 16. октобар 
(датум ослобођења Звездаре у Другом светском рату). На општини се данас, а многи и 
кроз дугу историју, су се кроз историју издвајали следећи топоними.  

Мокри луг (Велики и Мали) -  према времену настанка спадају у новија села у околини 
Београда. Настали су у првим деценијама 19. века када је Карађорђе овде населио 
становништво новоослобођених крајева да би тамо очистио линију својих ратних 
операција и да би овде настанио пусту земљу осталу од Турака. То новопристигло 
становништво углавном је било из места око Ниша и из лесковачке нахије. Владимир 
Карић наводи да су становници Сврљига, поред осталих населили и села Велики и Мали 
Мокри луг у исто време када и Палилулу (по М. Ђ. Милићевићу они нису одмах дошли 
овде, већ су прво били насељени у Топчидеру, а тек их је кнез Милош одатле раселио). 
После слома Првог српског устанка, 1813. године, народ је побегао пред Турцима 
зулумћарима и у околини Београда извесно време није било никаквог насеља. То је 
направило прекид у животу тадашњих околних београдских села, али тај прекид није дуго 
трајао јер су се становници убрзо вратили на напуштене територије. У прилог томе треба 
навести да је на једној руској карти Балканског полуострва, која је највероватније настала 
у време после Првог устанка, међу селима у околини Београда означен и Мокри луг. 
После Другог српског устанка Београдски паша је у Малом Мокром лугу имао ливаде, а 
становници Палилуле који су везиру плаћали данак су у Малом Мокром лугу кулучили. За 
време кнеза Милоша сељаци из Малог Мокрог луга поседовали су винограде на Врачару. 

О пореклу овог становништва Великог и Малог Мокрог луга (досељеници из југоисточних 
крајева) сведочио је и њихов говор који је био очуван у приличној мери и крајем 19. и 
почетком 20. века, а који је био близак говору становника оних крајева из којих су њихови 
преци дошли. Тако су још и тада, нарочито у говору старијих људи, могли да се чују 
неправилни облици као нпр. овија, служија, те ги, ће идемо, узну (уместо узму) и сл. 
Акценат је био кратак, а говор брз. 

Крајем 19. и почетком 20. века, тадашња села Велики и Мали Мокри луг спадала су у села 
збијеног типа средње величине, која су се делила на мале или крајеве. Куће у малама 
биле су на растојању 5-60 корака, а местимично и већем. Куће су биле дуж сеоских путева 
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и сокака, који су на путеве излазили, и тако поређане образовале су улице. Постојале су 
мање групе кућа које су у средини биле збијеније, а по окрајцима су биле даље једна од 
друге. Растојање између ових група кућа износило је 100-200 метара. Куће у средини села 
биле су збијеније, а ка периферији удаљеније једне од других. Земљиште око села било је 
голо и обрађено. 

У овом периоду старије куће у селима биле су углавном моравског типа, али је овај тип 
куће већ почео да нестаје. Све су биле увучене у двор који је био ограђен плотом, 
прошћем или тарабом. Биле су саграђене од плота, од набоја или од ћерпича, а 
покривене ћерамидом и имале су ниске, готово пљоснате кровове. Димњаци на кућама 
били су оплетени прућем и при дну шири, при чему су били или без крова или са мањом 
настрешницом од ћерамиде. Неки димњаци били су од дасака. Куће су биле 
четвороугаоног облика, а од просторија су обично имале собу и кујну, мада је понегде 
постојала и једна собица. Скоро свака кућа имала је трем или ајат. Обично су имале двоја 
врата, а прозори су били као стари пенџери, са капцима или су имали стакла. Највише је 
било по два прозора са сваке стране.  

У кућама је био земљани под. Иако су тадашња српска села поред кућа имала и различите 
помоћне зграде (нпр. вајат – за становање задругара или за смештај одела и сл., качару – 
за смештај каца, сушницу – за сушење шљива и сл.), у Малом и Великом Мокром лугу за 
ове зграде многи житељи села нису ни знали. Око кућа Мокролужана биле су мале 
окућнице или их није ни било, а уопштено се може рећи да је помоћних зграда око кућа 
било много мање него у другим крајевима. Квалитет породичног живота је овде, 
генерално, што се тиче стамбених објеката и удобности у њима, био на нижем нивоу у 
односу на досељенике из јужних, југозападних и западних српских крајева. Иначе, 
становници села у околини Београда, доселивши се у њих, градили су онакве куће какве 
су биле у крајевима из којих су се доселили. 

Становници Великог и Малог Мокрог луга су, као и у другим областима живота, и у својој 
ношњи задржали одређене посебности у односу на становништво других села у околини 
Београда. Тако је, почетком 20. века, могло да се примети да мушкарци носе дуже чарапе, 
а жене су на главама носиле ручник. Поред тога, оне су носиле сукне и повезивале се 
шамијом. Почетком 20. века скоро да ниједан Мокролужанин није пушио дуван, и када би 
видели младог човека да пуши, подсмевали су му се. 

Мали Мокри Луг - Почетком 20. века ово је било село у изворишту Мокролушког потока. 
Горња мала села је била око Екмеклука и Лишкове механе, а Доња је била ниже и била је 
мања од Горње. У селу се пила бунарска вода и скоро свака кућа је имала бунар. У 
средини села постојала је јака чесма, а у атару села било је више извора и две јаке чесме: 
Екмеклук и Пашина чесма која је тако названа јер се веровало да је ту у ранијем времену 
погинуо неки паша. У том периоду село је било подељено у Горњу и Доњу Малу, при чему 
су куће у Доњој Мали биле збијеније него у Горњој.  

У малама су могле да се уоче групе кућа које које су једна од друге биле удаљене и 100-
200 метара. Неке групе су биле збијеније, а неке растуреније, па је и растојање између 
кућа у тим групама било различито. У селу је тада било 130 кућа у којима се живело 
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задружним начином живота. Највећа је била задруга Стошића која је бројала 23 
задругара. Тадашња села Мали Мокри луг и Велики Мокри луг најпре су се звала Мокри 
Лугови, а куће су им биле у селишту.  

Ту је било лугова од којих и потичу називи села. За време Карађорђевих војевања са 
Турцима становници су се населили на данашњим местима и од тада се једно село 
прозвало Велики, а друго Мали Мокри луг. Почетком 20. века још увек се познавао траг 
старог Цариградског друма који је обилазио с друге стране Екмеклука и излазио више 
Ашикове механе.  

Предео којим је друм ишао, у старија времена, био је скоро потпуно пуст. Село Мали 
Мокри луг настало је за време Првог српског устанка, а дотле је постојало као Мокри луг 
на месту где је касније било селиште. Најстарији досељеници у селу били су Стошићи, 
Држаљинци и Бакаловићи (из Житорађе), Коцићи и Јоргачевићи (из Прокупља) и 
Момировићи. 

Велики Мокри Луг - Почетком 20. века ово је било село по странама долине Мокролушког 
потока. По причама неких староседелаца са почетка 20. века раније се звало Ново Село. 
Почетком 20. века близу села с обе стране Мокролушког потока постојала су селишта, где 
су у почетку постојала првобитна села Велики и Мали Мокри луг. На том селишту су се 
налазили трагови насеља као и чункови од старог београдског водовода. По причању 
староседелаца, село које је ту постојало до 1813. год. било је врло велико и имало је око 
300 кућа. По једној верзији приче становници су се одатле за време Карађорђа 
преместили на место каснијих села, а по другој верзији до тога је дошло тек после 
бежаније пред Турцима после неуспелог устанка (неки су тада прешли у оближња села 
Вишњицу, Бањицу и др.). Иначе, пре насељавања ових села читава територија на којој су 
Велики и Мали Мокри луг била је под шумом. И Велики и Мали Мокри луг су села новијег 
постанка. У Великом Мокром лугу најстарије су следеће породице: Љубисављевићи (из 
Топонице), Ћеваловићи, Маринковићи и Грковићи (из Прокупља из села Житорађе), а 
нешто касније су се населили Савчићи (из нишког округа), Богдановићи (од Битоља) и др. 

Миријево - Миријево спада у старија села у околини Београда. Постоје подаци да је то 
прво било немачко село. У периоду 1718-1739. године, ако је постојало било је искључиво 
насељено Немцима. После Другог српског устанка, Турци земљорадници имали су неке 
своје парцеле и у Миријеву. 

Почетком 20. века за Миријево је могло да се каже да је село у залеђу Миријевског 
потока, смештено на благим странама његове долине. Горња мала смештена је на левој, а 
Горња на десној страни потока. 

У селу се тада пила бунарска вода, а скоро свака кућа је имала бунар у дворишту. Иако су 
бунари били плитки, вода им је била добра. У то време су постојала и две чесме, које 
никада нису пресушивале. Са њих су становници узимали воду за пиће и на њима су 
прали рубље. Око села је било извора који су били удељени од четврт до пола сата хода. 
Ти извори су се звали: Водице, Троглав, Чубура и др. Извор Водице мештани су сматрали 
лековитим и на њега су долазили и становници из околине. Село Миријево било је 
заклоњено, па је у њему било топлије него у околним селима. Око села је била земља за 
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обрађивање. Њиве су биле родне и на њима је најбоље успевала пшеница, али и кукуруз. 
Становници села нису имали шуме и у томе је била потпуна оскудица у селу. Због тога су 
дрва за огрев набављали куповином у Врчину и у околним селима. Црква је имала мало 
своје шуме на месту Заградама. 

Село је било више збијеног типа подељено у две мале, Горњу и Доњу, које је раздвајао 
Миријевски поток. Куће су биле тако поређане да су оформљавале две главне улице, које 
су се, скоро под правим углом, секле у средини села. Највеће растојања између кућа било 
је око 100 метара, а у селу је било 140 кућа. Што се тиче имена овог села, постоји предање 
да је оно настало по неком миру који је био закључен у доба када су Србијом владали 
Турци. У атару села су постојале два селишта. Једно је почетком 20. века било више села 
на месту где је касније било сеоско гробље и на њему нису остали никакви трагови старог 
насеља.  

Друго је било даље од села на месту под именом Смрдан, где су остали трагови старог 
села, а за које су сељаци говорили да је мађарско. Ту је постојала и развалина цркве, а 
више села, са западне стране преко брда Лешје, водио је стари Цариградски друм. По 
свему судећи, изгледа да ово село није било старије од 18. века, јер је познато да је било 
насељено Немцима. Најстарији досељеници у ово село били су Јокићи, Василијевићи и 
Ристићи. Не зна се одакле су дошли, али се зна да су у селу били још од Карађорђевих 
времена. Од осталих стариначких породица ту су Ђурђићи, Марковићи (из Старе Србије), 
Радосављевићи (са Косова), Чолићи (из Боке), Аксентијевићи (из Вршца), Димићи (од 
Битоља). Црква и село славили су Светог Илију. 

На периферији некадашњег села Миријева, у долини Миријевског потока, постоји ромска 
енклава, Орловско насеље. Крајем деведесетих година 20. века то је било једно од 28 
ромских насеља на територији Београда. Насеље је настало у првој половини 19. века и 
временом је напредовало све до Немачке окупације 1941. год. када је дошло до покоља 
свих мушкараца као знак одмазде за убијене Немачке војнике (100 за једнога). Од тада је 
уследила стагнација развоја насеља које је крајем деведесетих година 20. века имало око 
750 житеља (165 породица), који су живели у јако лошим условима. Као занимљивост се 
може навести да у насељу постоји споменик Богиње Бибије Заре. 

Булбудер (Славујевац) - Како је написао Милан Ђ. Милићевић, Булбулдером се зове онај 
поток који тече озго од Лауданова шанца доле ка Дунаву, пролазећи источно од 
Тркалишта. Преко долине тога потока преведен је насип на Ново гробље. “Булбул” је 
славуј, а “дере” је долина или поток. Дакле, било би: Славујев до, Славујев поток или 
Славујевац. За аустријске окупације (1718-1739) Булбулдер је био Београђанима то што је 
данас Топчидер. Један старији Београђанин је рекао да је ту било “с мора смокава и од 
Мостара грожђа” 

Цветко - У току 30-тих и 40-тих година 20. века данашњи предео око Цветкове пијаце је за 
ондашњег Београђанина био тадашњи крај света. Тада је то била периферија Београда 
која се називала “код Цветка”, “код Цветкове механе” или “код Цветкове кафане”, по 
кафани газда Цветка Јовановића у чијем је власништву била и цела околина кафане. 
Цветкова кафана се налазила на месту где се данас налази кафана “Смедерево”, а држао 
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је Панта Шурбановић. Ова кафана са лепом баштом са липама и багремовима је радила 
до дубоко у ноћ. На средини баште, између столова, налазио се водоскок који је 
доприносио да тадашњи гости, из виших друштвених слојева, радо овде долазе. У кафани 
су тада музицирали и певали познати уметници и извођачи народних песама. 

Код Каменовића - Раскрсница улица краља Александра и Гробљанске (данас Булевара 
краља Александра и Рузвелтове) и цео крај око данашњег Вуковог споменика се називао 
Каменовић по кафани “Каменовић” која се налазила у Александровој улици између улица 
Молерове и Стишке (данас Голсвордијеве). Ово име потиче из периода пре постављања 
споменика Вуку Караџићу. Око ове кафане је било доста занатских и трговачких радњи, а у 
крају су се истицале Књижара “Чутурило” која се налазила преко пута Техничког 
факултета, бакалско-колонијална радња “Жикић” и кафана “Домовина”. На углу улица 
Краљице Марије и Гробљанске налазила се такси станица поред које је била кафана 
“Жагубица”. Раскрсница код Каменовића је тридесетих и четрдесетих година 20. века 
била врло прометна, али није било много аутомобила, већ су се овуда кретали 
многобројни бициклисти и запрежна кола и тек по неки камион и такси. 

Коњарник - У пределу испод данашњег Цветка, на Коњарнику, могла су се видети стада 
коња Калмита који су их гајили. Ти “радни” коњи су били пуштени да слободно пасу по 
ливадама данашњег Коњарника. Због тога, читав овај простор који једним делом припада 
Звездари, а другим Вождовцу, и данас носи назив Коњарник по тим коњима и ливадама 
на којима су се могли видети. 12 

                         Слика 5. ГО Звездара                             Слика 6. Мапа ГО Звездара 
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3. ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ 

3.1. Опис тренутне ситуације 

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

 институција образовања 

 система здравствене и социјалне заштите 

 објеката  и  институција  које  својим  деловањем подстичу културни и  спортски 
живот општине 

 удружења грађана. 

3.2. Надлежности 

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

ОБРАЗОВАЊЕ 

 вођење евиденције и обавештавање предшколске установе, односно основне 
школе која остварује припремни предшколски програм о деци која су стасала за 
похађање припремног предшколског програма; 

 вођење евиденције и обавештавање школе и родитеља, односно других законских 
заступника о деци која треба да се упишу у први разред основне школе; 

 праћење стања и утврђивање мера и активности заштите и безбедности деце, 
односно ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других 
активности које организује установа, у сарадњи са образовно-васпитним 
установама, у складу са законом; 

 организовање послова који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради 
похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км и 
ученика основне школе на удаљености већој од 4 км од седишта школе; 

 превоз ученика на републичка и међународна такмичења; 
 координацију и организовање, вођење евиденције, извештавање и чување 

документације о раду Комисије за процену потреба за пружањем додатне 
образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом; 

 анализу стања у образовно васпитним установама на подручју ГО Звездара; 
 сарадњу са надлежним органима државне управе, установама и организацијама; 
 обезбеђивање међусекторске сарадње, подстицање, организовање и 

координација активности у области образовања; 
 планирање и реализацију пројеката од значаја за област образовања и васпитања; 
 праћење редовности похађања наставе и рад на развијању програма и утврђивању 

мера превенције раног осипања ученика из система образовања, у сарадњи са 
школама, Мобилним тимом за инклузију Рома и другим органима и 
организацијама; 
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 додељивање награда и признања ученицима основних и средњих школа и 
њиховим наставницима/менторима; 

 издавање потврда о просечном месечном приходу по члану домаћинства за 
ученичке и студентске кредите и стипендије и друге сврхе; 

 припрему, расписивање и реализацију Јавних позива/конкурса за 
финансирање/суфинансирање програма и пројеката удружења грађана 
средствима из буџета Градске општине; праћење реализације одобрених 
програма/пројеката и извештавање; 

ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

 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; 

КУЛТУРА 

 доношење Плана развоја културе на нивоу градске општине; 
 подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом 

подручју и оснивање установа културе; 
 обезбеђивање услова за одржавање културних манифестација од значаја за 

градску општину; 
 припрему, расписивање и реализацију Јавних позива/конкурса за 

финансирање/суфинансирање програма и пројеката у области културе средствима 
из буџета Градске општине; праћење реализације одобрених програма/пројеката и 
извештавање; 

 рад комисија и других радних тела у области културе 

СПОРТ 

 доношење Програма развоја спорта на нивоу градске општине који је усклађен са 
програмом развоја спорта на нивоу Града; 

 финансирање или суфинансирање изградње и одржавања спортских објеката у 
јавној својини Града на свом подручју; 

 обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма којима се 
задовољавају потребе грађана у области спорта на подручју градске општине; 
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 припрему, расписивање и реализацију Јавних позива/конкурса за 
финансирање/суфинансирање посебних програма из области спорта на подручју 
градске општине; праћење реализације одобрених програма/пројеката и 
извештавање; 

 рад комисија и других радних тела у области спорта 

ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА 

 утврђивање Акционог плана политике за младе на подручју градске општине који 
је усклађен са акционим планом за спровођење стратегије за младе Града; 

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

 обезбеђивање услова за реализацију програма установа и удружења младих и 
удружења за младе, која делују на подручју градске општине; 

 припрему, расписивање и реализацију Јавних позива/конкурса за 
финансирање/суфинансирање програма и пројеката за унапређење положаја 
младих; праћење реализације одобрених програма/пројеката и извештавање; 

СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА/ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 учешће у доношењу Плана и програма развоја система заштите и спасавања на 
територији Града; 

 доношење Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите за градску 
општину и обезбеђивање спровођења те одлуке; 

 рад Штаба за ванредне ситуције на свом подручју; 
 израду и усклађивање Процене ризика од катастрофа и управљање у ванредним 

ситуацијама и доношење планова заштите и спасавања за своје подручје; 
 опремање јединица цивилне заштите; 
 доделу средства добровољним ватрогасним друштвима за подстицање програма 

или недостајућег дела средстава за финансирање програма који су од јавног 
интереса; 

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 доношење Програма унапређења социјалне заштите на нивоу градске општине 
 подстицање развоја различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са 

посебним потребама; 
 подстицање активности и пружање помоћи организацијама особа са 

инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама као и старијим 
лицима на свом подручју; 

 праћење и координацију рада Волонтерског сервиса Звездаре, Канцеларије за 
помоћ особама са инвалидитетом и Канцеларије за бесплатне правне савете 
и психосоцијалну помоћ жртвама породичног насиља 
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 праћење и координацију рада Комисије за превоз особа са инвалидитетом, 
вођење евиденције и администрирање пружених услуга и реализацију годишњег 
конкурса за превоз ОСИ; пружање услуге тумача за знаковни језик ; уступање на 
бесплатно коришћење пењача уз степенице тзв. „гусеничара“; 

 стручне и административне послове у вези са статусом и збрињавањем избеглих, 
прогнаних и интерно расељених лица поверене од стране Комесаријата за 
избеглице Републике Србије; 

 припрему, расписивање и реализацију јавних позива/конкурса за унапређење 
положаја избеглих, прогнаних и интерно расељених лица са подручја градске 
општине; 

 рад Савета за миграције; 
 старање о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и 

колективних права припадника националних мањина и етничких група; 
 праћење, координацију и администрирање рада Мобилног тима за инклузију 

Рома; 
 припрему, расписивање и реализацију јавних позива/конкурса за суфинансирање 

програма/пројеката удружења грађања за унапређење положаја Рома; 
 пријем грађана која се налазе у стању социјалне потребе; 

Опште 

 учешће у изради, имплементацији, праћењу и извештавању о реализацији 
Стратегије развоја општине Звездара, као и локалних акционих планова у 
областима из делокруга рада Одељења; 

 праћење и утврђивање стања, давање стручних мишљења на нацрте и предлоге 
прописа у областима из делокруга рада; 

 припрему и израду нацрта одлука и других аката које доноси/усваја Скупштина 
градске општине и њена радна тела, председник градске општине, Веће градске 
општине и начелник Управе из делокруга рада Одељења; 

 планирање, израду и праћење реализације програмског буџета за програме у 
области друштвених делатности; припрему и израду спецификација за јавне 
набавке; израду периодичних и годишњег извештаја о реализацији програмског 
буџета; 

 осмишљавање пројеката и израда пројектне документације за учешће Градске 
општине за добијање средстава на градским, националним и међународним 
конкурсима у областима из делокруга рада Одељења; 

 комуникацију и сарадњу са социјалним партнерима у  заједници: представницима 
социјалних и здравствених установа, полиције, службе за запошљавање, 
образовно-васпитним установама, општинским и градском управом у циљу 
остваривања интерсекторске сарадње; 

 учешће на стручним и научним скуповима од значаја за унапређење рада и 
промовисања рада Одељења/Општине као примера добре праксе у заједници; 
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 покретање иницијативе код надлежних државних и других органа и организација 
за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса 
грађана у областима из делокруга рада Одељења 

 и вршење других послова утврђених законом, Статутом Општине и другим 
прописима из делокруга рада Одељења 

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

 образовање и васпитање 

 културна и природна баштина 

 спорт 

 здравствена и социјална заштита 

 запошљавање 

 јавно здравље 

3.3.Образовање и васпитање 

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

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

Мрежу  образовно-васпитних установа на територији Градске општине Звездара чине  

• Предшколска установа „Звездара“ се састоји од 4 радне јединице организоване према 
делатностима. То су (према подацима са сајта ПУ Звездара): 19 

 1. Радна јединица за предшколско васпитање - 27 објеката за боравак деце 

 2.  Дечји центар „Звездани гај“ 

 3. Дечја централна кухиња 

 4. Заједничка служба 

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

• 7 средњих стручних школа и 2 гимназије 

• 3 високошколске установе. 

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

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

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

 

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

 Геодетска техничка школа 

 Грађевинска школа 

 Грађевинска техничка школа 

 Школа за машинство и уметничке занате „Техноарт Београд“ 

 Медицинска школа 

 Зуботехничка школа 

 Фармацеутско-физиотерапеутска школа 

На територији општина Звездара налазе се две гимназије: 

 Шеста београдска гимназија 

 Седма београдска гимназија 

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

На територији Градске општине Звездара налазе се три високошколске институције: 

 Академија техничких струковних студија Београд – АТССБ,  

 Висока грађевинско геодетска школа Београд,  

 Београдска академија пословних и уметничких струковних студија – БАПУСС  

На територији Градске општине Звездара налазе се 4 студентска дома: 

 „Краљ Александар I“ 

 „Рифат Бурџевић“ 

 „Слободан Пенезић“ 

 „Патрис Лумумба“ 

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

 

Према подацима предшколске установе „Звездара“ број објеката , њихових капацитета и 
броја уписане деце приказан је у следећој табели: 
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Ред.бр. 
Н а з и в 

о б ј е к т а 

Капацитет Површина м
2
 

А д р е с а Јасл. 

гр. 

Врт. 

гр. 

Бр. 

деце 

норм. 

Бр. 

деце 

120% 

Објекта дворишта 

01. “Сунце” 7 13 403 483 1.869 7.750 16. октобар 8 

02. "Маслачак" 5 9,5 276 329 967 2.228 Петраркина 3 

03. "Чигра" 5 12,5 364 436 2.278 165 Устаничка 194a 

04. "Дечји луг" 5 10 301 361 1.422 9.150 Павла Васића 2a 

05. "Сунчица" 4 6 170 203 550 98 Војводе Богдана 1 

06. "Дуга" 2 7 195 234 1.235 1.360 Суботичка 2а 

07. "Кошута" 4 6,5 199 238 1.066 1.358 Благајска 4 

08. "Драгуљче" 3 6 177 212 927 1.786 Ђурићева 3 

09. "Колибри" 4 6,5 191 230 1.066 1.358 X авијатичара 2a 

10. "Жубор" 4,5 7 221 264 904 620 
Велизара  

Косановића 43 

11. "Маштарије" / 9 181 213 799 470 Прешевска  61a 

12. "Лане" 4 4,5 158 188 718 1.334 Ариљска бб 

13. "Зека" 3,5 4,5 124 148 390 580 Византијска 57 

14. "Плави чуперак" / 8,5 205 245 698 509 Вјекослава Ковача 3a 

15. "Наша бајка" / 4,5 116 139 498 267 Поп Стојанова 7 

16. "Звездани гај" 2 7 185 221 750 3.485 Вељка Дугошевића 48 

17. 
ДЦ 

"Звезд. гај" 
2,5 4,5 164 196 2.960 13.943 

Вељка Дугошевића 48 

18. "Зора" 1 3 84 101 396 850 Панте Срећковића 10 

19. "Весељко" 1 2,5 76 91 224 1.250 Велиз. Косановића 7 

20. "Звездара" 7 / 90 107 664 - Чингријина 1a 

21. "Славуј" 5 / 60 70 286 84 Чеде Мијатовића 6 

22. "Бубамара" 6 12 362 433 2300 2881 МешеСелимовића 11 
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Ред.бр. 
Н а з и в 

о б ј е к т а 

Капацитет Површина м
2
 

А д р е с а Јасл. 

гр. 

Врт. 

гр. 

Бр. 

деце 

норм. 

Бр. 

деце 

120% 

Објекта дворишта 

23. "Звончица" 6 13 390 467 2.487 1.500 
Љубише Миодраговића 

бб 

24. "Звездица" 6,5 12 374 448 1.800 1.000 Пупинова 4 

25. "Облачак" 5 11 342 409 1.890 2224 
Веселина  

Чајкановића 45 

26. "Змајчић"  4 76 91 356 1.659 Крижанићева бб 

 Укупно: 93 184 5693 6803 29.500 57.909  

 

На основу података из Извештаја о раду ПУ „Звездара“ У табели изнад су дати подаци који представљају 

капацитете ПУ „Звездара“, колико деце може да буде уписано, ако је искоришћеност капацитета 100% и 

дозвољених 120%. У односу на претходну школску годину, број јаслених група се повећао са 89,5 на 93, а 

вртићких група са 182 на 184 и укупан број деце са 6467 на 6803. 

Преглед других (прилагођених) простора за рад са децом  

 

Ред. 

број 
Назив објекта 

      Капацитет       Површина м2 

А д р е с а Бр. 

Група 

Бр. 

деце 

норм 

Бр. деце 

120% 
Простора Дворишта 

01. "Цврчак" 1,5 39 47 116  Захумска 23b 

03. "Лавић" 4 94 113 336 350 Сопоћанска 3 

04. „1300 каплара“ 1,5 39 47   Панчина 1 

 
Укупно: 

9,5 

7 

238 

172 

235 

207 

615 

452 
350  
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Према подацима Одељења за друштвене делатности ГО Звездара за школску 2020/2021 
годину, у основним школама на Звездари стање броја ученика 11.624, и то по школама: 

 

Табеларни приказ броја ученика од првог до осмог разреда 

 Укупно I-VIII 

  УЖ УМ УУ 

1300 каплара 238 192 430 

Вељко Дугошевић 414 458 872 

Иван Горан Ковачић 469 449 918 

Марија Бурсаћ 244 292 536 

Дeспот С. Лазаревић 817 821 1638 

Павле Савић 913 1018 1931 

Драгојло Дудић 287 293 580 

В. Петковић Дис 210 220 430 

Десанка Максимовић 411 433 844 

Стеван Синђелић 385 415 800 

Ћирило и Методије 465 471 936 

Јелена Ћетковић 532 592 1124 

Бошко Буха 19 66 85 

Укупно: 5404 5720 11124 

Владимир Ђорђевић 322 178 500 

Укупно:  11624 
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Успех ђака у претходној школској години по основним школама је: 

Назив основне школе ОДЛИЧАН 
ВРЛО 

ДОБАР 
ДОБАР ДОВОЉАН 

ПОНАВЉА 

РАЗРЕД 
НЕОЦЕЊЕНО 

1300 каплара 217 107 37 0 0 0 

Вељко Дугошевић 529 166 67 2 / 1 

Иван Горан Ковачић 591 173 37 / / / 

Марија Бурсаћ 299 107 34 4 1 / 

Дeспот Стефан 

Лазаревић 
907 357 112 13 19 / 

Павле Савић 1090 416 163 9 / / 

Драгојло Дудић 221 144 75 3 / / 

Владислав Петковић Дис 164 120 84 / 5 1 

Десанка Максимовић 443 217 73 / 1 / 

Стеван Синђелић 468 159 72 1 / / 

Ћирило и Методије 576 191 47 1 1 / 

Јелена Ћетковић 718 195 42 1 3 1 

Владимир Ђорђевић 232 111 21 3 6 / 

Бошко Буха 41 23 6 / / 4 

Укупно: 6496 2486 870 37 36 7 

% 64,40 25,03 8,76 0,37 0,36 0,07 
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Подаци о броју ученика на крају школсек године 2020/2021 у средњим школама на 
Звездари следи у наредној табели. 

 

Број 

ученика, 

одељења  и 

група у  

школи 
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У
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БРОЈ 

УЧЕНИКА/ 

Број 

одељења 

 

I 91/4 208/7 400/13 192/6 164/7 290/10 212/10 119/4 135/5 1811 

II 85/4 205/7 398/13 187/6 178/7 288/10 231/10 163/7 127/5 1862 

III 77/4 203/7 402/13  182/6 192/7 292/10 218/10 143/7 130/5 1839 

IV 75/4 164/7 384/13 187/6 188/7 263/10 193/9 53/3 122/5 1629 

СВЕГА 328 780 1584 748 722 1133 854 484 514 7147 

БРОЈ ОДЕЉ. 16 28 52 24 28 40 39 23 20 270 

 

3.4. Култура 

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

 Театар „Вук“ – оснивач Град Београд 

 „Звездара театар“ – оснивач Град Београд 

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

Театар „Вук“ – основан је у марту 2015. године под називом Установа културе «Вук 
Стефановић Караџић» као градска установа културе и припада мрежи установа чији се 
рад, одржавање и остваривање програма финансира у целини или већим делом из буџета 
Града. 

Налази се у згради бивше Установе културе „Вук Караџић“ чији је оснивач била Градска 
општина Звездара, а пре тога некадашњег Дома културе изграђеног педесетих година. 
Решењем Скупштине града Београда промењен је назив у Театар „Вук“ („Службени лист 
града Београда“, број 12/2019). Програм Театра „Вук“ развија се кроз три основна правца 
– кроз сопствену продукцију, копродукције и гостујуће пројекте, али и кроз додатни 
програм који укључује одржавање трибина, отворене разговоре, изложбе, радионице и 
концерте – са циљем да постане место сусрета савремених уметничких трендова, 
презентације нових талената и нових вредности и место дијалога којима се преиспитују 
феномени савременог друштва. Програм рада Театра обухвата међусобно повезане 
сегменате: културни програм, пратећи програм, едукативни програм и друштвено 
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одговорне активности. Културни програм се реализује кроз позоришни програм, програм 
за децу, фестивале и манифестације. Програми Театра „Вук“, као и гостујући програми се 
изводе у савремено опремљеним просторима: велика сала од 400 места (и фоаје испред 
сале са 60 седећих места), мала сала (Камерна сцена „Култ“) са 220 места, 
мултимедијална сала површине 100м2. Театар „Вук“ је значајан партнер Општине у 
реализацији великог броја манифестација и догађаја у области културе. 

„Звездара театар“ – је најпре основан као сцена у склопу Дома културе „Вук Караџић“, а 
са радом је започео 1984. године извођењем представе „Мрешћење шарана“. Од 
01.08.1990. послује као самостална институција културе. Припада мрежи београдских 
позоришта. На сцени „Звездара театра“ изведено је неколико хиљада позоришних 
представа домаћих и страних аутора, са трајним акцентом на промоцији домаћег 
драмског текста. Објекат у ком се налази „Звездара театар“ простире се данас на око 3.500 
м², а изграђен је 1955. године наменски за Дом културе. Сала је била опремљена за 
биоскопскепројекције, а у дворишту је била летња башта. Убрзо се биоскопска сала 
адаптира како би се омогућило извођење представа и формира се сцена. Сукцесивно се, 
почевши од 1984, врши адаптација зграде а 2001. године „Звездара театар“ гради и 
отвара Нову сцену са 260 места. 2003. године је направљен „Идејни пројекат за 
реконструкцију постојећег и изградњу новог објекта“, површине 6.528 м². који никада није 
реализован. Стари део зграде и даље захтева реконструкцију. Програми „Звездара театра“ 
реализују се на сценама „Данило Бата Стојковић“ (343 места), на Новој сцени (260 места) и 
на гостовањима. Годишње се изведе око 300-350 програма (позоришне представе, 
концерти и др). Позориште има добру сарадњу са општином, основним и средњим 
школама којима своје сцене често уступа за извођење културно-уметничких програма. 
Интензивно развија комуникациону мрежу са својом публиком и потенцијалном 
публиком. 

Позориште „Пан театар“ – је основано 1995. године као приватно позориште које је своје 
представе играло на гостујућим сценама. Од априла 1998. године позориште користи 
простор Месне заједнице „Липов лад“ укупне површине од 400 м² (велику и малу салу), а 
укупан број седећих места је 150. На репертоару има преко 50 представа за децу и 10 
представа за одрасле. Позориште се финансира из сопствених извора, пројектно и путем 
донација. Позориште је са својим представама до сада остварило значајне резултате на 
бројним фестивалима и такмичењима, и гостовало у иностранству (Аустрија, Швајцарска, 
Канада, Русија, Црна Гора, Република Српска, Француска и др.) У оквиру позоришта 
постоји и драмски студио за децу школског и предшколског узраста. Студио води Оливера 
Викторовић Ђурашковић, професорка глуме на Академији уметности у Београду, а деца се 
на часовима упознају са позоришном уметношћу, стичу вештине културе говора и јавног 
наступа и развијају самопоуздање. У циљу побољшања услова, потребна је климатизација 
и уградња врата са звучном изолацијом у великој сали у којој се осим позоришних 
представа „Пан театра“, одржавају и трибине, промоције, школске приредбе, општинска 
такмичења, културни програми и други јавни скупови.  
Библиотека града Београда – Библиотека „Вук Караџић“- Звездара – Општинска 
библиотека „Вук Караџић“ је основана 1945. године под називом Библиотека V рејона, на 
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иницијативу грађана Звездаре који су спровели акцију прикупљања књига. Почетни фонд 
библиотеке износио је 3.000 књига. Након вишемесечног трагања за одговарајућим 
простором, смештена је у зграду тадашње VI мушке гимназије (касније добила назив VI 
београдска гимназија). Библиотека „Вук Караџић“ Звездара се данас налази у саставу 
Библиотеке града Београда, као једна од 13 општинских библиотека. У оквиру општинске 
библиотеке функционише централна библиотека у улици Ћирила и Методија 2а са 6 
активних огранака распоређених на територији општине са читаоницама и одељењима за 
децу које располажу активним фондом од 95.439 (107.958-2020. године) библиотечких 
јединица које обухватају: белетристику, стручну и научно-популарну литературу, законе, 
прописе, новине и часописе (новине не држимо), дечју литературу, сликовнице, аудио- 
визуелну грађу. 

Огранци Библиотеке: 

 “Бранко Миљковић”, Бул. краља Александра 298 

 “Мома Димић”, Миријево, Школски трг 2 

 “Блажо Шћепановић”, Учитељска 60 

 “Станислав Винавер”, Вељка Дугошевића 18-20 

 “Драгиша Витошевић”, Миријево, Миријевски венац 4 

 „Јефимија”, Устаничка 194 

Осим основне библиотечке делатности, у оквиру програмских активности Библиотека 
реализује бројне промоције књига, предавања, трибине, изложбе, едукативне и 
креативне радионице за децу, сусрете са ствараоцима за публику свих узраста, 
самостално и у сарадњи са Општином, Волонтерским сервисом Звездаре, организацијом 
„Пријатељи деце општине Звездара“, другим институцијама и удружењима грађана. 
Огранак библиотеке „Бранко Миљковић“ је вишенаменски простор. У једном делу је 
библиотечки део, а у другом галеријски у коме се организују изложбе, ликовне и друге 
врсте радионица за децу и младе, скупови, предавања, трибине, програми друштвено-
хуманитарног карактера, окупљања грађана локалне заједнице и др. Oвo je jeдини 
гaлeријски простор нa тeритoрији општине Звездара. 

Удружења грађана су значајни реализатори различитих садржаја културно-уметничког 
стваралаштва и аматеризма. Последњих година, уз подршку и сарадњу ГО Звездара, 
своје програме и пројекте намењене грађанима Звездаре различитих узраста, у 
различитим областима културе, успешно реализују: КУД „Свети Сава“, Књижевни клуб 
"Бранко Ћопић", Књижевни клуб „Мала птица“, Удружење ромских књижевника, 
Пријатељи деце општине Звездара, Удружење наставника "Доситеј Обрадовић", “Ризница 
речи“, Удружење грађана Миријево, Савез младих „Вибе 44 20“, Заштита традиције Малог 
и Великог Мокрог Луга „Луг“, Удружење избеглих, расељених и досељених лица „Завичај“, 
Удружење уметника „Фреквенција“, Удружење музичко – сценских радника „АММ“, Body 
Art Асоцијација Србије, Плесни клуб „Спин“, Друштво за очување, ревитализацију и 
промовисање старих заната „Чувари заната“, Удружење за очување културне баштине 
"Дах", Дечји ромски хуманитарни центар „Влашки Роми“, Ромско друштво „Слобода“, УГ 
„Алтернативна прилика“, Удружење "Љубитељи класичне музике", Удружење особа са 
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инвалидитетом Београд, Плесни клуб за особе са инвалидитетом "Magic Dance Team", 
„Естетик про“, „Хипнополис“ и др. 
Образовно-васпитне установе које имају седиште на територији Градске општине 
Звездара су драгоцен ресурс за реализацију програма у области културе усмерених на 
децу и младе. У Предшколској установи „Звездара“, основним и средњим школама раде 
драмске, литерарне, ликовне, информатичке и друге секције у оквиру ваннаставних 
активности, свечано се обележавају значајни датуми, организују изложбе, концерти, 
представе, књижевни сусрети и други програми, што значајно доприноси унапређењу 
културног живота општине и развоју културних навика код деце и младих. Такође 
деца/ученици свих вртића и школа активно посећују програме и догађаје које организују 
установе културе, удружења грађана и ГО Звездара. 
Основна музичка школа „Владимир Ђорђевић“ – осим што је образовно-васпитна 
установа у којој основно музичко образовање стичу деца узраста од 6 до 15 година, 
представља и својеврсни музички културни центар на територији ГО Звездара. ОМШ 
„Владимир Ђорђевић“ са седиштем матичне школе у улици Ватрослава Јагића бр.5, има 
традицију дугу више од седам деценија и изнедрила је велики број сада већ реномираних 
домаћих и светских музичара. Од септембра 2013. године, уз подршку ГО Звездара, 
основано је издвојено одељење школе у просторијама Месне заједнице Миријево, у 
улици Школски трг бр.2. Ово издвојено одељење је до 2021. године испратило прву 
генерацију ученика и с пуним правом се може рећи да је овим ширењем школа 
проширила културни утицај на средину у којој је доступност оваквог садржаја била 
значајно умањена. У прилог овој трврдњи говори чињеница да је наставу музике у 
издвојеном одељењу похађало и похађа око 200 ученика, од којих је велики број 
награђених на републичким и међународним такмичењима, као и ученика који су се 
определили за даље музичко образовање. Капацитети су увек попуњени и недовољни да 
приме све заинтересоване. 
Поред концертне сале у матичној згради, која већ традиционално има богату концертну 
понуду (почевши од ђачких концерата до концерата реномираних музичара), ОМШ 
„Владимир Ђорђевић“ је од 2019. године богатија за још једну концертну салу. Куповином 
полуконцертног клавира за издвојено одељење школе у Миријеву школа је добила једну 
веома добру концертну салу чији потенцијал за организацију музичких садржаја треба 
искористити. До сада су организовани ђачки концерти, као и пројекти сарадње са другим 
музичким школама под називом „Музички времеплов“, али би се делатност могла 
проширити сарадњом са удружењина грађана и пензионера са којима школа дели зграду, 
као и на ширу поблику. На овај начин би образовни и културни садржаји насеља Миријево 
били значајно обогаћени. 

 Стални пројекти ОМШ „Владимир Ђорђевић“ су:„Вредне руке дарују вам звуке“ 
сарадња са предшколским установама и основним школама; 

 „У сусрет полетарцима“ сарадња са предшколским установама 

  „Музички времеплов“ сарадња са музичким школама; 

  „Понедељком у Ђорђевићу“ концертни серијал реномираних музичара; 

 „У сусрет Новој години“ ученички концертни серијал; 

 „У сусрет Дану школе“ ученички концертни серијал; 
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 „Светосавска академија“ 

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

 „Деца деци“ хуманитарни концерти ученика 
Од нових пројеката треба поменути: 

 „Примењена музика“ развијање уметничке свестраности – рад на повећању 
мотивације код ученика и наставника; 

 „Дани Венеције“; 

  „Музика и бајка“; 

 „Превазилажење страха од јавних наступа“ 

 „Страхиња и Небојша у музичкој школи“, 

 Међународна такмичења „Оливера Ђурђевић“ за камерну музику и „Миодраг 
Азањац“ за флаутисте 
Астрономска опсерваторија у Београду је једна од најстаријих научних установа у Србији 
и представља објекат од посебног значаја за развој астрономије, физике, метеорологије и 
сеизмологије у Србији. Налази се у Волгиној улици, на највећој надморској висини (248,6 
м) у граду и чини највишу тачку у Београду. Изузетан и веома вредан архитектонски 
комплекс Астрономске опсерваторије пројектован је као комплекс са Управном зградом и 
павиљонима у које је смештена астрономска опрема. Опсерваторија има добру сарадњу 
са образовно-васпитним и другим установама, а током целе године организују се посете 
за ученике и грађанство. Астрономска опсерваторија у Београду je 2017. године 
обележила троструки јубилеј: 130 година од оснивања, 160 година од рођења оснивача 
професора Милана Недељковића и 125 година од рођења академика Војислава 
Мишковића, градитеља данашње Опсерваторије на Звездари, а због свог великог значаја 
ова грађевина је под заштитом Завода за заштиту споменика културе. 
Јавно предузеће Спортски центар „Олимп – Звездара“ својим програмима у области 
културе током лета значајно доприноси развоју културе и обезбеђивању услова за 
одржавање културних манифестација. Најзначајније манифестације које се реализују у СЦ 
„Олимп – Звездара“ су: Светски дан здравља, Летњи позоришни дани на Олимпу, 
Београдско лето културе на Олимпу, Светски дан срца и др. Летњи амфитеатар Спортског 
центра „Олимп – Звездара“ представља одличан потенцијал за реализацију позоришних, 
филмских, музичких и других програма у области културе. 
Одлуком о сталним манифестацијама од значаја за Градску општину Звездара („Службени 
лист града Београда“ бр. 15/15), као сталне манифестације од значаја за општину 
дефинисане су: 

 Литија за Бадњи дан – 6. јануар; 

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

 Светски дан здравља – 7. април; 

 Фестивал културе младих „Звездаријада” – током целе године 

 Летњи позоришни дани на „Олимпу” – последња недеља августа 

 Дани сениора – последња недеља септембра 

 Дан срца на „Олимпу” – септембар 
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 Дан Општине – 16. октобар и 

 Дечји позоришни фестивал „Позориште Звездариште“ – новембар. 
 
Током године реализују се и други културни програми и манифестације утврђени 
Календаром догађаја и манифестација ГО Звездара који се доноси за сваку календарску 
годину: Лето на Звездари, Дани мултикултуралности на Звездари, Дечија недеља на 
Звездари, Светски дан Рома, Летња позорница у Миријеву, Игре без граница за особе са 
инвалидитетом, 15 дана активизма у борби против насиља над женама, Међународни 
дан волотнера, Трг бајки и др. 

Велики број објеката културно-споменичке баштине на подручју Звездаре представља 
потенцијал који може имати значајне позитивне импликације на културно-туристичку 
понуду наше општине. У табели су приказана најзначајнија непокретна културна добра са 
тачним локацијама, временским периодом из којег датирају и ауторима тих дела. Сва 
културна добра су разврстана у три категорије, у зависности од значаја: културна добра од 
изузетног значаја, културна добра од великог значаја и културна добра. 

Табела 9. Културна добра 

Назив културног 
добра 

Аутор 
културног 

добра 

Временски 
период из 
ког датира 

(година) 

Врста културог добра Локација 

Ново гробље - 1886. Културно добро од 
великог значаја 

(споменик културе) 

Рузвелтова бр.50 

Астрономска 
опсерваторија 

Јан Дубови 1931. Културно добро 
(споменик културе) 

Волгина бр.7 

Споменик Вуку 
Караџићу 

Ђорђе 
Јовановић и 

СК3 

1937. Културно добро 
(споменик културе) 

Студентски парк 

Црква покрова 
пресвете 

Богородице 

- 1933. Културно добро 
(споменик кутлуре) 

Кајмакчаланска 
бр.55 

Антички 
Сингидунум 

- - Културно добро 
(археолошко 
налазиште) 

Стари град, Савски 
венац, Врачар, 

Палилула, 
Звездара 

Студентски дом 
„Краљ Александар 

1“ 

Георгиј 
Павлович 

Коваљевски 

1928. Добро које ужива 
претходну заштиту 

(градска архитектура) 

Бул. Краља 
Александра бр. 75 

Атеље за 
унутрашњу 
архитектуру 

Арх. Светомир 
Лазић 

1929. Добро које ужива 
претходну заштиту 

(градска архитектура) 

Бул. Краља 
Александра бр. 

218 
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Кућа 
индустријалаца 

Николе 
Виторовића 

- 1922. Добро које ужива 
претходну заштиту 

(градска архитектура) 

Рузвелтова бр.2 

Кућа 
индустријалаца 

Николе 
Виторовића 

Пројектант 
Сава 

Диитријевић 

1922. Добро које ужива 
претходну заштиту 

(градска архитектура) 

 

Рузвелтова бр.4 

Кућа Драгољуба 
Савића 

Пројектант 
Драгољуб 

Вучић 

- Добро које ужива 
претходну заштиту 

(градска архитектура) 

Рузвелтоваа бр.18 

Вила - - Добро које ужива 
претходну заштиту 

(градска архитектура) 

Митрополита 
Мраовића бр.2 

Кућа ликоресца 
Аце Стојановића 

Пројектант 
Валериј 

Сташевски 

1927. Добро које ужива 
претходну заштиту 

(градска архитектура) 

Захумска бр.29 

Капела св.Николе 
на Новом гробљу 

Светозар 
Ивачковић 

1893. Добро које ужива 
претходну заштиту 
(објекат сакралне 

архитектуре) 

 

Рузвелтова бр.50 

Црква св.Лазара Момир 
Коруновић 

1936. Добро које ужива 
претходну заштиту 
(објекат сакралне 

архитектуре) 

Ул.21 диверзије 
бр.33 

Црква св. Пророка 
Илије 

- 1883. 
(обновљена 

1973.) 

Добро које ужива 
претходну заштиту 
(објекат сакралне 

архитектуре) 

Миријево 

Костурница 
бранилаца 
Београда 

Арх.Верховски 
вајар Жика 

Лукић 

1934. Добро које ужива 
претходну заштиту 
(јавни споменик и 
спомен обележје) 

На Новом гробљу 

Пирамида 
ратницима палим 
у српско-турском 

рату 

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

На Новом гробљу 

Трећепозивачка 
чесма 

- 1915. 
(обновљена 

1927.) 

Добро које ужива 
претходну заштиту 
(јавни споменик и 

Димитрија 
Туцовића 
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спомен обележје) 

Пашина чесма - 1928. Добро које ужива 
претходну заштиту 
(јавни споменик и 
спомен обележје) 

Живка 
Давидовића 

Стара 
маломокролушка 

механа 

- - Добро које ужива 
претходну заштиту 
(објекти народног 

градитељства) 

 

Бул. Краља 
Александра 606, 

ММЛ 

Споменик Св. 
Браће Ћирило и 

Методије 

Томе 
Серафимов 

2006 Споменик културе Студентски парк 

Споменик 
Александру Првом 

Обреновићу 

- 2004. Споменик културе Трг испред зграде 
Општине 

У току 2020. године у оквиру циља неговање културног наслеђа, реализоване су две 
иницијативе везане за афирмацију, очување и неговање вредности лика и дела Teодора 
Јанковића Миријевског: 

 за доделу назива парка у Миријеву на територији Градске општине Звездара 

 за подизање споменика Теодору Јанковићу Миријевском у парку у Миријеву 

Теодор Јанковић Миријевски, филозоф, педагог и реформатор српског, румунског и руског 
школства, потиче из имућне породице која се из унутрашње Србије доселила у село 
Миријево код Београда, а почетком XVIII века у Сремску Каменицу. На седници Скупштине 
ГО Звездара одржаној 3.3.2020. године донете су: 

Одлука о додели назива парка на територији Градске општине Звездара („Службени лист 
града Београда“, бр. 20/2020) - парку који се налази у насељеном месту Миријево, између 
улица Миријевски венац, Радивоја Марковића, Грге Јанкеса и Петраркине улице, одређује 
се назив: Парк „Теодор Јанковић Миријевски“; Одлука о подизању споменика Теодору 
Јанковићу Миријевском („Службени лист града Београда“, бр. 20/2020) - у парку у 
Миријеву који се налази између улица Миријевски венац, Радивоја Марковића, Грге 
Јанкеса и Петраркине улице. 

Одлуком је предвиђено да се споменик подигне средствима Градске општине Звездара у 
сарадњи са привредним субјектима, а овим Планом развоја културе да споменик буде 
подигнут до краја 2024. године.  

Осим у табели поменутих културних добара, треба споменути: 

Цркве: 

 црква Св. Антуна Падованског 

 црква Св. Трифуна 
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 црква Св. Пантелејмона 

 црква Св. Великомученице недеље 

Споменике: 

 Споменик у парку код VI београдске гимназије 

 Фонтана «Лира» испред Градске општине Звездара, рад Момчила Крковића 

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

 Споменик Александру I Обреновићу (трг испред зграде општине) 

 Споменик Александру Пушкину (Парк Ћирила и Методија) 

 Спомен-плоча Ђуки Динић 

 Споменик богиње Бибије Заре у Орловском насељу у Миријеву 

Куће знаменитих људи: 

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

 кућа Станислава Винавера (ул. Ђаковачка) 

 кућа Милића од Мачве (Волгина улица) 

 зграда у којој се налази Градска болница (КБЦ Звездара) која је подигнута на 
основу легата Николе Спасића 

Посебно треба истаћи Ново гробље у Рузвелтовој улици – споменички комплекс од 
изузетног културног и историјског значаја за Београд и Србију, настао у другој половини 
19. века за сахране по хришћанским обичајима, које је законом заштићено као културно 
добро од великог значаја.  

Црква Светог Николе подигнута је 1893. године, по пројекту једног од првих школованих 
српских архитеката Светозара Ивачковића. Иконостас у цркви израдио је исте године 
академски сликар Стеван Тодоровић, један од највећих уметника српског романтизма. 
Црквене сводове осликао је мајстор Доменико, по картонима сликара Петра Раносовића. 
Први меморијални споменик на Новом гробљу је Српска костурница изграђена 1907. 
године која се налази у близини цркве Светог Николе. Посебну знаменитост представљају 
војничка гробља погинулих у балканским ратовима. У централном делу гробља је Алеја 
великана, а треба споменути Споменик и Костурницу бранилаца Београда 1914–1918, 
Споменик ратницима са Сремског фронта, Руско гробље (Иверска капела). 

На Новом гробљу налази се и велики број значајних остварења архитектуре и скулптора 
међу којима су Ђорђе Јовановић (33 скулптуре на Новом гробљу), Симеон Роксандић (4), 
Драгомир Арамбашић (4), Тома Росандић (4), Риста Стијовић (8), Сретен Стојановић (21), 
Иван Мештровић (4), Петар Палавичини (12), Петар Убавкић (2), итд. На гробљу постоји 37 
породичних капела, већином подигнутих пре Другог светског рата, и преко 1500 вајарских 
дела које је радило више од 130 скулптора, представника различитих генерација. 

Споменичке и архитектонске целине на Новом гробљу, укључујући велики број 
знаменитих личности које су овде сахрањене, чине овај простор јединственим, дајући му 
форму „Музеја на отвореном“. Ново гробље је 1983. Године проглашено за културно-
историјско добро од великог значаја за Републику Србију, а од 2004. године је постало 
чланица Удружења културно значајних гробаља Европе (Association of Significant 
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Cemeteries in Europe - ASCE) и саставни део „Европске руте гробаља“ (European Cemeteries 
Route), формиране од стране Европског института за културне руте (Еuropean Institute of 
Cultural Routes), простор за незаборавне приче и отворено сведочанство историје. 

Градска општина Звездара заједно са другим београдским општинама (Стари град, Савски 
венац, Врачар, Палилула) лежи на остацима Античког Сингидунума који данас представља 
значајно археолошко налазиште. Од посебног значаја је и Булевар краља Александра који, 
осим што је најдужа улица у Србији, уједно је и најстарија активна улица. У време када је 
на ушћу Саве у Дунав био римски каструм (тврђава) правцем Булевара ишла је римска Виа 
Милитарис (Војна улица). Тај пут који су трасирали Римљани, који се касније називао 
Цариградски друм, био је најважнија саобраћајница Балканског полуострва која је спајала 
Сингидунум (Београд) са Цариградом (Истанбулом). Овај пут је био од стратешког 
интереса и у османлијско доба. После мира у Хадрианопољу 1828. сматрао се неутралним 
земљиштем, доступним свим пролазницима. Градска општина Звездара на својој 
територији нема значајнија покретна културна добра којима би се посветила пажња у 
оквиру овог документа. 

 

3.5. Социјална заштита 

 

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 социјалне 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; 
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- 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. 

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).                                     

У следећој табели приказан је преглед корисника и пружене подршке у 2020.години у 
области социјалне заштите. Подршка је пружена од стране Волонтерског сервиса 
Звездаре и пројектним активностима ГО Звездара: 

р.б Категорија корисника Облик помоћи и подршке Обухват 
корисника 

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, млади, 
жене) 

Запошљавање/јавни радови 

 

Едукације/пројектне 

20/10 
жене 

502 лица 

Програми 2 
јавна рада 

5 
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активности 

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.акци
је) 

12. Интерно расељена лица и 
избеглице 

Једнократна финансијска 
помоћ- Комесаријат 

34 

породица 

Подела- 
укупно 
579.910,00 
динара  

13. Интерно расељена лица и 
избеглице 

Помоћ у натури - пакети 
хране (20кг)- Комесаријат 

100 
породица 

Подела 

једнократна   

14. Интерно расељена лица и 
избеглице 

Помоћ у натури - 
грађевински материјал- 
Комесаријат 90%, Општина 
10%, и на другом пројекту 
Европске уније 95% ЕУ 
средства, 5 % општинска 

70  

породица 

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 

 

Основна институција из области социјалне заштите која на локалном нивоу брине о 
корисницима је Градски центар за социјални рад – филијала Звездара, према чијим 
подацима из извештаја за 2020. годину број корисника на Звездари је 10.226 (у односу на 
9.990 из 2019. године), што чини 5.9% укупне популације на Звездари (процена из 2019. 
године 168.118 становника). Број породица које су подржане новчаном материјалном 
помоћи је 680 (1,16% од укупног броја породица на Звездари).  

Број појединачних решења о једнократној новчаној помоћи је 1261 током 2020. године. 
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3.6. Јавно здравље 

Јавно здравље је област којом се у смислу подизања свести и информисаности грађана 
бави Одељење за друштвене делатности ГО Звездара, док је сама примарна, секундарна 
и терцијерна здравствена заштита у потпуности у надлежности градских и републичких 
институција, и то три здравствене установе: Дом здравља Звездара, Градски завод за 
плућне болести и туберкулозу и Клиничко-болнички центар „Звездара“. За становнике 
Звездаре установа примарне здравствене заштите је Дом здравља Звездара, док остале 
две установе су од значаја за пацијенте са територије града Београда, па и Републике 
Србије. 

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, 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 415454 посета одраслог становништва и 192096 посета 
школске деце. 

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. 

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 ( пнеумофизиолгије, педијатрије, интерне медицине, радиологије, 
микробиологије и биохемије), и 86 медицинских сестара и техничара, ртг. и 
лабораторијских техничара, и физиотерапеута. 
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3.7. Спорт 

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. 

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. 

Отворени базени су пливачки – 21х33х2 м, непливачки – 15х28х1,2 m, рекреативни – 
14х18х1,2 m 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 
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што су Facebook, Instagram, Youtube и сви други видови и начини популаризације садржаја 

Центра. 

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. Према извештају из 2020. 

године, 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 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  
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-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: 

-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. 
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-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 - Прoгрaм рaдa je био зaснoвaн нa oбучaвaњу тeхникe бoксa и кик-бoксa. 

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. 
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3.8. Запошљавање 

Према подацима Секретаријата за управу, Сектор статистике, укупна регистрована 
запосленост У београду по секторима 2019. године износи 742.122, од чега је на општини 
Звездара 44.228.15 Сходно графикону у наставку, можемо закључити да се ГО Звездара 
према броју запослених налази на 5 месту.  

Процењено је да је укупна економска активност у Републици Србији у 2020. години, 
мерена реалним кретањем бруто домаћег производа (БДП), забележила пад од 1,1% у 
односу на 2019. годину. Бруто инвестиције у основна средства у 2020. години показују 
реалан пад од 2,8%, у поређењу са претходном годином.16 

Табела 7. Укупан број запослених у граду Београду 

 

Извор: Годишњак 2019. Година, Сектор статистике 

Број предузетника, односно лица која самостално обављају делатности на општини 
Звездара расту из године у годину. 2017. године број предузетника на ГО Звездара је 
износио 7854, док је 2018. године тај број порастао и износи 9049. 

 

Број незапослених током 2020. године на Звездари, према подацима Националне службе 
за запошљавање износио је 5.593 особе, од чега 3.442 жене. 

 

 

___________ 

14. Пречишћен текст Статута Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“, број 43/2008) 

15. Секретаријат за управу, Сектор статистике, Годишњак 2019. година 

16. Републички завод за статистику/Економска кретања у Републици Србији, 2020 

 

Укупан број запослених 

Укупан број 
запослених 
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Табела 8. Предузетници на ГО Звездара 

Година ГО Звездара 

2000. 5794 

2010. 8313 

2017. 7854 

2018. 9049 

Активно становништво које обавља свој посао, према делатности и полу на ГО Звездара  

Мушко  28401 

Женско 28198 

Извор: Годишњак 2019. година, Сектор статистике 

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јун 2021. године износила је 89 793 динара, док је 
просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 65 070 динара. У периоду јануар 
- јун 2021. године у односу на исти период прошле године, остварен је номинални раст 
просечних нето зарада од 8,6%. У истом периоду нето зараде су реално порасле за 6,2%. 

Медијална нето зарада за јун 2021. године износила је 49 999 динара, што значи да је 50% 
запослених остварило зараду до наведеног износа.17 Просечна нето зарада на ГО Звездара 
према статистичким подацима из 2019. године изсноси 69 900 динара, те се може 
закључити да је иста већа у односу на просечну плату у Србији. Ови износи се односе на 
запослене који живе на територији ГО Звездара, а не на оне који раде на општини. 

Процењено је да је укупна економска активност у Републици Србији у 2020. години, 
мерена реалним кретањем бруто домаћег производа (БДП), забележила пад од 1,1% у 
односу на 2019. годину. Бруто инвестиције у основна средства у 2020. години показују 
реалан пад од 2,8%, у поређењу са претходном годином. Пољопривредна производња 
остварила је у 2020. години раст физичког обима од 4,4%, док је индустријска 
производња, у истом периоду, забележила повећање физичког обима од 0,2%. 

Вредност изведених радова у грађевинарству у 2020. години бележи реални пад од 4,3%, 
у односу на претходну годину. Промет у трговини на мало остварио је реални раст од 
5,0%, док је промет у трговини на велико номинално умањен за 6,1%. У сектору Услуге 
смештаја и исхране у 2020. години процењен је реални пад од 26,8%, док је број ноћења 
туриста смањен за 37,5% у односу на 2019. годину. У сектору Саобраћаја и складиштења 
регистровано је смањење физичког обима од 33,4%, а у области телекомуникација раст од 
15,1%. Спољнотрговинска робна размена, у еврима, у 2020. години, у односу на 2019, 
показује пад извоза за 3,5% и пад увоза за 3,0%.18 

_________________ 

17. Подаци са сајта Републичког завода за статистику/Зараде 

18. Републички завод за статистику/Економска кретања, процена, 2020. година 
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3.9. ПЕСТЛЕ анализа за мере унапређења друштвеног развоја 

ПЕСТЛЕ (енг.  PESTLE - political, economic, social; technological, legal, ecological) анализом 
идентификовано је како наведени фактори утичу на друштвени развој на територији ГО 
Звездара, односно, појединачно гледано, на унапређење социјалне заштите, 
запошљавања, јавног здравља, спорта, образовања и друштвене бриге о деци, као и на 
развој културе. 

На основу тих утицаја дизајнирани су приоритетни циљеви и мере у стратешком плану, 
када је реч о друштвеном развоју. 

 

ПОЛИТИЧКИ (POLITICAL) фактори 

Политичка ситуација на Звездари је стабилна у смислу да се мандат скупштине 
градске општине Звездара, који усваја стратешки план развоја, подудара са 
трајањем наведеног плана. 

На градском нивоу, током 2022. године су редовни избори, а очекују се ванредни 
избори на нивоу Републике Србије што може да има утицаја на функционисање 
институција на градском и републичком  нивоу (центар за социјални рад, дом 
здравља, позоришта, предшколске установе и школе као градске установе, и НСЗ и 
КБЦ Звездара као републичке установе на Звездари). 

Политички гледано, претња може бити једино недостатак међународних 
средстава из политичких разлога - ЕУ и билатерални фондови за финансирање 
пројеката у области унапређења социјалне заштите. 

 

ЕКОНОМСКИ (ECONOMIC) фактори 

Стабилна економска ситуација повољно утиче на дизајниране приоритетне 
циљеве и мере. То значи да ће годишњи општински буџет бити предвидив. У 
таквом амбијенту су и осмишљене наведене мере. 

У случају економске нестабилности (раста инфлације нпр.) већи нагласак би 
требало да се стави на социохуманитарне мере. 

 

СОЦИОКУЛТУРНИ (SOCIAL) фактори 

Фактори као што су друштвена и културна кохезија, унапређење формалног и 
неформалног образовања и сл. планирани су у свим мерама стратешког плана.  

Посебно је циљ наведених мера из стратешког плана да се помогне онима који 
нису укључени у друштво у довољној мери (сиромашнији слојеви, жене, жртве 
насиља, Роми, особе са инвалидитетом и остале маргинализоване групе), и тако 
што ће оснажити своје образовање, развити и задовољити потребу за културним 
садржајима, повећати конкурентност на тржишту рада кроз развој сопствених 
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вештина и знања, и што ће им се повећати доступност програма за унапређење 
здравља и развитак здравог стила живота. 

  

ТЕХНОЛОШКИ (TECHNOLOGICAL) фактори 

Модеран начин комуникације утиче на то да се многе мере из стратешког плана 
развоја могу реализовати кроз ширење публикација на интернету и социјалним 
мрежама, онлајн трибинама и састанцима са грађанима. 

Многе мере из стратешког плана развоја ГО Звездара, које обухватају подизање 
свести, едукативне програме или учествовање у иницијативама, могу се 
реализовати и путем интернет платформи. 

 

ПРАВНИ (LEGAL) фактори 

Правни фактори који утичу на мере друштвеног развоја ГО Звездара су углавном 
везане за помањкање надлежности саме ГО Звездара у многим областима 
друштвеног развоја. За социјалну заштиту, образовање, јавно здравље и 
запошљавање ГО Звездара нема директну надлежност, али као место сусрета 
осталих надлежних органа и институција на вишим нивоима она спроводи мере 
подршке становницима Звездаре. 

Приоритетни циљеви и мере предвиђени стратегијом развоја углавном су 
дизајнирани као социо-хуманитарни рад, пружање саветодавних услуга, 
реализација програма подршке у образовању, превентивни едукативни програми 
и сл., без директних новчаних или давања средстава у натури. 

 

ЕКОЛОШКИ (ECOLOGICAL) фактори 

Еколошки фактори посебно утичу на јавно здравље. Мере дефинисане 
стратешким планом ГО Звездара за унапређење јавног здравља посебно су 
ослоњене на едукативне програме, превенције појаве болести и промоцију 
здравих стилова живота код младих, одраслих и старијих особа. 

Климатске промене и стање параметара животне средине (загађење воде, 
земљишта и ваздуха) утичу на то да се више улаже у мере јавног здравља. 
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4. ЖИВОТНА СРЕДИНА ГО ЗВЕЗДАРА 

4.1. Опис тренутне ситуације 

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

o свеукупно очување високог квалитета животне средине; 
o очување природних екосистема; 
o рационално коришћење природних ресурса и енергије. 

Појам „одрживог развоја“ је дефинисан као интегрални економски, технолошки, 
социјални и културни развој усклађен са потребама заштите и унапређивања животне 
средине, а који омогућава садашњим и будућим генерацијама задовољење њихових 
потреба и побољшање квалитета живота. Одрживи развој је постављен пред сваку 
општину и град у Републици Србији и управо се стратешким планирањем тај циљ и 
постиже. Одрживи развој мора бити доминантна одредница у свим стратешким 
плановима развоја. Суштину концепта одрживог развоја чини интеракција развоја и 
животне средине и међусобна условљеност и комплементарност развојне политике и 
политике заштите животне средине које уважавају законитости еколошких система. 

Принцип одрживог развоја подразумева испуњавање следећих захтева: 
o еколошки захтеви (коришћење обновљивих извора дозвољено је само у границама 

њихове обновљивости, а коришћење необновљивих (нпр. фосилних енергената) не 
сме бити брже од изналажења алтернативних решења);  

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

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

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

Генералним планом града Београда 2021. године утврђени су циљеви и интереси који на 
подручју Градске општине Звездара треба да се остваре, имајући у виду чињеницу да 
коришћење простора треба да осигура санацију, заштиту и унапређење стања у којем се 
животна средина налази. 
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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 hа је пољопривредно земљиште (од тога 1.423 hа чине оранице и баште, под 
воћњацима је 116 hа, под виноградима 44 hа, ливаде се простиру на 25 hа, а пашњаци на 
185 hа). Поред тога, 4,1% територије Општине (131 hа) 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 
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. На Звездари паркова и 
зелених површина које одржава ЈКП „Зеленило Београд“ укупно има 1.170.255 м2. 

Од тога, паркови заузимају 26.041 м2, скверови 8.329 м2, улични травњаци 19.150 м2, у 
стамбеним насељима се зеленило налази на површини од 947.588 м2, а остале зелене 
површине заузимају 28.397 м2. Делимично уређене површине заузимају 104.750 метара 
квадратних. 

ЗВЕЗДАРСКА ШУМА - Звездарска шума се налази у источном делу Београда, на територији 
градске општине Звездара и представља део средње зоне урбаног ткива Београда. По 
положају заузима десну страну реке Дунав, пошумљени део Великог Врачара. Припада 
газдинској јединици „Звездара“. Укупна површина заштићеног подручја износи 80 ha 57 а 
87 m2 у државној и приватној својини. Шума је са свих страна стешњена градским ткивом 
чиме је условљен потпуно неправилан облик површине.  На простору Звездарске шуме 
забележено је 136 биљних врста. Углавном су то алохтони дрвенасти представници и 
врсте које су типичне за рудерална станишта. Евидентирано је девет врста дрвећа које 
спадају у категорију ретких, реликтних, ендемичних и угрожених врста и то: бели јасен, 
бела топола, млеч, трешња, бреза, вез, пољски брест, мечија леска и орах.  

Велики значај на заштићеном подручју Звездарска шума имају водоземци и гмизавци као 
прелазни и завршни чланови биоценоза. На простору Звездарске шуме забележено је 
укупно седам врста водоземаца и гмизаваца. У оквиру класе Amphibia, регистровано је 
присуство три врсте и то: шарени даждевњак, зелена крастава жаба и ливадска жаба. У 
оквиру класе Reptilia, констатовано је присуство четири врсте гмизаваца: слепић, 
зелембаћ, зидни гуштер и степски смук.  

У Звездарској шуми и око ње се среће 48 врста птица различитог статуса заштите. На 
заштићеном подручју забележена је 21 врста птица гнездарица, у рубним, отвореним и 
полуотвореним стаништима присутно је 9 врста, а у зимском периоду и током сеобе јавља 
се још 9 врста птица на простору Звездарске шуме. 

Звездарска шума, споменик природе проглашена је заштићеним подручјем ради очувања 
природних вредности, структуре и квалитета шуме, земљишта и ваздуха, као и 
унапређења просторне целине настале људском активношћу која је важан део система 
градског зеленила и која примарно доприноси спречавању појаве клизишта, регулисању и 
побољшању микроклиматских услова и услова за одмор и рекреацију. 
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СТЕПИН ЛУГ ИЛИ ГАЈ - је шумски парк, приградско насеље у Београду[ на територијама 
градских општина Вождовац (јужни део) и Звездара (северни део) и спада у београдске 
шуме, којима управља ЈКП „Србија шуме”. Он представља део највеће шумске површине у 
граду (Степин луг-Баба Велка-Торлак-Јајинци) и налази се на југоисточној периферији 
Београда удаљен од центра Београда око 13 километара. Граничи се са насељима Бубањ 
поток на истоку, Бели поток на југу, Село Раковица и Јајинци на западу, Кумодраж на 
северозападу и Велики Мокри Луг на северу. Јужна граница Степиног луга је Кружни пут, а 
источна аутопут Београд-Ниш.  Степин луг, раније познат као Титов гај или само Гај, је 
меморијални комплекс, са шумом површине од 8,5 km². Област има 13 различитих 
заједница дрвећа четинаре и листопадно дрвеће, које су плански сађене и углавном не 
спадају у аутохтоне врсте. Међу њима су најважнији: кедар, чемпрес, јела, бор, клека, 
тиса, јасен, бреза и багрем. Степин луг се може поделити у неколико области: 

• Степин луг-северни део који припада општини Звездара заузима брдашца Стражарска 
коса и два мања подручја Баба Велка и Дугом Било. 

• Гај или раније Титов гај централни део шуме заузима површину од Голог брда, између 
Бубањ потока и Камене воде. 

• Липовица је најмање пошумљена и простире се дуж Кружног пута.  

Међу идентификованим проблемима у заштити животне средине проблем управљања 
отпадом је високо рангиран. Настајање отпада је резултат укупне економске активности 
сваке државе и као такав је у директној корелацији са степеном развијености националне 
економије.  Начин одлагања чврстог отпада, односно управљања отпадом уопште, 
представља велик проблем свих земаља нашег региона које је налазе у транзицији, 
поготово ако се стање у овој области упореди са високим стандардима који постоје у 
земљама ЕУ.  Република Србија има низ закона из области заштите животне средине, који 
су у складу са стандардима ЕУ. У области управљања отпадом, најзначајнији су: Закон о 
амбалажи и амбалажном отпаду21, Закон о управљању отпадом22, Закон о заштити 
животне средине23.  

4.2. Управљање отпадом 

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

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

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

 поновно коришћење и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина из 

 отпада и коришћење отпада као енергента; 

 развој поступака и метода за одлагање отпада; 

 санацију неуређених одлагалишта отпада; 

 праћење стања постојећих и новоформираних одлагалишта отпада и 

 развијање свести о управљању отпадом. 
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Према Закону о управљању отпадом, врсте отпада су: 

комунални (кућни) отпад 

комерцијални отпад; 

индустријски отпад. 

У зависности од карактеристика које утичу на здравље људи и животну средину, отпад 
може бити: неопасан, инертан и опасан. Поједине врсте отпада престају да буду отпад ако 
су биле подвргнуте операцијама поновног искоришћења, укључујући и рециклажу. 

_______________ 

21. „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 36/09 и 95/2018 - др. закон 

22.  „Сл. Гласник Републике Србије“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - др. закон 

23.  „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 135/2004, 36/09, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон и 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018, 

95/2018 – др.закон и 95/2018 – др.закон 

Управљање отпадом укључено је у све нивое управљања – национални, регионални и 
локални, као и у готово сва подручја привредног деловања – производње, потрошње и 
свакодневног живота, а подразумева и велики број разноврсних учесника. Ово је разлог 
што ће све јединице локалне самоуправе имати одређену улогу у процесу управљања 
отпадом на свом нивоу, а то ће представљати саставни део националног уређења 
управљања отпадом. 

Ради што бољег планирања управљања отпадом, Закон о управљању отпадом дефинише 
доношење следећих планских докумената: 

 стратегија управљања отпадом; 

 програм превеције стварања отпада; 

 регионални план управљања отпадом; 

 локални план управљања отпадом; 

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

 радни план постројења за управљање отпадом 

У граду Београду постоји четрнаест комуналних предузећа, од којих су два у директној 
вези са питањима екологије и заштите животне средине. То су: 

 ЈКП „Градска чистоћа” 

 ЈКП „Зеленило Београд“ 

Табела 10. Депоније на тероторији ГО Звездара 2020. година 

Р.Б. Локација Кол(т) Напомена 

1. Радојке Лакић 2-6 8,7 Депонија се уклања 3 пута годишње и 
стално се понавља 

2. Веселина Чајкановића 20,8 Мешовити грађевински отпад, уклања се 
до 10 пута годишње и стално се понавља 
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3. Пиранделова 58 Поред уклањања, има тенденцију 
поновног стварања 

4. Орловско насеље 87 Мешовити комунални отпад, који се 
уклања до 10 пута годишње и стално се 

понавља 

5. Нине Кирсанове 20,8 Планирано уклањање 

6. Поточка 20,8 Планирано уклањање 

7. Гробље  Мали Мокри Луг 5,8 Уклања се два пута годишње и понавља се 

8. Стражарска коса 5,2 Планирано уклањање 

9. Николе Доксата 29 Планирано уклањање 

Дневно настане око 1.801 т отпада у домаћинствима у 17 градских општина града 
Београда.  Густина  отпада  је емпиријски  одређена  и за несабијени  комунални  отпад 
(отпад у контејнерима) износи 0,2 т/м3. 

Из напред наведеног видимо проблем надлежности, односно ненадлежности, као 
основни разлог малог маневарског простора Градске општине Звездара у области 
управљања отпадом и заштите животне средине уопште. Оно што општинска управа 
треба да уради је:  

● израда, имплементација, ажурирање и мониторинг Локалног еколошког акционог 
плана (ЛЕАП); 

● реализација програма едукације грађана о значају заштите животне средине, 
подржавања рада организација цивилног друштва из области екологије; 

● санација дивљих депонија, заштита паркова, шума и зелених површина, промоција 
концепта енергетске ефикасности, просторно планирање у складу са еколошким 
стандардима, итд. 

У 2020. години ЈКП „Градска чистоћа“ на територији Градске општине Звездара прикупила 
је: 

- 51.803 тоне комуналног отпада 

- 1.503 кубна метра грађевисног шута 

- 8.455 кубна метра кабастог отпада 

- 903 кубна метра зеленог отпада 

- 6.739 кубна метра разног отпада 

- 100 кубних метара санираних неуређених депонија 

- 191 кубни метар депонија у близини судова за комунални отпад 
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Према Просторном плану Републике Србије за период од 2010. до 2020. године (''Сл. 
гласник РС'', бр. 88/2010) основни циљ у области управљања отпадом је ''развијање 
одрживог система управљања отпадом у циљу смањења загађења животне средине и 
деградације простора''. Значајан проблем представља већ деценијама неодрживо 
управљање отпадом који углавном завршава на неуређеним одлагалиштима и штетно 
утиче на здравље људи, простор и животну средину. Постојећа инфраструктура за третман 
и одлагање, пре свега комуналног отпада је неодговарајућа и недовољна.  

Што се дивљих депонија на територији Градске општине Звездара тиче, проблем око 
чишћења дивљих депонија се успешно решава у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа”. 
Препознати локалитети на којима се често формирају дивље депоније су насеља Падина, 
Мали и Велики Мокри Луг, због неодговорног и несавесног понашања њихових житеља. 
Велики проблем представљају нелегалне депоније шута и грађевинског материјала. Једна 
од већих депонија овог типа налази се у насељу Миријево.  

Посебно треба обратити пажњу на проблематику Орловског насеља, где су сукцесивно 
настале „нелегалне сабирне станице” сакупљача секундарних сировина. Загађује се 
земљиште, вода и ваздух од складиштења отпадних сировина и спаљивања каблова ради 
сакупљања бакра на земљишним површинама које нису комунално опремљене, а које су 
урбанистичким плановима предвиђене за изградњу. ЈКП „Градска чистоћа“ је преузело на 
управљање изграђено рециклажно двориште „SWIFТ“, (у складу са Локалним планом 
управљања отпадом града Београда 2011-2020) на простору Орловског насеља. 

Иако примарна сепарација још није заживела у довољној мери како у Граду, тако и ГО 
Звездара, захваљујући подстицајима који се издвајају из еколошких такси, у последњих 
десет година развио се систем скупљања, одлагања и третмана отпада.
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Табела 11. Списак оператера који имају дозволу за управљање отпадом и врста дозволе 

Назив оператера Адреса Орган који је 
издао дозволу 

Врста дозволе за управљање отпадом 

Скупљање Транспорт Складиштење Третман Одлагање 

Agrotest n&d doo 
Beograd 

Марка 
Орешковића 44 

Министарство Да Не Не Не Не 

 
 

Марка 
Орешковића 44 

Општина 
Врњачка бања 

Не Не Да Да Не 

Akumulator doo 

Beograd 

Бул. Краља 
Александра 

455 

Министарство Да  Не Не Не Не 

Autoprevoznik 

Božidar Ćirić 

preduzetnik 

Ливадска 22, 
Велики Мокри 

Луг 

Град Београд Не Да Не Не Не 

Autoprevoznik 

Čimburović 

Milenko pr 

Волгина 24 Министарство Не Да Не Не Не 

Bmd bau doo 

Beograd 

Др. Зоре Илић 
Обрадовић 8/3 

 

 

Министарство Да Да Не Не Не 

Danzas trans doo 

 

Војводе Степе 
Степановића 

88, Калуђерица 

 

Министарство Да Да Не Не Не 
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Dom zdravlja 

Zvezdara 

Олге Јовановић 
11 

Министарство Не Не Да Да Не 

Dom zdravlja 

Zvezdara 

Олге Јовановић 
11 

Министарство Не Не Да Да Не 

Dr. Toner - jet Кнеза 
Мутимира 4 

Град Београд Не Не Да Да Не 

Eko-mil 011 Теодора 
Миријевског 10 

Министарство Да Не Не Не Не 

Fusion freight doo Јованке 
Радаковић 25 И 

Министарство Не Да Не Не Не 

Ingrap-omni Држићева 15 Министарство Не Не Да Да Не 

Ingrap-omni Држићева 15 Министарство Не Да Не Не Не 

JKP Gradska 

čistoća 

Мије 
Ковачевића 4 

Град Београд Не Не Да Да Не 

JKP Gradska 

Čistoća 

 

Мије 
Ковачевића 4 

Град Београд Не Не Да Да Не 

JKP Gradska 

čistoća 

Мије 
Ковачевића 4 

Град Београд Да Да Не Не Не 

JKP Gradska 

čistoća 

Мије 
Ковачевића 4 

Град Београд Не Не Да Не Не 

Katamaran 2013 Врањска 29 Министарство Да Да Не Не Не 

KBC Zvezdara Димитрија 
Туцовића 161, 
Прешевска 31 

Министарство Не Не Да Да Не 
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Medical wave Устаничка  128а Министарство Да Да Не Не Не 

Nova adresa Радојке Лакић 
8 

Министарство Да Да Не Не Не 

Otpad dario Николе 
Груловића 69ђ 

Град Београд Не Не Да Да Не 

Reciklažni centar 
MML 

29. новембра 
11в, ММЛ 

Министарство Да Да Не Не Не 

Reciklažni centar 
MML 

29. новембра 
11в, ММЛ 

Град Београд Не Не Да Да Не 

Rohne recycling Матице Српске 
105/1 

Министарство Да Не Не Не Не 

Saobraćajno 
preduzeće Lasta 

ad 

 

Аутопут 
Београд-Ниш 4 

Министарство Не Да Не Не Не 

Saobraćajno 
preduzeće Lasta 

ad 

Аутопут 
Београд-Ниш 4 

Општина 
Смедеревска 

Паланка 

Не Не Да Да Да 

Swift 1 Ђанга Рајнхарта 
бб 

Град Београд Не Не Да Да Не 

TGM doo Beograd Витезова 
Карађореве 

звезде 85 

Министарство Не Да Не Не Не 

V & EP Франца Јанкеа 
5/15 

Министарство Да Да Не Не Не 

Voch chem Крижинићева 
32 

Министарство Да Да Не Не Не 

Voch chem Крижинићева Град Београд Не Не Да Да Не 
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32 

Žaklina Šišić 

radnja za 

sakupljanje 

otpada i prevoz 

Beograd 

Смедеревски 
пут 1 

Министарство Да Не Не Не Не 
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4.3. Загађење ваздуха  

Према Закону о заштити ваздуха24 дефинисани су основни циљеви у смислу заштите 
квалитета ваздуха. То су: 

o успостављање, одржавање и унапређивање јединственог система управљања 
квалитетом ваздуха на територији Републике Србије; 

o очување и побољшање квалитета ваздуха кроз утврђивање и остваривање мера у 
области заштите како би се спречиле или смањиле штетне последице по здравље 
људи и/или животну средину; 

o избегавање, спречавање и смањење загађења која утичу на оштећење озонског 
o омотача и климатске промене 
o праћење, прибављање и процењивање одговарајућих података квалитета ваздуха 
o на основу мерења и стандардизованих метода; 
o обезбеђивање доступности података о квалитету ваздуха; 
o извршавање обавеза у складу са потврђеним међународним уговорима; 
o међународна сарадња у области заштите и побољшања квалитета ваздуха и 

осигурање доступности тих података јавности. 

На територији ГО Звездара налази се и Агенција за заштиту животне средине, као орган у 
саставу Министарства заштите животне средине, са својством правног лица, који обавља 
стручне послове који се, између осталог, односе на: мониторинга квалитета ваздуха и 
вода, укључујући спровођење прописаних и усаглашених програма за контролу квалитета 
ваздуха, површинских вода и подземних вода прве издани и падавина. Мониторинг 
ваздуха мери се са 11 аутоматских станица за мерење квалитета ваздуха (АМКВ) у 
централним београдским општинама, од којих је једна на Звездари, у насељу Зелено 
брдо. Према извештају Агенције о стању животне средине, а на основу дневних мерења, у 
Републици Србији за годишње вредности концентрације загађујућих материја (SO2, NO2, 
PM10, PM 2.5, С6Н6, CO2, O3) оцењен је као “добар” на мерном месту Зелено брдо, 
Звездара. 

Слика 7. Аутоматски мониторинг квалитета ваздука (АМКВ)

 

Извор: Агенција заштите за животну средину 

_______________ 

24. “Службени гласник РС”, бр. 36 од 15. маја 2009, 10 од 30. јануара 2013, 26 од 23. марта 2021 - др. закон 
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Квалитет ваздуха на територији Градске општине Звездара, као део целине града 
Београда, највише је угрожен котларницама на мазут, чији издувни гасови не пролазе 
кроз адекватан третман пре испуштања у атмосферу и негативним утицајима 
индивидуалних ложишта на квалитет ваздуха, као и непрописним спаљивањем 
комуналног и био-отпада, близином аутопута и изузетно фреквентним градским 
саобраћајем који озбиљно утиче на аерозагађење (значајаним загађивачем сматра се и 
број регистрованих моторних возила који је 2019. износио око 60 хиљада, од чега је 
53.237 аутомобила), затим близином градске депоније у Винчи, испаравањима гасова из 
дивљих депонија и близином Рафинерије нафте у Панчеву. 

Посебно треба нагласити проблем алергена, пре свих амброзије, који су препознати као 
озбиљан фактор угрожавања људског здравља и као такви заслужују већу пажњу и 
ангажованост надлежних у циљу његовог свођења на оптималан ниво. Иако се сузбијање 
амброзије врши већ десет година, највећи обухват је учињен 2018. године, када је Завод 
за биоциде и медицинску екологију извршио хемијско сузбијање амброзије са 
неуређених јавних површина на територији града Београда у обиму од 840.180 m2 (84.18 
ha), од чега са Звездаре 5.900 m2.  

Према Програму ''Амброзија као здравствени ризик mониторинг и сузбијање амброзије са 
неуређених јавних површина на територији града Београда у 2019. години'' који је 
усвојила Скупштина Града („Службени лист града Београда”, бр. 149/19) издвојене су 
следеће улице на територији ГО Звездаре: Миријевски булевар, Љубише Миодраговића, 
Два бела голуба, Мирослава Крлеже (изнад ОШ П. Савић), Улофа Палмеа, Самјуела 
Бекета, код полиције, Миријевско брдо, Матице српске, Заграђе 24, Миријевска црква, 
Руди Чајевца, Раша Плаовић, Теодора Миријевског 9, Милоша Жуњића од броја 18 до 
броја 38 и цео тај блок зграда, Цветанова Ћуприја 117, Мали мокри луг угао Павла Васића 
и Милана Предића, Ковачева 46, Љермонтова, преко пута Крижанићеве бр. 36, Угао 
Јосипа Славенског и Плитвичке, угао Мис Ирбијеве и Велизара Косановића, од Руда ка 
Благајској улици, Коњарник III. Хeмиjски трeтмaн амброзије трeбa дa будe сaмo дoпунa 
приoритeтнoм мeхaничкoм сузбијању и примењен само на оним површинама где је то 
неопходно и потпуно безбедно за животну средину. У том смислу ГО Звездара сматра као 
једним од приоритета заштите животне средине сузбијање амброзије наредне три 
године. 

4.4. Зaгађење воде 

Према Закону о заштити животне средине25: “Воде се могу користити и оптерећивати, а 
отпадне воде испуштати у воде уз примену одговарајућег третмана, на начин и до нивоа 
који не представља опасност за природне процесе или за обнову квалитета и количине 
воде и који не умањује могућност њиховог вишенаменског коришћења.” Вода и отпад 
повезани су нераскидиво и погубно, јер сваки отпад који се депонује неадекватно пре или 
касније доспева до подземних вода. 

_______________ 

25. „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон и 43/2011- Одлука УС, 14/2016, 76/2018, 

95/2018- др.закон и 95-2018-др.закон 
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Табела 12. Водоизворишта – воде II реда на територији градске општине Звездара26 

Назив потока Површина слива Дужина тока 

Миријевски поток 9,37км квадратних 5,69км 

Манастирски поток 9,17км квадратних 5,23км 

Кумодрашки поток 5,58км квадратних 3,59км 

Мокролушки поток 
(Великосељски поток) 

8,89км квадратних 5,88км 

Извор: Подаци добијени од Одељења за управљање ризиком и сектора за ванредне 
ситуације Републике Србије, Управе за ванредне ситуације у Београду 

4.5 Загађење и деградација земљишта и пољопривредног 
потенцијала 

За Градску општину Звездара, чији је део територије одређен као аграрна (рурална) 
средина (667 ха пољопривредне површине), карактеристично је загађивање земљишта 
употребом пестицида, минералних ђубрива и других хемијских средстава која се користе 
у пољопривредној производњи. Употреба тих средстава неповољно утиче и на квалитет 
вода и водотокова.  На контаминацију земљишта утиче и чињеница да нису сви 
становници општине спојени на канализациону мрежу (посебно у руралним деловима 
који су карактеристични по нелегалним насељима и слабој покривености канализационом 
мрежом). Још неки од горућих проблема јесу и градска парк-шума „Звездара“ и „Баба 
Велкина шума“ и њихова константна деградација и девастација бесправном и 
неконтролисаном сечом и стамбеном изградњом, као и недовољно искоришћен 
економски, пре свега туристички потенцијал. 

Градска општина Звездара годинама се суочава са проблемом клизишта, како пасивних 
која су највећим делом у Миријеву и Великом Мокром Лугу, тако и активних клизишта, 
која обухватају северни део парк шуме „Звездара“ ул. Драгослава Срејовића, Неретванска, 
Савињска, Птујска и у Малом Мокром Лугу, поред ауто-пута Београд-Ниш, тачније код 
надвожњака који спаја насеље Велики и Мали Мокри Луг. 

Парк шума Звездара, пространо клизиште које захвата североисточне падине Звездаре и 
насеље Карабурма. Клизиште је активно нарочито у зони Партизанског пута, где је под 
шумом, као и у зони изнад улице Маријане Грегоран. Клизиште Миријево, изворишна 
челенка Миријевског потока и десна долинска страна је већим делом маскирано и 
моделирано насипањем и изградњом насеља. Активно је у делу изворишне челенке 
Миријевског потока и у зони циглане „Трудбеник“. У изворишном делу потока је 
делимично под шумом. Активна клизишта у изворишној челенци Лештанске реке и у зони 
Малог и Великог Мокрог Луга (изворишни део Мокролушког потока). Угрожавају насеље, 
аутопут и земљиште. У зони испод аутопута терен је непошумљен. 

_______________ 

26.Подаци добијени од Одељења за управљање ризиком и сектора за ванредне ситуације Републике Србије, Управе за ванредне 

ситуације у Београду 
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Табела 13. Површине заступљености ерозије у ГО Звездара по катастарским општинама 

Катастарска 
општина 

Површина 
(км2) 

Категорија ерозије Остале 
површине 

Стање ерозије 

I II II
I 

IV V Коефицијент 
ерозије Z 

Категорије 
ерозије 

Велики Мокри 
Луг 

7,88    3,35 4,53  0,19 V 

Звездара 8,22    0,04 8,18  0,10 V 

Мали Мокри 
Луг 

5,82    3,52 2,30  0,22 IV 

Миријево 9,73    5,62 4,11  0,22 IV 

 

Табела 14. Површине заступљености ерозије за општину Звездара 

Катастарска 
општина 

Површина 
(км2) 

Категорија ерозије Остале 
површи

не 

Стање ерозије 

I II II
I 

IV V Коефицијент 
ерозије Z 

Категорије 
ерозије 

Звездара 31,65    12,53 19,12  0,179 V 

Један од најважнијих инфраструктурних проблема представља и нерешен статус сеоског 
гробља у насељу Мали Мокри Луг, због депоновања великих количина отпада и клизишта, 
односно ерозије тла. Усвајањем План детаљне регулације за насеље Мали Мокри Луг, 
општина Звездара (фаза 1.) („Сл.лист града Београда“ бр.46/11), дефинисан је комплекс 
„Мокролушко гробље“ за који је везано низ проблема који се тичу имовинско-правних 
односа, имовинских права, неконтролисаног ширења, редовног одржавања, 
обезбеђивања, појаве подземних вода и низа других проблема који се годинама уназад 
јављају а за које грађани имаоци гробних места очекују решење од ГО Звездара. 

Обавезно је ограђивање комплекса, ограда може бити транспарентна, висине 2м. 

 

Смернице ка решавању проблема су следеће: 
o Основни корак је формирање комплекса гробља, након чега Катастар 

непокретности додељује бројеве катастарских парцела које улазе у комплекс. 
Други корак је проглашење јавног интереса за комплекс (Влада Републике Србије), 
који представља основ за експропријацију земљишта за катастарске парцеле на 
којима су уписана физичка лица. 

o Попис свих постојећих гробних места са имовинско-правним статусом истих, као и 
постојећих објеката у оквиру постојећег комплекса 

o Сарадња са парохијама у Малом Мокром Лугу и Великом Мокром Лугу 
o Сарадња са месним заједницама у оквиру насеља Мали Мокри Луг и Велики 

Мокри Луг 
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o Сарадња са релевантним институцијама Града Београда, нарочито са јавним 
комуналним предузећима у циљу одржавања постојећег/будућег комплекса 
гробља и околине 

Неопходно је зауставити стихијско ширење гробља ван граница комплекса, нарочито на 
делу земљишта планираног за саобраћајнице од значаја не само за Градску општину 
Звездара, већ за Град Београд. 

4.6. Просторно уређење 

На територији Републике Србије проблематика просторног уређења, планирања, и 
изградње регулисана је Законом о планирању и изградњи.27  Према одредбама Закона о 
планирању и изградњи и Статуту града Београда, градске општине немају право 
доношења планова, већ само “да дају мишљење о просторним и урбанистичким 
плановима које доноси Град”. У анализи просторног уређења Градске општине Звездара, 
коришћени су подаци из усвојеног Регионалног просторног плана административног 
подручја Београда и Генералног плана (ГП) града Београда 2021. Коришћење ГП-а града 
Београда 2021. у овој анализи осигурава усклађеност са основним концептом управљања 
простором у граду Београду и основа је за даље кораке у изради Стратешког плана 
развоја Градске општине Звездара. Поред тога, коришћени су и други стратешки 
документи вишег реда, као што je Стратегија развоја града Београда. Генералним планом 
града Београда 2021 дата је оцена стања и дефинисани су циљеви просторног уређења 
кроз значај и специфичности простора, могућности и ограничења развоја просторно-
привредне структуре градске општине и њених делова, на основу којих је утврђена 
концепција будућег просторног уређења. Важно је напоменути да сви документи 
просторног и урбанистичког планирања морају бити у складу, у смислу усклађености 
докумената ужег подручја у односу на документе ширег подручја. Према новом Закону о 
планирању и изградњи, основни документи просторног уређења су: 

 Просторни планови 

 Просторни план Републике Србије 

 Регионални просторни план 

 Просторни план јединице локалне самоуправе 

 Просторни план подручја посебне намене 

  Урбанистички планови 

 Генерални урбанистички план 

 План генералне регулације 

 План детаљне регулације 

__________ 

27 “Службени гласник РС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 4. априла 2011, 121 од 24. децембра 

2012, 42 од 14. маја 2013 - УС, 50 од 7. јуна 2013 - УС, 98 од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 2014, 145 од 29. децембра 2014, 83 од 29. октобра 2018, 31 од 29. 

априла 2019, 37 од 29. маја 2019 - др. закон, 9 од 4. фебруара 2020. 

 

https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/934aeeaa-306b-855f-1416-a73614c5b348&actid=11252&regactid=&doctype=supa&latest=false
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/13ba40d3-b220-06c4-0209-721a9d8c2243&actid=17693&regactid=&doctype=supa&latest=false
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/https:/www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/e20d5a38-e93e-d954-9a59-a6543f256850&actid=17824&regactid=&doctype=supa&latest=false
https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/extref/d630dc21-730e-7066-8992-31908e731358&actid=18485&regactid=&doctype=supa&latest=false
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Када је о просторним плановима реч, Просторни план Републике Србије важи до 2020. 

године (тренутно је у форми Нацрта Просторног план Републике Србије од 2021. до 2035. 

године, као и извештај о стратешкој процени утицаја планског документа на животну 

средину) и он представља основни плански документ просторног планирања са којим 

морају бити у складу сви остали плански документи на нивоу Републике. Скупштина града 

Београда усвојила је 2011. године и 2018. године Измене и допуне Регионалног 

просторног плана административног подручја (АП) града Београда („Сл.лист града 

Београда“ бр. 38/2011 и 86/2018). Регионални просторни план АП Београда просторно 

обухвата 3.224 км2 са прогнозираним бројем становника од око 1.675.000 за планску 

2020. годину, и дефинише план намене простора, план мреже насеља, инфраструктурне 

системе, јавне службе, план природних ресурса, руралних подручја, заштите животне 

средине, природних и културних добара. 

Што се урбанистичких планова тиче, Генерални план града Београда до 2021. године (ГП), 

односно Генерални урбанистички план Београда (ГУП) усвојен је 2003. године и имао је 

измене 2005., 2007., 2009., 2014. и 2016. године („Сл.лист града Београда“ бр. 27/03, 

25/05, 34/07, 63/09, 70/14 и 11/2016), а у 2019. години донета је Одлука о изради 

Генералног урбанистичког плана Београда 2041 („Сл.лист града Београда“ бр. 74/2019) 

Концепција урбаног развоја и стратешка опредељења ГП Београда 2021 из 2003. године 

задржани су у важећем ГУП Београда 2021, уз преиспитивање економских и 

демографских услова и усклађени са измењеним приоритетима Града. Окосницу планског 

развоја Београда чине локације за велике градске пројекте, простори од посебног 

интереса за град, рехабилитација и трансформација некадашњих индустријских и војних 

комплекса, уз раније дефинисана планска решења за привредне зоне и паркове.  

Територија у оквиру ГУП-а је у циљу оперативније даље планске разраде подељена на 20 

просторно-функционалних целина. Ове целине су у највећој мери засноване на 

претходној подели простора на 57 целина коју је увео ГП Београда до 2021.  Обрађују се 

кроз План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне 

самоуправе – Град Београд (целине од 1-19) („Сл.лист града Београда“ бр. 20/16, 97/16, 

69/17 и 97/17). 

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

XX. 

Целина II– Булевар краља Александра, Јужни булевар, Звездара  

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

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

Целина XX – Гроцка Целина обухвата Калуђерицу са насељем Лештане у континуитету, 

насеља Болеч, Винчу и Ритопек (од Бубањ потока до надвожњака за насеље Велики 
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Мокри Луг граничи се са катастарском границом тог насеља и катастарском границом са 

насељем Мали Мокри Луг, које се заокружује под Стојчиним брдом на продужетку 

Булевара краља Александра до општинских граница Звездаре). 

ГИС интегрише следеће типове просторних података: 

 мрежу саобраћајница; 

 намену површина 

 месне заједнице 

 зграде 

 општине 

 ортофото снимке 

Што се грађана тиче, значај ГИС-а је у томе што омогућава добијање информације преко 

интернета о земљишту, статусу земљишта и планским документима. Услов за спровођење 

овог пројекта имплементације ГИС-а је завршетак усвајања планских докумената на нивоу 

свих општина. 

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. 

Подаци добијени на основу Генералног плана Београда (ГУП-а) града Београда указују на 

стање намене површина у моменту израде плана (2002. године) по урбанистичким 

целинама на територији Градске општине Звездара: 

Табела 15. Удео намене површина по урбанистичким целинама (у %) 

Намена површине 
Звезда

ра 
Миријев

о 
Мали Мокри 

Луг 
Велики Мокри 

Луг 

Пољопривреда 0,0 63,0 50,3 31,4 

Зеленило 37,0 7,0 4,2 22,5 

Привреда 1,0 0,0 0,5 0,0 

Водене површине 0,0 0,0 0,0 0,0 

Становање 26,5 23,0 35,2 29,0 

Центри 4,2 0,3 1,7 0,1 

Специјални центри 13,0 0,8 0,4 0,3 

Спорт 6,0 0,3 0,1 0,0 

Инфраструктура 3,6 0,1 0,2 0,2 

Гробља 0,0 0,3 0,8 0,0 

Саобраћајне 
површине 

0,0 0,1 0,2 3,7 

Неизграђене 0,0 1,9 1,0 0,0 
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површине 

Остале површине 8,7 3,2 5,4 12,8 

Извор: ГУП-а града Београда 

Оно што из наведене табеле видимо јесте да највећи део територије општине Звездара 
чини пољопривредно земљиште, које по последњим подацима добијеним од општинске 
управе заузима површину од 1.793 хектара, односно 56% територије општине (од тога 80% 
су оранице и баште). Затим, око 4,1% је шумско земљиште, а све остало представља 
грађевинску површину. 

Од укупне територије ГО Звездара око 131 hа је шумско земљиште, од чега је пошумљено 
110 hа. Општина припада брдском делу шумског подручја где своје природно станиште 
налазе цер, сладун и китњак. Један од приоритета ГО Звездара, уз сарадњу секретаријата 
за заштиту животне средине и Министарства за заштиту животне средине, спровођење 
активности пошумљавања територије у складу са ПГР зелених површина („Службени лист“ 
бр. 110/19) и Стратегијом пошумљавања подручја Београда. 

 
Табела 16. Структура површина државних и приватних шума по општинама 

Општине Укупна 
површина (ha) 

Укупна површина 
државних шума (ha) 

Укупна површина 
приватних шума (ha) 

Барајево 4.408,20 1523,20 2,885,00 

Вождовац 2.920,28 1.415,28 1.505,00 

Гроцка 2.547,51 149,51 2.398,00 

Звездара 110,97 110,97  

Земун 2.319,79 2.319,79  

Младеновац 2.994,04 133,04 2.861,00 

Нови Београд 119,89 119,89  

Обреновац 3.090,39 734,39 2.356,00 

Палилула 6.071,12 6.071,12  

Раковица 369,54 310,54 59,00 

Сопот 5.069,13 1.989,13 3.080,00 

Чукарица 2.293,70 1.801,70 492,00 

Лазаревац 6551,37 379,37 6172,00 

Укупно 38.865,92 17.057,92 21.808,00 

 

1) Уређење Парк-шуме Звездара  

Плански документи од пре 40 година су Звездару препознавали као парк-шуму, која је 
могла да понесе улогу излетничке оазе са различитим садржајима рекреације у средишту. 
Године институционалне небриге оставиле су трага на подручје шуме. Непостојање 
планске документације и недостатак инфраструктуре узроковао је непланску градњу и 
бројне комуналне проблеме. Усвајањем Плана детаљне регулације подручја градске 
Парк-шуме Звездара друга фаза, са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (сл.лист града београда бр.7/12), Привремени орган  града Београда, дана 
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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 ha 57 a 87 m2. („Сл.лист града Београда“ бр. 57/I од 
29.11.2013). Управљање природним добром поверава се ЈКП „Зеленило Београд“. 

На дугорочном плану, омогућиће се заустављање негативаног тренда нарушавања 
природних одлика Звездарске шуме.  

Потенцијал који Звездарска шума има је такав да би она могла да представља 
рекреативни и еколошки центар који би био у равни са Кошутњаком. На територији 
Општине Звездара, у данашњој Волгиној улици, лоциран је објекат од посебног значаја за 
развој астрономије, физике, метеорологије и сеизмологије у Србији – Астрономска 
опсерваторија. Она се налази на највећој надморској висини (248,6 м) у граду и чини 
највишу тачку у Београду. Потребно је обезбедити и реализовати следеће послове: 
уређење постојећих путева и пешачких стаза – шумски путеви, трим-стазе и сл., изградњу 
игралишта, надстрешница, столова, клупа, мокрог чвора и чесме, увођење јавне расвете, 
уређење паркинга на ободу шуме, утврђивање и стални мониторинг  физичких, хемијских 
и биолошких карактеристика подручја. Неопходно је и постављање информативних табли 
у циљу обавештавања и презентације заштићеног природног добра и едукације 
посетилаца. Оне треба да садрже основне податке о заштићеном подручју и његовим 
основним вредностима, распоред шетних стаза, трим стаза, локацију одморишта, правила 
понашања посетилаца и друге податке који су у функцији истицања значаја природних 
вредности, заштите подручја и његовог коришћења.   

 

2) Уређења Баба Велкине шуме (Степин или Титов гај) 

Комплекс је обрађен кроз сад неважећи Детаљни урбанистички план парк-шуме „Титов 
гај“ , а ГП-ом Београда дефинисан је као фиксни елемент зеленила и трајно добро 
Београда. Степин гај је меморијални комплекс, парк шума у којој је евидентирано 
станиште 13 посебних биљних заједница и мноштва неаутохтоних врста, што листопадних, 
што зимзелених. Потребно је заштити 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. 

Поред садржаја за рекреацију, као атрактивно излетничко место, овај комплекс може да 
омогући развој туризма на територији општине, да постане едукациони, еколошки центар, 
који ће промовисати здрав и квалитетан начин живота. 

Приликом планирања саобраћајне мреже, за интерно комуницирање унутар комплекса, 
поштовати у што је могуће већој мери постојеће стање, у зависности од концепта и 
потребе повезивања у односу на садржаје. Мисли се на пешачке стазе, трим стазе, 
бициклистичке стазе, евентуалне кружне шетне трасе за вожњу у изнајмљеним 
запрежним возилима (фијакери). Такође је потребно водити рачуна да ове стазе приме и 
моторна возила ради снабдевања, ватрогасна возила, возила хитне помоћи и сл. 

Парк шуму, која је потреба савременом урбаном човеку, не треба схватати као резерват 
непатворене, али и неоплемењене дивље природе, већ као део оплемењене, заштићене, 
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кориговане, хуманизоване и урбанизоване природе. Уређење и природне одлике парк 
шуме морају богатством свог садржаја да вежу посетиоце сразмерно дуже време. 

О комплексу „Степин гај“ се стара ЈП „Србијашуме“, односно Шумско газдинство 
„Београд“. Прошле године ГО Звездара је покренула иницијативу за израду пројектне 
документације за спортске терене, дечије игралиште и трим стазу у „Степином гају“. У 
току је израда пројектне документације у сарадњи са „Србија шумама“. 

4.7. Прилагођавање и унапређење инфраструктуре 

Анализирајући ситуацију у смислу третмана отпадних вода, Република Србија се налази 
на дну лествице европских земаља у погледу комуналне опремљености. Према 
званичним подацима Републичког завода за статистику за 2019. годину, на територији 
градских београдских општина укупне количине отпадних вода износе 146.738 м³. 
Отпадне атмосферске, комуналне као и индустријске воде еколошки представљају 
посебан проблем града Београда. Град Београд је у процесу пројектовања и прикупљања 
документације за изградњу више постројења за пречишћавање отпадних вода, тако да се 
комплетна београдска канализација испушта у Саву и Дунав без претходног третмана. 

Што се канализационе мреже тиче, на територији ГО Звездара покривеност је 46%, док је 
покривеност водоводном 93%. Без обзира на опремљеност урбаног дела Звездаре, 
канализациона и водоводна мрежа је стара између 20 и 50 година због чега је неопходна 
обнова и реконструкција. Иако је у Градској општини Звездара, водоводном мрежом 
покривена територија целе општине, али постоје одређени делови који се налазе на тзв. 
„дивљој“ мрежи која није примљена од стране ЈКП „Београдски водовод и канализација“. 
Делови општине који се налазе на „дивљој“ мрежи су: 

 велики део МЗ „Велики Мокри Луг“ 

 МЗ „Мали Мокри Луг“ 

 МЗ „Војвода Мишић“ 

 МЗ „Ново Миријево“ 

 МЗ „Старо Миријево“ 

 МЗ „Зелено брдо“ 

Како је територија Градске општине Звездара већим делом покривена планском 
документацијом, постоји основ да се изгради или легализује постојећа инфраструктура. 
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ради на изградњи потребне 
инфраструктуре, а тиме и водоводне мреже на наведеним територијама с тим да су 
потребна велика  буџетских средстава за реализацију. 

Осим наведених проблема са месним заједницама без водоводне мреже, односно са 
„дивљом“ мрежом, постоје и други делови општине са проблемима чије је решавање 
започето или се планира. Тако, на пример, МЗ „Вуков споменик“, МЗ „Булбулдер“, МЗ 
“Липов лад“, МЗ „Звездара“ и МЗ “Ћирило и Методије“ имају проблем изградње нових 
објеката стамбене градње, која захтева одређене инвестиције на замени постојеће мреже 
новом мрежом већег пречника. 
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У складу са директивом Европске уније, водоводна мрежа од азбестних цеви је замењена, 
сем у улици Шеварице, што је од приоритетног значаја за Градску општину Звездара.  

Покривеност територије ГО Звездара канализационом мрежом (у одржавању ЈКП 
„Београдски водовод и канализација“) је око 46% (6% више у односу на 2010. годину), док 
остали део територије чине септичке јаме, изливање у отворене канале и потоке, али и 
„дивља“ мрежа (неадекватних димензија). „Дивља“ канализациона мрежа је 
карактеристична за територије: МЗ “Војвода Мишић“, МЗ „Велики Мокри Луг“, МЗ 
„Миријево“, МЗ „Ново Миријево“, МЗ „Ћирило и Методије“, МЗ „Зелено брдо“, МЗ 
„Липов лад“, МЗ „Звездара“, МЗ „Северни булевар“. 

Од 2015. до 2021. године урађена је нова канализациона мрежа на територији ГО 
Звездара у следећим улицама део Јованке Радаковић, део Драгослава Срејовића, Војводе 
Довезенског, Крижанићева, Светог Климента, Улцињска, Руди Чајавеца, Мирослава 
Крлеже, Вељка Дугошевића, Локрумска Белопаланачка, Букурешка, Браће Тодоровић. 
Астромомска, Друговачка, Купска, Нишавска, Неретванска и Живка Давидовића, Веселина 
Чајкановића, а тренутно у раду у Теодора Миријевког и Идријској. 

Усвајањем урбанистичких планова стиче се основ за проглашење јавног интереса, 
експропријацију земљишта, израду техничке документације и на основу које се може 
приступити изградњи канализационе мреже. Ово се пре свега тиче МЗ „Мали Мокри Луг“, 
МЗ „Велики Мокри Луг“, МЗ „Старо Миријево“, парк-шуме „Звездара“, делова око 
Цветкове пијаце и делова МЗ „Зелено брдо“. 

Што се урбаних делова општине тиче, мрежа постоји, и то сепарациони систем 
канализације, али је веома стара, а повећана стамбена изградња и преоптерећење мреже 
захтевају замену и реконструкцију. 

Најважнији проблеми у домену канализационе инфраструктуре су:  

 Канализација у насељу Миријево: уцевљење отворених делова Миријевског потока 
( уцевљење Миријевског булевара ка Палилули - Шејкина код Миријевског цвета и 
од Михајла Булгакова ка улици Матице српске);  

 Канализација у насељима Падина и Велики Мокри Луг: ул. Цветанова ћуприја; 

 Канализација у насељу Мали Мокри Луг: Босанска улица; 

 Канализација у оквиру Парк-шуме Звездара. 

Слика 8. Ортофото снимак насеља Велики Мокри Луг и Падина 
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Канализација – Насеље Падина и Велики Мокри Луг  - ул. Цветанова ћуприја 

Насеље нема легално изграђену канализацију, али део насеља има дивљу мрежу око 7 км 
и прикључује се на постојећу канализацију насеља Браће Јерковића.  

Канализација – Насеље Мали Мокри Луг – Босанска улица. 

Усвојен је План детаљне регулације за насеље Мали Мокри Луг, општина Звездара (фаза 
1.) (Сл.лист града београда бр.46/11), за предметно подручје, чиме су се стекли формални 
услови за отпочињање решавања овог проблема.  

Канализација насељеног дела Парк-шума Звездара  

Пошто је усвојен План детаљне регулације подручја градске Парк-шуме Звездара друга 
фаза, са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.лист града 
београда бр.7/12), треба хитно кренути са активностима на решавању изградње нове 
канализационе мреже, као и замени постојећих малих пречника и то, првенствено, у 
Волгиној улици, која се протеже средином наведеног насеља. Треба наставити са 
започетом реализацијом изградње канализације у улици Драгослава Срејовића, која је 
пречника 250 мм, а реципијенти су у улицама Пере Ћетковића и Лазе Стефановића, 
дужина планиране канализације је 1.900 м. 

Генералним урбанистичким планом Београда планирани су и објекти заштите од поплава 
за поједине водотокове које треба изградити: Река Болечица, урбанистичка целина XX, 
Регулациони радови на узводним деоницама и притокама са изградњом ретензија у циљу 
заштите од поплава. 

Градска општина Звездара припада шумадијском подручју снабдевања електричном 
енергијом. Трансформаторске станице овог подручја су 400 kV далеководима повезане са 
ТС „Обреновац“ и ХЕ „Ђердап“ и 220 kV са далеководима ТЕ „Обреновац“ и ХЕ „Бајина 
Башта“. Осим наведених, потрошачи из овог подручја се снабдевају електричном 
енергијом и преко 110 kV са далеководом из ТЕ „Колубара“. Пораст вршне снаге 
предметног конзума пратиће повећање инсталисане снаге што условљава изградњу нових 
и реконструкцију постојећих електроенргетских објеката. У наредном периоду планира се 
завршетак изградње ТС 400/110 kV „Београд 20”, затим, изградња надземних водова 400 
kV од ТС 400/110 kV „Београд 20” до планиране ТЕ „Колубаре Б” 

На територији општине Звездара, тачније у насељу Миријево изграђена је топлана са два 
вреловодна котла од по 58 МW, а за сопствене потребе су уграђена и два парна котла. 
Топлана као основно гориво користи природни гас, а алтернативно мазут. Грејно подручје 
Топлане „Миријево“ покрива насеље Миријево и делове испод Звездарске шуме и има 
четири магистрална водовода. 

Што се тиче производње и испоруке топлотне енергије за загревање санитарне топле 
воде, она се врши током целе године из 1 топлотног извора, а потрошном топлом водом 
се снабдева 5.878 станова. Од свих топлотних извора 96% као гориво користи природни 
гас, а 4% мазут. 

Енергетска ефикасност подразумева низ мера које се предузимају у циљу смањења 
потрошње енергије. Док штедња енергије увек подразумева одређена одрицања, мању 
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потрошњу енергије у смислу мање употребе, енергетска ефикасност подразумева 
ефикасну употребу енергије која води ка повећању квалитета живота, већој одрживости 
објекта (стамбеног или пословног) и енерегетској безбедности.  

Многи објекти на територији ГО Звездара изграђени су средином или у другој половини 
XX века, због чега захтевају реконструкцију и енергетску санацију. За сада су као 
најкритичнији објекти евидентирани: Дом здравља Зведара и њени огранци у Великом 
Мокром Лугу и Коњарнику, Стари Тржни центар у Миријеву, као и сама зграда општине. 
Поред дотрајале фасаде и прозора у овим објектима због лоше кровне конструкције 
долази и до прокишњавања, а грејање је недовољно због великих губитака. Циљ је да се 
поред јавних објеката у систем унапређења енергетске ефикасности укључе стамбене 
заједнице и индивидуална домаћинства. Према подацима РЗС на територији ГО Звездара 
има 70.414 стамбених јединица. 

Биомаса: Предност ГО Звездаре је што је градско рурална општина, због чега има 
потенцијала за производњу енергије из биомасе. Од укупне површине територије (32 км2) 
1.793 hа је пољопривредно земљиште, 4,1% територије Општине (131 hа) је шумско 
земљиште, а остало градско грађевинско земљиште. Уз огревно дрво које је доминантни 
обновљив извор енергије, енергетску вредност имају дрвни отпад шума, паркова и 
зелених површина, биљни остаци ратарске производње, остаци обраде у воћарству и 
виноградарству и др. Планираним пошумљавањем Звездаре (на површини од 3,7ха) и 
шума посебне намене (заштитних и енергетских) енергетски потенцијал отпадне дрвне 
масе и огревног дрвета би могао бити удвостручен. 

Соларна енергија: Укупна годишња сума дозрачене енергије за територију града Београда 
износи око 5200 МЈ/ m² год, што значи да Београд има веома повољне услове за 
коришћење сунчеве енергије за задовољење локалних нискотемпературних потреба, у 
првом реду припреме потрошне топле воде и примену топлотних пумпи. За Звездару, 
поред директног коришћења сунчеве енергије, много је интересантније пасивно 
коришћење сунчеве енергије, које је економски и енергетски знатно повољније за 
потребе грејања, посебно у зонама ниже густине становања.  

Геотермална енергија: ГО Звездара не поседује податке о капацитетима дубинских 
геотермалних вода, али је свакако могуће коришћење површинских геотермалних вода у 
комерцијалне сврхе. Такође, било би могуће урадити пројекат коришћеа геотермалних 
вода и соларних панела за загревање воде у базенима СЦ Олимп. 

Енергија ветра: У зони максималног енергетског потенцијала ветра у Београду (5÷6 
кWh/m² дан) при чему је дијапазон брзина са највећом учестаношћу од 3,9 m/s, која се 
протеже дуж обала Дунава, у општинама Палилула и Звездара могу се градити фарме 
ветроелектрана. На основу обављених истраживања и мерења интензитета јачине ветра у 
зони гробља Лешће, разматра се изградња експерименталног постројења – 
ветрогенераторског поља за производњу електричне енергије и њен пласман 
потрошачима преко електроенергетске мреже.  

Комунални отпад: Енергетски потенцијал овде представља сагорљиви део чврстог отпада 
и депонијски гас који настаје његовим распадањем. Количине смећа које се сакупљају и 
износе са територије Београда данас се крећу око 1.528 t дневно или 557.720 t/годишње, 
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са просечном топлотном вредношћу око 8 МЈ/kg. Очекује се да ће ове вредности расти, 
тако да пројекција за 2024. годину износи око 1.35 kg/ст дневно или 615.755 t/год. 
Национални програм заштите животне средине предвиђа да ће после 2015. године степен 
рециклирања у Београду износити 25%. У том циљу управљање отпадом треба да се 
базира на затварању постојеће несанитарне депоније у Винчи и изградњу Центра који је 
планиран на локацији поред постојеће депоније (у чијем склопу ће бити и постројење за 
коришћење депонијског гаса). У градским општинама треба приступити организованом 
рециклирању отпада и развоју тзв циркуларне економије. 

На територији Републике Србије предузеће задужено за дистрибуцију природног гаса до 
крајњих потрошача је ЈП „Србијагас“.  Када је о Градској општини Звездара реч, гасоводна 
мрежа обухватила је насеље Падина у КО „Велики Мокри Луг“, као и мање делове КО 
„Миријево“. У плану је да се гасоводном мрежом покрију сва насеља која нису у систему 
централног грејања. 

 

4.8. SWOT анализа за развој животне средине 

СВОТ (енг.  SWOT - strengths, weaknesses, opportunities, threats) анализом идентификоване 
су интерне карактеристике на територији ГО Звездара (као предности, односно слабости) 
и екстерни фактори који утичу на развој Градске општине (шансе и претње) у погледу 
животне средине, просторног уређења и инфраструктуре: 

 

Заштита животне средине 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

● добар географски положај Градске 
општине Звездара 

● усвојен програм заштите животне 
средине за период 2015-2025.  годину 
града Београда 

● повољни природни предуслови 
●  Закон о коришћењу обновљивих 

извора енергије („Службени гласник 
РС“, бр.40/2021) 

● Закон о енергетској ефикасности и 
рационалној употреби 
енергије(„Службени гласник РС“, 
бр.40/2021) 

●  План генералне регулације система 
зелених површина Београда („Сл.лист 
града Београда“ бр.110/19)  - ПГР СЗП 

● Измене и допуне Регионалног 
просторног плана административног 

● недовољан број запослених стручњака у 
општинској управи 

● недовршен поступак гасификације 
општине 

● непостојање пречистача отпадних вода 
● застарео и неодржаван систем 

атмосферске канализације 
● делови општине слабо развијене 

инфраструктуре 
● непостојање бициклистичких стаза 
● мала заступљеност обновљивих извора 

енергије 

● недовољна информисаност грађана из 
руралних делова општине 

● загађења земљишта и подземних вода, 
које врше бесправни објекти у 
деловима општине без изграђене 
комуналне инфраструктуре 
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подручја града Београда“(„Сл.лист 
града Београда“ бр. 38/2011 и 86/2018) 

●  Генерални урбанистички план 
Београда(„Сл.лист града Београда“ бр. 
27/03, 25/05, 34/07, 63/09, 70/14 и 
11/2016) -ГУП 

● Одлука о изради Генералног 
урбанистичког плана Београда 2041 
(„Сл.лист града Београда“ бр.74/2019) 

● План генералне регулације 
грађевинског подручја седишта 
јединице локалне самоуправе – Град 
Београд (целине од 1-19) („Сл. лист 
града Београда“ бр. 20/16, 97/16, 69/17 
и 97/17)  - ПГР 

● мотивисаност кадрова за сталним 
усавршавањем 

● мотивисаност општинске управе за 
унапређење стања животне средине и 
потреба за променом у опхођењу 
према њој  

● постојање Одељења за комунално 
друштвене делатности, заштиту 
животне средине и координацију 
инвестиционих пројеката 

● Извршен процес сертификације Управе 
Градске општине Звездара (ИСО 
14001:2004, међународни стандард за 
развијање истема менаџмента заштите 
животне средине (ЕМС) 

● Градска Парк –шума Звездара је 2013. 
године проглашена заштићеним 
подручјем, као споменик природе III 
категорије 

● Локални план управљања отпадом 
града Београда у периоду 2021-
2030.године 

● На већем делу територије Општине 
одржавање зелених и других јавних 
површина је у надлежности јавних 
комуналних предузећа 

●  Позитивна искуства са НВО за пројекте 
заштите животне средине поготово 
везане за одржавање комуналног реда 

● девастирање природних ресурса и шума 
● загађеност Миријевског потока и 

осталих водотокова 
● нерегулисани потоци и бујичне воде 
● непостојање предтретмана отпадних 

вода  
● аерозагађење проузроковано 

саобраћајем 
● опасни гасови са дивљих депонија 
● непрописно спаљивање корова и отпада 
● близина локације депоније у Винчи и 

њен утицај на околину 
● непостојање већег броја  рециклажних 

острва 
● непрописно управљање са  

индустријским и опасним отпадом 
(здравствене установе, аутомех. радње 
и сл.) 

● неадекватно управљање и 
експлоатација природних ресурса 
(шуме, потоци пољопривредно 
земљиште) и угрожавање нелегалном 
градњом  

● недовршен статус парк-шуме „Титов гај“ 
(Баба Велкина шума), дефинисане 
урбанистичким планом као фиксни 
елемент зеленила и трајно добро 
Београда. Неопходно је заштитити 
природне вредности ове зоне (13 
посебних биљних заједница и мноштво 
неаутохтоних врста) 

● нерешени имовинско-правни односи, 
проблеми везани за реституцију зелених 
површина  

● неусаглашеност Закона о планирању и 
изградњи са Законима који регулишу 
заштиту животну средине 

● непостојање података о употреби 
пестицида  

● повећан ниво буке  
● електромагнетно зрачење са 

електроенергетских објеката и других 
извора  

● повећан број базних станица мобилне 
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телефоније  
● распрострањеност амброзије на 

неуређеном земљишту  
● присуство непожељних врста 

преносилаца заразних болести 
(глодари, крпељи и сл.) 

● чување животиња у неадекватним 
условима и на непрописан начин  

● ненадлежност градске општине у 
сектору управљања отпадом 

● непоштовање законских прописа од 
стране грађана и привредних субјеката 
и неспровођење адекватних казнених 
мера од стране надлежних 

● непостојање фекалне и кишне 
канализације на делу територије 
Градске општине Звездара 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

● Град Београд 
● усвојена Стратегија одрживог 

развоја Републике Србије, 
Стратегија развоја Града Београда и 
друге стратегије у области заштите 
животне средине 

● процес придруживања ЕУ и 
примена евро-стандарда и 
искустава у области заштите 
животне средине 

● усвојен сет нових закона из области 
заштите животне средине  

● постојање података о 
пољопривредном земљишту 

● доношење Плана развоја  заштите 
животне средине ГО Звездаре 

● планиране саобраћајнице од 
стратешког значаја за Градску 
општину Звездара и град Београд 
(Спољна магистрална тангента -СМТ 
и Унутрашњи магистрални 
полупрстен-УМП) с циљем 
растерећења саобраћаја из ужег 
језгра града Беграда  

● Стратегија пошумљавања Града 

● недовољне надлежности Градске 
општине Звездара 

● ограничен општински буџет  
● близина аутопута (транзит опасних 

материјала аутопутем) и аерозагађење  
● употреба прљавих технологија 
● несаниране територије клизишта и 

могуће појаве нових услед климатских 
промена (киша) 

● ниска еколошка свест грађана 
● застарела постојећа комунална 

инфраструктура 
● насељавање, урбанизација и градња 

нових стамбених површина 
● све већи број моторних возила 
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Београда 

 

Развој инфраструктуре и енергетска ефикасност 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

● развијен географски информациони 
систем ( ГИС систем) 

● Измене и допуне Регионалног просторног 
плана административног подручја града 
Београда“(„Сл.лист града Београда“ бр. 
38/2011 и 86/2018) 

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

● Одлука о изради Генералног 
урбанистичког плана Београда 2041 
(„Сл.лист града Београда“ бр. 74/2019) 

● План генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – Град Београд (целине од 1-
19) 

● Покривеност 80% територије Градске 
општине Звездара планском 
документацијом  

● Закон о коришћењу обновљивих извора 
енергије („Службени гласник РС“, 
бр.40/2021) 

● Закон о енергетској ефикасности и 
рационалној употреби енергије 
(„Службени гласник РС“, бр.40/2021) 

●  План генералне регулације система 
зелених површина Београда („Сл.лист 
града Београда“ бр.110/19) 

● добар географски положај градске 
општине 

● добра сарадња са Секретаријатом за 
урбанизам и грађевинске послове и 
Секретаријатом за заштиту животне 
средине 

● позитивна искуства кроз пројекте НВО 
● постојање Службе за геоинформационе 

системе и информатику 
● Све основне и средње школе са котлом 

● недовољна повезаност институција 
(размена просторних и алфа-
нумеричких података) 

● недовољна развијеност 
саобраћајница 

● висок интензитет транзитног 
саобраћаја 

● лоше стање инфраструктурних 
објеката (водовод, канализација…)  

● велики број енергетски неефикасних 
стамбених објеката изграђених у 
другој половини 20 века 

● дотрајалост фасада јавних објеката од 
значаја (зграда општине, Дом 
здравља, месне заједнице)  

● негативни утицаји индивидуалних  
ложишта на квалитет ваздуха и 
неадекватан третман гасова из 
постојећих котларница 

● недовољна економска 
искоришћеност обновљивих 
природних ресурса 
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на угаљ и мазут прешли на даљинско 
грејање (осим две школе у чијој близини 
нема топловода) 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

● Град Београд 
● започет процес придруживања ЕУ 
● близина Паневропских коридора VII и X 
● усвојене измене и допуне Закон о 

планирању и изградњи 
● Закон о јавно-приватном партнерству и 

концесијама1 
● европски бициклистички коридори 

(ЕуроВело, Дунавска бициклистичка рута)  
● ГО  – сервис за грађане за савладавање 

комплексних бирократских процедура 

● недовољне надлежности градске 
општине 

● непостојање посебног одсека за ЕЕ у 
оквиру општине  

● ограничен општински буџет 
● неажурирана Стратегија развоја града 

Београда после 2021 
● неприлагођеност постојећих закона 

конкретној ситуацији на терену 
● велики број нелегалних објеката 
● спор процес гасификације 

 

 

Просторно уређење и урбано планирање 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

● изузетно добра присутност и примена 
информационих технологија у 
општинској управи 

● покривеност општине планском 
документацијом 

● дефинисане привредне зоне 

● висок степен нелегалних објеката 
инфраструктуре и стамбених објеката 

● неуједначен и недовољан развој делова 
општине 

● бесправна градња на пољопривредном 
и шумском земљишту и зеленим 
површинама 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

● учешће представника ГО Звездара у 
раду Комисије за планове Скупштине 
града Београда у циљу израде 
недостајућих и изменама и допунама 
постојећих урбанистичких планова и 
прилагођавања ситуацији коју диктира 
развој града и захтеви грађана 

● нови иновативни начини 
партиципације грађана у јавним 
расправама приликом доношења 
регулационих планова 

● ограничен општински буџет 
● недостатак финансија у буџету града 

Београда за уређење зелених површина 
на Звездари 

● недостатак финансијских средстава у 
ЈКП „Чистоћа“ и ЈКП „Зеленило Београд“ 
за уређење зелених простора од значаја 
за грађане 

                                                      

1
 „Сл.гласник РС“ бр.88/2011 
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Подршка програмима заштите животне средине и подизање еколошке свести 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

● заинтересованост цивилног друштва 
за сарадњу са општином  

● сарадња са градским институцијама, 
ЈКП и секретаријатима 

● могућност успостављања сарадње са 
образовним институцијама 

● недовољна информисаност грађана  
● недовољно еколошко образовање и 

едукација деце, омладине, институција 
● непостојање података о проблемима 

грађана у вези са животном средином 
● недовољна искоришћена могућност 

ангажовања НВО 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

● постојање институција и невладиног 
сектора који могу да раде на  
подизању свести јавног мњења о 
значају животне средине  

● међуопштинска сарадња 
● сарадња са невладиним сектором 
● сарадња са Сталном конференцијом 

градова и општина 
● сарадња са Агенцијом за заштиту 

животне средине 

● ограничен буџет општине 
● ниска еколошка свест грађана 

 

 

На основу спроведене ситуационе и СВОТ анализе може се констатовати да су главне 
предности на којима треба градити План развоја ГО Звездара по питању животне 
средине, просторног уређења и инфраструктуре: 

● Повољан географски положај и рурално градски тип општине; 
● Повољни природни предуслови – природни ресурси које треба очувати и даље 

унапређивати; 
● Извршен процес сертификације Управе Градске општине Звездара (ИСО 

14001:2004, међународни стандард за развијање система менаџмента заштите 
животне средине (ЕМС- Ecological  Management System ); 

● Градска парк–шума Звездара, односно природно добро „Звездарска шума“ се 
проглашава заштићеним подручјем као споменик природе; 

● Баба Велкина шума и њено унапређење кроз туристчки потенцијал; 
● Добра покривеност општине урбанистичким плановима; 
● Развијен географско-информациони систем. 

Највеће шансе за развој ГО Звездара огледају се у: 
● Град Београд – развој града; 
● Велики број зелених површина; 
● Децентрализација Града у области заштите животне средине; 
● Рурални делови општине који могу да се уређују у складу са еколошким мерама; 
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● Постојање сета закона који уређују ову област.  

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

● Енергетска неефикасност старијих стамбених и јавних објеката;   
● Висок степен нелегалних прикључака на комуналну инфраструктуру;  
● Недовољна покривеност комуналне, нарочито канализационе мреже; 
● Недовољна покривеност гасном мрежом; 
● Застарела урбана комунална инфраструктура; 
● Велики број дечијих паркова којима је неопходна реконструкција; 
● Деградација земљишта и постојање клизишта.  

Основне претње развоју ГО Звездара огледају се у: 
● Недовољна надлежност; 
● Ограничен буџет; 
● Насељавање и урбанизација; 
● Ниска еколошка свеста грађана; 
● Нелегалне депоније и неадекватно одлагање опасног отпада; 
● Непоштовање законских прописа од стране грађана и привредних субјеката; 
● Неспровођење адекватних казнених мера од стране надлежних. 

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

● Развој и санација комуналне инфраструктуре, укључујући израду недостајућих 
урбанистичких планова за изградњу инфраструктурних објеката унапређење и 
даљи развој ГИС-а; 

● Едукација грађана (превасходно деце и омладине) о очувању и унапређењу 
животне средине, о селекцији и рециклажи отпада и употреби обновљивих извора 
енергије; 

● Просторно уређење паркова, зелених површина, пошумљавање и сузбијање и 
уништавање амброзије; 

● Унапређење енергетске ефикасности објеката јавне намене. 
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