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1. УВОД 

 

Стратегија развоја Градске општине Звездара је плански документ којим се дефинишу 
кључни правци развоја општине за период 2021-2024. године. Стратешко планирање је 
процес при којем организација дефинише своју стратегију, или правац, и доноси 
одлуке у вези са алокацијом својих ресурса у циљу спровођења ове стратегије, 
укључујући и капитал (економски или природни) и људе.  

У складу са позитивним законским проприсима Републике Србије, овом стратегијом,  
дефинисани су општи и посебни циљеви, мере и кључне перформансе успешности. 

Градска општина Звездара се определила за процес стратешког планирања зато што 
кроз процес стратешког планирања може да оствари следеће циљеве: 

o У складу са визијом општине, креира стратешки план за будући период  
o побољша пружање и ефикасност јавних услуга и комуналних делатности 

који су у њеној надлежности 
o идентификује, процени и активира нове развојне шансе путем активности и 

пројеката који се спроводе у партнерству 
o побољша ефикасност управе 
o усклади стратешки план са расположивим ресурсима - са буџетима и 

људским ресурсима 
o прати спровођење плана и мерење резултата помоћу адекватног система 

управљања, спрегнутог са уведеним ИСО стандардом квалитета управљања 
o консолидује учешће заинтересованих страна и локалне заједнице у 

дефинисању и активирању политика локалног развоја 
o као потписница Европске повеље о родној равноправности на локалном 

нивоу, поштује њена начела и да имлементира њене одредбе.  

С обзиром да Градска општина Звездара, као једна од 17 градских општина на нивоу 
Региона Београд, нема могућност самосталног деловања и решавања свих својих 
проблема, од изузетне важности је препознати и користити предности и могућности 
локалних потенцијала, са ослонцем на решења из законодавног оквира Републике 
Србије и ЕУ. 

Приликом израде Стратегије развоја примењиван је партиципативни приступ, који 
подразумева учешће заинтересованих страна из јавног, приватног и цивилног сектора. 

Стратегија развоја Градске општине Звездара је усклађена са: 
o позитивним законским прописима Републике Србије 

o кровним стратешким документима Републике Србије 

o кровним стратешким документима Града Београда 

o стратешким оквиром, правилима и директивама Европске уније 

o са донетим општинским акционим плановима и програмима. 

 

Владан Јеремић 

Председник ГО Звездара 
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2. МЕТОДОЛОГИЈА И УЧЕСНИЦИ  

Скупштина Градске општине Звездара, на седници одржаној 18. марта 2021. године, на 
основу члана 19 став 1 тачка 4 Статута Градске општине Звездара, донела је Одлуку о 
изради стратешког плана развоја Градске општине Звездара за период од 2021-2024 
године. 1 Циклус је започет профилисањем локалне заједнице и оценом тренутног 
стања. Другим речима, у првој фази прикупљани су подаци и извршена анализа стања 
у општини. На основу урађене SWOT и ПЕСТЛЕ анализе идентификоване су критичне 
тачке, односно питања којима стратегија треба да се бави. 

Методологија израде Стратегије развоја ГО Звездара почива на кључним принципима 
одрживог планирања развоја локалне заједнице и подразумева: 

o интегрални и партиципативни приступ планирању локалног развоја, 

o ефикасно и ефективно управљање развојем територије, 

o међусекторска сарадња и размена информација, 

o укључивање и координација јавног, приватног и цивилног сектора у процес 

планирања и успостављање партнерства међу институцијама, 

o промовисање одрживих образаца живота, здравља и добробити грађана, уз 

њихово укључивање у све процесе у заједници. 

 

У великом делу ова кровна стратегија се ослонила на седам планова и програма 

важећих за период предметне кровне стратегије и то: 

- Локални акциони план запошљавања ГО Звездара 2021-2023 

- План развоја културе ГО Звездара 2021-2024 

- План унапређења положаја избеглица, ИРЛ и повратника ГО Звездара 2021-2024 

- Програм унапређења социјалне заштите ГО Звездара 2021-2023 

- Локални акциони план унапређења положаја ромске популације ГО Звездара 2021-

2023 

- Акциони план развоја заштите животне средине ГО Звездара 2021-2024 

- План јавног здравља ГО Звездара 2021-2026 (у фази усвајања). 

 

Наведена документа јавних локалних политика прошла су процесе израде уз 

партиципацију заинтересованих страна, као и јавне расправе. 

Носилац израде стратешког плана развоја Градске општине Звездара је Радна група за 
израду Стратешког плана, коју именује Скупштина Градске општине Зведара а уз 
консултантску подршку стручњака из консултантског предузећа „Aquila Mont“ d.o.o., 
које је ангажовано од стране ГО Звездара. 

 

У радну групу су именовани (одлуком о изради стратешког плана развоја у марту 
2021): 

o Златко Петрин, самостални саветник за имплементацију стратешког плана 
развоја – координатор 
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o Владан Јеремић, председник Градске општине Звездара 
o Драгана Ђурић, заменик председника Градске општине Звездара 
o Александар Ерор, председник Скупштине Градске општине Звездара 
o Гордана Мишев, члан Већа Градске општине Звездара 
o Милош Стојилковић, члан Већа Градске општине Звездара 
o Александар Ђуричић, члан Градске општине Звездара 
o Виолета Филип, члан Градске општине Звездара 
o Горан Јевтић, члан Градске општине Звездара 
o Радмила Урошевић, службеник Управе Градске општине Звездара 
o Весна Петровић Урошевић, начелник Одељења за друштвене делатности, 

Управе Градске општине Звездара 
o Марија Спасојевић, службеник Управе Градске општине Звездара 
o Александра Беатовић, службеник Управе Градске општине Звездара 
o Небојша Перић, начелник Одељења за комуналне послове, заштиту животне 

средине и координацију инвестиционих пројеката 
o Иван Трајковић, начелник Одељења за озакоњење објеката, 

геоинформационе системе и информационе технологије 
o Ивона Футић, начелник Службе за стандардизацију пословања 
o Соња Стаменовић, службеник Управе Градске општине Звездара 
o Синиша Маринковић, координатор за питања националних мањина Градске 

општине Звездара 
o Марко Младеновић, председник Удружења грађана „Моје насеље“ 
o Љиљана Марковић, представник Регионалне агенције за развој и европске 

интеграције Београд д.о.о. 
o Бранко Радан, представник Регионалне агенције за развој и европске 

интеграције Београд д.о.о. 
o Милисав Вуловић, представник одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ у СО Звездара 
o Роберт Милићевић, представник одборничке групе „СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ПАРТИЈА СРБИЈЕ-ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА“ у СО Звездара 
o Петар Павловић, представник одборничке групе „ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 

СРБИЈЕ-ЗВЕЗДАРА“ у СО Звездара 
o Драгољуб Милетић, представник одборничке групе „АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-

ПОБЕДА ЗА ЗВЕЗДАРУ“ у СО Звездара 
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3. ВИЗИЈА И МИСИЈА ГО ЗВЕЗДАРА  

„Наша визија је да будемо градска општина у Београду која се истиче у погледу 
квалитета живљења наших грађана, њихове безбедности, развоја привреде и 
запошљавања, као и обезбеђења потребне инфраструктуре и квалитета животне 
средине.“ 

 

„Мисија наше Општинске управе је да кроз врхунски квалитет услуга максимално 
ефикасно испуњавамо потребе и очекивања становника Звездаре и свих оних који су 
упућени на Општину Звездара, и да при томе испуњавамо законске и друге захтеве 
свих осталих заинтересованих страна.“ 

 

4. ПРИОРИТЕТНИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ГО ЗВЕЗДАРА, ПРИОРИТЕТНИ 
ЦИЉЕВИ И МЕРЕ 

 

ПРИОРИТЕТНИ ПРАВАЦ 1: Подршка друштвеном развоју 

Визија градске општине Звездара је, између осталог, да се „општина истиче у погледу 
квалитета живота својих грађана“. Квалитет живота за сваког појединца има различито 
значење, па се може сматрати релативним појмом. Међутим, класично поимање 
квалитета живота може се свести на развој образовања, спорта, културе, здравствених 
и социјалних програма, као и других активности које побољшавају живот одређене 
заједнице.  

Да би остварила своју визију, ГО Звездара је „Подршку друштвеном развоју“ поставила 
као један од два приоритетна правца развоја. У оквиру друштвеног развоја, ПЕСТ 
анализом и сагледавајући статутарних надлежности, обрађене су следеће области: 
социјална и здравствена заштита, образовање и васпитање, развој спорта и омладина 
и култура. На основу идентификованих снага и слабости општине Звездара, односно 
препознатих шанси и претњи које долазе из окружења, утврђени су следећи 
приоритетни циљеви у оквиру овог приоритетног правца: 

1. Унапређење социјалне заштите 

2. Подстицање запошљавања 

3. Унапређење здравља становништва 

4. Образовање и друштвена брига о деци 

5. Развој културе 

6. Унапређење спорта 

Приоритетни циљ 1: УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

Сврха овог приоритетног циља је да се поправи социјални положај угроженог 
појединца или породице кроз развој постојећих или додатних услуга социјалне и дечје 
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заштите. У зависности од типа услуга и циљне групе, чији положај се жели унапредити, 
овом циљу доприносе следеће мере: 

Мера 1.1. Дневне услуге у заједници 

Мера 1.2. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге  

Мера 1.3. Посебна подршка која је фокусирана на социјалну заштиту 
особа са инвалидитетом 

Мера 1.4. Унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и 
повратника 

Мера 1.5. Унапређење положаја ромске популације 

 

Мера 1.1. Дневне услуге у заједници 

Ова мера има за циљ да се што више корисника у стању социјалне потребе 
потпомогне кроз програме социјално-хуманитарног карактера, или кроз 
непосредну помоћ у пакетима хране или осталих неопходних потрепштина. 
Контекст, опис активности и праћење реализације мере ближе је дефинисано 
у  Програму унапређења социјалне заштите на територији Градске општине 
Звездара за периоду 2021-2023. Ова мера припада мерама кроз које се 
oбезбеђују добра и пружају услуге. 

Индикатори мере:  

- број корисника подржаних кроз социо-хуманитарне програме НВО 
финансираних од стране ГО Звездара, 

- број корисника који користе услуге преводиоца са/на знаковни језик у 
шалтер сали 

- број корисника који су добили пакете помоћи 

- Услуге културно-едукативних и програма социјализације и активације за 
старије особе  

Мера 1.2. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге  

Ова мера има за циљ да се што више корисника – старих, немоћних и особа са 
инвалидитетом  потпомгне активностима које одлажу њихов одлазак у 
социјалну институцију. Ову мера спроводи се од стране Волонтерског сервиса 
ГО Звездара.  Контекст, опис активности и праћење реализације мере ближе 
је дефинисано у  Програму унапређења социјалне заштите на територији 
Градске општине Звездара за период 2021-2023. Ова мера припада 
информационо-едукативним мерама. 

 

Индикатори мере:  

- број корисника подржаних кроз социо-хуманитарне програме НВО 
финансираних од стране ГО Звездара, 
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- број корисника који су добили саветодавну подршку од  Волонтерског 
сервиса Звездаре, Канцеларији за ОСИ, удружења финансираних од стране ГО 
Звездара, у тим радним телима или  у кућним условима 

- број програма социо-хуманитарног карактера подржаних од стране ГО 
Звездара 

Мера 1.3. Посебна подршка која је фокусирана на социјалну заштиту особа са 
индвалидитетом 

Мера има за циљ  пружање подршке особама са инвалидитетом у 
задовољавању њихових потреба, и обухвата активности подршке и 
оснаживања које пружа Канцеларија за подршку особама са инвалидитетом, 
затим коришћење специјализованог комбија за превоз и коришћење пењача 
уз стрепенице -  „гусеничара“. Контекст, опис активности и праћење 
реализације мере ближе је дефинисано у  Програму унапређења социјалне 
заштите на територији Градске општине Звездара за период 2021-2023. Ова 
мера припада мерама кроз које се oбезбеђују добра и пружају услуге. 

Индикатори мере:  

- број особа са инвалидитетом који су подржани радом Канцларије за ОСИ 

- број корисника специјализованог комбија за превоз ОСИ 

- број корисника „гусеничара“ 

Мера 1.4. Унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника 

Мера треба да допринесе унапређењу инклузије избеглица, интерно 
расељених лица и повратника по Споразуму о реадмисији и то кроз подршку у 
запошљавању, унапређењу услова за становање или помоћи у огреву, натури 
или новчаној помоћи. Контекст, опис активности и праћење реализације мере 
ближе је дефинисано у Програму за унапређење положаја избеглица, интерно 
расељених лица и повратника на територији Градске општине Звездара за 
период 2021-2024. година. Ова мера припада мерама кроз које се oбезбеђују 
добра и пружају услуге. 

Индикатори мере:  

- број корисника који су добили помоћ у грађевинском материјалу за 
унапређење услова за становање 

- број корисника који су добили едукацију за запошљавање и 
самозапошљавање или конкретну помоћ у алату за покретање сопственог 
бизниса 

- број корисника који су добили остале врсте помоћи (пакети хране, огрев, 
новчана помоћ) 

Мера 1.5. Унапређење положаја ромске популације 

Мера треба да допринесе унапређењу положаја ромске популације на 
Звездари, и она обухвата подршку у области становања, запошљавања, 
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образовања, социјалне и здравствене заштите. Контекст, опис активности и 
праћење реализације мере ближе је дефинисано у Локалном акционом плану  
за унапређење положаја ромске популације за период 2021-2023. Ова мера 
припада мерама кроз које се oбезбеђују добра и пружају услуге. 

Индикатори мере:  

- број Рома и Ромкиња подржаних да се редовно школују и у што већој мери 
укључе у живот заједнице, илиподржаних за образовање одраслих 

- број Рома и Ромкиња којима је програмима подршке, стручним обукама или 
преквалификацијом повећана запошљивост 

- број Рома и Ромкиња оснажених превентивним прегледима или 
едукацијама о превентиви, малолетничким трудноћама, хигијенским 
навикама и осталим темама везаним за здравље 

- број социјалних услуга и програма социјализације за подршку Ромима и 
Ромкињама 

- број Рома и Ромкиња којима је унапређен квалитет становања у ромским 
насељима 
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Приоритетни циљ 2: ПОДСТИЦАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

ГО Звездара, и поред статутарних ограничења и мањка надлежности, има своју улогу и 
одговорност у имплементацији националне политике запошљавања, а нарочито у 
превенцији незапослености међу теже запошљивим категоријама становништва. Кроз 
партнерски однос са Националном службом за запошљавање, Привредном комором 
Београда, цивилним и пословним сектором, ГО Звездара ће настојати да подигне 
запошљивост младих особа, старијих особа, интерно расељених лица, Рома и 
Ромкиња, особа са инвалидитетом и осталих теже запошљивих лица, и то кроз 
подизање њихових компетенција, преквалификацију или кроз учење вештина за 
активно тражење посла. Постизање ових циљева подразумева следеће мере (из 
Локалног акционог плана запошљавања ГО Звездара за период 2021-2023):  

Мера 2.1. Повећати запошљивост теже запошљивих категорија 
становништва 

Мера 2.2. Промоција професионалне оријентације код средњошколаца 

Мера 2.2. Организовање Сајмова запошљавања 

Мера 2.3. Оснаживање младих за запошљавање и самозапошљавање 

 

Мера 2.1: Повећати запошљивост теже запошљивих категорија становништва 

Реализација ове мере односи се пре свега на Роме, особе са инвалидитетом, 
интерно расељена лица и повратнике по Споразуму о реадмисији, као и 
дугорочно незапослене. Мера треба да допринесе подизању њихових 
компетиција, преквалификацију и доквалификацију, као и оснаживање за 
покретање сопственог бизниса (кроз менторску подршку и конкретну помоћ у 
опреми и сировинама). Контекст и активности које ова мера обухвата 
детаљније су разрађени у Локалном акционом плану за унапређење положаја 
ромске популације на Звездари за период 2021-2023, Програму за 
унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника на 
територији Градске општине Звездара за период 2021-2024. година и 
Локалном акционом плану запошљавања 2021-2023. Ова мера припада 
мерама кроз које се oбезбеђују добра и пружају услуге. 

Индикатори мере:   

- број незапослених који су овладали  неком новом 
вештином/квалификацијом или оспособљени за активно тражење посла 

Мера 2.2. Промоција професионалне оријентације код средњошколаца 

Мера има за циљ да информише децу у школама о програмима средњих 
школа и факултета, о дефицитарним занимањима на тржишту рада и значају 
професионалне оријентације деце. Сврха је да се подигне свест о 
компетенцијама за одређено занимање, као и о потребама тржишта рада. 
Контекст, опис активности и праћење реализације мере ближе је дефинисано 
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у Локалном акционом плану запошљавања ГО Звездара за 2021-2023. годину. 
Ова мера припада информативно-едукативним мерама. 

Индикатор мере:  

- број деце - учесника у програмима професионалне оријентације или 
промоције образовања у контексту будућег занимања 

Мера 2.2. Организовање Сајмова запошљавања 

Meра сама по себи представља начин за повезивање понуде и потражње за 
послом. Сајмови за запошљавање су прилика за сусрете послодаваца и 
незапослених, али и за стручне и еснафске састанке и округле столове. 
Контекст, опис активности и праћење реализације мере ближе је дефинисано 
у Локалном акционом плану запошљавања ГО Звездара за 2021-2023. годину. 
Ова мера припада мерама кроз које се oбезбеђују добра и пружају услуге. 

Индикатор мере:  

- број посетилаца на Сајму запошљавања 

- број радних места која су била у понуди на Сајму запошљавања 

Мера 2.3. Оснаживање младих за запошљавање и самозапошљавање 

 Спроведена анкета међу младима је показала да више од половине 
младих жели да се запосли након завршене средње школе. Мера се спроводи 
са циљем да млади овладају знањем и вештинама и развију радне навике  
које ће им помоћи да буду конкурентнији на тржишту рада, да пронађу посао 
у онлајн или реалном окружењу или покрену сопствени посао. Обухвата 
реализацију различитих обука, подршку у организовању стручне праксе и 
покретању бизниса и подстицању развоја радних навика код младих 
отварањем могућности за запошљавање док су још у систему школовања.  
Ова мера припада мерама кроз које се oбезбеђују добра и пружају услуге. 

Индикатор мере: 

 број младих који су похађали обуке  

 број младих који су покренули сопствени посао 

 број младих којима је пружена подршка у проналажењу правног лица 

за обављање стручне праксе  

 број младих којима је пружена могућност да раде док су у систему 

образовања 

 

Приоритетни циљ 3: УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА СТАНОВНИШТВА 

ГО Звездара има статутарну надлежност да усваја План јавног здравља, и да се бави 
подузањем свести о јавном здрављу – промоцији здравих стилова живота, подстицању 
превенције болести и унапређење и физичког и психичког здравља становништва. У 
највећем делу надлежност над јавним здрављем имају републички органои као и 
органи и јавна предузећа на нивоу града Београда. У складу са својим надлежностима, 
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општина има могућности да спроводи едукативне програме окренуте ка свим 
старосним групама, у којима се грађани информишу о начинима превенције разних 
болести и у којима се промовише здрав начин живота. Мере предвиђене овим планом 
за унапређење јавног здравља су: 

Мера 3.1. Обезбедити већу доступност здравствених услуга осетљивим 
групама (ромској заједници, особама са инвалидитетом) 

Мера 3.2. Организација едукативних програма са темом очувања 
здравља, превенције појаве болести и промоција здравих стилова живота 
код младих, одраслих и старијих особа 

Мера 3.1. Обезбедити већу доступност здравствених услуга осетљивим групама 
(ромској заједници, особама са инвалидитетом) 

Ромска популацији на Звездари због стигматизације не користи услуге дома 
здравља и припадајућих амбуланти, врло често и због не поседовања 
здраствене књижице услед незапослености и сл. Такође, због наглашеног 
сиромаштва, потребно је вршити превентивне  прегледе у ромским 
насељима, вршити едукације о репродуктивном здрављу и контроли рађања, 
као и о хигијенским навикама. Са друге стране, за особе са инвалидитетом 
треба такође приредити посебне програме за подршку, понајвише 
психолошку, али и извршити опремање јавних простора разним помагалима, 
пре свега за глувонеме и особе у инвалидским колицима. Разраду наведене 
мере Ова мера припада информативно-едукативним мерама. Контекст, опис 
активности и праћење реализације мере ближе је дефинисано у Плану јавног 
здравља ГО Звездара за период 2021-2024. годину, као и у Локалном плану за 
унапређење положаја ромске популације ГО Звездара за период 2021-2023. 

Индикатор мере: 

- број едукативних програма за Роме, особе са инвалидитетом и осталим 
осетљивим групама 

- број превентивних прегледа у ромским насељима 

 

Мера 3.2. Организација едукативних програма са темом очувања здравља, 
превенције појаве болести и промоција здравих стилова живота код младих, 
одраслих и старијих особа 

Промоција здравих стилова живота, рекреативног спорта, исхране и уопште 
очувања здравља, физичког и психичког, јесте оно што ГО Звездара треба да 
организује у партнрству са школама,спортским клубовима и здравственим 
институцијама. Контекст, опис активности и праћење реализације мере ближе 
је дефинисано у Плану јавног здравља ГО Звездара за период 2021-2024. 
годину. 

- број програма коjи за тему имају промоцију здравих стилова живота и 
очување здравља 
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Приоритетни циљ 4: ОБРАЗОВАЊЕ И ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ 

ГО Звездара посвећена је унапређењу образовања и друштвене бриге о младима, што 
кроз мере подршке институционалном образовању, што кроз мере из области 
неформалног образовања деце и младих у циљу јачања њихових компетенција. 
Образовање мора да буде што садржајније, а обухват деце које пролазе 
институционално образовање и васпитање мора бити што шири. Посебно је то важно 
за децу и младе из рањивих категорија становништва. Уз то, кроз мере јачања 
волонтеризма и активизма, јача се и сама друштвена кохезија. Мере предвиђене овим 
планом за унапређење образовања и друштвену бригу о деци су: 

 

Мера 4.1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и 
образовањем 

Мера 4.2. Повећање обухвата деце припремним предшколским 
програмом; 

Мера 4.3. Унапређење квалитета предшколског васпитања и образовања  

Мера 4.4. Унапређење квалитета основног образовања  

Мера 4.5. Подршка образовању деце и младих из осетљивих група (деца 
и млади са сметњама у развоју,  са инвалидитетом, ромске 
националности и других националних мањина) 

Мера 4.6. Унапређење безбедности деце и ученика у васпитно - 
образовним установима 

Мера 4.7. Унапређена понуда и квалитет програма у области 
неформалног образовања  

Мера 4.8. Унапређење услова за активизам младих 

 

Мера 4.1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем 

Да би деца остварила свој пуни потенцијал, потребна им је подршка и 
подстицајна нега од стране породица,  прилике за рано учење и безбедно и 
стимулативно окружење за раст и развој. У условима велике економске 
неједнакости, презапослености родитеља или старатеља, недовољних знања 
и родитељских вештина за подстицање раног развоја, веома важну улогу 
имају пружаоци услуга раног развоја – односно предшколске установе. 
Подршка раном развоју деце утиче на на праведност и социјалну кохезију 
друштва, а истовремено утиче на боље образовне резултате у каснијем 
периоду, те продуктивност привреде и друштва уопште.  Истраживања 
показују да деца из осетљивих група имају највише користи од програма 
усмерених на рани развој. Бројне студије доказују да улагања у програме 
раног развоја могу да смање велике когнитивне разлике које постоје међу 
децом из најсиромашнијих и најбогатијих делова друштва. Циљ ове мере је да 



 
 

14 
 

се родитељи подстакну и информишу о важности раног развоја и повећа број 
деце која ће бити уписана у вртић од најранијег узраста.  Ова мера припада 
информативно-едукативним мерама. 

Индикатор мере: 
- број деце од 3 године уписаних у вртић у односу на укупан број деце овог 

узраста  

 

Мера 4.2. Повећање обухвата деце припремним предшколским програмом; 

Припремни предшколски програм остварује се као програм припреме за 
полазак у основну школу у оквиру предшколског васпитања и образовања, у 
трајању од најмање 9 месеци и обавезан је за сву децу узраста  од 5,5 до 6,5 
година.За дете предшколског узраста је важно да у години пред полазак у 
школу борави у подстицајној, осмишљеној и организованој средини, да 
учествује у програму који је за њега развојно значајан, који уважава његове 
потребе, интересовања и могућности и на најбољи начин подстиче његов 
психофизички развој.  Укључивањем детета у припремни предшколски 
програм обезбеђују се услови за проширивање и сређивање социјалног и 
сазнајног искуства чиме се ублажавају социо - културне разлике и обезбеђује 
донекле подједнак старт за полазак у школу. 

Родитељ, односно други законски заступник чије дете није обухваћено 
васпитно-образовним радом у предшколској установи, дужан је да упише 
дете старости од пет и по до шест и по година у предшколску установу, 
односно основну школу која остварује припремни предшколски програм, с 
тим да има право да изабере предшколску установу, односно основну школу. 

Циљ наведене мере је успостављање система да свако дете старости од пет и 
по до шест и по година буде уписано у предшколску установу или основну 
школу која остварује припремни предшколски програм и пружање подршке 
родитељима, са акцентом на  децу из осетљивих група, да испуне законску 
обавезу. Ова мера припада информативно-едукативним  мерама. 

Индикатор мере: 
- број деце која су обухваћена припремним предшколским програмом у 

односу на укупан број деце стасале за похађање 

- број пружених подршки родитељима и деци 

Мера 4.3. Унапређење квалитета предшколског васпитања и образовања  

Да би се повећао обухват деце у вртићима и побољшао квалитет програма, 
неопходне су системске интервенције на националном, али и локалном 
нивоу, модернизација програма, едукација запослених и већа подршка 
унапређењу квалитета. Циљ наведене мере је да се пружи подршка 
породицама у остваривању васпитне функције и даље развијање система 
додатне подршке деци и породицама којима је она потребна, развијање и 
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унапређивање односа предшколске установе са школама, институцијама 
културе, здравства, социјалне заштите и широм друштвеном заједницом; 
развој и подршка додатним програмима  у области екологије, здравства, 
уметности, културе и спорта који се реализују у оквиру предшколског 
програма; развој и подршка додатним програмима  у области екологије, 
здравства, уметности, културе и спорта који се реализују у слободно време. 
Ова мера припада мерама кроз које се oбезбеђују добра и пружају услуге. 

Индикатор мере: 
- број организованих обука за родитеље 

- број пружених подршки породицама 

- број програма који се реализују у сарадњи предшколске установе и 

установа образовања, културе и здравства 

- број подржаних програма у области екологије, здравства, уметности, 

културе и спорта 

Мера 4.4. Унапређење квалитета основног образовања  

Основно образовање и васпитање чине темељ целокупног система 
образовања и васпитања. Његова улога је да, остваривањем општих 
принципа, циљева и исхода образовања и васпитања и омогуће развијање 
кључних компетенција за целоживотно учење. Зато је основни задатак 
Општине да обезбеди фукционисање основних школа, као и да пружи 
подршку развоју и напредовању ученика, без обзира на социјални статус, 
здравствену, националну, верску, полну и сваку другу различитост, у 
безбедном и подстицајном окружењу, уз употребу савремених облика и 
метода наставе и учења и савремених образовних технологија. Уз наведено, 
циљ ове мере је и смањење стопе осипања из основног образовања и 
васпитања, повећана стопа завршавања основне школе, повећања стопе 
уписа у средње школе, повећање стопе учешћа одраслих у образовању и 
обукама, као и подршка континуираном унапређивању дигиталних 
компетенција деце и младих како би били припремљенији да се суоче са 
изазовима будућности. Ова мера припада мерама кроз које се oбезбеђују 
добра и пружају услуге. 

Индикатор мере: 
- повећање постигнућа ученика на завршном испиту из математике, српског 

језика и на комбинованом тесту;  

- смањење стопе осипања из основног образовања и васпитања; 

- број подршки деци из осетљивих група; 

- број младих који су били укључени у обуке за подизање дигиталних 

компетенција  

Мера 4.5. Подршка образовању деце и младих из осетљивих група (деца и млади са 
сметњама у развоју,  са инвалидитетом, ромске националности и других 
националних мањина) 
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Подршка образовању деце и младих из осетљивих група обухвата додатну 
подршку у додатним или/и индивидуалним часовима, да би се надонадио 
заостатак у односу на децу која имају редовна постигнућа у школи. Контекст, 
опис активности и праћење реализације мере ближе је дефинисано у 
Локалном плану за унапређење положаја ромске популације ГО Звездара за 
период 2021-2023. Ова мера припада мерама кроз које се oбезбеђују добра и 
пружају услуге. 

Индикатор успеха: 
- број деце и младих који учествују у програмима подршке додатном 

образовању; 

Мера 4.6. Унапређење безбедности деце и ученика у васпитно - образовним 
установима 

Безбедност деце и ученика је надлежност која се спроводи у складу са 
кровним законом у области образовања. Установа доноси акт којим прописује 
мере, начин и поступак заштите и безбедности деце и ученика за време 
боравка у установи и свих активности које организује установа, у сарадњи 
Градском општином Звездара, које је дужна да спроводи. Овим актом се 
обезбеђује ученицима право на заштиту и безбедност: 1) у школској згради и 
школском дворишту; 2) на путу између куће и Школе; 3) ван школске зграде и 
школског дворишта - за време остваривања образовноваспитног рада или 
других наставних и ваннаставних активности које организује Школа. Ученици 
имају право на заштиту и безбедност од: 1) поступака других лица, 2) болести 
и повреда, 3) пожара, поплаве, елементарних непогода и других природних 
појава које могу угрозити безбедност. Средства за ове мере се обезебђују у 
буџету Општине, у складу са законом и Статутом. У оквиру својих надлежности 
Општина ће пратити стање у области безбедности, обезбеђивати средства у 
складу са потребама школе, законским и подзаконским актима и пружати 
подршку програмима који дориносе јачању компетенција запослених у 
образовању путем мултисекторских обука (сектор образовања, здравства, 
социјалне политике и др.), акредитованих програма обуке и међународних 
програма, унапређивању капацитета деце за превенцију насиља, 
унапређивању родитељских компетенција и подршку програмима који 
ојачавају васпитну функцију васпитно – образовних установа. Општина ће, 
такође, креирати услове у којима установе и организације у области 
образовања, здравства, социјалне бриге, културе и спорта међусобно сарађују 
и развијају заједничке програме подршке деци и младима са циљем 
смањења преступничког понашања и повећања безбедности деце и младих 
и/или развијања спољашње заштитне мреже, као део подршке деци и 
младима који су у ризику. Ова мера припада мерама кроз које се oбезбеђују 
добра и пружају услуге. 

Индикатор успеха: 
- број превентивних програма за децу и младе који се реализују у школама 

и у заједници; 
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- број деце и младих који учествују у програмима подршке развоју 

капацитета деце за превенцију насиља; 

- број школа чији су превентивни програми подржани из буџета ГО 

Звездара; 

Мера 4.7. Унапређена понуда и квалитет програма у области неформалног 
образовања  

Циљ ове мере је да омогући грађанима Звездаре свих узраста да овладају 
различитим знањима и вештинама које ће им омогућити квалитетнији живот. 
Обухвата унапређење процедура које обезбеђују да се из буџета ГО Звездара 
подрже програми у складу са потребама грађана и захтевима будућности и 
подршку програмима које развијају компетенције грађана у различитим 
областима, а пре свега у области информационо – комункационих 
технологија, медијске и информатичке писмености, предузетништва, очувања 
старих заната, заштите животне средине, као и развој личних вештина, 
очување здравља и слично. Ова мера припада мерама кроз које се oбезбеђују 
добра и пружају услуге. 

Индикатор успеха: 
- број програма у области неформалног образовања који се финансирају из 

буџета Општине 

- број учесника у програмима неформалног образовања 

Мера 4.8. Унапређење услова за активизам младих 

Активизам младих  представља огроман потенцијал за унапређење услова за 
живот у заједници. Млади поседују неисцрпну енергију, различита знања, 
инкубатори су идеја, одликује их познавање свремених технологија и 
разумевање важности заједничког деловања у очувању животне средине. 
Циљ ове мере је да оснажи младе, опреми их вештинама и пружи могућности 
за реализацију пројеката који могу да допринесу унапређењу квалитета 
живота у заједници. Како би се наведени циљ постигао неопходно је  
ревитализовати активности Канцеларије за младе, подстицати оснивање 
удружења за младе и креирање програма за младе, пружати подршку раду 
удружења за младе и програмима који се реализују. Такође, неопходно је 
креирати услове у којима млади могу да учествују у волонтерским акцијама, 
спроводе истраживања која су од интереса за младе и промовишу њихове 
резултате, организују јавне кампање са циљем развијања свести код грађана о 
различитим темама, заступају различите интересе младих, креирају и/или 
учествују у Ерасмус плус програмима. Ова мера припада мерама кроз које се 
oбезбеђују добра и пружају услуге. 

Индикатор успеха: 
- функционисање Канцеларије за младе ГО Звездара 

- број удружења за младе 
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- број програма за младе које реализују удружења за младе и/или друга 

удружења. 

- број волонтерских акција које укључују младе 

- број укључених волонтера 

 

Приоритетни циљ 5: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ 

Сврха овог посебног циља је подстицање развоја културе и унапређење улоге културе 
у животу грађана општине Звездара, негујући инклузивни приступ – обезбеђивање 
равноправних услова за учешће у културном животу заједнице (и за децу, младе, 
одрасле, жене, особе са инвалидитетом, мањинске заједнице), развијајући културне 
навике и подстичући развој креативних потенцијала појединаца и група. До испуњења 
овог циља ГО Звездара планира да дође спровођењем следећих мера: 

 

Мера 5.1. Унапређење система локалне културне политике 

Мера 5.2. Подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и 
аматеризма 

Мера 5.3. Повећање доступности културних садржаја грађанима 

Мера 5.4. Подршка одржавању културних програма и манифестација 

Мера 5.5. Неговање културног наслеђа 

 

Мера 5.1. Унапређење система локалне културне политике 

Meра подразумева развој свих механизама у локалној самоуправи за 
планирање, реализацију активности и извештавање у области развоја 
културе.на Звездари.  Контекст, опис активности и праћење реализације мере 
ближе је дефинисано у Плану развоја културе ГО Звездара за период 2021-
2024. годину. Ова мера припада институционално-управљачким мерама. 

Индикатор мере: 
- број усвојених аката из области културе од стране Скупштини општине 

Звездара 

Мера 5.2. Подстицање развоја културно-уметничког стваралаштва и аматеризма 

Циљ ове мере је да се подигне ниво квалитета и разноврсности културних 
садржаја.Сврха је да се кроз институцију конкурса подрже програми 
савременог стваралаштва и подстакне афирмација културног аматеризма и да 
у томе учествују грађани различитих узраста. Контекст, опис активности и 
праћење реализације мере ближе је дефинисано у Плану развоја културе ГО 
Звездара за период 2021-2024. годину. Ова мера припада мерама кроз које се 
oбезбеђују добра и пружају услуге. 

Индикатор мере: 
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- број пројеката из области културе подржаних од стране ГО Звездара 

 

Мера 5.3. Повећање доступности културних садржаја грађанима 

Сврха мере је да се развију активности/пројекти/програми који подстичу 
прилагођавање и повећање доступности културних догађаја различитим 
друштвено осетљивим групама као и повећање броја простора прилагођених 
за реализацију културних садржаја. Као друштвено осетљиве групе посебно су 
означени деца, млади, старији, жене, особе са инвалидитетом и припадници 
мањинских етничких заједница. Уз то, мера треба да допринесе доступности 
културних садржаја у Малом и Великом Мокром Лугу и Миријеву. Контекст, 
опис активности и праћење реализације мере ближе је дефинисано у Плану 
развоја културе ГО Звездара за период 2021-2024. годину. Ова мера припада 
мерама кроз које се oбезбеђују добра и пружају услуге. 

 

Индикатор мере: 
- број програма са културним садржајем прилагођених особама из 

осетљивих група 

- број посетилаца културних програма 

 

Мера 5.4. Подршка одржавању културних програма и манифестација 

Циљ ове мере је да се унапреди систем подршке културним манифестацијама. 
Сталне манифестације од значаја за Градску општину Звездара су: Литија за 
Бадњи дан – 6. јануар; Сретење Господње (слава ГО Звездара) – 15. фебруар; 
Светски дан здравља – 7. април; Фестивал културе младих „Звездаријада”; 
Летњи позоришни дани на „Олимпу”; Дани сениора; Дан срца на „Олимпу”; 
Дечји позоришни фестивал „Позориште Звездариште“ и Дан Општине – 16. 
октобар - Одлука о сталним манифестацијама од значаја за Градску општину 
Звездара („Службени лист града Београда“ бр. 15/15). Током године реализују 
се и други културни програми и манифестације утврђени Календаром догађаја 
и манифестација ГО Звездара. Контекст, опис активности и праћење 
реализације мере ближе је дефинисано у Плану развоја културе ГО Звездара 
за период 2021-2024. годину. Ова мера припада мерама кроз које се 
oбезбеђују добра и пружају услуге. 

Индикатор мере: 
- број одржаних манифестација 

- број посетилаца на манифестацијама у организацији ГО Звездара 

 

Мера 5.5. Неговање културног наслеђа 
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Циљ мере је да се негује и промовише културно наслеђе. Сврха мере је да се 
подрже пројекти, програми и манифестације којима се промовише неговање 
културног наслеђа, традиције и обичаја нашег народа, као и европске и 
светске културне баштине, културне разноликости и интеркулуралног 
дијалога, као и да се обезбеди одржавање споменика, спомен-плоча и 
скулптуралних дела на подручју општине (редовно одржавање чистоће, нега 
зелених површина, контрола расвете, поправка прилазних стаза и, по потреби, 
спровођење мера конзерваторске заштите). Контекст, опис активности и 
праћење реализације мере ближе је дефинисано у Плану развоја културе ГО 
Звездара за период 2021-2024. годину. Ова мера припада мерама кроз које се 
oбезбеђују добра и пружају услуге. 

Индикатор мере: 
- број реализованих програма у којима се промовише културно наслеђе 

- број медијских објава о програмима за очување културног наслеђа 

 

Приоритетни циљ 6: УНАПРЕЂЕЊЕ СПОРТА 

Спорт је препознат и као значајан инструмент за постизање циљева одрживог развоја 
Агенде 2030. Препознаје се његов све већи допринос у развоју и промоцији 
толеранције и поштовања различитости, оснаживању жена и младих, појединаца и 
заједница, као и допринос у реализацији циљева у  здравству, образовању и 
социјалном укључивању (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 
Development А / RES / 70/1, paragraph 37). Светска здравствена организацијаи 
национални институти за јавно здравље, такође, истичу важност свакодневног 
структуираног вежбања. ГО Звездара планира да на развој спорта утиче спровођењем 
следећих мера: 

Мера 6.1. Промоција спорта и спортских активности за све грађане 

Мера 6.2. Унапређење услова за развој спорта деце и омладине и 
школског спорта  

Мера 6.3. Развој и унапређење рекреативног спорта  

Мера 6.4. Подршка унапређењу рада територијалног спортског савеза 

Мера 6.5. Изградња, одржавање и опремање спортских објеката 

Мера 6.6. Подршка раду ЈП СЦ „Олимп – Звездара“, СД „Раднички“ и 
другим спортским организацијама од значаја за ГО Звездара 

 

Мера 6.1. Промоција спорта и спортских активности за све грађане 

Физичка активност је данас од есенцијалне важности за живот и здравље 
савременог човека. Истраживања показују да физичка активност смањује 
ризик од срчаних обољења и можданог удара, појаве дијабетеса, повишеног 
крвог притиска, депресије, различитих врста рака, укључујући карцином 
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дебелог црева и карцином дојке. Битна је за одржавање енергетске 
равнотеже и контролу тежине. Помоћу правилног и дозираног вежбања 
можемо унапредити мишићну и кардио-респираторну функционалност, 
здравље коштано-зглобног апарата, смањити ризик од пада и прелома, 
спречити/умањити болове, унапредити функционалност целог организма, 
побољшати социјалне везе и имати бољи квалитет живота. Спорт је важан за 
сваког појединца, од рођења до дубоке старости. Да би спортска активност 
била сврсисходна, она треба да буде примерена полу, годинама, старости, 
здравственом стању, физичкој способности, занимању особе, индивидуално 
програмирана и контролисана. 

За заједницу, редовно бављење физичком активношћу, поред најважније 
добробити за грађане, утиче на смањење трошкова здравственог осигурања, 
подиже радну ефикасност и резултате, унапређује социјалне односе и 
квалитет живота грађана, а професионални спорт, додатно, може да 
подстакне развој предузетништва и туризма. Спортски успеси наших 
појединаца и репрезентације нас чине поносним и враћају осмех на лице. 

Наведена мера подразумева спровођење кампања за развијање свести код 
грађана свих узраста о важности бављења спортом, информисање грађана о 
доступним спортским програмима, одржавање масовних спортских 
манифестација (Европска недеља спорта, Европски дан школског спорта, Дан 
породичног спорта и слично). Ова мера припада информативно-едукативним 
мерама. 

 

Индикатор успеха: 
- број реализоваих кампања којим се промовише бављење спортом и 

упражњавање физичких активности 

- број одржаних спортских манифестација 

- број учесника у спортским манифестацијама 

 

Мера 6.2. Унапређење услова за развој спорта деце и омладине и школског спорта  

Спорт је један од најважнијих фактора који утичу на правилан раст и развој 
деце и младих. Поред позитивног утицаја на физичко и ментално здравље, 
истраживања указују на значај спорта и у постизању бољих школских 
постигнућа. Учешће у спортским активностима доприноси да деца и млади 
изграде самопоуздање, вештине да управљају својим емоцијама, контролишу 
понашање, умање стрес, развију лидерске и вештине тимског рада, унапреде 
концентрацију и фокус, поправе дисциплину, поштују правила понашања, 
развију истрајност у раду и стрпљење. Научници доказују и да спорт 
позитивно утиче на развој мозга, нарочито когниције, меморије и критичког 
размишљања. Организација Уједињених нација за образовање, науку и 
културу – УНЕСКО истиче да спорт има снажан утицај на социјалну инклузију, 
родну равноправност и оснаживање младих, те да се добробити спорта за 
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младе осећају и далеко изван спортских терена. Вредности стечене у спорту и 
кроз спорт, а пре свега фер игра и тимски дух, су непроцењиви за друштво у 
целини.  

Ова мера подразумева подршку развоју спортских програма спортских 
удружења која реализују програме за децу и омладину, удружења чији су 
чланови васпитно образовне установе (Савез за организовање школских 
спортских такмичења) и које је формирано са циљем организовања школских 
општинских такмичења, подршку школским спортским програмима, подршку 
јачању компетенција наставника физичког и здравственог васпитања и 
спортских педагога у спортским организацијама, унапређење услова да се 
деца и млади организовано и неорганизовано баве спортом, као и 
организовање спортских манифестација за децу и младе. Ова мера припада 
мерама кроз које се oбезбеђују добра и пружају услуге. 

Индикатор успеха: 
- број годишњих програма спортских организација који су подржани из 

буџета Општине којима су деца и млади циљна група;  

- број програма општинског удружења чији су чланови васпитно образовне 

установе;  

- број спортских наставних и ваннаставних активности у васпитно 

образовним установама; 

- број деце и младих обухваћених спортским програмима који су 

подражани из буџета ГО Звездара 

Мера 6.3. Развој и унапређење рекреативног спорта  

Рекреација, слободно време и спортске активности играју важну улогу у 
животу сваког појединца. Када се правилно упражњавају доприносе 
побољшању здравља грађана, изградњи социјалних односа и промовишу 
развој инклузивних заједница. Спортска рекреација се може практиковати 
организовано, у оквиру неке спортске организације, или самостално 
користећи доступне спортске ресурсе у заједници.  Учешће у рекреацији, 
разоноди и спортским активностима може бити једна од ретких могућности 
које особе са инвалидитетом имају да се укључе у живот у заједници изван 
своје уже породице.  

Циљ наведене мере је унапређење система спортске рекреације, што 
подразумева јачање капацитета спортских организација за планирање и 
спровођење програма спортске рекреације, укључујући и оснаживање 
спортских стручњака за рад у овој области, повећање разноврсности 
спортских рекреативних програма како би били доступни свим грађанима, 
независно од узраста, пола, здравственог стања, социјалног статуса и других 
карактеристика, одржавање и унапређење спортске инфраструктуре и 
повећање њихове доступности, сарадња са установама у области здравства, 
социјалне бриге и образовања како би се рекреативни садржаји приближили 
већем броју грађана, развој партнерских програма који омогућавају 
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грађанима учешће у различитим спортским дисциплинама (шах и 
планинарење,  атлетика и борилачки спортови, и слично), мапирање и 
укључивање већег броја организација у области спорта (фитнес центри, 
теретане, јога центри и слично) у планирање и реализацију програма који су 
подржани из општинског буџета, а бесплатни су за грађане или са умањеном 
чланарином. Ова мера припада мерама кроз које се oбезбеђују добра и 
пружају услуге. 

Индикатор успеха: 
- број одржаних обука за јачање капацитета спортских организација за 

планирање и спровођење програма спортске рекреације; 

- број доступних програма у области рекреације за све грађане 

- успостављена процедура за информисање грађана о програмима у 

области рекреације 

- број партнерских програма 

- број новоукључених организација у области спорта које организују 

програме за грађане Звездаре  

- број грађана који су укључени у рекреативне програме 

- број активних спортских игралишта и отворених теретана 

Мера 6.4. Подршка унапређењу рада територијалног спортског савеза 

Територијални спортски савез је спортско удружење, добровољна недобитна 
организација заснована на слободи удруживања више правних лица - 
спортских организација, организованих на основу статута и основанa ради 
остваривања заједничког циља у области спорта. Организације у области 
спорта које су регистроване на територији Градске општине Звездара 
остварују право на финансирање својих годишњих програма достављањем 
истих преко територијалног спортског савеза. 

Улога територијалног спортског савезаје да у складу са законом, својим 
деловањем доприноси развоју и промоцији спорта и повећању обима 
бављења спортом свих структура становништва; промовише идеју олимпизма, 
образовну и васпитну функцију спорта; обавља послове везане за 
организацију спортских такмичења и манифестација; промовише фер плеј, 
разумевање, толеранцију и одговорност кроз бављење спортом; обавља 
делатности везане за заштиту интереса спортиста и спортских организација; 
промовише здрав начин живота и здраве животне навике;  обавља послове 
којима се обезбеђују услови за бављење спортском рекреацијом; обавља 
послове везане за праћење, развој и унапређење спорта деце, укључујући 
физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт,обавља 
послове везане за унапређење бављења спортом жена и особа са 
инвалидитетом; обавља послове везане за унапређење универзитетског 
спорта, спорта у дијаспори и врхунског спорта у неолимпијским спортовима, 
као и друге послове у складу са законом и Националном стратегијом развоја 
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спорта и Програмом развоја спорта на територији ГО Звездара (нпр. предлаже 
годишње програме). 

Циљ наведене мере је да унапреди рад територијалног спортског савеза, како 
би он обављао улогу коју Закон прописује, да повећа број организација у 
области спорта које остварују своја права преко територијалног спортског 
савеза, унапреди понуду спортских програма које спроводи територијални 
спортски савез. Ова мера припада мерама кроз које се oбезбеђују добра и 
пружају услуге. 

Индикатор успеха: 
- креиран сајт ТСС 

- број организација у области спорта које су учлањене у ТСС 

- спроведено испитивање потреба грађана у области спорта 

- број програма које реализује територијални спортски савез 

  

 

Мера 6.5. Изградња, одржавање и опремање спортских објеката 

Затворени спортски објекти  на територији ГО Звездара су објекти ЈП СЦ 
„Олимп – Звездара“, СД „Раднички“ и васпитно-образовних установа. Циљ 
наведене мере је унапређење услова за упражњавање спортских активности 
кроз планирање и изградњу нових, као и одржавање и опремање постојећих 
затворених (спортске сале, базени, балони, теретане и слично) и отворених 
спортских објеката (терени на отвореном, трим-стазе, бициклистичке стазе, 
пешачке стазе и слично). Ова мера припада мерама кроз које се oбезбеђују 
добра и пружају услуге. 

Индикатор успеха: 
- број новоизграђене спортске инфраструктуре 

- број инвестиционих пројеката у области спортске инфраструктуре 

Мера 6.6. Подршка раду ЈП СЦ „Олимп – Звездара“, СД „Раднички“ и другим 
спортским организацијама од значаја за ГО Звездара 

Главни носиоци спортских активности на територији ГО Звездара су ЈП СЦ 
„Олимп – Звездара“ и клубови окупљени у оквиру СД „Раднички“. Такође, на 
територији општине функционишу и друге спортске организације које имају 
велики број спортиста и остварују значајне спортске резултате. Циљ наведене 
мере је јачање капацитета спортских организација за креирање и управљање 
програмима који се додатно могу финансирати из буџета Града или 
Републике, других националних и међународних фондова, подршка развоју 
спортских стручњака и програмима које реализују. Ова мера припада мерама 
кроз које се oбезбеђују добра и пружају услуге. 

Индикатор успеха: 
- број обука за писање и управљање програмима 
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- број подржаних спортских програма из других извора финансирања 

- број реализованих обука за оснаживање спортских стручњака 
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ПРИОРИТЕТНИ ПРАВАЦ 2: Заштита животне средине, просторно 
уређење и развој инфраструктуре 

 

Овим приоритетним правцем се настоји посветити посебна пажња заштити животне 
средине, просторном уређењу и развоју инфраструктуре. 

Међу највећим предностима које ГО Звездара има, а које се могу искористити за 
постизање овог приоритетног правца су: повољни природни предуслови – природни 
ресурси које треба очувати и даље унапређивати; извршен процес сертификације 
Управе ГО Звездара (ИСО 14001:2004, међународни стандард за развијање система 
менаџмента заштите животне средине (ЕMS – Ecological Management System)); добра 
покривеност општине урбанистичким плановима; развијен географско-информациони 
систем и усвојен Акциони план развоја заштите животне средине ГО Звездара 2021-
2024. Шансе које треба искористити се огледају у припадности граду Београду и у 
постојању сета закона који уређују ову област. 

Највеће претње за остварење овог приоритетног правца односе се на ограничене 
надлежности градске општине. Према Статуту, ГО Звездара у области животне средине 
прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом 
подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту 
животне средине на свом подручју, и стара се и обезбеђује услове за очување, 
коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима; а што се тиче 
просторног уређења даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси 
Град. Све већи број моторних возила, урбанизација, а са друге стране низак ниво 
општинских  буџетских средстава за животну средину такође представља препреку у 
остварење зацртаних циљева. 

Дефинисане надлежности су оквир у коме је и утврђен овај приоритетни правац са 
следећим приоритетним циљевима: 

 Приоритетни циљ 1: Заштита животне средине и подизање еколошке свести 

 Приоритетни циљ 2: Развој инфраструктуре и енергетске вредности 

 Приоритетни циљ 3: Просторно уређење и урбано планирање 

 Приоритетни циљ 4: Подршка програмима заштите животне средине и 
подизања еколошке свести 

 

 

Приоритетни циљ 1: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Фокус овог приоритетног циља је заштита зелених површина и квалитета ваздуха на 
Звездари, а све у циљу да се унапреди јавно здравље грађана и уопште квалитет 
живота становништва. У оквиру овог приоритетног циља осмишљене су следеће мере: 

Мера 1.1. Решавање питања отпадних вода (заштита Миријевског потока, 
Манастирског потока, Мокролушког потока и природних изворишта, 
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унапређење покривености легалном водоводном и канализационом 
мрежом, реконструкција застареле мреже) 

Мера 1.2. Управљање отпадом  

Мера 1.3. Заштита земљишта  

Мера 1.4. Заштита и уређење Звездарске и Баба Велкине шуме и 
унапређење стања у  заштићеним пределима и планско пошумљавање и 
еко баријере. 

Мера 1.5 . Сузбијање амброзије са неуређених јавних површина 

Мера 1.1. Решавање питања отпадних вода (заштита Миријевског потока, 
Манастирског потока, Мокролушког потока и природних изворишта, унапређење 
покривености легалном водоводном и канализационом мрежом, реконструкција 
застареле мреже) 

Сврха ове мере је очување и заштита квалитета површинских вода  на 
Звездари, јер контаминација текућих вода редовно доводи до загађења 
земљишта и подземних вода, који даље нарушавају јавно здравље становника 
Звездаре. Посебно се ова мера односи на заштиту Миријевског потока, 
Манастирског потока, Мокролушког потока и природних изворишта, 
унапређење покривености легалном водоводном и канализационом мрежом, 
реконструкција застареле мреже. 

Контекст, опис активности и праћење реализације мере ближе је дефинисано 
у Акционом плану развоја животне средине ГО Звездара за период 2021-2024. 
годину. Ова мера припада мерама кроз које се oбезбеђују добра и пружају 
услуге. 

Индикатор успеха: 
- да ли је извршено уцевљење Миријевског потока 

- да ли је усвојен годишњи план изградње и рекострукције канализационе и 

водоводне мреже 

Мера 1.2. Управљање отпадом (мапирање и израда планова уклањања 9 нелегалних 
депонија у насељима Падина, Миријево, Мали и Велики Мокри Луг, унапређење 
примарне сепарације и постављење рециклажних острва и рецикломата) 

Сврха ове мере је да се отпад складишти и рециклира у складу са законом и 
стандардима који регулишу ову област  на Звездари, да се изврши редовно 
мапирање нелегалних депонија, као и да се постављају места за одлагање 
отпада за рециклажу – конкретно, мапирање и израда планова уклањања 9 
нелегалних депонија у насељима Падина, Миријево, Мали и Велики Мокри 
Луг, унапређење примарне сепарације и постављење рециклажних острва и 
рецикломата. Уз то, за реализацију ове мере потребна је и едукација грађана 
о начинима сепарације отпада. 

Контекст, опис активности и праћење реализације мере ближе је дефинисано 
у Акционом плану развоја животне средине ГО Звездара за период 2021-2024. 
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годину. Ова мера припада мерама кроз које се oбезбеђују добра и пружају 
услуге. 

Индикатор успеха: 
- број уклоњених нелегалних депонија 

- број постављених судова за одлагање отпада за рециклажу 

- број едукација на тему одлагања и сепарације отпада 

Мера 1.3. Заштита земљишта  

Сврха ове мере је да се заштита земљишта од загађења и ерозије. Конкретно 
мера подразумева евиденцију, санација и превенција девастираних подручја, 
клизишта и одрона 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. 

Контекст, опис активности и праћење реализације мере ближе је дефинисано 
у Акционом плану развоја животне средине ГО Звездара за период 2021-2024. 
годину. Ова мера припада мерама кроз које се oбезбеђују добра и пружају 
услуге. 

Индикатор успеха: 
- број израђених планова санације 

- број иницијатива за санацију земљишта код надлежних органа 

Мера 1.4. Заштита и уређење Звездарске и Баба Велкине шуме и унапређење стања 
у  заштићеним пределима и планско пошумљавање и еко баријере 

Сврха ове мере је да се заштита шума на територији ГО Звездара, са 
унапређењем садржаја који не нарушавају заштићене пределе, планско 
пошумљавање и постављање еко-баријера. 

Контекст, опис активности и праћење реализације мере ближе је дефинисано 
у Акционом плану развоја животне средине ГО Звездара за период 2021-2024. 
годину. Ова мера припада мерама кроз које се oбезбеђују добра и пружају 
услуге. 

Индикатор успеха: 
- број израђених планова санације 

- број иницијатива за уређење шума на Звездари код надлежних органа 

Мера 1.5 . Сузбијање амброзије са неуређених јавних површина  

Сврха ове мере је да се сузбије амброзија са неуређених јавних површина на 
територији ГО Звездара, кроз иницијативе ка осталим надлежним органима 
или ГО Звездара самостално. 

Контекст, опис активности и праћење реализације мере ближе је дефинисано 
у Акционом плану развоја животне средине ГО Звездара за период 2021-2024. 
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годину. Ова мера припада мерама кроз које се oбезбеђују добра и пружају 
услуге. 

Индикатор успеха: 
- површина са које је уклоњена амброзија 

 

Приоритетни циљ 2: РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ВРЕДНОСТИ 

Реализација овог приоритетног циља треба да допринесе смањењу потрошње 
енергије, посебно у институцијама. Уз то, развој инфраструктуре за транспорт 
енергената и смањење емисије штетних гасова треба да допринесе бољем квалитету 
становања, са мањим трошковима и са бољим квалитетом јавног здравља. Овај 
приоритетни циљ обухвата следеће мере: 

 

Мера  2.1. Праћење емисије штетних гасова (растерећење централног 
друмског саобраћаја, праћење реализације планова изградње 
магистралних прстенова и Метроа) 

Мера 2.2. Унапређење енергетске ефикасности (евиденција зграда и 
објеката у јавној својини (установе, болнице, школе, здравствене станице, 
месне заједнице), израда планова реконструкција и санација) 

Мера 2.3. Евиденција котрларница у објектима у јавној својини (припрема 
пројеката замене еколошки прихватљивим системима грејања) и израда 
неопходних планова 

Мера 2.4. Праћење реализације изградње гасовода и подстицање 
употребе обновљивих извора енергије 

Мера  2.1. Праћење емисије штетних гасова (растерећење централног друмског 
саобраћаја, праћење реализације планова изградње магистралних прстенова и 
Метроа) 

Oва мера има за циљ да се има континуирани увид у аерозагађење, те да се 
врши континуирано праћење штетних гасова од друмског саобраћаја, као и 
праћење реализације изградње магистралних прстенова (спољашњег и 
унутрашњег) и метроа. Контекст, опис активности и праћење реализације 
мере ближе је дефинисано у Акционом плану развоја животне средине ГО 
Звездара за период 2021-2024. годину. Ова мера припада институционално-
управљачким мерама. 

Индикатор успеха: 
- број иницијатива покренутих ка градским и републичким органима 

 

Мера 2.2. Унапређење енергетске ефикасности (евиденција зграда и објеката у јавној 
својини (установе, болнице, школе, здравствене станице, месне заједнице), израда 
планова реконструкција и санација) 
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Oва мера има за циљ да се унапреди енергетска ефикасност објеката у јавној 
својини, пре свега оних за чије је одржавање задужена ГО Звездара (установе, 
болнице, школе, здравствене станице, месне заједнице), кроз израду планова 
санације и реконструкције, али и непосредну њихову реализацију. Контекст, 
опис активности и праћење реализације мере ближе је дефинисано у 
Акционом плану развоја животне средине ГО Звездара за период 2021-2024. 
годину. Ова мера припада мерама кроз које се oбезбеђују добра и пружају 
услуге. 

Индикатор успеха: 
- број објеката за које су израђени планови санације/реконструкције у циљу 

унапређења енергетске ефикасности 

- број објеката који су реконструисани у циљу унапређења њихове 

енергетске ефикасности 

Мера 2.3. Евиденција котларница у објектима у јавној својини (припрема пројеката 
замене еколошки прихватљивим системима грејања) и израда неопходних планова 

Oва мера има за циљ да се унапреди енергетска ефикасност објеката у јавној 
својини, који још увек имају котларнице као начин грејања просторија.Ова 
мера се пре свега односи на објекте за чије је одржавање задужена ГО 
Звездара (установе, болнице, школе, здравствене станице, месне заједнице), 
кроз израду планова санације и реконструкције котларница, али и непосредну 
њихову реализацију (прелазак на нове енергетски прихватљивије начине 
грејања). Контекст, опис активности и праћење реализације мере ближе је 
дефинисано у Акционом плану развоја животне средине ГО Звездара за 
период 2021-2024. годину. Ова мера припада мерама кроз које се oбезбеђују 
добра и пружају услуге. 

Индикатор успеха: 
- број објеката за које су израђени планови санације/реконструкције у циљу 

уклњања котларница 

- број објеката који су реконструисани у циљу уклањања котларница 

Мера 2.4. Праћење реализације изградње гасовода и подстицање употребе 
обновљивих извора енергије 

Oва мера има за циљ да се испрати реализација изградње гасовода  и 
подстицање употребе обновљивих извора енергије, пре свега кроз 
иницијативе ка вишим органима власти, надлежних за дату област. Контекст, 
опис активности и праћење реализације мере ближе је дефинисано у 
Акционом плану развоја животне средине ГО Звездара за период 2021-2024. 
годину. Ова мера припада институционалним мерама. 

Индикатор успеха: 
- број иницијатива поднетих за изградњу гасовода или увођење 

обновљивих извора енергије 
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Приоритетни циљ 3: ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ 

Област урбанистичког планирања искључиво је у надлежности града Београда. Иако 
значајно омеђена статутарним надлежностима, ГО Звездара има механизам да 
иницира и прати све фазе доношења урбанистичких планова, као и да даје предлоге на 
решења која су на јавним расправама урбанистичких планова. У том смислу су у 
оквиру овог приоритетног циља апострофиране следеће мере за његово испуњење:  

 

Мера 3.1.  Мапирање и израде мреже критичне инфраструктуре која може 
бити погођена еколошким деградацијама (поплаве, земљотреси) 

Мера 3.2.  Реконструкција и изградња дечијих паркова, развој еко паркова 
и еко мобилијара 

Мера 3.3.  Планирање привредних зона у складу са еколошком 
одрживошћу (привредна зона уз СМТ у Миријеву, Малом Мокром Лугу, на 
простору бивших фабрика „Клуз“ и Прецизне механике 

Мера 3.1.  Мапирање и израда мреже критичне инфраструктуре која може бити 
погођена еколошким деградацијама (поплаве, земљотреси) 

Ова мера има сврху да се кроз израду планова санација заштити 
инфраструктура, уколико је погођена неком еколошком деградацијом 
(поплавама, земљотресима и сл.). Контекст, опис активности и праћење 
реализације мере ближе је дефинисано у Акционом плану развоја животне 
средине ГО Звездара за период 2021-2024. годину. Ова мера припада 
институционалним мерама. 

Индикатор успеха: 
- број израђених планова санације 

Мера 3.2.  Реконструкција и изградња дечијих паркова, развој еко паркова и еко 
мобилијара 

Ова мера има сврху да се унапреди животна средина за грађане, кроз 
уређење дечијих паркова (еко паркови, еко мобилијар). Контекст, опис 
активности и праћење реализације мере ближе је дефинисано у Акционом 
плану развоја животне средине ГО Звездара за период 2021-2024. годину. Ова 
мера припада мерама кроз које се oбезбеђују добра и пружају услуге. 

Индикатор успеха: 
- број израђених и реконструисаних паркова 

Мера 3.3.  Планирање привредних зона у складу са еколошком одрживошћу 
(привредна зона уз СМТ у Миријеву, Малом Мокром Лугу, на простору бивших 
фабрика „Клуз“ и „Прецизне механике“) 
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Ова мера има сврху да се унапреди привреда Звездаре и Београда у складу са 
еколошком одрживошћу. Мера подразумева праћење реализације 
урбанистичких планова и активно учествовање у Комисији за урбанистичке 
планове града Београда током њиховог доношења. Контекст, опис активности 
и праћење реализације мере ближе је дефинисано у Акционом плану развоја 
животне средине ГО Звездара за период 2021-2024. годину. Ова мера припада 
институционалним мерама. 

Индикатор успеха: 
- број иницијатива за измену или доношење нових урбанистичких планова 

који покривају наведене привредне зоне 

 

Приоритетни циљ 4: ПОДРШКА ПРОГРАМИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ПОДИЗАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ 

Подршка програмима заштите животне средине и подизања еколошке свести има за 
сврху повећање обухвата становништва које је информисано о начинима заштите 
средине у којој живи, о здравим навикама везаним за рециклажу отпада и енергетској 
ефикасности. Ове едукативне кампање треба да буду спровођене кроз институције 
образовног система, кроз организације цивилог друштва и кроз остале форуме који се 
баве очувањем животне средине. Овај приоритетни циљ обухвата следеће мере: 

 

Мера 4.1. Унапређење сарадње са институцијама, предузећима и 
установама у чијој надлежности је заштита животне средине 

Мера 4.2. Сарадња са другим општинама и градовима и стварање 
Еколошке мреже 

Мера 4.3. Сарадња са цивилним друштвом кроз пројекте;  унапређење 
грађанског учешћа у доношењу одлука који се тичу ЗЖШ и инклузивни 
приступ у реализацији еколошких пројеката 

Мера 4.4. Веће укључивање школа и факултета – креирање програма 
активности у области заштите животне средине који су у корелацији са 
наставним програмима појединих предмета, чиме би се обезбедило веће 
укључивање веће укључивање васпитно-образовних установа на свим 
нивоима образовања 

Мера 4.1. Унапређење сарадње са институцијама, предузећима и установама у чијој 
надлежности је заштита животне средине 

Ова мера има сврху да се унапреди сарадња са институцијама или установама 
и јавним предузећима у чијој су надлежности заштита животне средине. 
Контекст, опис активности и праћење реализације мере ближе је дефинисано 
у Акционом плану развоја животне средине ГО Звездара за период 2021-2024. 
годину. Ова мера припада институционалним мерама. 

Индикатор успеха: 
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- број протокола о сарадњи или других аката којима се регулише 

међуинституционална сарадња на заштити животне средине 

Мера 4.2. Сарадња са другим општинама и градовима и стварање Еколошке мреже 

Ова мера има сврху да се унапреди сарадња са осталим општинама у 
Београду и Србији, умрежавање уоквиру СКГО или друге асоцијације, на тему 
унапређења заштите животне средине. Контекст, опис активности и праћење 
реализације мере ближе је дефинисано у Акционом плану развоја животне 
средине ГО Звездара за период 2021-2024. годину. Ова мера припада 
институционалним мерама. 

Индикатор успеха: 
- број протокола о сарадњи или других аката којима се регулише сарадња 

на заштити животне средине међу општинама у Србији 

Мера 4.3. Сарадња са цивилним друштвом кроз пројекте;  унапређење грађанског 
учешћа у доношењу одлука који се тичу ЗЖШ и инклузивни приступ у реализацији 
еколошких пројеката 

Ова мера има сврху да се унапреди сарадња са невладиним организацијама и 
покретима у Београду и Србији, умрежавање у оквиру асоцијација, на тему 
унапређења заштите животне средине. Контекст, опис активности и праћење 
реализације мере ближе је дефинисано у Акционом плану развоја животне 
средине ГО Звездара за период 2021-2024. годину. Ова мера припада 
институционалним мерама. 

Индикатор успеха: 
- број протокола о сарадњи или других аката којима се регулише сарадња 

на заштити животне средине са еколошким невладиним организацијама и 

покретима у Србији 

Мера 4.4. Веће укључивање школа и факултета – креирање програма активности у 
области заштите животне средине који су у корелацији са наставним програмима 
појединих предмета, чиме би се обезбедило веће укључивање веће укључивање 
васпитно-образовних установа на свим нивоима образовања 

Ова мера има сврху да се унапреди сарадња са школама и факултетима у 
Београду и Србији,  на тему унапређења заштите животне средине, што значи 
учествовање у наставним програмима или заједничко креирање програма 
који имају за циљ подизање свести о екологији. Контекст, опис активности и 
праћење реализације мере ближе је дефинисано у Акционом плану развоја 
животне средине ГО Звездара за период 2021-2024. годину. Ова мера припада 
институционалним мерама. 

Индикатор успеха: 

- број програма о заштити животне средине који се предају у школама и на 

факултетима, подржаних од стране ГО Звездара  
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5. РЕАЛИЗАЦИЈА И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА 

За потребе ефикасне примене Стратешког плана за сваку годину биће усвојен  посебан 
акциони план, који представља оперативни алат, односно оквир за боље планирање 
буџета и ефикаснију организацију пројектног рада у Управи градске општине Звездара. 
Овај акциони план садржи листу најбитнијих активности/пројеката дефинисаних у 
оквиру мера, помоћу којих ГО Звездара планира да наведене године оствари 
постављене стратешке циљеве и приоиртете. 

Након усвајања Стратешког плана развоја, а у периоду од највише 3 месеца, у ГО 
Звездара ће се именовати Комисија за имплементацију стратешког плана развоја.  

Ова Комисија ће сваке године припремати и достављати Већу градске општине на 
усвајање акциони план за сваку буџетску годину, са разрађеним активностима и 
пројектима, за које су једнозначно одређени потребни ресурси (финансијска средства, 
људски ресурси и друго), период реализације, одговорности и индикатори.  

Комисија ће такође израдити посебан план за праћење реализације и оцену резултата 
(мониторинг и евалуацију), који ће обавезно садржати следеће елементе: 

o Именована лица/тело за праћење реализације пројеката  

o Временски план мониторинга 

o Именована лица/тело за евалуацију пројеката (укључујући и екстерна лица)  

o Дефинисани термини за евалуацију 

Лица именована за праћење реализације и оцену резултата (мониторинг и евалуацију) 
ће своје извештаје достављати Комисији за имплементацију стратешког плана, како би 
Комисија њихове налазе уврстила у Годишњи извештај о реализацији Стратешког 
плана развоја ГО Звездара, а уједно их користила и као важан улазни податак при 
припреми Акционог плана за наредну буџетску годину. 

За реализацију Стратешког плана развоја одговорни су Управа и председник градске 
општине Звездара.  

Одговорност за реализацију појединих активности/ пројеката дефинисана је у 
Акционом плану. 

Градска општина Звездара гарантује размену информација према јавности путем 
медија, веб страница, различитих штампаних материјала (плаката, флајера), 
презентација  и појединачних састанака. Општина ће путем веб странице објавити 
комплетан документ Стратешког плана развоја, али ће објављивати и записнике са 
састанака Комисије за имплементацију стратешког плана развоја периодично по 
настајању. Општина ће наставити са праксом отворених врата за грађане, када ће се 
они моћи најавити и директно председнику општине упутити питања и примедбе. 
Градска општина Звездара ће креирати и нове, адекватне начине комуникације са 
својим грађанима и предузетницима. 
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6. СКРАЋЕНИЦЕ 

 

ГО  Градска општина 

ИРЛ Интерно расељена лица 

СКГО Стална конференција градова и општина Србије 

СМТ Спољна магистрална тангента 

ЗЖШ Заштита животне средине 

TСС Територијални спортски савез 

ЈП Јавно предузеће 

СЦ Спортски центар 

  

 

7. АНЕКС СТРАТЕШКОГ ПЛАНА 

Анекс стратешког плана развоја ГО Звездара представља Ситуациона анализа за 
израду стратешког плана развоја ГО Звездара за период 2021-2024 

 

координатор радне групе 

Златко Петрин 


