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1 ППЛПЖАЈ ГРАДСКЕ ППШТИНЕ И ПДНПСИ СА ПРГАНИМА ГРАДА 
БЕПГРАДА 

1.1 Град Бепград 

У складу са Уставпм, Бепград је главни град Републике Србије. Град има надлежнпсти 
кпје су Уставпм и закпнима ппверени градпвима, али и ппсебне надлежнпсти и 
ппслпве кпје су му ппверене кап главнпм граду Републике Србије. 

Град Бепград има следеће пргане власти: 

 Скупщтина града  

 Градпнашелник  

 Градскп веће  

 Градска управа  

Извпрне ппслпве Града Бепграда кап и закпнпм ппверене ппслпве државне управе 
пбавља Градска управа града Бепграда. Градску управу шине секретаријати, ппсебне 
прганизације, струшне службе и ппмпћници градпнашелника. 

У циљу лакщег пствариваоа свпјих надлежнпсти, ефикасније кпмуникације са 
грађанима и пствариваоа оихпвих права, град Бепград ппдељен је на градске 
ппщтине. Скупщтина града Бепграда пдлукпм пдређује границе градских ппщтина, на 
пснпву мищљеоа Скупщтина градских ппщтина. 

Град Бепград шине 17 градских ппщтина: Барајевп, Впждпвац, Врашар, Грпцка, 
Звездара, Земун, Лазаревац,  Младенпвац, Нпви Бепград,  Пбренпвац,  Палилула,  
Ракпвица,  Савски венац, Спппт, Стари град, Суршин и Шукарица. 

Ппдрушја градских ппщтина шине насељена места, пднпснп ппдрушја катастарске 
ппщтине кпја улазе у оен састав1.  

Функципнисаое Скупщтине града Бепград, изврщних пргана града (градпнашелник и 
веће) и Градске управе, кап и пплпжај градских ппщтина ближе је регулисанп 
Статутпм града Бепграда2.  

Пднпси пргана Града и градских ппщтина, кап и међуспбни пднпси пргана градских 
ппщтина у пствариваоу свпјих права и дужнпсти утврђених пвим статутпм, заснивају се 
на сарадои и дпгпвараоу. 

У врщеоу ппслпва Града, пргани Града: 

- пбавещтавају пргане и службе градске ппщтине, пп сппственпј иницијативи или на 
оихпв захтев, п питаоима пд неппсреднпг интереса за пствариваое лпкалне 
сампуправе у Граду и за рад пргана градске ппщтине и пбезбеђују ушещће пргана 
градске ппщтине у припреми прпписа Града пд знашаја за градску ппщтину; 

- пружају струшну ппмпћ прганима и службама градске ппщтине у пбављаоу 
оихпвих ппслпва; 

- траже извещтаје, ппдатке и пбавещтеоа п пбављаоу ппслпва градске ппщтине. 

                                                      
1
 Статут града Бепграда („Сл.лист града Бепграда“ бр. 39/08, 6/10 и 23/13) 

2
 Статут града Бепграда („Сл.лист града Бепграда“ бр. 39/08, 6/10 и 23/13) 
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1.2 Градске ппщтине 

Градска ппщтина пбавља ппслпве из надлежнпсти Града кпје су јпј дпдељене 
Статутпм града Бепграда. Оен пснпвни задатак је да се стара п интересима и 
пптребама грађана са свпг ппдрушја. Највищи правни акт градске ппщтине је Статут 
кпји дпнпси Скупщтина градске ппщтине, а у сагласнпсти је са Статутпм града 
Бепграда. 

Ппслпве градске ппщтине врще оени пргани: 
• Скупщтина градске ппщтине  
• Председник  и Веће градске ппщтине  
• Управа градске ппщтине  
• Ппщтинскп правпбранилащтвп. 

У циљу пствариваоа пдређених права пд неппсреднпг знашаја за грађане пдређенпг 
ппдрушја, градска ппщтина пснива месне заједнице или друге пблике месне 
сампуправе. Месна заједница има статус правнпг лица, а статутпм градске ппщтине се 
утврђују оена права и пбавезе. Представнишкп телп грађана у меснпј заједници је 
Савет месне заједнице. Скупщтина града, пднпснп градске ппщтине пдлукпм ппверава 
пдређене ппслпве из свпје надлежнпсти месним заједницама, кап и пптребна средства 
за врщеое тих ппслпва.  

1.3 Земун кап градска ппщтина 

Земун је једна пд 17 градских ппщтина града Бепграда. Чине је шетири 
катастарске ппщтине: Земун, Земун Ппље, Батајница и Угринпвци. Има 4 месне 
заједнице: МЗ Батајница, МЗ Земун Ппље, МЗ Угринпвци и МЗ Галеника. 

Градска ппщтина Земун је деп теритприје града Бепграда и врщи ппслпве кпји су јпј 
пдређени Статутпм града Бепграда. Скупщтина градске ппщтине Земун је на 
седници 20. септембра 2013. гпдине дпнела Статут градске ппщтине Земун, кпјим 
је уредила свпја права и дужнпсти кап и прганизацију и рад свпјих пргана3.  

Статутпм дефинисане ппслпве градске ппщтине врще оени пргани:  
• Скупщтина градске ппщтине  
• Председник и Веће градске ппщтине  
• Управа градске ппщтине  
• Ппщтинскп правпбранилащтвп 

Неке пд најважнијих надлежнпсти и ппслпва ппверених прганима градске ппщтине 
Земун су: 
1) дпнпси статут, бучет и заврщни рашун бучета градске ппщтине; 
2) дпнпси прпграме и спрпвпди прпјекте развпја градске ппщтине и стара се п 

унапређеоу ппщтег пквира за привређиваое у градскпј ппщтини, у складу са 
актима Града; 

3) дпнпси стратегије пд лпкалнпг знашаја у складу са актима Града; 
4) пснива месну заједницу и друге пблике месне сампуправе, пп прибављенпм 

мищљеоу грађана, у складу са закпнпм, пвим статутпм и актима градске ппщтине; 

                                                      
3
 Статут Градске ппщтине Земун („Службени лист града Бепграда“, брпј 43/13 – прешищћен текст) 
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5) дпнпси рещеое у првпм степену за изградоу и рекпнструкцију пбјеката дп 800 м2 
брутп ппврщине (пп ЈУС-у) и претвараоу заједнишких прпстприја у стамбени, 
пднпснп ппслпвни прпстпр и за те пбјекте издаје пптврду п усклађенпсти идејнпг 
прпјекта са издатим извпдпм из урбанистишкпг плана, пднпснп актпм п 
урбанистишким услпвима; 

6) пдлушује п ппстављаоу привремених пбјеката на јавним ппврщинама (кипсци, 
бащте, ппкретне тезге и сл), у складу са прпписпм Града; 

7) даје мищљеое на прпстпрне и урбанистишке планпве кпје дпнпси Град; 
8) стара се п пдржаваоу кпмуналнпг реда у градскпј ппщтини и спрпвпди прпписе 

кпјима се уређује кпмунални ред; 
9) стара се п изградои, пдржаваоу, управљаоу и кприщћеоу сепских, ппљских и 

других некатегприсаних путева; 
10) прати стаое и предузима мере за защтиту и унапређеое живптне средине на свпм 

ппдрушју, дпнпси и спрпвпди акципне и санаципне планпве пд знашаја за защтиту 
живптне средине на свпм ппдрушју, у складу са актима Града и стара се и 
пбезбеђује услпве за пшуваое, кприщћеое и унапређеое ппдрушја са прирпдним 
лекпвитим свпјствима; 

11) прати стаое и стара се п пдржаваоу (псим капиталнпг) дешјих вртића и пснпвних 
щкпла; прати упис у први разред пснпвне или специјалне щкпле и редпвнп 
ппхађаое наставе у пснпвним щкплама и ппкреће прекрщајни ппступак прптив 
рпдитеља, пднпснп старатеља, у складу са закпнпм; у сарадои са пбразпвнп-
васпитнпм устанпвпм утврђује мере и активнпсти защтите и безбеднпсти деце, 
пднпснп ушеника за време пствариваоа пбразпвнп васпитнпг рада и других 
активнпсти кпје прганизује устанпва, у складу са закпнпм; 

12) ппдстише развпј културнп-уметнишкпг стваралащтва и аматеризма на свпм ппдрушју, 
пбезбеђује услпве за пдржаваое културних манифестација пд знашаја за градску 
ппщтину и у циљу задпвпљаваоа пптреба грађана са свпг ппдрушја мпже пснивати 
устанпве културе;  

13) дпнпси  прпграм  развпја  сппрта  на  нивпу  градске  ппщтине  кпји  је усклађен са 
прпгрампм развпја сппрта на нивпу града; ушествује у изградои и пдржаваоу 
сппртских пбјеката на свпм ппдрушју; пбезбеђује средства за финансираое и 
суфинансираое прпграма кпјима се задпвпљавају пптребе грађана у пбласти 
сппрта на ппдрушју градске ппщтине; мпже пснивати устанпве у пбласти сппрта; 

14) спрпвпди стратегију и акципни план пплитике за младе Града; дпнпси акципни 
план за младе градске ппщтине, у складу са стратегијпм и акципним планпм Града; 
мпже да пснује, прати и пбезбеђује функципнисаое Канцеларије за младе; 

15) стара се п развпју угпститељства, занатства, туризма и тргпвине на свпм ппдрушју и 
мпже пснпвати туристишку прганизацију ради прпмпвисаоа туризма на свпм 
ппдрушју; 

16) спрпвпди мере защтите, кприщћеоа и уређеоа ппљппривреднпг земљищта на 
свпм ппдрушју утврђене актима Града; 

17) предлаже мере за уређеое и пдржаваое сппљнпг изгледа ппслпвних и стамбених 
зграда и впди евиденцију п нашину прганизпваоа ппслпва пдржаваоа стамбених 
зграда; предлаже мере за уређеое зелених ппврщина и дешјих игралищта и 
пбјеката јавне расвете и сл; 

18) ппмаже развпј разлишитих пблика сампппмпћи и сплидарнпсти са лицима са 
ппсебним пптребама, кап и са лицима кпја су сущтински у неједнакпм пплпжају са 
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псталим грађанима и ппдстише активнпсти и пружа ппмпћ прганизацијама 
инвалида и другим спцијалнп-хуманитарним прганизацијама на свпм ппдрушју; 

19) стара се п пствариваоу, защтити и унапређеоу људских права и индивидуалних и 
кплективних права припадника наципналних маоина и етнишких група; 

20) стара се п јавнпм пбавещтаваоу п питаоима пд знашаја за живпт и рад грађана на 
свпм ппдрушју. 

Пргани градске ппщтине у врщеоу свпјих ппслпва дају прганима Града иницијативе за 
уређиваое или дпнпщеое, пднпснп измену прпписа из надлежнпсти Града и за 
предузимаое мера пд знашаја за пствариваое права и дужнпсти градске ппщтине; 
траже мищљеое пд надлежнпг пргана Града п примени прпписа и других ппщтих акта 
Града; ушествују у припремаоу прпписа Града шија је садржина пд ппсебнпг знашаја за 
пствариваое права и дужнпсти градске ппщтине и рад пргана градске ппщтине; и врще 
и друге ппслпве у складу са Статутпм града и другим прпписима. 

Градска ппщтина Земун је ради задпвпљеоа интереса и пптреба пд неппсреднпг 
знашаја за грађане са оенпг ппдрушја пснпвала месне заједнице кпје разматраоем 
брпјних питаоа дппринпсе ствараоу бпљих услпва живпта у меснпј заједници.  

Ппщтина Земун има 4 месне заједнице:  

 МЗ Батајница 

 МЗ Угринпвци 

 МЗ Земун Ппље 

 МЗ Галеника 

1.3.1 Структура прихпда и расхпда 

Скупщтина града Бепграда, утврђује гпдищои пбим јавних средстава за врщеое 
ппверених и других, закпнпм пдређених ппслпва Града Бепграда и градских 
ппщтина и расппделу прихпда између града и градских ппщтина у тпј гпдини. 

Ппщтински/градски бучет је план прихпда и примаоа и расхпда и издатака за једну 
гпдину са пквирним планпвима за наредне две гпдине. План прихпда нам гпвпри 
кпликп нпвца и из кпјих извпра ппщтина/град планира да пствари, дпк планирани 
расхпди ппказују на щта ће се пстварени прихпд трпщити. Бучет ппщтине/града 
припрема лпкална управа или пдељеое за финансије и бучет прпцеоујући мпгућнпсти 
прикупљаоа средстава (планирани пбим прихпда и примаоа) и захтеве бучетских 
кприсника и пптребе лпкалне заједнице (план расхпда и издатака). Нацрт кпји изради 
лпкалнп пдељеое за финансије и бучет, разматра ппщтинскп/градскп веће и утврђује 
Предлпг пдлуке п бучету. Предлпг пдлуке п бучету ппщтине/града разматра и усваја 
ппщтинска/градска скупщтина. 

Прихпди кпји су Закпнпм п финансираоу лпкалне сампуправе пдређени кап извпрни 
прихпди јединице лпкалне сампуправе (Град Бепград), су прихпди Града Бепграда, 
кпје Пдлукпм п пбиму средстава за сваку бучетску гпдину у пдређенпм прпценту, 
Скупщтина града Бепграда уступа градским ппщтинама.  

Одлукпм п пбиму средстава за врщеое ппслпва Града и градских ппщтина и 
утврђиваоу прихпда и примаоа кпји припадају Граду, пднпснп градским ппщтинама, 
кпју за сваку бучетску гпдину дпнпси Скупщтина града Бепграда, утврђује се гпдищои 
пбим јавних средстава за врщеое ппверених и других, закпнпм пдређених ппслпва 
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Града Бепграда и градских ппщтина и расппдела прихпда између града и градских 
ппщтина у тпј гпдини, а кпјпм се пбезбеђује пствариваое утврђенпг пбима средстава. 

Структура прихпда и расппдела прихпда између Града и Градске ппщтине Земун за 
2018. гпдину  састпји се пд: 

- Ппреза на дпхпдак грађана – зараде кпји се пстварује на ппдрушју градске ппщтине  
дели се између Града и Градске ппщтине Земун у пднпсу 86,13 : 13,87  щтп знаши да 
13,87% припада Градскпј ппщтини Земун; 

- Ппреза на импвину, кпји се пстварује на ппдрушју градске ппщтине и дели се 
између Града и Градске ппщтине Земун у пднпсу 78:22, щтп знаши да 22% припада 
Градскпј ппщтини Земун;  

- Ппреза на наслеђе и ппклпн, кпји се пстварује на ппдрушју градске ппщтине дели 
се између Града и Градске ппщтине Земун у пднпсу 80:20, щтп знаши да 20%  
припада ГП Земун;  

- Прихпда пд лпкалних кпмуналних такси кпји се пстварује на ппдрушју градске 
ппщтине дели се између Града и градске ппщтине у пднпсу 92:8, щтп знаши да 8% 
припада ГП Земун; 

- Прихпда пд ппреза на пренпс апсплутних права кпји се пстварује на ппдрушју 
градске ппщтине дели се између Града и градске ппщтине у пднпсу 92:8, щтп знаши 
да  8% припада Градскпј ппщтини Земун; 

- Прихпда пд ппреза на дпхпдак грађана на прихпд пд сампсталних делатнпсти 
кпји се пстварује на ппдрушју градске ппщтине дели се између Града и градске 
ппщтине у пднпсу 98:2, щтп знаши да  2% припада ГП Земун; 

- Прихпда пд лпкалних административних такси, нпвшане казне пп издатпм 
прекщајнпм налпгу, мандатне казне, прихпд кпји свпјпм делатнпщћу пстваре 
пргани, прганизације и службе градске ппщтине, мещпвити и непдређени прихпди 
су прихпди Градске ппщтине Земун.   

Одлукпм Града п пбиму средстава шланпм 15. прихпд пд даваоа у закуп, пднпснп на 
кприщћеое неппкретнпсти на кпјима је нпсилац права свпјине Град Бепград, а пствари 
се на ппдрушју градских ппщтина Впждпвац, Врашар, Земун, Звездара, Нпви Бепград, 
Палилула, Ракпвица, Савски венац, Стари град и Шукарица, у целини припада Граду. 

У складу са Закпнпм п бучетскпм систему и Упутствпм за припрему прпграмскпг 
бучета, Пдељеое за финансије и бучет Градске ппщтине Земун је припремилп Одлуку 
п бучету за 2018. гпдину на прпграмски нашин где су расхпди и издаци класификпвани 
према уже дефинисаним надлежнпстима и мерама кприсника бучета. 

На тај нашин приказанп је: 
- у кпје сврхе се средства трпще; 
- на кпји нашин је таква пптрпщоа ппвезана са средопрпшним циљевима; 
- какви резултати се пстварују.  

Прпграмски приказ бучета пружа јединствен пквир за утврђиваое припритетних 
расхпда и издатака, унапређује кппрдинацију пплитика, пбезбеђује финансијску 
ппдрщку средопрпшним планпвима кприсницима бучета, пмпгућава кприсницима 
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бучета да упше неефикаснп трпщеое средстава, дппринпси унапређеоу услуга јавне 
управе и пмпгућава транспарентнпст кпја је разумљива за грађане. 

Одлука п бучету Градске ппщтине Земун за 2018. гпдину пбухвата седам прпграма 
са  следећпм прпграмскпм структурпм: 

- Прпграм 4: Развпј туризма - у пквиру кпјег се налази један прпјекат: Прпмпција 
туризма. 

- Прпграм 9: Оснпвнп пбразпваое - у пквиру кпјег се налази 8 прпјеката: 
- Смещтај и исхрана деце ушеника са сметоама у развпју; 
- Пдржаваое (псим капиталнпг) пснпвних щкпла; 
- Превпз деце и оихпвих пратилаца ради ппхађаоа предщкплскпг прпграма на 

удаљенпсти пд 2 км и ушеника ПЩ на удаљенпсти пд 4 км пд седищта щкпле; 
- Награђиваое ушеника; 
- Превпз ушеника на републишка и међунарпдна такмишеоа; 
- Защтита и безбеднпст деце; 
- Светпсавскп звпнце; 
- Пдржаваое (псим капиталнпг) дешијих вртића. 

- Прпграм 11: Спцијална и дешја защтита - у пквиру кпјег се налази једна 
прпграмска активнпст: Спцијална ппмпћ и три прпјекта: 
- Прпјекти пп кпнкурсу у пбласти спцијалне защтите; 
- Фпнд „Мале Милице Ракић из Батајнице“; 

- Нпвпгпдищоа шеститка првпрпђенпј девпјшици и првпрпђенпм дешаку. Прпграм 13: 
Развпј културе и инфпрмисаоа - у пквиру кпјег се налазе три прпјекта: 
- „Сталне манифестације“;    
- Прпјекти пп кпнкурсу из пбласти културе; 
- Инфпрмисаое;  

- Прпграм 14: Развпј сппрта и пмладине - у пквиру кпјег се налазе две прпграмске 
активнпсти: 1) Ппдрщка предщкплскпм и щкплскпм сппрту; и 2) Спрпвпђеое 
пмладинске пплитике; и три прпјекта: 
- Ушещће у изградои, ппремаоу и пдржаваоу сппртских терена; 
- Прпјекти пп кпнкурсу у пбласти сппрта; 
- Бесплатна щкпла пливаоа. 

- Прпграм 15: Опщте услуге лпкалне сампуправе - у пквиру кпјег се налази 6 
прпграмских активнпсти и тп: 
- Функципнисаое лпкалне сампуправе градских ппщтина – Управа; 
- Функципнисаое месних заједница; 
- Ппщтинскп правпбранилащтвп; 
- Инспекцијски ппслпви; 
- Текућа бучетска резерва; 
- Стална бучетска резерва; и 

и 12 прпјеката: 
- Пбележаваое верских празника – Бадои дан и Бпгпјављеое; 
- Награда „Пплицајац и ватрпгасац месеца“; 
- Финансираое рада Пдсека за лишна стаоа грађана, впђеое матишних коига и 

избпрна права; 
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- Ванредне ситуације; 
- Изградоа и пдржаваое пбјеката на кпјима ГП има правп кприщћеоа; 
- Набавка и пдржаваое ппреме и набавка нематеријалне импвине; 
- Пдржаваое сепских, ппљских и других некатегприсаних путева и путних 

прелаза на железници; 
- Најлепщи Бпжићни излпг и најлепща цветна алеја; 
- Летп на Лиду; 
- Канцеларија за лпкални и екпнпмски развпј; 
- Развпј заједнице; 
- Защтита живптне средине. 

- Прпграм 16: Пплитишки систем – у пквиру кпјег се налазе две прпграмске 
активнпсти 1) Функципнисаое скупщтине и 2) Функципнисаое изврщних пргана; и 
два прпјекта:   

- Дан ппщтине и ппщтинска слава – Крстпвдан; 
- Међунарпдна и међуппщтинска сарадоа. 

Пренета средства, неутрпщена у претхпднпј гпдини расппређена су на ппщту 
пптрпщоу: 
- средства  дпбијена пд Града Бепграда за:  

- реализација прпјекта Канцеларије за младе ГП  Земун „Знаое будућнпсти – ИТ 
щкпла маркетинга“; 

- финансираое прпграма ппщтинскпг тела за кппрдинацију безбеднпсти 
сапбраћај   на путевима градске ппщтине Земун; 

- финансираое текућег пдржаваое некатегприсаних путева на ппдрушју ГП 
Земун; 

- трансфер средстава пстварених пд накнаде за прпмену намене пбрадивпг 
ппљппривреднпг земљищта и пд даваоа у закуп ппљппривреднпг земљищта у 
државнпј свпјини на теритприји града Бепграда – атарски путеви. 

- средства дпбијена пд Републике - Кпмесаријат за избеглице и миграције за: 
- ппбпљщаое услпва станпваоа и живпта за ИРЛ  за набавку  грађевинскпг   

материјала; 
- ппбпљщаое услпва станпваоа ппрпдишних дпмаћинстава избеглица; 
- реализација прпјекта Канцеларије за младе ГП Земун „Сервис за развпј 

пмладинскпг предузетнищтва“.  

- средства дпбијена пд НИС а.д. Нпви Сад  - финансираое прпјекта пдпбренпг путем 
Јавнпг кпнкурса 2017 - "Јавна зелена ппврщина специјалне намене - дешије 
игралищте“. 

У 2018. гпдини за капиталне прпјекте планиранп је укупнп 58.361.522,00 динара и тп 
за:  

- зграде и грађевинске пбјекте 
- прпјектнп планираое 
- ппрему за сапбраћај - лиценце 
- ппрему за јавну безбеднпст 
- набавку административе ппреме. 
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2 СИТУАЦИПНА АНАЛИЗА 

2.1 Ппщти ппдаци п градскпј ппщтини Земун 

Земун се налази на плпвнпм Дунаву, у близини аерпдрпма и на раскрсници два 
важна еврппска кпридпра, аутппута Е-70 и аутппута Е-75. 

Градска ппщтина Земун једна је пд 17 бепградских ппщтина кпја је дп пдвајаоа 
ппщтине Суршин 2004. гпдине била друга у Граду, пп велишини теритприје и брпју 
станпвника. Ппдрушје данащое ппщтине шине ппред градскпг језгра насеље Угринпвци 
и шетири нпвпнастала насеља Грмпвац, Плави Хпризпнти, Алтина и Бусије.  

Градска ппщтина Земун заузима ппврщину пд 150 км2 или 4,6% ппврщине града 
Бепграда. Граниши се са градским ппщтинама Палилула, Стари град, Нпви Бепград и 
Суршин и са ппщтинпм Стара Пазпва (Слика 1).  

Слика 1: Пплпжај ГП Земун 

 

 

 

 

 

 

 

Земун је смещтен на деснпј пбали Дунава, на 1.173 км пд ущћа, исппд сампг леснпг 
платпа, у неппсреднпј близини ущћа Саве у Дунав, те се мпже рећи да је Дунавпм 
директнп ппвезан са Будимпещтпм, Бешпм, Братиславпм, и даље прекп канала Рајна- 
Мајна- Дунав са северпм Еврппе и једнпм пд највећих светских лука, Рптердампм, кап 
и са Кпнстанцпм и Црним мпрем на истпку. Ппщтина Земун налази се у близини 
аерпдрпма и на раскрсници два важна еврппска кпридпра, аутппута Е-70 у дужини пд 
20 км и аутппута Е-75 у дужини пд 18 км (Слика 2). 

Ппщтину Земун ппкрива мрежа пд 172 км путева. Мпст на Дунаву кпји ппвезује Земун 
и Бпршу (Пупинпв мпст) представља регипналну везу између Бепграда и јужнпг Баната 
и бпљу сапбраћајну везу за вище пд ппла милипна житеља Земуна, Палилуле и Нпвпг 
Бепграда.  Мпст Земун – Бпрша није самп градска магистрала, већ и пптенцијал развпја 
стамбених, привредних и индустријских садржаја, и преусмераваое транзитнпг 
сапбраћаја кпји има знашај за целу Србију.  

Железнишки кпридпр прплази крпз ппдрушје ппщтине Земун дужинпм пд 18 км, са две 
железнишке путнишке станице Земун ппље и Батајница. 

28. нпвембра 2017. гпдине птппшели су радпви на мпдернизацији и рекпнструкцији 
пруге Бепград – Будимпещта на железнишкпј станици Земун. Пва рекпнструкција 
пмпгућиће да се впзпви на депници Бепград центар – Батајница крећу брзинпм пд 120 
km/h, а на депници пд Батајнице дп Старе Пазпве дп 200 km/h.  
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Слика 2: Важне сапбраћајнице кпје прплазе крпз ГП Земун 

 

Земун и оегпва пкплина у целини имају пбележје низије. Кап деп велике прирпдне 
целине – Панпнске низије, Земун има панпнска прирпдна пбележја. Малп кпја ташка 
прелази висину пд 100 метара надмпрске висине.  

Клима је на ппдрушју Земуна умеренп-кпнтинентална. Изражена су 4 гпдищоа дпба. 
Зиме су умеренп хладне, а лета тппла; прплећа и јесени су прилишнп кищпвити.  

Земун пбилује разнпврсним зеленилпм. Ближе уз решне тпкпве и на адама су ритске 
щуме, у кпјима расту разне врсте врба, тпппла, низијски брест, бели јасен, багремац, 
купина и другп щибље.  

Бурна је истприја Земуна, пд оегпвпг настанка дп данас. Псвајале су га мнпге впјске, 
разарали, бип је екпнпмски напредан, али и град кпји је дпживљавап прппаст. Земун је 
једнп пд најстаријих насеља у Еврппи, па самим тим и у нащпј земљи. Земун је настап 
на месту где се данас налази кула Гардпщ, на тпм истпм брегу, у дпба неплита, када је 
саграђенп првп утврђенп насеље пре вище пд 7.000 гпдина.  

Теритпријалнп, истпријски, пплитишки, културнп, екпнпмски, сапбраћајнп, Земун је 
везан за Бепград, у шијем је саставу пд 1934. гпдине.  
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2.2 Демпграфска анализа 

Земун је мултикултурна, мултиетнишка и мултикпнфесипнална средина.  

Векпвима уназад на пвпм прпстпру заједнп живе припадници разлишитих култура, 
верписппвести и наципналних припаднпсти у шему се пгледа специфишнпст градске 
ппщтине Земун у пднпсу на друге градске ппщтине. 

2.2.1 Кретаое брпја станпвника  

Према пппису из 2011. гпдине, Земун има 168.170 станпвника. Са прпсешнп 1.146 
станпвника пп км2, има вище пд два пута већу густину насељенпсти пд града 
Бепграда и шетрнаест пута већу пд републишкпг прпсека. У шитавпм ппслератнпм 
перипду станпвнищтвп Земуна у целини бележи умерен, кпнстантан ппраст. 

Према ппдацима Републишкпг завпда за статистику на дан 30.6.2016. гпдине Земун има 
172.803 станпвника, пднпснп тај брпј је према пппису из 2011. гпдине изнпсип 168.170.  

Taбeлa 1: Ппщти ппдаци, на дан 30.6.2016. 

Врсте ппдатака ГП Земун 

Ппврщина (км2) 150 

Станпвнищтвп (укупнп) 172.803 

Станпвнищтвп (на 1 км2) 1.152 

Брпј насеља 1 

Брпј катастарских ппщтина 4 

Брпј регистрпв.месних заједница 4 

Брпј месних канцеларија 2 

Извпр: Републишки завпд за статистику, Опщтине и регипни у РС, 2017. 

Taбeлa 2: Уппредни преглед брпја станпвника ГП Земун, града Бепграда и Републике 
Србије  

Теритприја 
Брпј станпвника 

(пппис 2002.) 
Брпј станпвника 

(пппис 2011.) 
Брпј станпвника 

(стаое 30.06.2016.) 

Република Србија 7.498.001 7.186.862 7.058.322 

Град Бепград 1.576.124 1.659.440 1.683.962 

ГП Земун 191.645 168.170 172.803 

Извпр: Републишки завпд за статистику,Опщтине и регипни у РС, 2003, 2012 и 2017. 

Taбeлa 3: Кретаое брпја станпвника према ппписима пд 1948. дп 2011. гпдине 

Гпдина 
ппписа 

Брпј 
станпвника 

Прпмена брпја 
станпвника 

Гпдина 
ппписа 

Брпј 
станпвника 

Прпмена брпја 
станпвника 

1948. 57.847 116,2 1981. 172.295 105,5 

1953. 67.196 142,7 1991. 181.692 109,0 

1961. 95.890 146,0 2002. 191.645 108,8 

1971. 139.958 123,1 2011. 168.170 87,7 

Извпр: Републишки завпд за статистику 

У шитавпм ппслератнпм перипду станпвнищтвп Земуна у целини бележи умерен, 
кпнстантан ппраст кпји је пстварен захваљујући ппзитивнпм миграципнпм салду дп 
краја 90-тих, кпји је настап збпг развпјнпг амбијента у перипду индустријализације и 
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прирпднпг приращтаја. Привредна кретаоа деведесетих кпја су била дестимулативна 
услпвила су прпцес исељаваоа раднп-сппспбнпг (и фертилнпг) станпвнищтва, ппадаое 
стппе прирпднпг приращтаја, смаоеое прпцента раднп-сппспбнпг станпвнищтва. 
Између ппписа 2002. и ппписа 2011. из ппщтине Земун је издвпјена ппщтина Суршин, 
щтп је такпђе знашајнп утицалп на смаоени тренд раста брпја станпвника. 

2.2.2 Прирпдни приращтај и фертилитет 

Прирпдни приращтај у Земуну је негативан. Стппа укупнпг фертилитета је исппд 
2,1 - изнпси 1,5), те је присутан прпблем депппулације. 

Прирпдни приращтај у Земуну је негативан и у 2015. гпдини изнпси -0,9,  щтп је (пп 
апсплутнпј вреднпсти) вище негп у 2002. (када је изнпсип -0,2) и 2011. гпдини (када је 
бип 0,0), щтп указује на већу стппу мпрталитета. Та стппа је (пп апсплутнпј вреднпсти) 
ипак нижа пд негативне стппе прирпднпг приращтаја кпју има Србија (-5,3) и град 
Бепград (-1,7). 

Табела 4: Уппредни преглед виталних карактеристика станпвнищтва ГП Земун, града 
Бепграда и Републике Србије у 2002., 2011. и 2015. гпдини  

Виталне карактеристике 2002. гпдина 2011.гпдина 2015. гпдина 

Живпрпђени 

Реп. 
Србија 

Брпј 78.101 65.598 65.657 

на 1.000 станпвн. 10,4 9,0 9,3 

Град 
Бепград 

Брпј 16.342 17.738 18.356 

на 1.000 станпвн. 10,4 10,8 10,9 

ГП 
Земун 

Брпј 2.216 1.880 1.885 

на 1.000 станпвн. 11,5 11,6 11,0 

Умрли 

Реп. 
Србија 

Брпј 102.785 102.935 103.678 

на 1.000 станпвн. 13,7 14,2 14,6 

Град 
Бепград 

Брпј 19.621 20.246 21.196 

на 1.000 станпвн. 12,4 12,3 12,6 

ГП 
Земун 

Брпј 2.249 1.720 2.044 

на 1.000 станпвн. 11,7 11,6 11,9 

Прирпдни 
приращтај 

Реп. 
Србија 

Брпј -24.684 -37.337 -38.021 

на 1.000 станпвн. -3,3 -5,2 -5,3 

Град 
Бепград 

Брпј -3.279 -2.508 -2.840 

на 1.000 станпвн. -2,0 -1,5 -1,7 

ГП 
Земун 

Брпј -33 8 -159 

на 1.000 станпвн. -0,2 0,0 -0,9 

Умрла 
пдпјшад 

Реп. 
Србија 

Брпј 790 414 346 

на 1.000 станпвн. 10,1 6,3 5,3 

Град 
Бепград 

Брпј 179 102 82 

на 1.000 станпвн. 11,0 5,8 4,5 

ГП 
Земун 

Брпј 20 9 7 

на 1.000 станпвн. 9,0 5,2 3,7 

Прпсешна старпст мајке 
при рпђеоу првпг 
детета 

Република Србија - - 28,2 

Град Бепград - - 30,2 

ГП Земун - - 29,7 
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Виталне карактеристике 2002. гпдина 2011.гпдина 2015. гпдина 

Стппа укупнпг 
фертилитета 

Република Србија - - 1,5 

Град Бепград - - 1,5 

ГП Земун - - 1,5 

Брпј склппљених 
бракпва 

Република Србија 41.947 35.808 36.949 

Град Бепград 9.098 9.463 9.324 

ГП Земун 1.146 819 867 

Брпј разведених 
бракпва 

Република Србија 9.982 8.251 9.381 

Град Бепград 2.455 2.436 2.599 

ГП Земун 227 283 168 

Извпр: Републишки завпд за статистику, Опщтине и регипни у РС, 2003, 2012 и 2016. 

Знашајнп је да се брпј умрле пдпјшади смаоује из гпдине у гпдину какп пп брпју, такп и 
пп стппи на 1.000 станпвника. 

На жалпст, стппа укупнпг фертилитета у ГП Земун, кап и у граду Бепграду и у Републици 
Србији изнпси самп 1,5. С пбзирпм да стппа пд 2,1 пбезбеђује прпстп пбнављаое 
станпвнищтва, стппа нижа пд 2,1 резултује смаоеоем станпвнищтва. С пбзирпм да је у 
Србији дпдатнп присутан и фенпмен емиграције, Србија се пзбиљнп супшава са 
депппулацијпм. 

2.2.3 Избеглице и интернп расељена лица 

На ппдрушју градске ппщтине Земун живи укупнп 9.186 лица кпја су била излпжена 
присилним миграцијама и егзистенцијалним пптещкпћама кпје тп ствара.  

Према ппдацима из званишних ппписа и регистрација кпје је прганизпвап Кпмесаријат 
за избеглице и миграције РС и UNHCR и ппдатака Ппверенищтва за избегла, прпгнана и 
расељена лица ппщтине Земун, на дан 19.06.2014. гпдине у ппщтини Земун, 
евидентиранп је 2.639 избеглица у пдгпварајућем статусу. 

Према интерним ппдацима на ппдрушју ппщтине Земун ппстпји некпликп 
нпвпфпрмираних насеља настаоених избеглишкпм пппулацијпм кпји су у највећем 
брпју регулисали држављанствп Републике Србије и лишна дпкумента. Између псталих 
насеља или делпви насеља са избеглишкпм пппулацијпм су Угринпвци-деп, Грмпвац, 
Бусије, Батајница-деп, Земун ппље-деп, Алтина, Плави хпризпнт и Земун-деп са 
прпјектпваним брпјем избеглица у статусу и интегрисаних лица cca 32.400 лица. 

На дан 19.06.2014. гпдине, у бази ппдатака је евидентиранп 6.212 интернп расељених 
лица са валиднпм дпкументацијпм. Неппзнаница је кпликп бправи ИРЛ у ппщтини 
Земун без пдгпварајућих исправа, имајући у виду да је реш п пппулацији кпја је склпна 
шестим миграцијама. Оихпв лпкалитет је у делу Ул. Тпщин бунар, насеље Марије 
Бурсаћ, Грмеш, Депп 25. мај-Раткп Митрпвић, Земун ппље-деп, Батајница-деп. 

Пд 2011. гпдине дп 01.09.2014. гпдине, у Републику Србију је враћенп 335 грађана пп 
Сппразуму п реадмисији (ппдаци за Земун). С пбзирпм на тп да су оихпве адресе 
фиктивне, врлп је тещкп евидентирати их и пппуоене пбрасце дпставити Кпмесаријату 
за избеглице и миграције.  

Мпже се рећи да у градскпј ппщтини Земун живи укупнп 9.186 лица кпја су била 
излпжена присилним миграцијама и егзистенцијалним пптещкпћама кпје тп ствара. У 
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пвај брпј нису укљушена  лица кпја су се интегрисала у друщтвп, а нису рещили пснпвнп 
стамбенп и егзистенцијалнп питаое. 

2.2.4 Старпсна структура станпвнищтва 

Прпсешна старпст је 41,1 гпдине, щтп је ниже пд прпсека Републике Србије и града 
Бепграда. 

Према пппису из 2011. гпдине, станпвнищтвп у ГП Земун са прпсешнпм старпщћу пд 
41,1 гпдине је нещтп млађе пд прпсека Републике Србије (42,2 гпдине), кап и града 
Бепграда (41,8).  

Taбeлa 5: Станпвнищтвп према старпсти (према пппису 2011.) 

 
Република Србија Град Бепград ГП Земун 

Бр.станпвника % Бр.станпвника % Бр.станпвника % 

0-14 гпдина 1.025.278 14,3 232.730 14,0 24.997 14,9 

15-29 гпдина 1.322.001 18,4 307.698 18,6 31.013 18,4 

15-64 гпдина 4.911.248 68,3 1.154.948 69,6 117.228 69,7 

65+ гпдина 1.250.316 17,4 271.762 16,4 25.945 15,4 

Пунплетни (18+) 5.923.734 82,4 1.376.783 83,0 137.898 82,0 

Прпсешна старпст 42,2 41,8 41,1 

Извпр: Републишки завпд за статистику, Опщтине и регипни у РС, 2016. 

Ушещће пспба дп 14 гпдина у укупнпм брпју станпвника (кпје изнпси 14,9%) је нещтп 
веће пд прпсека у Републици Србији (14,3%) и у граду Бепграду (14,0%), дпк је 
прпценат станпвнищтва са 65 и вище гпдина нижи (изнпси 15,4% за ГП Земун, 16,4% за 
град Бепград и 17,4% за Републику Србију). 

Када се ппсматрају кпнтигенти станпвнищтва у расппну пд пп 4 гпдине, у Републици 
Србији највище је станпвника кпји имају пд 55 дп 59 гпдина, па пнда пних старпсти пд 
60 дп 64, па пд 50 дп 54 гпдине. За град Бепград такпђе је највище станпвнищтва 
старпсти пд 55 дп 59 гпдина, пптпм 30-34, а пнда пних кпји имају пд 25 дп 29 гпдину. 
Међу станпвницима ГП Земун највище је пних кпји имају 30 дп 34 гпдине, пптпм 
станпвнищтвп старпсти пд 55 дп 59 гпдина, а пнда пни са 35 дп 39 гпдина. 

Уппредни преглед станпвнищтва Републике Србије, града Бепграда и ГП Земун према 
старпсти пп пппису 2011. дат је на Графикпну 1, дпк су кпнтигенти станпвнищтва пп 
старпсти у ГП Земун представљени на Графикпну 2.  
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Графикпн 1: Уппредни преглед станпвнищтва Републике Србије, града Бепграда и ГП 
Земун према старпсти пп пппису 2011. 
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Извпр: Републишки завпд за статистику,Опщтине и регипни у РС, 2016. 

Графикпн 2: Станпвнищтвп у ГП Земун према старпсти пп пппису 2011. 

 
Извпр: Републишки завпд за статистику,Опщтине и регипни у РС, 2016. 

Према ппдацима Републишкпг завпда за статистику за 2015. гпдину, ГП Земун има 
следеће индикатпре станпвнищтва: 

 Прпсешна старпст је 41,4 гпдине; 

 Индекс стареоа - пднпс брпја старпг (60 и вище гпдина) и младпг (пд 0 дп 19 
гпдина) станпвнищтва је 119,3; 

 Брпј лица кпја имају пд 15 дп 64 гпдине је 116.102, щтп шини 67,56% укупнпг 
станпвнищтва; 
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 Брпј пунплетних лица (пд 18 и вище гпдина) је 140.435 или 81,71% 
станпвнищтва; 

 Брпј деце предщкплскпг узраста (пд 0 дп 6 гпдина) је 13.102 или 7,62% укупнпг 
станпвнищтва; 

 Брпј деце пд 7 дп 14 гпдина је 13.636 или 7,93% станпвнищтва; 

 Пшекиванп трајаое живпта живпрпђене деце рпђене 2013-2015. гпдине изнпси 
73,21 гпдина за мущкарце, пднпснп 78,46 гпдина за жене, щтп је изнад прпсека 
РСе (72,62 за мущкарце и 77,67 за жене), а приближнп кап за град Бепград 
(73,75 за мущкарце и 78,57 за жене).  

2.2.5 Пплна структура 

Пплна структура је иста кап на републишкпм и регипналнпм нивпу - међу млађим 
кпнтигентима станпвнищтва дп 24 гпдине, прпценат станпвнищтва мущкпг 
ппла је нещтп већи негп женскпг, а за кпнтигенте кпји прелазе 24 гпдине, са 
брпјем гпдина старпсти ппвећава се разлика у кприст станпвнищтва женскпг 
ппла у пднпсу на мущки. 

У кпнтигентима пд пп 4 гпдине, мущкараца има највище у старпснпј дпби пд 30-34 
гпдине, пптпм старпсти пд 35-39 и старпсти пд 55 дп 59 гпдина. Жена има највище 
старпсти пд 55 дп 59 гпдина, пптпм пд 30 дп 34 и старпсти пд 60 дп 64 гпдине.  

Графикпн 3: Станпвнищтвп ГП Земун према пплу и старпсти (према пппису 2011.) 

 
Извпр: Републишки завпд за статистику,Опщтине и регипни у РС, 2016. 
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Taбeлa 6: Станпвнищтвп према пплу и старпсти (према пппису 2011.) 

 
Република Србија Град Бепград ГП Земун 

Бр.станпвника % Бр.станпвника % Бр.станпвника % 

Укупнп 
станпвника 

М 3.499.176 48,7 785.826 47,4 80.138 47,7 

Ж 3.687.686 51,3 873.614 52,6 88.032 52,3 

0-14 гпдина 
М 527.308 51,4 119.511 51,4 12.936 51,8 

Ж 497.970 48,6 113.019 48,6 12.061 48,2 

15-29 гпдина 
М 677.110 51,2 153.482 49,9 15.484 49,9 

Ж 644.911 48,8 154.216 50,1 15.529 50,1 

15-64 гпдине 
М 2.444.801 49,8 553.425 47,8 56.442 48,1 

Ж 2.466.467 50,2 601.523 52,1 60.786 51,9 

65+ гпдина 
М 1.026.637 44,5 222.328 42,9 22.274 43,6 

Ж 1.280.507 55,5 295.570 57,1 28.765 56,4 

Извпр: Републишки завпд за статистику, Опщтине и регипни у РС, 2016. 

Ради ппређеоа прпцеоени брпј станпвника пп другим бепградским ппщтинама у 
2015. гпдини (срединпм гпдине) дат је у табеларнпм приказу.  

Taбeлa 7: Прпцеоен брпј станпвника у Бепграду у 2015. гпдини (срединпм гпдине). 

Град/ 
градска 
ппщтина 

Брпј станпвника пп старпсним групама 
Прпсешна 

старпст 
Индекс 
стареоа 

Стппа 
зависнпсти 

станпвнищтва 
Укупнп 0-14 15-64 

65 и 
вище 

Град 
Бепград 

1.719.000 251.730 1.159.692 307.578 42,1 132,9 26,5 

Барајевп 27.200 3.890 17.571 5.739 43,8 156,9 32,7 

Впждпвац 169.000 23.322 114.751 30.927 42,4 140,6 27,0 

Врашар 56.500 7.119 37.233 12.148 44,4 183,1 32,6 

Грпцка 83.500 13.193 56.864 13.527 41,0 116,7 23,8 

Звездара 153.500 22.872 104.687 25.941 41,3 124,7 24,8 

Земун 172.800 26.957 116.813 29.030 41,4 119,3 24,8 

Лазаревац 58.000 8.932 40.078 8.990 41,1 113,2 22,4 

Младенпвац 52.000 7.644 34.736 9.620 42,6 137,0 27,7 

Нпви 
Бепград 

237.300 34.171 157.093 46.036 43,1 149,6 29,3 

Пбренпвац 72.500 11.238 48.648 12.614 41,9 124,4 25,9 

Палилула 177.000 26.727 122.307 27.966 41,0 116,2 22,9 

Ракпвица 111.000 16.206 74.148 20.646 42,2 131,8 27,8 

Савски 
венац 

43.000 5.848 28.423 8.729 43,9 170,3 30,7 

Извпр: „Саппщтеое  бр. 49/2016“, Секретаријата за управу Града Бепграда, Сектпр 
статистике 
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2.2.6 Брашна структура 

35,4% мущкараца старпсти прекп 15 гпдина је непжеоенп, пднпснп 27,1% жена 
изнад 15 гпдина старпсти је неудатп. 

Према пппису из 2011. гпдине удеп лица прекп 15 гпдина старпсти кпја нису ступила у 
брак је на републишкпм нивпу је 33,3% кпд мущкараца и 22,9% кпд жена. Тај прпценат 
на ппдрушју ГП Земун је нещтп већи – 35,4% кпд мущкараца и 27,1% кпд жена и креће 
се пкп прпсека кпји важи за град Бепград, где је 34,9% мущкараца  старијих пд 15 
гпдина непжеоенп, пднпснп 27,2% жена је неудатп. 

Прпценат разведених међу мущкарцима је између републишкпг прпсека (4,1%) и 
бепградскпг прпсека (4,7%), пднпснп у ГП Земун 4,4% мущкараца прекп 15 гпдина 
старпсти су разведени. Прпценат разведених жена на ппдрушју ГП Земун изнпси 7,1% и 
пн је већи пд прпсека Републике (5,7%) и маои пд прпсека града Бепграда (7,4%). 

2.2.7 Пбразпвна структура 

Удеп станпвнищтва са вищпм или виспкпм щкплпм је знатнп изнад републишкпг 
прпсека, а нижи негп у граду Бепграду. 

Према уделу станпвнищтва прекп 15 гпдина старпсти без щкплске спреме или са 
недпврщенпм пснпвнпм щкплпм, ГП Земун (са 5,6%) је скпрп на нивпу града Бепграда 
(5,3%) и дпста бпље ппзиципниран пд републишкпг нивпа (са 13,7%). Пд тпг укупнпг 
брпја у ГП Земун (кпји изнпси 7.593), 22% су мущкарци, а 78% су жене. Самп 2,6% пд 
укупнпг брпја мущкараца кпји су прекп 15 гпдина старпсти је без щкплске спреме или 
са недпврщенпм пснпвнпм щкплпм. Кпд жена је тај прпценат дпста већи и  изнпси 
8,2%.  

Удеп станпвнищтва прекп 15 гпдина старпсти кпје је заврщилп вищу или виспку щкплу 
је у Земуну изнпси 23%, щтп је знатнп изнад републишкпг, а ниже пд прпсека у граду 
Бепграду (27,8%). Другим решима, дпк је у Земуну гптпвп шетвртина станпвника 
виспкппбразпвана, у граду Бепграду скпрп трећина, у Србији је тп маое пд једне 
щестине.  

Брпј жена са вищпм или виспкпм щкплпм (17.687) у ГП Земун већи је пд брпја 
мущкараца са истим степенпм пбразпваоа (15.274). И не самп пп брпју, већ и пп 
ушещћу у укупнпм брпју, жене са вищпм или виспкпм щкплпм имају већи прпценат – 
23,3% пд укупнпг брпја жена старпсти изнад 15 гпдина, у пднпсу на 22,7% - удеп кпји 
имају мущкарци са виспкпм или вищпм щкплпм у укупнпм брпју мущкараца старпсти 
прекп 15 гпдина. 

2.2.8 Екпнпмска структура 

43,5% укупне пппулације је екпнпмски активнп. Прпценат незаппслених је 18,6%, 
щтп је исппд републишкпг, а малп изнад % на ппдрушју града Бепграда. 

Удеп пппулације ГП Земун кпји је екпнпмски активан шинип је 43,5% укупне пппулације 
у 2011. гпдини, щтп је изнад прпсека за Републику Србију и на истим нивпу кап за град 
Бепград. Пд укупнпг брпја екпнпмски активних, 81,4% пбавља занимаое, а 18,6% је 
незаппсленп, щтп је ппвпљнији пднпс негп на нивпу целе Србије (незаппслених има 
22,4%) и малп неппвпљнији у пднпсу на град Бепград (незаппслених је 17,9%). Међу 
незаппсленим станпвнищтвпм ГП Земун, оих 28,3% је 2011. први пут тражилп ппсап.  
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Taбeлa 8: Станпвнищтвп према екпнпмскпј активнпсти (према пппису 2011.) 

Категприја 
Република 

Србија 
Град 

Бепград 
ГП Земун 

Укупнп станпвнищтвп 7.186.862 1.659.440 168.170 

Активнп 
станпвнищтвп 

Свега 2.971.220 722.108 73.137 

% у пднпсу на укупнп  41,3 43,5 43,5 

Заппслени 
Брпј 2.304.628 593.021 59.501 

% у пднпсу на активнп 77,6 82,1 81,4 

Незаппслени 
Брпј 666.592 129.087 13.636 

% у пднпсу на активнп 22,4 17,9 18,6 

Незаппслени 
кпји траже први 
ппсап  

Брпј 241.033 38.051 3.859 

% у пднпсу на брпј 
незаппслених 

36,2 29,5 28,3 

Извпр: Републишки завпд за статистику,Опщтине и регипни у РС, 2016. 

2.2.9 Етнишка структура 

Срби шине 87,9% станпвнищтва, Рпми 3,3%, а пстале етнишке групе 4,5% 
станпвнищтва. 

Најбрпјнија етнишка група су Срби кпја шини 87,9% станпвнищтва. Друга пп велишини 
етнишка група – Рпми, има удеп пд самп 3,3%. Пстале етнишке групе (кпјих има пкп 20) 
шине 4,5% станпвнищтва, дпк се 4,3% станпвнищтва или није изјаснилп или је 
неппзната оихпва припаднпст. 

2.2.10 Структура дпмаћинстава 

Прпсешан брпј шланпва пп дпмаћинству у Земуну је 2,9 

Прпсешан брпј шланпва пп дпмаћинству у Земуну је 2,9, кпликп изнпси и прпсек на 
теритприји Србије. У структури дпмаћинстава препвлађују двпшлана дпмаћинства 
(24,6%), а затим једнпшлана (21,1%%) и трпшлана (21,1%). Најмаое има дпмаћинстава 
са щест и вище шланпва (5,6%) и петпшланих дпмаћинстава (7,7%). 

2.2.11 Ппщти трендпви пппулаципнпг развпја  

У пднпсу на прпсешнп стаое у Републици Србији, станпвнищтвп градске ппщтине 
Земун је приближније ппжељним демпграфским трендпвима, а маое ппжељнп у 
пднпсу на град Бепград у целини.  

Ппжељан је тренд раста брпја станпвника, кпји је ГП Земун пстваривап пд 1948. дп 
2002. гпдине, а кпји је имап пад самп између ппписа 2002. и 2011. гпдине, 
превасхпднп збпг псниваоа нпве градске ппщтине Суршин. 

Услед негативнпг прирпднпг „пбнављаоа“ станпвнищтва, старпсна структура је у фази 
дубпке демпграфске старпсти са тенденцијпм ппраста прпсешне старпсти 
станпвнищтва. Са смаоеоем фертилитета иде и смаоеое прпсешнпг брпја 
дпмаћинстава, кап и удеп једнпшланих и двпшланих дпмаћинстава (има их вище пд 
45%). Ипак, пшекиванп трајаое живпта на рпђеоу је веће у пднпсу на прпсек у 
Републици Србији и међу женама и међу мущкарцима.  
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Други ппжељан тренд је увећаое удела виспкппбразпванпг станпвнищтва. 

Тренд заппсленпсти и удела издржаваних лица за ГП Земун не мпже се рећи да је 
ппжељан, али је бпљи негп щтп је стаое на целпј теритприји Србије. 
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2.3 Екпнпмски развпј 

2.3.1 Ппис тренутне ситуације 

2.3.1.1 Привреда града Бепграда4 

Са вище пд 1,6 милипна станпвника (23% станпвнищтва Србије) и вище пд 670.000 
заппслених, Бепград представља не самп седищте државних пргана и институција, већ 
и туристишки, тргпвашки, индустријски, сапбраћајни, финансијски, културни, наушни и 
пбразпвни центар.  

Према прелиминарним резултатима пбрашуна регипналнпг брутп дпмаћег прпизвпда 
(БДП) за 2015. гпдину, Бепград ушествује са 39,3% (1.590.947 мил. РСД) у БДП-у 
Републике Србије и 33% у брпју заппслених, збпг шега има пдлушујући утицај на 
привредни живпт Србије. У 2015. гпдини, Бепградски регипн је имап за пкп 60% већи 
БДП пп глави станпвника у пднпсу на републишки прпсек, пднпснп 947.000 РСД, пп 
станпвнику. 

Са укупнп 122.775 привредних субјеката, у септембру 2016, пд шега је 61.560 
привредних друщтава и 61.215 предузетника, привреда града Бепграда је пстварила 
следеће перфпрмансе: 

 Индустријска прпизвпдоа – У пктпбру 2016. гпдине маоа је за 2,4% у пднпсу на 
прпсек 2015. гпдине. Индустријска прпизвпдоа у перипду јануар – пктпбар 2016. 
гпдине у пднпсу на исти перипд 2015. гпдине маоа је за 0,4%. Прпизвпдоа у 
перипду јануар – пктпбар 2016. гпдине, у пднпсу на исти перипд 2015. гпдине у 
сектпру „Рударствп” маоа је за 7,3%, у сектпру „Прерађивашка индустрија” маоа је 
за 0,1%, дпк је у сектпру „Снабдеваое електришнпм енергијпм, гаспм, парпм и 
климатизација” већа за 0,7%. 

 Грађевинарствп – Ппсматранп према регипнима у Републици Србији, у 
Бепградскпм регипну у трећем кварталу изведенп је 31% пд укупне вреднпсти 
радпва на теритприји Републике Србије. У пктпбру 2016, највећа грађевинска 
активнпст, ппсматранп према пбластима, забележена је у Бепградскпј пбласти, 33% 
пд предвиђене вреднпсти нпвпградое.  

 Сапбраћај - Када ппсматрамп градски сапбраћај, на теритприји Бепграда је у 
трећем кварталу 2016. превезенп укупнп 149.626.000 путника, щтп шини 78% 
превезених путника у градскпм сапбраћају у Србији. У друмскпм сапбраћају, 
Бепградски регипн у трећем кварталу 2016, бележи 821.000 превезених путника, 
218 милипна путнишких килпметара, 987.000 тпна превезене рпбе и превезених 455 
милипна тпнских килпметара. 

 Туризам – Град Бепград је у перипду јануар – нпвембар 2016. гпдине ппсетилп 
укупнп 838.728 туриста (161.839 дпмаћих и 676.889 страних ппсетипца), щтп 
представља ппвећаое пд 13 % у пднпсу на исти перипд претхпдне гпдине. За 
једанаест месеци 2016. гпдине пстваренп је укупнп 1.709.802 нпћеоа, щтп 

                                                      
4
 Извпр: Републишки завпд за статистику, Завпд за инфпрматику и статистику Града Бепграда, Агенција за 

привредне регистре, Наципнална служба за заппщљаваое – Филијала за Град Бепград - 
http://www.kombeg.org.rs  

http://www.kombeg.org.rs/
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представља раст у укупнпм брпју нпћеоа пд 10% у пднпсу на исти перипд 2015. 
гпдине. 

 Прпмет рпбе у тргпвини на малп - У перипду јануар – септембар 2016. г. прпмет 
рпбе у тргпвини на малп, када ппсматрамп индексе прпдаје и пткупа прпизвпда 
ппљппривреде, щумарства и рибарства, Бепградски регипн, бележи  пад пд 5,4 % у 
пднпсу на исти перипд 2015. гпдине. 

 Укупна сппљнптргпвинска размена Бепграда за месец нпвембар 2016. у еврима, 
изнпсила је 1.034,5 мил. евра, пд шега 312,6 мил. евра је бип извпз, а 721,9 мил. 
евра увпз, па је дефицит изнпсип 409,3 мил. евра. Укупна сппљнптргпвинска 
размена Бепграда за перипд јануар – нпвембар 2016. је изнпсила 10.341,7 мил. 
евра, пд пд шега је извпз изнпсип 3.134,1 мил. евра, дпк је увпз изнпсип 7.207,6 
мил. евра. Сппљнптргпвински дефицит Бепграда за ппсматрани перипд је изнпсип 
4.073,5 мил. евра. У привреди Бепграда у перипду јануар – нпвембар 2016. стппа 
ппкривенпсти увпза извпзпм изнпсила је 43,5% и већа је за 5 пдстп у пднпсу на исти 
перипд претхпдне гпдине. 

 Укупан брпј заппслених у Бепграду, у трећем кварталу 2016. гпдине, изнпсип је 
674.309 лица, щтп је ппвећаое пд 0,7% у пднпсу на други квартал 2016. или 0,5% у 
пднпсу на исти квартал претхпдне гпдине. Пд тпг брпја, 597.012 шине заппслени у 
правним лицима, 74.159 су предузетници и заппслени кпд оих, дпк 3.138 су 
регистрпвани индивидуални ппљппривредници. Ппсматранп пп регипнима, 
незаппсленпст је најмаоа у Бепградскпм регипну, где стппа незаппсленпсти изнпси 
13,3%. 

 Прпсешна зарада у Бепграду, исплаћена у нпвембру 2016. гпдине, изнпсила је 
78.598 динара. У пднпсу на прпсешну зараду исплаћену у пктпбру 2016. гпдине, 
нпминалнп је већа за 1,1%, а реалнп за 1,5%. Прпсешна зарада без ппреза и 
дппринпса у Бепграду, исплаћена у нпвембру 2016. гпдине, изнпсила је 57.191 
динара. У пднпсу на прпсешну зараду без ппреза и дппринпса исплаћену у пктпбру 
2016. гпдине, нпминалнп је већа за 1,2%, а реалнп за 1,6%. Прпсешна зарада у 
Бепграду, исплаћена у перипду јануар – нпвембар 2016. гпдине, у пднпсу на 
прпсешну зараду исплаћену у перипду јануар – нпвембар 2015. гпдине, нпминалнп 
је већа за 4,2%, а реалнп за 3,1%.  

Зa ппслпве кпји се тишу прпграма екпнпмскпг развпја, бриге п ппщтем пквиру за 
привређиваое и заппщљаваое и све друге ппслпве на теритприји града Бепграда 
задужен је Секретаријат за привреду. 

Щтп се псталих институција на нивпу града Бепграда тише, Дирекција за рпбне резерве 
впди рашуна п пбиму и структури рпбних резерви, Управа за цене впди рашуна п 
ценама у кпмуналним и другим делатнпстима из надлежнпсти Града, дпк се Управа за 
ппљппривреду бави ппслпвима у вези са ппљппривредпм на теритприји Града. 
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2.3.1.2 Надлежнпсти ГП Земун 

Ппслпвима из пбласти привреде и развпја кпји су у надлежнпсти ГО Земун бави се 
Одсек за привреду у Одељеоу за друщтвене делатнпсти, привреду и развпј. 

Градска ппщтина Земун, према Статуту и у складу са закпнпм, прекп свпјих пргана: 

 дпнпси прпграме и спрпвпди прпјекте развпја градске ппщтине и стара се п 
унапређеоу ппщтег пквира за привређиваое у градскпј ппщтини, у складу са 
актима Града; 

 стара се п развпју угпститељства, занатства, туризма и тргпвине на свпм ппдрушју и 
мпже пснпвати туристишку прганизацију ради прпмпвисаоа туризма на свпм 
ппдрушју;  

 пдређује, пднпснп пдпбрава прпдајнп местп на кпјем се пбавља тргпвина на малп 
ван прпдајнпг пбјекта, кап и време и нашин те тргпвине у складу са закпнпм;  

 спрпвпди мере защтите, кприщћеоа и уређеоа ппљппривреднпг земљищта на 
свпм ппдрушју утврђене актима Града. 

У ппщтинскпј управи ГП Земун, ппслпвима из пбласти привреде и развпја, кпји су у 
надлежнпсти Градске ппщтине, бави се Пдељеое за друщтвене делатнпсти, привреду 
и развпј (кпје се, кап щтп сам назив каже, бави и ппслпвима друщтвенпг развпја), у 
пквиру кпга је Пдсек за привреду.  

Пдсек за привреду врщи израду нпрмативних и других акта из пбласти лпкалнпг 
екпнпмскпг развпја; припрема прпграме и спрпвпди прпјекте развпја ппщтине и стара 
се п унапређеоу ппщтег пквира за привређиваое у Ппщтини, у складу са актима Града; 
прати стаое и предузима мере за защтиту и унапређеое живптне средине на свпм 
ппдрушју, дпнпси и спрпвпди акципне и санаципне планпве пд знашаја за защтиту 
живптне средине у складу са актима Града, и стара се и пбезбеђује услпве за пшуваое, 
кприщћеое и унапређеое ппдрушја са прирпдним лекпвитим свпјствима; стара се п 
развпју угпститељства, занатства, туризма и тргпвине на свпм ппдрушју и предузима 
мере ради прпмпвисаоа туризма на свпм ппдрушју; спрпвпди мере защтите, 
кприщћеоа и уређеоа ппљппривреднпг земљищта на свпм ппдрушју утврђене актима 
Града; пбављаое струшних, административних, технишких и других ппслпва на впђеоу, 
кппрдинираоу и сервисираоу ппслпва из пбласти екпнпмскпг развпја ппщтине; 
прганизацију и ушещће ппщтине на разним прпмптивним манифестацијама, сајмпвима 
и привредним излпжбама; пдржаваое редпвних кпнтаката са републишким и другим 
институцијама кпје се баве унапређеоем екпнпмскпг развпја и привлашеоем 
инвестиција; представљаоа ппщтине на регипналнпм, државнпм и међунарпднпм 
нивпу у активнпстима везаним за лпкални екпнпмски развпј; сарадоу са Наципналнпм 
службпм за заппщљаваое (НСЗ) у реализацији мера активне пплитике заппщљаваоа; 
усппстављаоа кпнтаката са међунарпдним прганизацијама и дпнатприма; припрему 
стратегија пд лпкалнпг знашаја у складу са актима Града; предлаже акта из делпкруга 
рада Пдељеоа кпје дпнпсе пргани Ппщтине; и друге ппслпве у складу са закпнским и 
ппдзакпнским прпписима и интерним актима; издаваое увереоа из регистра 
привредних субјеката, препис рещеоа из регистра привредних субјеката, издаваое 
увереоа п претрпљенпј щтети на ппљппривредним културама и пщтећеое усева 
насталих услед суще 2003. гпдине, кап и пружаое брзих пдгпвпра из привреде. 

У тпку гпдине редпвнп, пд стране Пдсека за привреду, врщи се увид у јавне ппзиве, 
кпнкурсе и пгласе са званишних интернет презентација државних институција, 
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делегације ЕУ у Србији и невладиних прганизација. Такпђе, врщи се анализа јавних 
ппзива и претрага „Впдиша крпз пптенцијалне извпре финансираоа за прпјекте ОЦД, 
лпкалних сампуправа, НСЗ, МСП, предузетника и ппјединаца у Србији“.  

Градска ппщтина Земун у 2009. гпдини систематизпвала ппслпве лпкалнпг-екпнпмскпг 
развпја, јер је преппзната пптреба да се усппставе кпнтинуирани кпнтакти са 
ппслпвнпм заједницпм на ппдрушју ГП Земун какп би се пстварили следећи циљеви: 
пружаое струшне ппмпћи, даваое савета и инфпрмација, прганизација пбука и 
предаваоа кпји ће пружити лпгистишку ппдрщку лпкалним привредницима; анализа 
ппслпвнпг пкружеоа (крпз анкетираое привредних субјеката), псмищљаваое и 
реализација прпјеката кпји ће дппринети ппдстицаоу развпја малих и средоих 
привредних субјеката; ппмпћ лпкалним привредницима при регистрацији привредне 
делатнпсти крпз пствариваое сарадое са  другим надлежним прганима; припрема 
предлпга развпјних прпјеката, аплицираое кпд градских, републишких, еврппских и др. 
фпндпва и управљаое и  спрпвпђеое истих. 

Тпкпм 2016. гпдине за ппслпве лпкалнпг-екпнпмскпг развпја, у циљу пбезбеђиваоа 
стимулативнпг пквира за ппслпваое, издвпјена су средства у бучету у изнпсу пд 
500.000,00 РСД у пквиру Прпграма 15: Опщте услуге лпкалне сампуправе (Прпјекат 
0602-1014: Канцеларија за лпкални и екпнпмски развпј), дпк је у 2017. гпдини је у 
пквиру Пдсека за привреду, за ппслпве праћеоа и унапређеоа ппщтих пквира за 
привређиваое ппредељенп је 2.600.000,00 РСД. 

Накпн систематизпваоа ппслпва лпкалнпг-екпнпмскпг развпја, примат је бип 
реализација прпјеката финансираних превасхпднп из фпндпва Еврппске уније.  

2.3.1.2.1 Прпјекти лпкалнпг-екпнпмскпг развпја финансирани пд стране Делегације 
ЕУ у Србији 

2.3.1.2.1.1 Прпјекат „Земун на Дунаву“ – Прпграм  EXCHANGE 3 

Време реализације прпјекта пд 25.03.2011. дп 24.06.2012. Укупна вреднпст прпјекта: 
212.550,00 евра. 

Угпвпр између Делегације ЕУ у Републици Србији и ГП Земун пптписан је 25.03.2011. 
гпдине ради реализације Exchange3 прпграма кпјим је управљала Стална 
кпнференција градпва и ппщтина. Реализација прпјекта дппринела је  туристишкпј 
ппнуди Земуна, ппвећаоу брпја туристишких ппсета, кап и ппвећаоу заппщљаваоа у 
сектпру туризма. ГП Земун у сарадои са партнерима - ппщтинпм Крао и „Виспкпм 
туристишкпм щкплпм“, унапредила је свпје туристишке пптенцијале путем размене 
искуства и у складу са примерима дпбре праксе из земаља ЕУ. У ту сврху пснпван је 
Туристишки инфпрмаципни центар путем кпга ће се развијати и прпмпвисати 
спрецифишан бренд Земуна, кап и Удружеое пружалаца туристишких услуга „Земун на 
Дунаву“. 
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2.3.1.2.2 Прпјекти лпкалнпг-екпнпмскпг развпја финансирани пд стране Републике 
Србије 

2.3.1.2.2.1 Прпјекат „Дигитализација ппдатака из Регистра привредних 
субјеката“ 

Средства НСЗ. Укупна вреднпст прпјекта: 1.271.112,68 динара. 

Циљ прпјекта је фпрмираое  електрпнске база ппдатака привредних субјеката, шиме је 
ппвећана брзина у приступу и дпбијаоу пптребних ппдатака приликпм израде 
Увереоа за привредне субјекте. 

2.3.1.2.2.2 Прпјекат „Сашувајмп зелену пазу“ 

Средства НСЗ. Време реализације прпјекта: пд 15.05. дп 15.09.2011. Укупна вреднпст 
прпјекта: 705.207,00 динара. 

„Сашувајмп зелену пазу“ je прпјекат извпђеоа јавних радпва - шищћеоа и пдржаваоа 
Великпг ратнпг пстрва за предстпјећу купалищну сезпну. 

2.3.1.2.2.3 Прпјекат „Фпрмираое електрпнске базе ппдатака привредника 
Земуна“ 

Средства НСЗ. Време реализације прпјекта: 6 месеци у 2012. гпдини. Вреднпст 
прпјекта: 1.230.747,44 динара. 

Циљ прпјекта је развпј адекватне базе ппдатака крпз ефикасан пбухват свих 
привредних субјеката у ппщтини Земун. 

2.3.1.2.2.4 Прпјекат: ''Унапређеое рада услужнпг центра ГО Земун птвараоем 
инфп пулта за пспбе са сензпрским инвалидитетпм'' 

Средства НСЗ. Време реализације прпјекта: 6 месеци у 2012. гпдини. Вреднпст 
прпјекта: 493.255,56 динара. 

Циљ прпјекта је бип плакщан приступ инфпрмацијама у ГП Земун пспбама са 
сензпрским инвалидитетпм и оихпвп заппщљаваое.  

2.3.1.2.2.5 Прпјекат: „Фпрмираое базе ппдатака пружалаца туристишке ппнуде 
Земуна са пратећим услугама у лпкалнпм туризму“ 

Средства НСЗ. Време реализације прпјекта: 6 месеци у 2013. гпдини. Вреднпст 
прпјекта:  1.602.382,56 динара. 

Циљ прпјекта је фпрмираое електрпнске базе ппдатака пружалаца туристишких услуга 
и туристишких лпкалитета и ппнуде из пбласти културе за пптребе Туристишкпг центра 
Земун; ажурираое инфпрмација везаних за прпграме туристишких манифестација у 
Земуну, кап и прпграма из културне ппнуде Земуна;  пружаое бесплатних инфп-услуга 
туристима и гпстима.  

2.3.1.2.2.6 Прпјекат: „Ппслпвни on-line именик“ 

Средства НСЗ. Време реализације прпјекта: 6 месеци у 2013. гпдини. Вреднпст 
прпјекта: 1.568.474,40 динара 
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 „Ппслпвни on-line именик“ представља јединствену електрпнску целину сашиоену пд  
ппдатака привредних субјеката систематизпваних пп ппсебним карактерима.  

2.3.1.2.2.7 Прпјекат „Мпја земунска картица“  

Прпјекат „Мпја земунска картица“, ппшеп је са реализацијпм 04. априла 2016. гпдине, а 
псмищљен је у циљу ппдстицаоа малих и средоих привредних субјеката у градскпј 
ппщтини Земун, да крпз пдпбрене пппусте на аспртиман ппдстишу прпдају свпје рпбе и 
услуга, а грађани пстварују битне ущтеде приликпм куппвине. Пппусти се крећу у 
расппну пд 5% дп бесплатних услуга.  

Закљушнп са 31. децембрпм 2016. гпдине, издатп је пкп пет хиљада (5.000) 
перспнализпваних картица грађанима, пднпснп пптписанп је пкп двестапедесет (250) 
Прптпкпла п сарадои са земунским привредницима.  

У перипду пд 1. јануара 2017. гпдине, када је реализација Прпјекта ущла у другу 
гпдину, дп 1. јануара 2018. гпдине, Прптпкпл п сарадои пп прпјекту је пптписалп 15 
партнера, а издатп је пкп 5.100 перспнализпваних картица „Мпја земунска картица“ 
грађанима Земуна. 

У перипду пд 4. априла 2016. гпдине, када је ппшела реализација прпјекта,  дп 25. 
јануара 2018. гпдине издатп је 10.200 песпнализпваних картица „Мпја земунска 
картица“, а сарадоа крпз кпју су грађанима Земуна пбезбеђене ппсебне ппгпднпсти 
приликпм куппвине прпизвпда и кприщћеоа услуга, је усппстављена са укупнп 265 
фирми. 

У пквиру прпјекта  ГП Земун „Мпја земунска картица“  у перипду пд 2016. дп 2018. 
гпдине финансирани су бесплатни рекреативни и едукативни прпграми рекреативнпг 
пливаоа за пензипнере, пбуке у пливаоу за децу, рекреативнпг играоа стпнпг тениса, 
пснпвне пбуке за рад на рашунару, плеса са кпрективним вежбама, пбука у пружаоу 
прве ппмпћи, а пбезбеђене су и бесплатне карте за ппзприщте.  

2.3.1.2.3 Најзнашајнија предаваоа, трибине, пбуке и  манифестације у прганизацији 
Градске ппщтине Земун а кпја се тишу ппслпва лпкалнпг-екпнпмскпг 
развпја, пдрживпг развпја и ппслпва екплпгије и защтите живптне средине 

Најзнашајнија предаваоа, трибине, пбуке и  манифестације у прганизацији Градске 
ппщтине Земун а кпја се тишу ппслпва лпкалнпг-екпнпмскпг развпја, пдрживпг развпја 
и ппслпва екплпгије и защтите живптне средине, реализпвани у рпку 2016-2017. 
гпдине су:  

 „Перспективе спцијалнпг предузетнищтва и франщизнпг ппслпваоа кап услпва 
сампзаппщљаваоа“; 

 „Прпфесипналнп ппредељеое и мпгућнпст заппщљаваоа за ушенике средоих 
щкпла на теритприји градске ппщтине Земун“; 

 Дешији фестивал „Празник лабудпва – Цвркут Земуна“ кпјим се афирмище 
манифестаципни туризам; 

 Инфп-сесија „Сaвeтoвaоe и упућивaоe прганизација цивилнпг друщтва на 
пoтeнциjaлнe извoрe финaнсирaоa прпјеката“ кпја представља јашаое 
капацитета кпји се пднпси на кпмуникацију између ппщтине и цивилнпг 
друщтва; 

 Едукативне радипнице „Екплпщке пещашке туре на Великпм ратнпм пстрву“; 
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 Бесплатна пбука за активнп тражеое ппсла АТП-1; 

 Сајам заппщљаваоа 2016. Гпдине. 

2.3.1.2.4 Међунарпдна сарадоа 

Градска ппщтина Земун има бпгату  међуппщтинску и међунарпдну сарадоу. Дп сада 
је склппљенп укупнп 17 разлишитих сппразума и ппвеља п пријатељству и 
братимљеоу. 

Међу земљама бивще СФРЈ склппљени су следећи сппразуми: 
1. Баоа Лука (Република Српска)  – Ппвеља п пријатељству; 
2. Битпљ (Македпнија) – Ппвеља п пријатељству; 
3. Крао (Слпвенија)  – Ппвеља п пријатељству; 
4. Псијек (Хрватска) – Ппвеља п пријатељству; 
5. Ппщтина Трое-Загреб (Хрватска) - међуппщтинска сарадоа; 
6. Дрнищ (Хрватска) – Ппвеља щкпла, сппртских и културнп- уметнишких друщтава  

и месних заједница. 

Ту су и други инпстрани градпви: 

 Руски град Судислава (Кастрпмска пбласт) - Ппвеља п пријатељству и сарадои  
(1955. гпдине). 

На преппруку Сталне кпнференције градпва, Нарпдни пдбпр ппщтине Земун је  на 
састанку пдржанпм 1956. гпдине у граду Паризу усппставип везе са группм градпва,   

- Medling (Modling) Austrija 
- Ofenbah (Stadt Offenbach am Main) Nemačka 
- Eš (Esch-sur-Alzzete) Luksemburg 
- Pito (Ville de Puteaux) Francuska 
- Veletri (Comune di Velletri,Provincia di Roma) Italija 
- Tilburg(Tilburg) Holandija 
- London (Tower Hamlets) Velika Britanija 
- Sen Žil (Saint Gilles) Brisel, Belgija 
- Koszeg, Mađarska 

где је пснпвана прганизација «Збратимљених градпва» - «Јумелаге» («Жмлаж»), у 
кпјпј се пд тих првих усппстављених кпнтаката меоап и брпј. Ппследои пут Ппвеља је 
пптписана 1989. гпдине у Земуну са градпвима:  

1. ESCH-SUR-ALZETTE (Luksemburg) 
2. MODLING (Austrija) 
3. OFFENBACH (Nemačka) 
4. PUTEAUH (Francuska) 
5. TULBURG (Holandija) 
6. VELLETRI (Italija) 

Земун се 2003. гпдине, накпн паузе пд 12 гпдина, ппнпвп прикљушип аспцијацији. Пва 
аспцијација има за циљ развијаое међуспбне културне и сппртске сарадое, али се у 
ппследое време ппјављују иницијативе и на ппљима защтите живптне средине, 
развпја цивилнпг друщтва и људских права. 

Ту су јпщ и: 
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 Ппщтина ПХРИД (Македпнија) – Сппразум п усппстављаоу пднпса 
пријатељства   и  сарадое (2003. гпдине) 

 Пкружна управа ИМАТХИАС (Гршка) – Прптпкпл п сарадои у пквиру 
братимљеоа (2004. гпдине) 

 КРФ (Гршка) – Прптпкпл п сарадои (2005. гпдина) 

 РИФ ДАМАСК (Сирија) – Сппразум п намерама (2005. гпдина) 

 АЛ-РАМ, ИСТПШНИ ЈЕРУСАЛИМ, ДРЖАВА ПАЛЕСТИНА – Прптпкпл п 
братимљеоу (2007.гпдина) 

 ППЩТИНА НЕСВИЖ, МИНСКА ПБЛАСТ, РЕПУБЛИКА БЕЛПРУСИЈА - Сппразум п 
сарадои ( 2010. гпдина) 

У 2011. гпдини Скупщтина ппщтине Земун дпнела је две Пдлуке п усппстављаоу 
сарадое са градпм Гвадалахарпм, Мексикп и градпм Сент Андрејпм, Република 
Мађарска,  за кпје је Влада Републике Србије дала сагласнпст, а кпје су пбјављеое у 
Службенпм листу града Бепграда. 

У 2012. гпдини Скупщтина градске ппщтине дпнела је Одлуку п усппстављаоу 
сарадое са ппщтинпм Зубин Пптпк, за кпју је Влада Републике Србије дала 
сагласнпст5. 

У 2013. гпдини ппщтину Земун ппсетила је петпшлана делегација Питпа, предвпђена 
градпнашелницпм Сесил Ренп кпја је била у званишнпј ппсети граду Бепграду.  

Маја 2014. гпдине упућен је дппис за ппмпћ ппплављеним ппдрушјима свим 
братимљеним градпвима и градпвима „Јумелаге“. Крао је у мају упутип щлепер 
ппмпћи. Дистрибуција је ищла прекп Црвенпг крста Србије. Питп је дпнирап ппмпћ у  
ппреми за бебе, дистрибуција је такпђе ищла прекп Црвенпг крста Србије. 11. јуна 
представник Медлинга, шлан Већа задужен за међунарпдну сарадоу, Рпберт Мајер, 
ппсетип је Земун и дпнеп нпвшану ппмпћ у изнпсу пд 5.000 евра. 

2.3.1.2.5 Прпјекти лпкалнпг-екпнпмскпг развпја реализпвани у сарадои са 
братимљеним градпвима 

2.3.1.2.5.1 Прпјекат „Земун на Дунаву“ – Прпграм EXCHANGE 3 

У пквиру пвпг прпјекта, кпји је пписан у претхпднпм ппглављу, Градска ппщтина Земун 
у сарадои са партнерима - Ппщтинпм Крао и „Виспкпм туристишкпм щкплпм“, 
унапредила је свпје туристишке пптенцијале путем размене искуства и у складу са 
примерима дпбре праксе из земаља ЕУ.  

2.3.1.2.5.2 Прпјекат „Партнерства пдрживпг развпја лпкалних сампуправа“ 

Прпјекат „Партнерства пдрживпг развпја лпкалних сампуправа“ кпји спрпвпди 
агенција „Глпбални ангажман“ а финансира Савезнп министарствп за привредну 
сарадоу и развпј суфинансирајућих Савезних ппкрајина Републике Немашке, је 
ппкренут 2016. гпдине. Прпјекат ппдразумева сарадоу на реализацији циљева 
пдрживпг развпја, вреднпсти 5.000 евра и сарадоу на прпмпцији циљева пдрживпг 
развпја Агенде 2030, вреднпсти  2.000 евра.  

                                                      
5
 Службени лист града Бепграда бр 69/12. 
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Фпкус кпнкретнпг прпјекта је приближаваое реализацији 3 циља пдрживпг развпја: 
унапређеое инклузивнпг и пдрживпг екпнпмскпг раста, ппвећаое заппсленпсти и 
дпстпјанствен рад  за све људе, ствараое инклузивних, сигурних, прилагпдљивих и 
пдрживих градпва и насеља и ушврщћиваое глпбалнпг партнерства за пдрживи развпј.  

Ангажпваоем и сарадопм струшних лица из братских ппщтина кпја размеоују знаоа и 
преппзнају заједнишке пптребе, размеоују се искуства, уппзнају примери дпбре праксе 
и  налазе се најуспещнији мпдалитети за рещаваое прпблема. 

У пквиру прпјекта реализпванп је вище радипница:  

 Дијалпщка радипница у склппу прпјекта „Партнерства пдрживпг развпја 
лпкалне сампуправе“ реализпвана је  12-13. септембра 2016. гпдине у Бпну, 
Савезна Република Немашка. Прганизатпр: Агенција Глпбални ангажман 
(Сервисна служба заједнице једнпг света, а пп налпгу Савезнпг министарства за 
привредну сарадоу и развпј Републике Немашке); 

 Радипница на кпјпј су ушествпвали представници ГП Земун била је намеоена 
лпкалним сампуправама земаља истпшне и југпистпшне Еврппе кпје имају 
усппстављене партнерске пднпсе са лпкалним смпуправама у СР Немашкпј. 
Идеја прпјекта је да се унапреди сарадоа између лпкалних сампуправа у СР 
Немашкпј и партнерских лпкалних сампуправа земаља истпшне и југпистпшне 
Еврппе, у циљу сарадое на пствариваоу глпбалних циљева пдрживпг развпја. 
Дпгпвпренп је да се заједнишким снагама уради предлпг прпјекта на тему 
спцијалнпг развпја и интеграције. 

2.3.1.3 Привреда Земуна 

Захваљујући гепграфскпм пплпжају, са развијеним друмским, решним и ваздущним 
сапбраћајем, Земун је привлашан за развпј привреде и птвараое дистрибутивних 
центара и складищта рпба. Ппседује прирпдне леппте, бпгату истприју, 
традицију, културу и има велики туристишки пптенцијал.  

Збпг свпг гепграфскпг пплпжаја, Земун ппседује велики привредни пптенцијал. Шини га 
привредна зпна кпја се налази на најатрактивнијим лпкацијама за будуће инвеститпре 
(Нпвпсадски пут, аутппут Бепград-Загреб, Пупинпв мпст и насеље Угринпвци). Ппред 
тпга, Земун је средищте друмскпг, решнпг и ваздущнпг сапбраћаја, щтп пружа нпве 
мпгућнпсти за птвараое дистрибутивних центара и складищтеоа рпба. Земун 
представља и велики туристишки пптенцијал. Ппседује прирпдне леппте, бпгату 
истприју, традицију, културу. 

Привреда Земуна је преппзнатљива пп звушним именима кап щтп су Галеника а.д., 
Галеника Фитпфармација, Coca-Cola HBC Србија, Минел Щредер, Knauf, Икарбус,  Unisol 
Group, BALL-Ball Packaging Europe, Belgrade d.o.o, Metro-Cash &Carry Srbija, Термпдпм, 
Пупин-Телекпм Инжиоеринг, Europolis, Институт за кукуруз Земун ппље, Ирител а.д., 
Тризма, Azarro Parallel doo, Кпдар инжеоеринг дпп, ITN Group doo, Quadra Graphic, 
Завпд ''Висан'', ''Звезда-пгледалп'' а.д., ДП ИНСА, Afrodite Mode Colection doo, Градина 
дпп, Bomex inženjering, ГП ''Планум''. Наведена предузећа су представници 
фармацеутске, хемијске, прехрамбене, електрпнске, дрвне, текстилне и грађевинске 
индустрије. Велики пптенцијал се налази и у ИТ сектпру,  кпји је такпђе заступљен у 
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градскпј ппщтиниЗемун. Ппследоих гпдина земунска привреда мпже да се ппхвали  
птвараоем великпг брпја представнищтава инпстраних кпмпанија. 

Привредна активнпст пп ппщтинама у Бепграду мпже се пдсликати три распплпжива 
ппказатеља: брпј привредних субјеката, брпј заппслених и прпсешна зарада (Наппмена: 
статистишки се не пбрашунава дпдата вреднпст пп ппщтинама).  

2.3.1.3.1 Привредни субјекти – брпј и делатнпст 

На ппдрушју ГО Земун има прекп 12.000 привредних субјеката (привредних 
друщтава и предузетника). Највище су заступљене следеће делатнпсти: 
тргпвина на великп и малп, ппправка мптпрних впзила и мптпцикала и 
прерађивашка индустрија. 

Према ппдацима Сектпра за статистику Секретаријата за управу града Бепграда, на 
ппдрушју градске ппщтине Земун за 2015. гпдину6 ппслује вище пд 7.000 правних лица 
(7.181) (привредних друщтава, устанпва, државих пргана, правпсудних пргана, 
удружеоа, пплитишких прганизација, скупщтина зграда, синдикалних прганизација и 
др.), щтп шини 8,9% свих правних лица на ппдрушју града Бепграда. Највећи брпј 
правних лица је у сектприма: 1) тргпвина на великп и малп, ппправка мптпрних впзила 
и мптпцикала – 2.439 правних лица или 34,0% свих правних лица; 2) прерађивашка 
индустрија – 862 или 12,0%; 3) струшне, наушне, инпваципне и технишке делатнпсти – 
647 или 9,0%. У псталим сектприма ппслује маое пд 50% правних лица, щтп је 
графишки представљенп у Табели 9 и на Графикпну 4. 

Табела 9: Правна лица према сектприма делатнпсти у ГП Земун у 2015. 

Правна лица према сектприма делатнпсти Брпј % 

Тргпвина и ппправка мптпрних впзила 2.439 34,0 

Прерађивашка индустрија 862 12,0 

Струшне, наушне, технишке и инпваципне делатнпсти 647 9,0 

Грађевинарствп 388 5,4 

Уметнпст, забава и рекреација 330 4,6 

Административне и ппмпћне услужне делатнпсти 256 3,6 

Сапбраћај и складищтеое 247 3,4 

Услуге смещтаја и исхране 242 3,4 

Инфпрмисаое и кпмуникације 220 3,1 

Псталп 1.550 21,6 

УКУПНП: 7.181 100,0 

Извпр: Статистишки гпдищоак Бепграда 2015. 

                                                      
6
 Извпр: „Статистишки гпдищоак Бепграда 2015.“, Секретаријат за управу – Сектпр за статистику, 2016.  
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Графикпн 4: Правна лица према сектприма делатнпсти у ГП Земун у 2015. 

 
Извпр: Статистишки гпдищоак Бепграда 2015. 

Према ппдацима Сектпра за статистику Секретаријата за управу града Бепграда за 
2015. гпдину7, у градскпј ппщтини Земун има 6.035 предузетника или 10,3% пд укупнпг 
брпја предузетника у граду Бепграду. Највећи брпј предузетника је у следећим 
сектприма: 1) сапбраћај и складищтеое – 1.174 предузетника или 19,5% пд укупнпг 
брпја; 2) тргпвина на великп и малп, ппправка мптпрних впзила и мптпцикала – 1.172 
или 19,4%; 3) прерађивашка индустрија – 674 или 11,2%; 4) струшне, наушне, 
инпваципне и технишке делатнпсти – 642 или 10,6% пд укупнпг брпја предузетника у ГП 
Земун (Табела 10 и Графикпн 5). 

Табела 10: Предузетници према сектприма делатнпсти у ГП Земун у 2015. 

Предузетници према сектприма делатнпсти Брпј % 

Сапбраћај и складищтеое 1.174 19,5 

Тргпвина и ппправка мптпрних впзила 1.172 19,4 

Прерађивашка индустрија 674 11,2 

Струшне, наушне, технишке и инпваципне делатнпсти 642 10,6 

Грађевинарствп 461 7,6 

Услуге смещтаја и исхране 417 6,9 

Инфпрмисаое и кпмуникације 286 4,7 

Административне и ппмпћне услужне делатнпсти 249 4,1 

Псталп 960 15,9 

УКУПНП: 6.035 100,0 

Извпр: Статистишки гпдищоак Бепграда 2015. 

                                                      
7
 Извпр: „Статистишки гпдищоак Бепграда 2015.“, Секретаријат за управу – Сектпр за статистику, 2016.  
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Графикпн 5: Предузетници према сектприма делатнпсти у ГП Земун у 2015. 

 
Извпр: Статистишки гпдищоак Бепграда 2015. 

Кап и на ппдрушју града Бепграда, брпј предузетника у ГП Земун расте из гпдине у 
гпдину – пд 3.886 у 1996. гпдини, вище пд 4.439 у 2000. и 5.714 у 2010., дп 6.035 у 2015. 
гпдини (Графикпн 6). 

Графикпн 6: Брпј предузетника у граду Бепграду и ГП Земун пд 1996-2015. 
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Извпр: Статистишки гпдищоак Бепграда 2015. 

Ппследои ппдаци дпбијени пд АПР-а за 2017. гпдину ппказују да на ппдрушју ГП Земун 
има ташнп 5.533 активних привредних друщтава и 6.807 предузетника. Међу оима је 
50 страних активних привредних друщтава. 
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2.3.1.4 Заппсленпст, незаппсленпст и зараде 

Брпј заппслених на 1.000 станпвника је маои пд прпсека на нивпу Града, али је 
маои и брпј незаппслених на 1.000 станпвника. Прпсешне зараде су изнад 
републишкпг прпсека, али исппд прпсека града Бепграда. 

Према Републишкпм завпду за статистику8 брпј заппслених у ГП Земун је у 2015. 
гпдини бип 56.855, щтп представља 8,5% пд укупнпг брпја заппслених у граду 
Бепграду.  

Већина заппслених је у правним лицима – 50.154 или 88,2%. 6.607 лица или 11,6 је 
заппсленп кпд приватних предузетника. Препсталих 94 су регистрпвани индивидуални 
ппљппривредници. 

Брпј заппслених у ГП Земун на 1.000 станпвника је маои негп щтп је тп у граду 
Бепграду (где је брпј заппслених на 1.000 станпвника 399) и изнпси 331. Брпј 
заппслених у правним лицима на 1.000 станпвника изпси 292 и пн је такпђе маои негп 
щтп је у граду Бепграду (292). 

Највећи брпј заппслених је у сектприма тргпвини на великп и малп и ппправка 
мптпрних впзила – 16.800 или 29,5% укунпг брпја заппслених у правним лицима, и 
прерађивашка индустрија (Табела 11 и Графикпн 7). 

Табела 11: Брпј заппслених у правним лицима пп делатнпстима у ГП Земун 

Делатнпст Брпј заппслених % 

Тргпвина и ппправка мптпрних впзила 16.800 29,5 

Прерађивашка индустрија 9.602 16,9 

Здравствена и спцијална  защтита 5.553 9,8 

Сапбраћај и складищтеое 4.367 7,7 

Грађевинарствп 3.822 6,7 

Пбразпваое 3.562 6,3 

Струшне, наушне, технишке и инпвативне делатнпсти 2.990 5,3 

Псталп 10.066 17,7 

УКУПНП: 56.762 100,0 

Извпр: Републишки завпд за статистику,Опщтине и регипни у РС, 2016. 

                                                      
8
 Извпр: „Ппщтине и градпви у Републици Србији“, 2016., Републишки завпд за статистику 
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Графикпн 7: Брпј заппслених у правним лицима пп делатнпстима у ГП Земун 

 
Извпр: Републишки завпд за статистику, Опщтине и регипни у РС, 2016. 

Брпј заппслених на ппдрушју ГП Земун у перипду 2010-2015. гпдине се није знашајније 
меоап. 

Табела 12: Брпј заппслених на ппдрушју ГП Земун у перипду 2010-2015. 

Гпдина 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Брпј заппслених 55.297 55.170 56.171 56.371 57.842 56.855 

Извпр:Статистишки гпдищоак Бепграда 2015. 

Брпј заппслених у радоама пп гпдинама се меоап. Приметан је знашајан раст 
заппслених у радоама у перипду 2000-2010., а такпђе и пад у перипду 2010-2015. 
гпдине. 

Табела 13: Брпј заппслених у радоама на ппдрушју ГП Земун  

Гпдина 1990. 2000. 2010. 2014. 2015.9 

Брпј заппслених 662 5.282 10.414 8.424 6.607 

Извпр:Статистишки гпдищоак Бепграда 2015 

Према Републишкпм завпду за статистику10 брпј незаппслених у ГП Земун је 31.12.2015. 
бип 10.455, щтп представља 9,9% пд укупнпг брпја незаппслених у граду Бепграду. Брпј 
незаппслених на 1.000 станпвника у граду Бепграду је 63, дпк је тај брпј у ГП Земун 
малп маои и изнпси 61. На ппдрушју ГП Земун 23,0% пд укупнпг брпја незаппслених 
или 2.407 лица први пут тражи ппсап, дпк је тај прпценат на ппдрушју Града нещтп већи 
и изнпси 25,3%. Без квалификације на ппдрушју Земуна је 18,2/ незаппслених или 1.898 
лица, щтп је нещтп вище негп у граду Бепграду, где је без квалификације 16,6% 
незаппслених. Жене шине 55,2% незаппслених у ГП Земун. 

                                                      
9
 Пд 2015. гпдине примеоује се нпва метпдплпгија заснпвана на кпмбинпваоу ппдатака Централнпг 

регистра пбавезнпг спцијалнпг псигураоа и Статистишкпг ппслпвнпг регистра 
10

 Извпр: „Ппщтине и градпви у Републици Србији“, 2016., Републишки завпд за статистику 
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Најнпвији ппдаци кпји су пд стране Наципналне службе за заппщљаваое (НСЗ)- 
филијала Земун дпбијени за израду Лпкалнпг акципнпг плана за заппщљаваое ГО 
Земун за 2017. гпдину (јануар 2017.), у ГП Земун забележенп је 10.068 активних 
незаппслених лица, дпк је регистрпвана незаппсленпст пкп 13.000 пспба. 

Прпсешне зараде (без ппреза и дппринпса) пп заппсленпм у Земуну су изнпсиле у 
2015. гпдини 51.655 динара и биле су изнад прпсека Републике Србије (44.432 динара), 
а ниже пд прпсека у Бепграду (55.551 динара) (Графикпн 8).  

Графикпн 8: Прпсешне зараде (без ппреза и дппринпса) пп заппсленпм у РСД 

 
Извпр: Републишки завпд за статистику, Опщтине и регипни у РС, 2016. 

Ппређеоа ради, дат је приказ прпсешних зарада пп бепградским ппщтинама у  перипду 
пд I-XI 2016. гпдине, из кпга се види да је брутп зарада на ппдрушју ГП Земун на нивпу 
са брутп зарадама у Пбренпвцу, нижа пд брутп зарада у ГП Врашар, Лазаревац, Нпви 
Бепград, Палилула, Стари град и Суршин, а вища пд зарада пстварених у ГП Барајевп, 
Впждпвац, Грпцка, Звездара, Младенпвац, Ракпвица, Савски венац, Спппт и Шукарица. 

Табела 14: Прпсешне зараде у бепградским ппщтинама у перипду јануар-нпвембар 
2016. гпдине 

Градска ппщтина Брутп зарада Нетп зарада 

Барајевп 50.891 36.918 

Впждпвац 61.605 44.554 

Врашар 84.845 60.979 

Грпцка 48.886 35.511 

Звездара 66.615 48.103 

Земун 72.740 52.907 

Лазаревац 89.882 64.268 

Младенпвац 45.876 33.331 

Нпви Бепград 91.754 67.424 

Пбренпвац 72.779 51.222 
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Градска ппщтина Брутп зарада Нетп зарада 

Палилула 81.465 60.491 

Ракпвица 53.552 38.719 

Савски венац 68.052 48.965 

Спппт 45.626 33.215 

Стари град 89.780 65.813 

Суршин 114.149 83.352 

Шукарица 61.478 44.521 

Извпр: Саппщтеое бр. 92/2016 Секретаријата за управу Града Бепграда, Сектпр 
статистике 

2.3.1.5 Ппдстицаое развпја предузетнищтва и заппщљаваоа 

У циљу ппдстицаоа развпја предузетнищтва прганизпване су брпјне трибине и 
предаваоа пд кпјих су назнашајнији: „Ппдрщка развпју малих и средоих предузећа са 
теритприје градске ппщтине Земун“, „Женскп предузетнищтвп у Земуну“, „Субвенције 
Секретаријата за привреду за мала и средоа предузећа“, „Српски вез крпз истприју, 
кап пблик заппщљаваоа жена и перспективе развпја“, „Услуге Привредне кпмпре 
Србије“, „Прпмпција кпмпанија на друщтвеним мрежама“, „Светски дан пшуваоа 
енергије и зелени ппслпви будућнпсти“, „Перспективе спцијалнпг предузетнищтва и 
франщизнпг ппслпваоа кап услпва сампзаппщљаваоа“ и др. 

Тпкпм 2017. гпдине прганизпване су следеће привредне манифестације: 
- "Саветпваое ппљппривредника ппщтине Земун" - Прганизатпри: Градска ппщтина 

Земун, Привредна кпмпра Бепграда, Задружни савез Бепграда,  
- "Защтита биљне прпизвпдое пд прекпмерне упптребе хербицида и других 

хемијских материја" - Прганизатпр: Градска ппщтина Земун и Институт за защтиту 
биља и живптне средине. 

- „Какп планирати и развијати мали ппрпдишни бизнис“ - Прганизатпр: ГП Земун и 
Виспка щкпла мпдернпг бизниса. 

- „Туристишка привреда и ризик терпризма“ - Прганизатпр: ГП Земун и Факултет за 
правне и ппслпвне студије Нпви Сад. 

- „Знашај бренда кап ппказатеља квалитета“ - Прганизатпр: ГП Земун и Виспка щкпла 
мпдернпг бизниса. 

- „Дани еврппске бащтине“ - Прирпда и наслеђе. 

Применпм разлишитих мера Градска ппщтина Земун настпји да смаои брпј 
незаппслених на ппдрушју ппщтине.  

Лпкални акципни план заппщљаваоа ГО Земун за 2017. гпдину (ЛАПЗ) представља 
пбједиоени преглед циљева и припритета лпкалне пплитике заппщљаваоа кпји се 
крпз активнпсти, мере и прпграме реализује на ппдрушју ГП Земун тпкпм 2017. гпдине 
и на тај нашин дппринпси пунпј имплементацији стратещкпг циља пплитике 
заппщљаваоа и текућим рефпрмским прпцесима кпји су пд знашаја и утицаја на пбласт 
пплитике заппщљаваоа. Главни циљ ЛАПЗ-а је смаоеое незаппсленпсти крпз пбухват  
и ангажпваое незаппслених лица са ппдрушја ГП Земун, али и приказ битне улпге ГП 
Земун кап главнпг ппкреташа у примени сета мера, активнпсти и прпграма  кпји су 
планирани крпз ппменути дпкумент. Прпграми и мере активне пплитике заппщљаваоа 
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за кпје се планира да ће бити реализпвани у 2017. гпдини, у сарадои ГП  Земун и НСЗ- 
филијала Земун (НСЗ), утврђене пвим Акципним планпм су: 

1) Пбуке за активнп тражеое ппсла за лица дп 30 гпдина; 
2) Пбуке п предузетнищтву и сампзаппщљаваоу; 
3) Предаваоа ради инфпрмисаоа младих п избпру будућег занимаоа и 

мпгућнпстима развпја каријере (прпфесипнална прјентација); 
4) Презентација пп пбјављиваоу јавних ппзива ппслпдавцима; 
5) Сајам заппщљаваоа; 
6) БГ струшна пракса. 

У 2017. гпдини спрпведена су  три јавна рада у трајаоу пд шетири месеца кап ппдстицај 
заппщљаваоу, а заппсленп је укупнп 10 лица са евиденције НСЗ. За јавне радпве 
издвпјенп је брутп 1.442.051,16 РСД, а ппслпдавац је НСЗ. 

2.3.1.6 Директне инвестиције 

Највище је инвестиранп у прерађивашку индустрију. 

На пснпву инфпрмација Републишкпг завпда за статистику11, на ппдрушју ГП Земун у 
2016. гпдини у нпва пснпвна средства је инвестиранп близу 7 милијарди динара 
(6.988.094.000 РСД), щтп је самп 3,1% инвестиција у граду Бепграду. Највище је 
инвестиранп у: 1) прерађивашку  индустрију 2.750 милипна РСД или 39,3% пд укупних 
инвестиција; 2) тргпвину на малп и великп и ппправку мптпрних впзила – 1.756 
милипна РСД или 25,1%; 3) инфпрмисаое и кпмуникације – 986 милипна РСД или 
14,1% пд укупних инвестиција у ГП Земун. 

У ппљппривреду, щумарствп и рибарствп је инвестиранп 13 милипна динара или 0,2% 
инвестиција, а у услуге смещтаја и исхране 56 милипна динара или 0,8% пд укупних 
инвестиција у ГП Земун. 

Изнпс пд 2.750 милипна РСД кпји је на ппдрушју ГП Земун инвестиран у прерађивашку 
индустрију представља 18,9% пд укупних инвестиција у прерађивашку индустрију у 
граду Бепграду. У тргпвину на великп и малп и ппправку мптпрних впзила је 
инвестиранп 9,5% пд укупних инвестиција у граду Бепграду, у пбразпваое 7,1%, у 
здравствену и спцијални защтиту – 6,8%, у услуге смeщтаја и исхране – 6,6%,   у 
инфпрмисаое и кпмуникацију – 2,5%, у ппслпваое некретнинама - 2,3%, у уметнпст, 
забаву и рекреацију – 1,1%, а у сапбраћај и складищтеое – 1,7% пд укупних 
инвестиција у граду Бепграду. 

Инвестиција у рударствп и снабдеваое впдпм и управљаое птпадним впдама у ГП 
Земун није билп, а инвестиције у следеће делатнпсти су вепма мале у пднпсу на 
инвестиције у граду Бепграду (маое пд 1%): ппљппривреда, щумарствп и рибарствп; 
грађевинарствп; државна управа и пбавезнп спцијалнп псигураое; снабдеваое 
електришнпм енергијпм, гаспм и парпм; финансијске делатнпсти и делатнпсти 
псигураоа; струшне, наушне, инпваципне и технишке делатнпсти; и административне и 
ппмпћне услужне делатнпсти. 

                                                      
11

 Извпр: „Ппщтине и градпви у Републици Србији“, 2017., Републишки завпд за статистику 
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2.3.1.7 Ппслпвна инфраструктура 

На ппдрушју ппщтине Земун налазе се шетири привредне зпне укупне ппврщине 470 
ha. ГО Земун нема предузеће за управљаое ппслпвним прпстпрпм, већ се ти 
ппслпви пбављају на нивпу града Бепграда и оегпвих јавних предузећа.  

Сам пплпжај Земуна услпвип је оегпв будући развпј кпји се креће у два правца, један 
је щиреое ка аутппуту, где је инфраструктурна ппремљенпст присутна и други  правац 
према реци. Развпјем привредних зпна пмпгућен је дплазак страних инвеститпра и 
птвараое нпвих радних места. 

Градска ппщтина Земун распплаже са шетири привредне зпне, кпје се налазе на 
следећим пптезима: уз Нпвпсадски аутппут, Гпрои Земун са изласкпм на Дунав, у 
Батајници на делу дуж железнишке пруге и кпд пбилазнице железнишкпг швпра. 
Инфраструктурнп су ппремљене и распплажу укупнпм ппврщинпм пд 470 ha, и тп: 

- Привредна зпна 1 има ппврщину пд 145,05 ha, пд шега су кпмплекси ппстпјећих 
привредних делатнпсти на 84,99 ha.  

- Ппврщина привредне зпне 2 је 82,05 ha, а кпмплекси ппстпјећих привредних 
делатнпсти су на 36,66 ha. 

- Ппврщина зпне 3 је 106,47 ha, а кпмплекси ппстпјећих привредних делатнпст су 
на 24,42 ha.  

- Привредна зпна 4 има ппврщину пд 102,20 ha, а кпмплекси ппстпјећих 
привредних делатнпсти су на 86,7 hа. 

Слика 3: Привредне зпне Гпрои Земун – зпне 1 и 2 

 

Извпр: "Службени лист града Бепграда", бр. 34/2004,  План детаљне регулације , 
http://www.urbel.com/documents/planovi/4271(sl%20l%2034-03).pdf, Урбанистишки 
завпд Бепграда/ Планска дпкумента 

Привредне зпне Гпрои Земун - зпне 1 и 2  (Слика 3) - Планпм детаљне регулације 
пбухваћене су прва и друга зпна привредне зпне Гпрои Земун кпја је у кпнцепту плана 
сапбраћајницама ппдељена на 4 зпне. Планпм је пбухваћенп ппдрушје ппврщине пкп 

http://www.urbel.com/documents/planovi/4271(sl%20l%2034-03).pdf
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270 ха. Границпм плана пбухваћен је прпстпр између сппљне регулације планиране 
сапбраћајнице С-8 (пд раскрснице са Нпвим нпвпсадским путем /аутппут Бепград-
НпвиСад/ дп Батајнишкпг пута); Батајнишкпг пута (кпмплетна регулација пд раскрснице 
са планиранпм сапбраћајницпм Т-6 дп северпзападне границе кпмплекса фабрике 
"Звезда"); Северпзападне границе кпмплекса фабрике "Звезда" прпдужене дп 
Батајнишкпг и Нпвпг нпвпсадскпг пута, кап и унутращое регулације Нпвпг нпвпсадскпг 
пута.  

Ппдрушје привредне зпне Гпрои Земун зпна 1 и 2 планира се за привредне и 
кпмерцијалне делатнпсти, кпмуналне пунктпве, сапбраћајне ппврщине и терминал, 
јавнп зеленилп, специјализпване центре са припадајућим пбјектима.  

Привредне зпне Гпрои Земун - зпне 3 и 4 пбухватају ппврщине кпје су намеоене за 
привредне делатнпсти, кпмерцијалне делатнпсти, индивидуалнп станпваое и зелене 
ппврщине. Ппдрушје пбухваћенп планпм детаљне регулације привредне зпне Гпрои 
Земун – зпне 3 и 4, представља деп привредне зпне Гпрои Земун, једне пд 
најзнашајнијих привредних зпна Бепграда на увпднпм правцу са севера, изузетнп 
дпбрп сапбраћајнп ппвезане, са неппсреднпм везпм на планирани запбилазни пут. 
Сапбраћајни приступ пвим лпкацијама пстварује се са Батајнишкпг пута или са Нпвпг 
нпвпсадскпг пута (аутппут Бепград- Нпви Сад). Преднпсти пве лпкације се пгледају у 
изузетнп дпбрпј сапбраћајнпј ппвезанпсти, мпгућнпстима снабдеваоа енергијпм, 
впдпм и ппвпљним услпвима за изградоу пбјеката.  

Привредна зпна Гпрои Земун налази се на терену кпји је један пд најппвпљнијих у 
Бепграду за смещтај привредних делатнпсти. У пквиру привредне зпне Гпрои Земун 
изграђени су кпмплекси великих привредних прганизација Галеника, Кпка Кпла, 
Далија, БИМ Славија, Електрпнска индустрија, ПКБ-ПИК Земун, Институт за кукуруз. 
Заступљена је прехрамбена, хемијска и електрпиндустрија.  

Ппред наведених привредних делатнпсти, зпна мпже да се кпристи и за следеће 
намене: ппгпни и базе грађевинских предузећа, складищта рпбе, складищта 
грађевинскпг материјала, складищта тешних и шврстих гприва, рпбни терминали, 
рпбнп-трансппртни центри, велики кпмплекси и тргпвине, тржни и услужни центри, 
технплпщки паркпви, наушнп-истраживашки кпмплекси, слпбпдне зпне, туристишки 
пбјекти, угпститељски пбјекти и пбјекти других кпмпатибилних намена.  

Најзнашајније тргпвашке зпне у Земуну су: улица Гпсппдска, Бежанијска, Првпмајска, 
деп Главне улице, ТЦ Змај, ТЦ Земун парк, ТЦ BN BOSS, ТЦ Земуникум, градска пијаца у 
Земуну и др.  

Кприсници зпна, пднпснп привредни субјекти кпји ппслују на ппдрушју зпна, се 
ппдржавају у пднпсима са прганима Републике и јединицпм лпкалне сампуправе, кап 
и са прганизацијама и јавним предузећима. Зпне се прпмпвищу крпз прганизпваое 
разлишитих фестивала и дпгађаја у оима, кап и прпјекат „Мпја земунска картица“. 
Реализују се активнпсти кпје утишу на ппбпљщаое услпва и пбима ппслпваоа у зпни, 
ствараое услпва за птвараое нпвих радних места и ппбпљщаое квалитета живпта у 
зпни. 

Јавнп предузеће за управљаое ппслпвним прпстпрпм „Ппслпвни прпстпр- Земун“ је 
пснпванп 9.10.1991. у циљу пбављаоа делатнпсти управљаоа и пдржаваоа ппслпвнпг 
прпстпра на кпме је нпсилац права кприщћеоа Градска ппщтина Земун. Пдлукпм 
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Скупщтине града Бепграда пд 1.7.2016. гпдине, Град Бепград преузима ппслпве 
управљаоа ппслпвним прпстпрпм у свпјини Града Бепграда, а Јавнп предузеће 
наставља да пбављаоа кпмуналну делатнпст, управљаое пијацама и грпбљима, ппд 
нпвим називпм – „Јавнп предузеће за пијашне и ппгребне услуге Земун“, пднпснп 
скраћени назива „ЈП Земун“.  

Такп да ГП Земун нема предузеће за управљаое ппслпвним прпстпрпм, већ се ти 
ппслпви пбављају на нивпу Града Бепграда и оегпвих јавних предузећа.  

2.3.1.8 Туризам 

2.3.1.8.1 Прирпдна бпгатства и културнп-истпријскп наслеђе 

Земун има бпгату културну бащтину – велики брпј пбјеката кпји имају статус 
защтићених сппменика. Обилује разнпврсним прирпдним дпбрима, са два пд седам 
најзнашајнијих прпстпрних целина и защтићених дпбара града Бепграда. 

Збпг изузетнпг пплпжаја, бпгатпг културнп-истпријскпг наслеђа и разнпврсних 
прирпдних дпбара, Земун ппседује велики туристишки пптенцијал.  

Земун има бпгату културну бащтину, а кап најстарији пбјекат кпји се ппмиое јпщ у 9. 
веку је утврђеое на Гардпщу, Земунска тврђава, кап и кула. Међу ппсебним 
туристишким атракцијама издваја се старп језгрп Земуна кпје је фпрмиранп тпкпм XVIII 
и XIX века, исппд кпг се налази велики брпј лагума. Према ппдацима Јавнпг предузећа 
„Склпнищта“, лагуми се у Земуну налазе на 74 евидентираних лпкација. 

У Табели 15 је дат преглед најзнашајнијих неппкретних културних дпбара са ташним 
лпкацијама, временским перипдпм из кпг датирају и аутприма тих дела. 

Табела 15: Преглед неппкретних културних дпбара на ппдрушју ГП Земун 

Назив културнпг дпбра Лпкација 
Временски 
перипд  из 
кпг датира 

Аутпр културнпг 
дпбра 

Списак дпбара уписаних у Евиденцију неппкретнпсти кпје уживају претхпдну защтиту 

Лпкалитети с археплпщким садржајем 

Щаншине – Сакуле Угринпвци - - 

Кпмплекс лпкалитета на 
деснпј пбали Дунава 

Узвпднп дп Земуна на 
делу пд Гпвеђег Брпда 
дп Капеле 

- - 

Градитељски пбјекти 

Вила Светпзара Мићпвића Прегревица бр.  50 - - 

Српска щкпла у Батајници 
Пукпвника Миленка 
Павлпвића 5 

- - 

Кафана Бели Медвед, 
Земун 

Василија Василијевића  

бр. 10 
прелаз из 
XVII у XVIII  

- 

Црква Блажене Деве 
Марије 

Велики трг 1785-95. - 

Кућа Рпсандић 
Старца Вујадина 5, 
Капетана Радиша 
Петрпвића 1 

- - 

Зграда индустријалца Старца Вујадина 1, 22. - - 
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Назив културнпг дпбра Лпкација 
Временски 
перипд  из 
кпг датира 

Аутпр културнпг 
дпбра 

Драгана Тпмљенпвића пктпбра 7-11 

Целине и делпви градитељских пбјеката с истпријским или архитектпнским вреднпстима 

Мпдернистишка целина 
Земунa 

границе: 22. пктпбра, 
Карађпрђев трг, 
Карађпрђева, Никплаја 
Пстрпвскпг, 
Авијатишарски тр 

- 

Архитекта Михаилп 
Радпванпвић. Рани 
мпдернистишки 
кпнцепт стрпгпг 
функципнализма  
шини урбану и 
архитектпнску 
вреднпст пд ппсебнпг 
знашаја 

Културна дпбра пд великпг знашаја  

Сппменици културе 

Ишкпва кућа 
Угап Бежанијске бр.18 и 
Светпсавске бр. 23 

1793. - 

Кућа ппрпдице Карамата Караматина  бр. 17 1764. - 

Кућа у кпјпј се рпдип 
Димитрије Давидпвић 

Главна бр. 6 
III трећина 

XVIII в. 
- 

Ливница Пантелић Гајева бр.15 
1854. 

 

Рекпнструкција 1926. 
- Јпсиф Маркс 

Прпстпрне културнп истпријске целине 

Старп језгрп Земуна - 
ппшетак 

XVIII в. 
- 

Културна дпбра 

Сппменици културе 

Бпгпрпдишина црква у 
Земуну 

Рајашићева бр. 4 1780. - 

Царинарница  Змај Јпвина бр. 26 1781. - 

Црква Св. Арханђела 
Михаила и Гаврила 

Батајница, Пукпвника 
Миленка Павлпвића бр.2 

1780. - 

Црква Св. Димитрија 
(Харищева капела) 

Грпбљанска бр. 5 1874-76. 
арх. Светпзар 
Ивашкпвић 

Црква Св. Трпјице 
Угап улица Младих 
гпрана 72 и 
Светптрпјишина 

1842. Јпзеф Фелбера 

Дпм Српске правпславне 
црквене ппщтине 

Светпсавска 

бр. 22 
1909. 

Инж. Кпста 
Атанацкпвић-
Станищић 

Кпнтумацка капела Св. 
Арханђела Михаила и 
Гаврила 

Градски парк  

бр. 3 
1830/31 - 

Кпнтумацка капела Св. Рпка 
Градски парк  

бр. 3 
- - 

Кућа Афрпдите Биалп Главна бр. 45 1800. - 

http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/ickova_kuca.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/kuca-porodice-karamata.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/kuca-u-kojoj-se-rodio-dimitrije-davidovic.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/kuca-u-kojoj-se-rodio-dimitrije-davidovic.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/staro-jezgro-zemuna.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/bogorodicna-crkva-u-zemunu.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/bogorodicna-crkva-u-zemunu.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/carinarnica.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/crkva-svetog-dimitrija-hariseva-kapela.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/crkva-svetog-dimitrija-hariseva-kapela.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/dom-crkvene-pravoslavne-opsite.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/dom-crkvene-pravoslavne-opsite.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/kuca-afrodite-bialo.html
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Назив културнпг дпбра Лпкација 
Временски 
перипд  из 
кпг датира 

Аутпр културнпг 
дпбра 

Кућа Бурпвца на Гардпщу 

 
Виспка бр. 27 

крај 

XVIII в 
- 

Кућа др Саве Недељкпвића Цара Дущана бр. 41 1905. - 

Кућа инж. Павла Хпрвата Ивићева бр. 4 1910. - 

Кућа ппрпдице Маркпвић 
Гпсппдска бр.14, 
Магистратски трг бр.11 

крај 
XVIII в 

пграђена 
1801. 

- 

Кућа са суншаним сатпм Главна бр. 2 1823. - 

Кућа у Улици Главна бр. 7 
(Зграда щтампарије Јпве 
Карамате) 

Главна бр. 7 
прелаз из 

XVIII у XIX в 
- 

Магистрат  Магистратски трг  бр.3 
1826. – 
1832. 

Градитељ 

Јпзефа Фелбер 

Никплајевска црква Оегпщева бр. 43 1752. - 

Српска щкпла у Гпропј 
варпщи 

Светптрпјишина бр. 4 1872. Милан Ј. Јеремић 

Спиртина кућа Главна бр. 9 
средина 
XVIII в. 

- 

Земунска гимназија Градски парк бр. 1 1879. арх. Никпла Кплар 

Земунска ппщта Главна бр. 8 1896. Инж. Драгутин Капус 

Земунска тврђава Гардпщ 1896. кула виспка 36 м 

Земунскп грпбље на 
Гардпщу 

Гардпщ 1740. - 

Евангелистишка црква Тпщин бунар бр.2 
Имеђу два 

светска рата 
- 

Црква Св.Гепргија 
Угринпвци,  угап улица 
Бепградске и Кпсаншић 
Ивана 

пре 1756. - 

Зграда Кпманде 
ваздухпплпвства 

Авијатишарски трг бр. 12 1935. 
Арх. Драгища 

Бращпван 

Зграда Дешијег дпма 
краљице Марије 

Цара Дущана 

 бр. 57 
1919. 

према прпјекту 
грађевинара Фраое 
Катиншића 

Пснпвна щкпла „Краљица 
Марија“ 

Првпмајска  

бр. 79 
1901. - 

Биндерпва кућа 
Др Петра Маркпвића бр. 
4 

1911. Фраоп Јенш    

Стара капетанија Кеј пслпбпђеоа бр. 8 1908. Ф. Ремел 

Зграда Впдне заједнице Авијатишарски трг бр. 10 1901. 
Фраоп Јенш Јпсип 
Катаншић 

Стара зграда 
Ппљппривреднпг факултета 

Немаоина бр. 6 1932. арx. Гпјкп Тадић 

Археплпщка налазищта 

http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/kuca-porodice-burovac.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/kuca-dr-save-nedeljkovica.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/kuca-ing-pavla-horvata.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/kuca-porodice-markovic.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/kuca-sa-suncanim-satom.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/magistrat.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/srpska-skola-u-gornjoj-varosi.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/srpska-skola-u-gornjoj-varosi.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/spiritina-kuca.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/zemunska-gimnazija.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/zemunska-posta.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/zemunska-tvrdjava.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/zemunsko-grbolje.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/zemunsko-grbolje.html
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Назив културнпг дпбра Лпкација 
Временски 
перипд  из 
кпг датира 

Аутпр културнпг 
дпбра 

Антишки Таурунум Земун - - 

Брестпве међе 

Земун-Кпмплекс 
лпкалитета на деснпј 
пбали Дунава узвпднп 
пд Земуна на делу пд 
Гпвеђег Брпда дп Капеле 
у Земуну 

- - 

Извпр: „Обавещтеое п стављаоу неппкретнпсти ппд претхпдну защтиту и Списак 
неппкретних културних дпбара на ппдрушју ГО Земун“, Завпд за защтиту сппменика 
културе града Бепграда, децембар 2017. 

Земун пбилује разнпврсним прирпдним дпбрима. Дпбар деп „зеленпг блага“ града 
Бепграда налази се на ппдрушју ппщтине Земун у пквиру кпје се налазе две пд седам 
најзнашајнијих прпстпрних целина и защтићених пбјеката, щтп ппгпдује развпју 
екптуризма, а тп су: 1) Великп ратнп пстрвп и 2) Градски парк Земуна.  

Великп ратнп пстрвп, предеп изузетних пдлика и паза нетакнуте прирпде, налази се  
близу градскпг језгра. На рубу Великпг ратнпг пстрва се налази и пескпвита плажа 
Лидп. На пстрву је флпра кпја је карактеристишна за мпшварна станищта: трска и рпгпз, 
щащеви и щевар, врба и црна тпппла, зпва, багремац, кпприва, бела рпсуља, ппвит, 
ладплеж и пстале зељасте врсте. На пстрву су кплпније белих шапљи, сивих шапљи, 
црвених шапљи и гакпва. Прирпдне реткпсти су: жалар, слепић, шигра, сребрнасти 
галеб, кукумавка и славуј, а пд сталнп насељених птица, ту су и: сеница, пузавац, кпс, 
трстеоака, млакара, бела плиска и дивља патка, па се на пвпм ппдрушју мпже 
развијати и екслузивни вид екптуризма кпји се пднпси на ппсматраое птица (bird-
watching). 

Земунски градски парк (1886. гпдине) налази се у центру Земуна у склппу защтићене 
прпстпрнп-културнп истпријске целине. Ппврщина парка изнпси 77.206 м2 у кпме се 
налази пкп 1.300 стабала лищћарскпг и шетинарскпг дрвећа пд кпјих 9 стабала старпсти 
вище пд 100 гпдина имају статус защтићенпг културнпг дпбра. 

Земун пбилује и другим зеленим ппврщинама кап щтп су парк „Кеј пслпбпђеоа“ кпји 
се прптеже пд Старе Капетаније дп хптела Југпславија, затим паркпви на Калварији, у 
Гпроем Земуну, Батајници и други.  

У Дунаву је некада билп мнпгп вище рибе, али се и данас лпви щаран, буцпв, деверика, 
смуђ, црвенпперка, кешига, бабущка, спм, гргеш и вретенар, щтп пружа дпбар пснпв за 
развпј рибплпвнпг туризма. 

Ппзнатп щеталищте кпје је на сампј пбали Дунава шија је дужина 2,5 km, дппуоенп 
нпвпизграђенпм пбалпутврдпм дужине 450 m, а кпје је пбпгаћенп разлишитим 
садржајима за све генерације, такпђе даје нпви инпут и пптенцијал за развпј туризма. 

http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/anticki_taurunumu.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/brestove-medje.html
http://beogradskonasledje.rs/
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2.3.1.8.2 Манифестаципни туризам 

Земун пбилује брпјним манифестацијама кпје се пдржавају тпкпм целе гпдине. 

У савременпм туризму ппсебна је улпга манифестација и пне пружају велике 
мпгућнпсти за привлашеое туриста и дају велике привредне ефекте кпји се пгледају у 
брпју ппсетилаца, брпју нпћеоа, пптрпщои итд. Према неким истраживаоима 
манифестације су прве на листи туристишких мптива за дплазак туриста. Пне 
представљају интегрални деп туризма и мпћнп су  средствп да се заинтересују туристи 
за ппсету некпм прганизпванпм дпгађају. Уз прпмпцију традиципналне културе и 
аутентишнпсти, спцијализација је пснпвна карактеристима манифестација. Земун 
пбилује брпјним манифестацијама тпкпм шитаве гпдине а најппзнатије су: 

 Бпгпјављенскп  пливаое - Туристишка манифестација верскпг карактера са 
прганизпванпм литијпм земунским улицама и пливаоем у залеђенпм Дунаву за 
зваое “Нпсилац бпгпјављенскпг крста”. Ушествује прекп 100 пливаша из земље и 
инпстранства. Дпгађај има вище пд 5.000 ппсетилаца. 

 Ускрс у ппщтини Земун - Ликпвне и креативне радипнице за децу, у пквиру кпјих 
малищани сaвлађују брпјне ликпвне и вајарске технике и ппказују свпју 
креативнпст. Садржи такмишеое малищана у туцаоу јајима ппд називпм „За најјаше 
јаје”; прпдајну излпжбу ускрщоих аранжмана и наменски пбликпваних прпизвпда 
– радпва примеоених уметника. Ушесници су лпкалнп станпвнищтвп и туристи. 

 Земунски међунарпдни салпн карикатуре - Први Салпн је пдржан 1996. гпдине. 
Салпн данас у свпм ппседу има пкп 15.000 пригиналних карикатура аутпра из пкп 
100 земаља са свих кпнтинената. На Салпну ушествују највећа имена светске и 
дпмаће карикатуре, па је земунска манифестација виспкп рангирана у свету. 

 Међунарпдни фестивал мпнпдраме и пантпмиме - Представља најстарији 
фестивал пвпг типа у Еврппи. Ппшев пд 1973. гпдине на фестивалу се представљају 
најбпље представе мпнпдраме и пантпмиме из целпг света. Најбпљу мпнпдраму и 
пантпмиму бира струшни жири и жири публике. 

 Летп на Гардпщу - Културнп-уметнишка манифестација на најлепщем земунскпм 
прпстпру у кпјпј ушествују еминентни уметници.  Разнпврстан прпграм пбухвата 
кпнцерте, драме, кабарее, кпмедије кап и прпграме намеоене најмађима. 
Манифестацију ппсети пкп 10.000 ппсетилаца међу кпјима је велики брпј туриста. 

 Летп на Кеју - Циљ пве манифестације је да грађанима, а ппсебнп младима, ппнуди 
нпве инспиративне садржаје кап щтп су едукативне и врщоашке радипнице. 
Ппсетипци мпгу уживати у музишким и ликпвним радипницама, ппзприщним 
представама, сценским наступима и интерактивнпј настави п култури и 
цивилизацијама света. На манифестацији се ангажује велики брпј ушесника, какп 
младих и неафирмисаних, такп и пних кпји су свпјим уметнишким радпм већ 
етаблирани у разнпрпдним пбластима. 

 Летп на Лиду - Туристишкп-рекреативни и мултимедијални прпграм, кпји се 
реализује крпз низ сппртскп-рекреативних активнпсти кап щтп су: турнири у малпм 
фудбалу на песку, пдбпјка на песку, рукпмет на песку, рваое, ревијални плеспви на 
песку и др., на плажи Лидп, на Великпм ратнпм пстрву.  Плажу “Лидп” у тпку сезпне 
ппсети вище пд 60.000 људи. 
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 Теслин дан – манифестација ппсвећена великпм наушнику, у Земуну се пдржава пд 
2011. гпдине. 

 Културнп летп Батајнице – културнп уметнишка и туристишка манифестација, у 
Батајници се пдржава пд 2017. гпдине. 

 Трг птвпренпг срца - културнп - уметнишка и туристишка манифестација, у Земуну се 
пдржава пд 2016. гпдине.  

 Земунске музишке вешери - пд нпвембра 2016. гпдине, Музишка щкпла „Кпста 
Манпјлпвић“ наставља културну традицију Земуна, пдржаваоем музишких вешери. 
Пва култна манифестација, пбнпвљена је ппсле 25 гпдина. 

2.3.1.8.3 Смещтајни капацитети и други угпститељски пбјекти 

Смещтајне капацитете шине хптели са три и шетири звездице, хпстели, 
кпнашищта и пренпћищта. Земун је преппзнатљив пп ренпмираним рестпранима, 
сплавпвима, барпвима, пицеријама и другим  угпститељским пбјектима. 

На ппдрушју ппщтине Земун ппзнати хптели су: 

 Хптел „Скала"(30 лежаја) 

 Хптел „Лав" (46 лежаја) 

 Хптел „Златник" (50 лежаја) 

Ппред пвих хптела, налазе се и други смещтајни капацитети, кап щтп су: Вила „Фпрест“, 
Хпстел „Елепнпр Сингер“, Кпнак „Ђепетп“, Кпнашищте „Централ“, Кпнашищте „Пасис“, 
Пренпћищте „Узелац“, Пренпћищте „Белведере“, Пренпћищте „М“. 

Табела 16: Хптели у Земуну  

Р. 
бр. 

Назив пбјекта Категприја Брпј спба 
Брпј 
апартмана 

Брпј лежаја 

1.  Хптел „Југпславија“ *** 76 7 165 

2.  „Hotel Theater Belgrade“   **** 43 4 90 

3.  Хптел „Златник“ *** 37 4 50 

4.  Хптел „Лав“ *** 26 2 55 

5.  „Euro Garni Hotel“ **** 21 1 47 

6.  Хптел „Скала“ *** 17 2 42 

7. Хптел Пасис *** 18 - 30 

8. Вила Петра *** 8 - 13 

9. Хпстел „Theather 011“  8  24 

10. Хпстел Кавала  7  14 

11. Хпстел Рулер - 5 - 9 

12. Апартман „C5“ -  6 20 

13. 
„Garni hotel Semlin Bed & 
Breakfast“  

*** 16  32 

14. Хптел „Kengur Resort“ *** 8 2 24 

15. „Garni Side One Design Hotel“ *** 26  44 

Извпр: https://www.booking.com  › Srbija › Centralna Srbija › Beograd и директни 
кпнтакти са хптелима 

https://www.booking.com/
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Према ппдацима Секретаријата за привреду Градске управе града Бепграда, кпји пп 
Закпну п туризму издаје рещеоа и впди евиденцију п категпризпваним угпститељским 
пбјекатима за смещтај врсте: кућа, апартман, спба и сепскпг туристишкпг дпмаћинства у 
Бепграду, на ппдрушју ппщтине Земун се налази 18 таквих пбјеката, кпји имају 122 
смещтајне јединице са 250 лежаја. Списак категприсаних угпститељских пбјеката 
приватнпг смещтаја за издаваое туристима, кпји садржи назив пбјекта, адресу, статус, 
врсту пбјекта, категприју, брпј смещтајних јединица и брпј лежаја дат је у Табели 17. 

Табела 17: Категприсани угпститељски пбјекти приватнпг смещтаја за издаваое 
туристима у Земуну (стаое на дан 01.01.2018.) 

Р. 
бр. 

Назив 
пбјекта 

Адреса  Статус  
Врста 

пбјекта 
Категприја 

Брпј 
смещтајних 

јединица 

Брпј 
лежаја 

1. 
Власник: 
Јелена 
Деспптпвић 

Прегревица 
59 

Физишкп 
лице 

спба *** 2 4 

2. 
Франстал 
апартмани 

Гпропградска 
пд 7-6 

Правнп 
лице 

апартман **** 5 9 

3. 
Вила Бела 
Маре 

Хемингвејева 
17 

Физишкп 
лице 

апартмани 
**** 
*** 

3 
1 

10 

4. Зен 
Прегревица 
59 

Физишкп 
лице 

апартман **** 1 4 

5. Ретензија 
Палмира 
Тпљатија 15 

Физишкп 
лице 

апартман ***** 1 2 

6. Визура Славпнска 18 
Физишкп 
лице 

спба *** 16 27 

7. 
Апартмани 
Ц5 

Цетиоска 5 
Правнп 
лице 

апартман ***** 6 16 

8. 
Вила 
Акација 

Трг Бранка 
Радишевића 
 бр. 2 

Правнп 
лице 

спба *** 5 10 

9.  Сан 011 
Ратарски пут  
Бр.37 

Физишкп 
лице 

спба *** 7 13 

10. 
Апартман 
Лала 

Трщшанска 57 
Правнп 
лице 

апартман **** 8 23 

11. Вила Елена 
Миће 
Радакпвића 
бр.2ц 

Правнп 
лице 

Апартман 
типа 
студип 

**** 
 

   1 2 

12. Вила Елена 
Миће 
Радакпвића 
бр.2 

Правнп 
лице 

 спба 
*** 
** 

5 
1 

11 

13. 
Камп 
“Дунав“ 

Батајнишки 
друм 7 деп 
бр.12 

Правнп 
лице 

спба 
** 
* 

3 
3 

 15 

14. 
Власник 
Драгана 
Мијатпвић 

Призренска  
036 -a 

Физишкп 
лице 

 спба 
*** 
** 

2 
2 

9 

15. Вила Петра 
Дубрпвашка 
10 

 Физишкп 
лице 

спба ***  8  13 

16. Вила Земун 
Фрущкпгпрска 
1 

Физишкп 
лице 

спба *** 10 19 
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Р. 
бр. 

Назив 
пбјекта 

Адреса  Статус  
Врста 

пбјекта 
Категприја 

Брпј 
смещтајних 

јединица 

Брпј 
лежаја 

17. 
Приент 
вила 

Дпбанпвашка 
99 

Правнп 
лице 

спба **** 8 19 

18. 
Вила 
Фпрест 

Мајевишка 
бр.2 

Правнп 
лице 

спба **** 24 44 

УКУПНП: 122 250 

Извпр ппдатака: Секретаријат за привреду Градске управе града Бепграда 

Земун је синпним за рестпране, сплавпве (рестпране на впди), барпве, пицерије и све 
пстале угпститељске пбјекте, кпји су најппзнатији у пвпј бепградскпј ппщтини. 

Ппзнати сплавпви Земуна су: „Амфпра river caffe“, „Бахус“, „Monza“, „Rio caffe“, 
„Fashion Caffe“, „Blaywatch“, „Acapulco“, „Otard“, „Кеппс“, „Храбрп срце“, „Бибис“, 
„Н20“ , „Савана“ и други.  

Неки пд старих ренпмираних угпститељских пбјеката су свакакп: "Щаран", "Венеција", 
„Маг клуб“ „Река", „Галеб“, „Сент Андреа“ кпји су уз свпју нпминалну функцију вепма 
знашајни кап туристишки пунктпви. Пстали, вепма ппзнати рестпрани у Земуну су: 
"Гардпщ",  „Balкan Express“, "Щирпка стаза", "Кпд Капетана", "Златнп веслп", "Стара 
Капетанија", "Жабар" , „Bella Napoli“, „Ђепетп“, „Наја“, „Кеј“, „Златник“,  „Данубиус“, 
„Кајак“, „Милутинац“, „Три Лађара“, „Мalevilla“, „Стара Царинарница“, „ Милагрп“, 
„Платани“, „Маринерп“, „Стари Земун“, „Салащ“,Лидп“, „Саш“, Вардар, „Campo de 
Fiori“, „Дака“, „Слпга“, „Галерија“, „Дубпшица“ и др.  

Земун има 27 привредних друщтва, регистрпваних за делатнпст путнишких агенција и 
турппператера, кап и ппмпћ туристима.  

2.3.1.8.4 Брпј туриста и пстварена нпћеоа 

Удеп Земуна у брпју туриста и пстварених нпћеоа у граду Бепграду је мали. 
Прпсешан брпј нпћеоа дпмаћих туриста је 1,4, а страних 1,8.  

Иакп град Бепград пствари 33,2% пд брпја туриста у Републици Србији и 57,5% пд брпја 
страних туриста кпји ппсете Србију, пднпснп 53,3% свих нпћеоа страних туриста у 
Србији, удеп Земуна у брпју туриста и пстварених нпћеоа у граду Бепграду је мали. У 
Земуну се региструје 6,6% свих туриста кпји ппсете Бепград, пднпснп 6,0% пд укупнпг 
брпја страних туриста у граду Бепграду. Хптели и други смещтајни капацитети пстваре 
5,2% свих нпћеоа у Бепграду, пднпснп 5,4% нпћеоа страних туриста. При тпме је и 
прпсешан брпј нпћеоа, са 1,4 нпћеоа дпмаћих туриста и 1,8 нпћеоа страних туриста 
нижи и пд прпсека града Бепграда (2,3 нпћеоа дпмаћих и 2,0 пстварених нпћеоа 
страних туриста) и пд републишкпг прпсека (3,3 нпћеоа дпмаћих и 2,1 нпћеоа страних 
туриста). 

Табела 18: Брпј туриста и пстварених нпћеоа у Земуну у 2016. гпдини 

Категприја 
Република 

Србија 
Град Бепград ГП Земун 

Брпј % Брпј % %*1 Брпј % %*2 

Туристи 

Свега 2.753.591 100,0 913.150 100,0 33,2 59.962 100,0 6,6 

Дпмаћи 1.472.165 53,5 176.087 19,3 12,0 12.645 21,1 7,2 

Страни 1.281.426 46,5 737.063 80,7 57,5 44.317 78,9 6,0 
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Категприја 
Република 

Србија 
Град Бепград ГП Земун 

Брпј % Брпј % %*1 Брпј % %*2 

Нпћеоа 
туриста 

Свега 7.533.739 100,0 1.867.150 100,0 24,8 96.182 100,0 5,2 

Дпмаћи 4.794.741 63,6 406.674 21,8 8,5 17.380 18,1 4,3 

Страни 2.738.998 36,4 1.460.476 78,2 53,3 78.802 71,9 5,4 

Прпсешан 
брпј 
нпћеоа 

Дпмаћи 3,3 2,3 1,4 

Страни 2,1 2,0 1,8 

Извпр: Републишки завпд за статистику, Опщтине и регипни у Републици Србији, 
2017.  
Легенда: *1-% у пднпсу на брпј у Републици Србији; *2-% у пднпсу на брпј у граду 
Бепграду 

2.3.1.8.5 Стратегија развпја туризма ГП Земун 2010-2016. 

ГО Земун је имала дефинисану Стратегију развпја туризма, али је перипд оенпг 
важеоа истекап. 

Свесна шиоенице да се развпјем туризма ппстижу и: равнпмеран привредни развпј, 
ппвећаое дпбити, развпј града, пбпгаћиваое културних садржаја, ппзитивна 
демпграфска кретаоа, ствараое претппставке за развпј терцијарних привредних грана, 
птвараое нпвих радних места и уппщте, унапређеое услпва живпта у Земуну, Градска 
ппщтина Земун је усвпјила Стратегију развпја туризма за перипд 2010-2016.  

У Стратегији развпја туризма наведена је визија Земуна, кап „важнпг туристишкпг 
местп, кпје свпјим изузетним пплпжајем на деснпј пбали Дунава привлаши велики 
брпј аутпхтпних и алпхтпних туриста у Бепград, кпји дплазе на реку у пптрази за 
пдмпрпм пд градске гужве и наглащене динамике у пкриље дела града кпји пдище 
аутентишним мирпм уз реку. Земун - кап центар наутишкпг туризма са 
најсавременијпм наутишкпм инфраструктурпм, кап и бпгатпм, квалитетнп 
псмищљенпм културнпм и угпститељскпм ппнудпм. Земун - кап град рестпрана и 
центар дпбрпг прпвпда и психпфизишке релаксације“.  

Стратегијпм је утврђенп следећих пет стратещких циљева: 1) Активираое туристишких 
ресурса Земуна 2) Ппзиципнираое Земуна кап атрактивнпг туристишкпг места 3) Развпј 
предузетнищтва у туризму 4) Ппдстицаое прганизпваних пблика сарадое свих 
ушесника туризма Земуна 5) Ппвећаое квалитета живпта станпвнищтва. 

2.3.1.8.6 Туристишке прганизације   

Оснпван је Туристишки центар Земун и дпнета је Одлука п псниваоу Туристишкп-
културнпг центра ГО Земун, кпји раде на прпмпцији и унапређеоу туризма. 

Туристишки центар Земун д.п.п. пснпван је у априлу 2010. гпдине, какп би радили на 
прпмпцији и унапређеоу туризма у ппщтини, а у циљу ппзиципнираоа Земуна на 
туристишкпј мапи, креираоем туристишких прпизвпда, брендираоем Земуна кап 
ппжељнпг места за живпт и за туристишке ппсете, инфпрмисаоем туриста п смещтају, 
гастрп ппнуди, трансппрту, забавним и културним садржајима, и пбпгаћиваоем 
културних, сппртских и других садржаја интересантних за туристе. Туристишки центар 
прганизује манифестације пд знашаја за Земун. Тпкпм летоег перипда реализује 
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традиципналне манифестације, кап щтп су: Летп на Лиду, Летп на Гардпщу и Летп на 
Кеју, кап и низ других манифестација кпје прпмпвищу Земун кап ппжељну туристишку 
дестинацију. 

На седници Скупщтине ГП Земун, пдржане 27.11.2017. гпдине дпнета је Пдлука п 
псниваоу Туристишкп-културнпг центра Градске ппщтине Земун12. 

2.3.1.8.7 Финансираое Прпграма: Развпј туризма у ГП Земун 

Тпкпм 2015. и 2016. гпдине ГП Земун је за развпј туризма издвајала пд 9 дп 11 милипна 
динара. У 2017. расппређене су апрппријације у укупнпм изнпсу пд 36.100.000,00 
динара, а у 2018. у изнпсу пд 34.200.000,00 динара за унапређеое туристишке ппнуде 
Ппщтине крпз ушещће на сајмпвима и прганизпваое прпграма у летоем перипду. 

Табела 19: Финансираое Прпграма: Развпј туризма у ГП Земун пд 2015-2018. 

Гпдина 
Прпјекат/ прпграмска активнпст (ПА) 

Вреднпст (РСД) 
Шифра Назив 

2015. Прпјекат 1502-1001 Прпмпција туризма 9.000.000,00 

2016. Прпјекат 1502-1001 Прпмпција туризма 10.850.000,00 

2017. Прпјекат 1502-1001 Прпмпција туризма 36.100.000,00 

2018. Прпјекат 1502-1001  Прпмпција туризма 34.200.000,00 

Извпр: Одлуке п бучету ГО Земун за 2015, 2016, 2017. и 2018. 

2.3.1.9 Ппљппривреда 

Опщтина Земун има 11.579,1 ha ппљппривреднпг земљищта, пд шега је пбрадивп 
93,9%, пд шега је ппд оивама 95% пд пбрадивпг земљищта. Највеће ушещће према 
категпријама кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта у државнпј свпјини имају 
оиве 

Ппљппривреднп земљищте ппщтине Земун заузима 4,6% пд укупнпг ппљппривреднпг 
земљищта града Бепграда. 

Према ппдацима из „Гпдищоег прпграма защтите, уређеоа и кприщћеоа 
ппљппривреднпг земљищта на теритприји града Бепграда за 2016.“, ппщтина Земун 
има 11.579,1 ha ппљппривреднпг земљищта, пд шега је пбрадивп 10.876,6 ha (или 
93,9%), пащоаци су на 227,4 ha (2%), трстици и мпшваре на 122,6 ha (или 1,1%), а псталп 
земљищте је на 352,5 ha (или 3% укупнпг ппљппривреднпг земљищта). 

ГП Земун шине шетири катастарске ппщтине: Земун, Земун Ппље, Батајница и 
Угринпвци, пд кпјих највећу ппврщину укупнпг ппљппривреднпг земљищта, кап и 
укупнп пбрадивпг ппљппривреднпг земљищта има КП Угринпвци (4.495,1 ha, пднпснп 
4.208,1 ha пбрадивпг), а најмаое КП Земун (500,4 ha, пднпснп 412,9 ha пбрадивпг).  

                                                      
12

 „Службени лист Града Београда“ бр. 89/17 од 29.11.2017. 
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Табела 20: Преглед ппврщина ппљппривредних култура земљищта на ппдрушју ГП 
Земун и пп катастарским ппщтинама (у ha) 

Катастарске 
ппщтине 

Пбрадивп ппљппривреднп 
земљищте 

Пащоаци 
Трстици 

и 
мпшваре 

Псталп 
Укупнп 

ппљппривр. 
земљищте Врста пбр. 

ппљ. земљ. 
ха 

Ук. пбрад. 
ппљ.земљ. 

Укупнп  

ГП Земун  

Оиве 10.357,5 

10.876,6 227,4 122,6 352,5 11.579,1 

Вртпви  120,1 

Впћоаци  144,4 

Винпгради 134,5 

Ливаде 120,1 

КП Батајница 

Оиве 3.283,3 

3.391,5 16,8 0 132,5 3.540,8 

Вртпви  0,1 

Впћоаци  17,6 

Винпгради 65,2 

Ливаде 25,1 

КП Земун 
Ппље 

Оиве 2.703,3 

2.864,1 76,6 1,5 100,5 3.042,8 

Вртпви  99,2 

Впћоаци  33,3 

Винпгради 28,3 

Ливаде 0 

КП Земун 

Оиве 309,9 

412,9 19,8 5,8 61,9 500,4 

Вртпви  20,5 

Впћоаци  74,1 

Винпгради 8,0 

Ливаде 0,4 

КП 
Угринпвци 

Оиве 4.061,0 

4.208,1 114,1 115,3 57,6 4.495,1 

Вртпви  0,2 

Впћоаци  19,4 

Винпгради 32,9 

Ливаде 94,6 

Извпр: Гпдищои прпграм защтите, уређеоа и кприщћеоа ппљппривреднпг 
земљищта на теритприји града Бепграда за 2016. гпдину 

Највеће ушещће према категпријама кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта у 
државнпј свпјини имају оиве кпје су истпвременп и најппгпдије за даваое у закуп. 

Табела 21: Преглед ппврщина ппљппривредних култура земљищта пп пблицима 
свпјине на ппдрушју ГП Земун исказани у ha у 2016. гпдини 

Свпјина 
Пбрадивп ппљппривреднп земљищте 

Пащоаци 
Трстици и 
мпшваре 

Псталп 
Оиве Вртпви Впћоаци Винпгради Ливаде 

Приватна  4.365,9 0,3 43,5 68,3 85,6 21,8 94,5 122,8 

Државна 5.340,2 120,0 107,8 68,9 33,1 210,2 26,7 245,6 

Јавна 1.306,2 43,2 39,0 3,0 0,8 58,3 7,0 41,5 

Друщтвена 437,1 0 0 0 1,4 0,3 2,9 0 

Др.пблици 419,2 0 0,02 0 0 0 1,8 0,1 
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Извпр: Гпдищои прпграм защтите, уређеоа и кприщћеоа ппљппривреднпг 
земљищта на теритприји града Бепграда за 2016. гпдину 

Табела 22: Ппврщине ппљппривредних култура земљищта пп класама 
(ппљппривреднп земљищте у ha) 
Култура I II III IV V VI 

Оиве 1.065,98 3351,1 3571,3 2118,7 331,1 30,6 

Вртпви 89,2 30,6 0,2 0 0 0 

Впћнаци 95,8 30,7 17,8 0,1 0 0 

Винпгради 78,4 23,2 29,9 2,9 0 0 

Ливаде 1,0 0 16,2 64,8 38,2 0 

Пащоаци 92,8 4,6 106,2 23,8 0 0 

Трстици-мпшваре 1,5 121,1 0 0 0 0 

Укупнп 1.424,6 3.561,3 3.741,7 2.210,2 369,4 30,6 

Извпр: РГЗ за 2016. гпдину 

У ппщтини Земун предоаше ппврщине ппљппривредних култура земљищта друге и 
треће класе. 

На пснпву  ппдатака из „Приказа кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта на 
теритприји града Бепграда за 2016. гпдину пп ппщтинама“, најзнашајнији  
кприсници ппљппривреднпг земљищта у државнпј свпјини  на ппдрушју градске 
ппщтине Земун су следећа правна лица: Пик Земун, Институт за стпшарствп, Институт за 
кукуруз, Устанпва герпнтплпщки центар Бепград и ппљппривредни прпизвпђаши -
стпшари. 

Ппврщине ппљппривреднпг земљищта на теритприји града Бепграда према 
катастарским класама и културама су врлп хетерпгене, пд шега зависе и прпизвпдне 
пспбине пвпг земљищта. На щирем ппдрушју градске ппщтине Земун дпминирају 
типпви земљищта шернпзем (или црница) и еутришни камбиспл. Црница је ппгпдна за 
гајеое свих врста житарица (кукуруз, пщеница, раж и др) и представља хумуснп-
акумулативна земљищта са A-C прпфилпм. Шернпзем се налази у првпј бпнитетнпј 
класи. Пвпј класи припадају врлп дпбра земљищта, илпвастим механишким саставпм и 
дпбрпм структурпм. Ппгпдна су за навпдоаваое, а када су защтићена пд ппплава, 
кпристе се за биљну прпизвпдоу без пгранишеоа. На земљищтима прве бпнитетне 
класе, у услпвима навпдоаваоа, ппстижу се виспки и стабилни принпси гајених 
биљака. Гајоаша (еутришни камбиспл) у ппгледу ппгпднпсти и пгранишеоа за биљну 
прпизвпдоу припада другпј бпнитетнпј класи земљищта. Мере ппправке квалитета 
земљищта су защтита пд ерпзије, терасираое, кпнтинуирана пбрада, правилан 
плпдпред, интензивнп ђубреое прганским и минералним ђубривима. Пва врста 
земљищта ппгпдна је за ратарску, ппвртарску, впћарску и винпградарску прпизвпдоу. 

2.3.1.9.1 Ппдаци п ппљппривреднпм станпвнищтву и  газдинствима 

1.000 регистрпваних ппљппривредних газдинстава, у кпјима је 2.376 пспба са 
сталним заппслеоем. 65% газдинстава је са једним или два шлана. 36% 
газдинстава распплаже са 1 ха и маое кприщћенпг ппљппривреднпг земљищта. 

На ппдрушју ГП Земун има 1.000 регистрпваних ппљппривредних газдинстава, у кпјима 
је 2.376 пспба са сталним заппслеоем, пд шега је 975 жена. Највище је газдинстава са 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B6
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једним или два шлана, и тп шак 652 газдинства. Пд укупнпг брпја регистрпваних 
газдинстава самп седам има 7 и вище заппслених. 

361 ппљппривреднп газдинствп распплаже кприщћеним ппљппривредним 
земљищтем пд 1 ha и маое, 112 ппљппривредних газдинстава распплаже између 1 и 2 
ha, 165 газдинстава распплаже између 2 и 5 ha, 97 газдинстава распплаже између 5 и 
10 ha кприщћенпг ппљппривреднпг земљищта, 46 ппљппривредних газдинстава 
распплаже са 146 ha некприщћенпг земљищта.  4 ппљппривредна газдинства 
распплажу са 3 ha ппд щумама и 1 газдинствп се бави узгпјем рибе на 0,2 ha.  

Ппљппривредна газдинства у Земуну баве се узгпјпм: гпведа (2.403 или 4,5% пд 
укупнпг брпја грла у Бепграду), свиоа 8.422 или 4,2%, живине (22.923 или 2% пд 
укупнпг брпја на ппдрушју Града).  

Ппљппривредна газдинства распплажу са 669 трактпра, па се мпже рећи да 67% 
регистрпваних ппљппривредних газдинстава распплаже са ппљппривреднпм 
механизацијпм. 

2.3.1.9.2 Прпизвпдна структура  

 На ппдрушју ппщтине углавнпм је заступљена ратарскп-стпшарска прпизвпдоа  
(Батајница,  Угринпвци).   

У ратарству дпминира прпизвпдоа пщенице на 1.819 ha, кукуруза на 2.886 ha, 
индустријскпг биља на 787 ha и стпшнп-крмнпг биља на 510 ha и ппвртнпг биља на 282 
ha. Највећи деп ратарских прпизвпда представља ппдлпгу за стпшарску прпизвпдоу  
(музне краве, тпвна јунад, свиое), а један деп житарица се прпдаје млинпвима. 
Стпшарствп све вище губи на знашају, мада је пвај крај некада бип преппзнатљив пп 
стпшарскпј прпизвпдои. Впћарска прпизвпдоа је вепма пскудна  и највище се гаје 
вищое, кајсије и трещое. Ппвртарствп је заступљенп и прпизвпдоа је дпминантна на 
маоим ппврщинама, натуралнпг типа (за лишну пптрпщоу, маое кплишине се изнпсе 
на тржищте). Заступљенп је пшеларствп (пкп 40 дп 50 пшелара са пкп 50 кпщница пп 
пшелару). 

Ппщтина Земун, заједнп са ппщтинама Палилула, Суршин, Пбренпвац и Грпцка припада 
градским ппщтинама кпје пстварују знашајнију прпдају и пткуп пдређених 
ппљппривредних прпизвпда у пднпсу на друге ппщтине кпје припадају граду Бепграду. 
Са ппдрушја Земуна прпда се или пткупи  7.334 t пщенице или 20% пд укупне прпдаје и 
пткупа пщенице са ппдрушја Града, 3.628 t кукуруза (20% пд укупне прпдаје и пткупа 
Бепграда), 4.975.000 t млека (5,7% пд укупне прпдаје и пткупа са ппдрушја Града). 

2.3.1.9.3 Земљпраднишке задруге и удружеоа  

На ппдрушју ГО Земун функципнищу 4 (шетири)  задруге. 

Задруге на ппдрушју градске ппщтине Земун најшещће функципнищу кап ''пткупне 
станице'', ташније кап ппсредници ка прерађивашкпј индустрији, у пднпсу на кпју, збпг 
сппствених слабпсти (разједиоенпсти, мале тржищне и екпнпмске снаге), имају мали 
утицај у прпцесу фпрмираоа пткупних цена и услпва пткупа. 

На ппдрушју ГП Земун функципнищу шетири задруге, пд кпјих пзбиљнп ппслује ЗЗ 
''Радивпј Ппппвић'', у Угринпвцима кпја је пснпвана 2003. гпдине и кпја има 14 шланпва 
– задругара и прекп 40 кпппераната. Задругари ппслују прекп задруге тј. набављају 
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средства за прпизвпдоу и прпдају свпје прпизвпде. Задруга има 5 сталнп заппслених 
лица. Задруга прганизује пткуп млека, снабдеваое ппљппривредника 
репрпматеријалпм, средствима за прпизвпдоу, делпвима за ппљппривредну 
механизацију и другпм рпбпм кпја је пптребна за ппљппривредну прпизвпдоу. У 
пквиру задруге ппслује ппљппривредна апптека. У саставу задруге ппслују две пткупне 
станице, једна за пткуп млека, а друга за пткуп житарица. Пткупна станица за млекп 
пткупљује млекп пд 32 ппљппривредна прпизвпђаша тренутнп, и тп са ппдрушја 
катастарске ппщтине Угринпвци и птпрема га прерађивашима. У пквиру задруге ппслује 
и пткупнп местп и вага пд 60 t за мереое житарица. Задруга је закупила 240 ha земље 
кпја је у власнищтву верских пбјеката за прпизвпдоу щећерне репе, кукуруза, пщенице 
и уљане репице.  

Ппљппривредним прпизвпђашима недпстају адекватна финансијска ппдрщка и 
едукација, а велики прпблем је и прпдаја и пласман прпизвпда, такпђе недпстаје и 
адекватна фпрма удруживаоа и припрема за заједнишки наступ на тржищту, већи 
аграрни бучет, институције за кпнтрплу квалитета ппљппривредних прпизвпда, 
ревитализација задруга и задружних савеза. 

2.3.1.9.4 Привредни субјекти и  наушне институције   

На ппдрушју ГО Земун регистрпвана су 43 привредна друщтва и 63 предузетника у 
сектпру ппљппривреде, щумарства и рибарства.  

На пснпву ппдатака из Статистишкпг гпдищоака Бепграда 2015. гпдине на ппдрушју 
ГП Земун пд укупнп 7.181, у сектпру ппљппривреде, щумарства и рибарства 
регистрпвана су 43 привредна друщтва.  

Када је реш п предузетницима, а на пснпву истпг извпра инфпрмација, у Земуну 63 
предузетника су свпју делатнпст регистрпвали у пбласти ппљппривреде, щумарства и 
рибарства, щтп је пкп 1% пд укупнп 6.035 предузетника, кпликп их има на ппдрушју ГП 
Земун. 

Важнији привредни субјекти на ппдрушју ГП Земун су:  

 ПИК „Земун” - кпји ппседује 2.370 ha ппљппривреднпг земљищта, пд шега је 75% 
друщтвенп, а 25% државнп власнищтвп. Иакп предузеће има изузетнп плпднп 
земљищте, велики је прпблем власнищтвп над земљищтем  (према прпценама, 
предузеће распплаже са свега пкп  700 ha свпје,   ташније друщтвене земље);  

• Прерада меса „Гпмбит”, д.п.п. Земун; 
• „Тривук“, прпизвпдоа сухпмеснатих прпизвпда;                                                                                        
• Прпизвпдни ппгпн предузећа „Бепградска пекарска индустрија” а.д. са 3.664 m2;  
• Млинпви: „Житп Дунав“ и „Житппрпдукт“;  
• Седищте фабрике прптеина и уља “Биппрптеин” а.д. (шланица “Банкпмгрупе”);  
• Расадник дрвећа, щибља, перена, сезпнскпг цвећа у пквиру ЈКП „Зеленилп” – 

Бепград;  
• „Винарија Бпгунпвић”;  
• „Coca Cola” Србија а.д. Земун;  
• „Unistol group”, д.п.п. Бепград;  
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2.3.1.10 Наушнп-истраживашке институције 

На ппдрушју ГО Земун налази се Ппљппривредни факултет Универзитета у 
Бепграду и вище института кпји имају знашајну улпгу у развпју ппљппривреде, кап 
и других привредних делатнпсти. 

Знашајну улпгу у развпју привреде какп Земуна, такп и целпг регипна, пдувек су имале 
пбразпвне и наушнп-истраживашке институције 

На ппдрушју ГП Земун налазе се следеће институције кпје су вепма знашајне за развпј 
ппљппривреде: 

• Ппљппривредни факултет Универзитета у Бепграду;  
o Институт за ппљппривредну технику - прганизаципна целина 

састављена пд три катедре (Катедра за механизацију ппљппривреде; 
Катедра за технишке науке; Катедра за математику и физику) у пквиру 
кпјих се пдвија наставни и наушни прпцес везан за науке из пбласти 
ппљппривредне технике и енергетике кап и мере за пдрживу 
ппљппривредну прпизвпдоу, примену инфпрмаципних система и 
аутпматизације у ппљппривреднпј прпизвпдои са крајоим циљем 
раципналнпг кприщћеоа ппљппривредне технике у прпцесу 
прпизвпдое здравственп безбедне хране.  

• Ветеринарски завпд, Земун, а.д.;  

• Институт за кукуруз  „Земун Ппље”, кпји је пснпван 1946. гпдине; Институт 
ппседује ппљппривреднп  земљищте у државнпј и друщтвенпј свпјини,  кап и 
Центар за сущеое и дпраду семена;  

• Институт за стпшарствп Земун, кпји је пснпван 1952. гпдине. Институт ппседује 
некпликп експерименталних, стпшарских фарми и експерименталну мини 
кланицу; 

• Институт за защтиту биља и живптну средину, Пдсек за щтетпшине биља -  

Ппред наведених, за развпј привреде, знашајне су и следећи институти кпји се налазе 
на ппдрушју ГП Земун: 

• Институт за примену нуклеарне енергије - Наушнпистраживашка делатнпст 
пбухвата пснпвна и примеоена истраживаоа у биплпгији, хемији, 
бипмедицини и мпнитпрингу и защтити живптне средине. Пбласти 
истраживаоа су: ендпкринплпгија, имунплпгија, биплпгија репрпдукције, 
метабплизам, гликпбиплпгија, агрпекплпгија и радипекплпгија.    

• Рударски институт - Наушнпистраживашка, развпјна, инпваципна и инжеоерскп 
креативна – прпјектантска делатнпст пријентисана је на експлпатацију и 
припрему минералних сирпвина, механику стена и тла, вентилацију рудника, 
защтиту живптне и радне средине, рекултивацију и уређеое деградираних 
предела, термптехнику и сагпреваое енергената, руднишке пбјекте и 
инфраструктуру, електрпенергетскп напајаое, руднишку геплпгију, 
хидрпгеплпгију, системскп инжеоерствп, надзпр, кпнтрплу и управљаое 
прпцесима у рударству, рашунарски интегрисане технплпгије и екпнпмику 
индустрије минерала. 
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2.3.2 SWOT анализа – увпд 

SWOT13 анализа представља инструмент стратегијскпг меначмента кпји има щирпку 
примену у изради стратегија развпја, укљушујући ту стратегије развпја заједнице 
(регипна/града). На оегпву важнпст указује и шиоеница да је пбавезан деп планских 
дпкумената кпјима се кпнкурище за кприщћеое средстава из еврппских фпндпва. 

SWOT анализа служи кап пплазна пснпва за идентификпваое кљушних прпблема и 
ппсреднп за дефинисаое средопрпшних и дугпрпшних циљева. Оен пснпвни циљ је 
утврђиваое и анализа снага и слабпсти заједнице (града/регипна), те мпгућнпсти и 
ппаснпсти са кпјима је заједница (град/регипн) излпжена, а све у циљу дпбијаоа 
адекватне пплазне пснпве за дефинисаое и утврђиваое оених стратещких циљева. 
Такпђе, SWOT анализа је изузетнп ппгпдна и кап инструмент за синтезу резултата кпји 
се дпбијају из детаљне анализе тренутнпг стаоа (спцип-екпнпмске анализе). 

SWOT се, у пснпви, заснива на пдгпвпру на питаое „Где смп ми сада?“. Пдгпвпр на пвп 
питаое даће прпцена јаких и слабих страна крпз анализу и евалуацију унутращоих 
услпва у заједници (граду/регипну) и ппдатака п пкружеоу и сппљних фактпра кпји 
утишу на функципнисаое заједнице (града/регипна). 

Веза између снага и слабпсти треба да пмпгући идеју п нивпу развијенпсти, дпк веза 
између слабпсти и претои служи за фпрмулисаое пснпвних прпблема са кпјима се 
развпј супшава. Ппвезанпст између снаге и претои дефинище развпјни ризик, дпк веза 
између слабпсти и щанси идентификује пгранишеоа развпјнпг прпцеса.14 

Анализа пкружеоа или пкплине ппдразумева истраживаое свих важнијих 
карактеристика какп сппљащоег, такп и унутращоег пкружеоа у циљу 
идентификпваоа стратещких фактпра кпји ће пдредити будућнпст заједнице 
(града/регипна). Анализа пкружеоа и идентификација стратещких фактпра мпже се 
сагледати кап ппдрщка пдлушиваоу у прпцесу фпрмулисаоа стратегије. 

 SWOT елементи: 

 S – СНАГА (Strengths) је преднпст кпја дату заједницу (град/регипн) шини 
атрактивнијпм у пднпсу на пстале; 

 W – СЛАБПСТ (Weaknesses) је пгранишеое, препрека, недпстатак кпји спрешава 
дату заједницу (град/регипн) да унапреди свпј систем; 

 П – ШАНСА (Opportunities) је ппвпљна ситуација у заједници (граду/регипну); 

 T – ПРЕТОА (Threats) је неппвпљна ситуација у заједници (граду/регипну) кпја 
мпже да пптенцијалнп угрпзи стратегију. 

За сваку пд наведених елемената предвиђена су питаоа кпја ппмажу у припреми 
квалитетне и свепбухватне анализе какп следи: 

 

                                                      
13

Израз SWOT дплази пд ппшетних слпва енглеске реши за снаге(strengths), slabosti (weaknesses), щтп 
представља ппзитивне и негативне унутращое карактеристике, пднпснп мпгућнпсти(opportunities) i 
претое (threats), щтп шине ппзитивне и негативне сппљащое карактеристике. 
14

Прпграм развпја АП Впјвпдине 2014-2020. 
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S 
 

СНАГЕ 

(Strengths) 

Ппстпје ли јединствене 
преднпсти кпје шине 

заједницу (град/регипн) 
разлишитим пд других? 

W 
 

СЛАБПСТИ 

(Weaknesses) 

Да ли заједница 
(град/регипн) кпристи 

све свпје пптенцијале на 
најбпљи нашин? 

 

Унутращои 
фактпри 

O 
 

ШАНСЕ 

(Opportunities) 

Ппстпје ли ппзитивни 
трендпви или сппљни 

фактпри кпји мпгу 
ппзитивнп утицати на 

заједницу 
(регипн/град)? 

T 
 

ППАСНПСТИ 

(Threats) 

Кпји су трендпви на 
тржищту кпји щтете 

заједници 
(регипну/граду)? 

 

Сппљащои 
фактпри 
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2.3.3 SWOT анализа – екпнпмски развпј 

SWOT анализпм идентификпване су следеће интерне карактеристике ГП Земун 
(преднпсти, пднпснп слабпсти) и екстерни фактпри кпји утишу на развпј Градске 
ппщтине (щансе и претое) у ппгледу екпнпмскпг развпја: 

СНАГЕ СЛАБПСТИ 

 Велики брпј привредних субјеката 
(12.000)  

 Прерађивашка индустрија међу три 
најзаступљеније делатнпсти и има 
највище пстварених инвестиција  

 Ппстпје 4 привредне зпне ппврщине 470 
ha на ппдрушју ГП Земун  

 Прганизације ппдрщке (Пдсек за 
привреду, ппслпви лпкалнпг-екпнпмскпг 
развпја) 

 Брпј заппслених на 1.000 станпвника,  
прпсешне зараде, пбразпвна структура 
станпвнищтва су изнад републишкпг 
прпсека   

 Земун је једна пд три тпп дестинације у 
граду Бепграду 

 Бпгата културна бащтина (велики брпј 
пбјеката кпји имају статус защтићених 
сппменика) 

 Разнпврсна прирпдна дпбра  

 Великп ратнп пстрвп и Земунски парк - 2 
пд 7 најзнашајнијих прпстпрних целина и 
защтићених пбјеката у Граду 

 Брпјне манифестације кпје се пдржавају 
тпкпм целе гпдине 

 Преппзнатљивпст пп ренпмираним 
рестпранима, сплавпвима, барпвима, 
пицеријама и др. пбјектима 

 Туристишке прганизације (Туристишки 
центар Земуна и дпнета пдлука п 
псниваоу Туристишкп-културнпг центра) 

 93,9% ппљппривреднпг земљищта је 
пбрадивп 

 Највеће ушещће ппљппривреднпг 
земљищта у државнпј свпјини имају 
оиве 

 1.000 регистрпваних ппљппривредних 

 Најдпминантније делатнпсти тргпвина на 
великп и малп и ппправка мптпрних 
впзила и мптпцикала  

 Брпј заппслених на 1.000 станпвника, 
прпсешне зараде, пбразпвна структура 
станпвнищтва исппд прпсека за град 
Бепград  

 ГП Земун нема предузеће за управљаое 
ппслпвним прпстпрпм 

 Удеп Земуна у брпју пстварених нпћеоа 
у граду Бепграду је вепма мали (према 
статистишким ппдацима)  

 Мали смещтајни капацитети у пднпсу на 
брпј ппсетилаца 

 Туристишке атракције кпје су у јакп 
лпщем стаоу 

 65% ппљппривредних газдинстава је са 
једним или два шлана 

 36% газдинстава распплаже са 1 ha и 
маое кприщћенпг ппљппривреднпг 
земљищта 

 На ппдрушју ГП Земун функципнищу 4 
(шетири)  задруге, пд кпјих пзбиљнп 
ппслује самп једна 



Стратегија развпја градске ппщтине Земун 2018-2023 – Ситуаципна анализа 

60 

 

газдинстава 

 2.376 пспба са сталним заппслеоем у 
ппљппривредним газдинствима 

  67% регистрпваних ппљппривредних 
газдинстава распплаже са 
ппљппривреднпм механизацијпм 

 43 привредна друщтва и 63 
предузетника у сектпру ппљппривреде, 
щумарства и рибарства 

 Ппљппривредни факултет Универзитета 
у Бепграду и вище института кпји имају 
знашајну улпгу у развпју ппљппривреде, 
кап и других привредних делатнпсти 
налазе се на ппдрушју ГП Земун 

ШАНСЕ ПРЕТОЕ 

 Градска ппщтина главнпг града 

 Ппвпљан гепграфски пплпжај 

 Развијен друмски, ваздущни и решни 
сапбраћај 

 Усвпјена Стратегија развпја града 
Бепграда 

 Јавни ппзиви Града Бепграда (за развпј 
ппљппривреде, МСПП, start-up, туризам, 
сампзаппщљаваое) 

 Регипнална агенција за развпј и 
еврппске интеграције Бепград - кпја 
прати све ппзиве, деп је мреже Развпјне 
агенције Србије 

 Фпндпви ЕУ (HORIZON 2020, COSMЕ, IPA), 
а нарпшитп IPARD фпнд 

 Дунав (пптенцијал за развпј туризма) 

 Плакщице за заппщљаваое људи са 
евиденције НСЗ 

 Start-up и други кредити Фпнда за развпј 

 Прпграми ппдрщке пд стране разлишитих 
министарстава  

 Закпн п јавнп-приватнпм партнерству и 
кпнцесијама15 

 Уредба п услпвима и нашину привлашеоа 
директних инвестиција16 

 Градска ппщтина са недпвпљним 
надлежнпстима 

 Депппулација станпвнищтва 

 Пгранишен ппщтински бучет 

 Нерещени импвинскп-правни пднпси 

                                                      
15

 „Сл.гласник РС“ бр.88/2011, 15/2016 и 104/2016 
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На пснпву спрпведене ситуаципне и SWOT анализе мпже се кпнстатпвати да су главне 
преднпсти на кпјима треба „градити“ Стратещки план развпја ГП Земун пп питаоу 
екпнпмскпг развпја: 

 Земун – једна пд три тпп дестинације у граду Бепграду; 

 Пптенцијали за развпј ппљппривреде (пбрадивп ппљппривреднп земљищте, 
оиве у државнпј свпјини, 1.000 регистрпваних ппљппривредних газдинстава, 
2.376 пспба са сталним заппслеоем у ппљппривредним газдинствима, 67% 
регистрпваних ппљппривредних газдинстава распплаже са ппљппривреднпм 
механизацијпм, 106 привредних субјеката у сектпру ппљппривреде, щумарства 
и рибарства, Ппљппривредни факултет Универзитета у Бепграду и вище 
института кпји имају знашајну улпгу у развпју ппљппривреде, кап и других 
привредних делатнпсти, налазе се на ппдрушју ГП Земун); 

 Велики брпј привредних субјеката. 

Највеће щансе за развпј ГП Земун пгледају се у следећем: 

 Ппвпљан гепграфски пплпжај са развијеним друмским, ваздущним и решним 
сапбраћајем; 

 IPARD фпнд; 

 Прпграми и јавни ппзиви на наципналнпм нивпу и нивпу Града; 

 Регипнална агенција за развпј и еврппске интеграције Бепград - кпја прати све 
ппзиве, деп је мреже Развпјне агенције Србије; 

 Закпн п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама17 

Истпвременп, у ппступку развпја ГП Земун јављају се брпјни недпстаци и претое, шије 
је утицаје пптребнп минимизирати. Кап главни недпстаци издвајају се: 

 Туристишке атракције кпје су у јакп лпщем стаоу; 

 65% ппљппривредних газдинстава је са једним или два шлана; 

 На ппдрушју ГП Земун функципнищу 4 (шетири)  задруге, пд кпјих пзбиљнп 
ппслује самп једна 

Пснпвне претое развпју ГП Земун пгледају се у: 

 Градска ппщтина са недпвпљним надлежнпстима; 

 Депппулација станпвнищтва; 

 Нерещени импвинскп-правни пднпси. 

На пснпву прирпде и распрпстраоенпсти идентификпваних ппзитивних и негативних 
елемената интернпг и екстернпг пкружеоа, преппрушује се да припритетна, критишна 
питаоа кпјима треба да се бави Стратещки план развпја ГО Земун, пп питаоу 
екпнпмскпг развпја буду следећа: 

 Развпј туризма, щтп укљушује следеће: 

                                                                                                                                                                     
16

 „Сл.гласник РС“ бр, 55/2014 
17

 „Сл.гласник РС“ бр.88/2011, 15/2016 и 104/2016 
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o Развпј туристишкпг кластера (кпји би пбухватап све шинипце, укљушујући и 
пружапце услуга у пбласти туризма); 

o Стављаое у функцију туристишких атракција (уређеое, пдржаваое и сл.); 

o Ппдрщка иницијативама јавнп-приватнпг партнерства (на пример: 
смещтајни капацитети и др.) 

 Развпј ппљппривреде укљушује следеће: 

o Ппдрщка разлишитим субјектима (ппљппривредним газдинствима, 
задругама, привредним субјектима и др.) у циљу већег искприщћеоа 
дпступних финансијских средстава (IPARD фпнд, прпграми и јавни ппзиви 
Министарства ппљппривреде, щумарства и впдппривреде,  јавни ппзиви 
Града Бепграда); 

o Ппдрщка удруживаоу (псниваоу и пснаживаоу задруга и сл.). 

 Ппдрщка развпју МСПП, а нарпшитп пних кпји су у функцији развпја 
ппљппривреде и туризма. 
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2.4 Друщтвени развпј 

2.4.1 Ппис тренутне ситуације 

У прпцесу планираоа развпја градске ппщтине Земун ппсебну пажоу треба ппсветити 
институцијама друщтвенпг развпја. Ппд тим се ппдразумева тренутни статус и 
планираое развпја: 

• институција пбразпваоа; 
• система здравствене и спцијалне защтите; 
• пбјеката  и  институција  кпје  свпјим  делпваоем ппдстишу културни и  сппртски 

живпт ппщтине; 
• удружеоа грађана. 

2.4.1.1 Надлежнпсти 

Када је реш п надлежнпстима у пбласти  друщтвенпг  развпја,  према  Статуту 
градске ппщтине Земун, oпщтина пбавља следеће ппслпве: 

• прати стаое и стара се п пдржаваоу (псим капиталнпг) дешјих вртића и 
пснпвних щкпла;  

• прати упис у први разред пснпвне или специјалне щкпле и редпвнп ппхађаое 
наставе у пснпвним щкплама и ппкретаое прекрщајнпг ппступка прптив 
рпдитеља, пднпснп старатеља, шије дете није благпвременп уписанп, пднпснп 
не ппхађа припремни предщкплски прпграм, у складу са закпнпм;  

• у сарадои са пбразпвнп-васпитнпм устанпвпм утврђује мере и активнпсти 
защтите и безбеднпсти деце, пднпснп ушеника за време пствариваоа пбразпвнп 
васпитнпг рада и других активнпсти кпје прганизује устанпва, у складу са 
закпнпм;  

• прганизује ппслпве кпји се пднпсе на: превпз деце и оихпвих пратилаца ради 
ппхађаоа припремнпг предщкплскпг прпграма на удаљенпсти већпј пд 2 km и 
ушеника пснпвне щкпле на удаљенпсти већпј пд 4 km пд седищта щкпле; превпз, 
смещтај и исхрану деце и ушеника са сметоама у развпју, без пбзира на 
удаљенпст места станпваоа пд щкпле; превпз ушеника на републишка и 
међунарпдна такмишеоа;  

• ппдстише развпј културнп-уметнишкпг стваралащтва и аматеризма на свпм 
ппдрушју, пбезбеђује услпве за пдржаваое културних манифестација пд знашаја 
за градску ппщтину и у циљу задпвпљаваоа пптреба грађана са свпг ппдрушја 
мпже пснивати устанпве културе; 

• дпнпси прпграм развпја сппрта на нивпу градске ппщтине кпји је усклађен са 
прпгрампм развпја сппрта на нивпу Града;  

• ушествује у изградои и пдржаваоу сппртских пбјеката на свпм ппдрушју;  
• пбезбеђује средства за финансираое и суфинансираое прпграма кпјима се 

задпвпљавају пптребе грађана у пбласти сппрта на ппдрушју градске ппщтине;  
• мпже пснивати устанпве у пбласти сппрта; 
• спрпвпди наципналну стратегију за младе и акципни план пплитике за младе 

Града;  
• утврђује акципни план пплитике за младе на ппдрушју градске ппщтине кпји је 

усклађен са акципним планпм за спрпвпђеое стратегије за младе Града;  
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• мпже пснпвати савет за младе на нивпу градске ппщтине;  
• пбезбеђује услпве за реализацију прпграма устанпва и удружеоа младих и 

удружеоа за младе, кпја делују на ппдрушју градске ппщтине;  
• мпже да пснује, прати и пбезбеђује функципнисаое Канцеларије за младе на 

свпм ппдрушју; 
• ппмаже развпј разлишитих пблика сампппмпћи и сплидарнпсти са лицима са 

ппсебним пптребама, кап и са лицима кпја су сущтински у неједнакпм пплпжају 
са псталим грађанима и ппдстише активнпсти и пружа ппмпћ прганизацијама 
пспба са инвалидитетпм и другим спцијалнп-хуманитарним прганизацијама на 
свпм ппдрушју;  

• стара се п пствариваоу, защтити и унапређеоу људских права и индивидуалних 
и кплективних права припадника наципналних маоина и етнишких група; 

Градска ппщтина нема надлежнпсти у  пбласти здравства, па ће у пвпј  анализи бити 
самп сппменуте институције са ппдрушја градске ппщтине Земун и оихпви пснпвни 
ппдаци. 

С пбзирпм на наведене надлежнпсти, анализа друщтвених делатнпсти врщиће  се 
према следећим пбластима делпваоа: 

• пбразпваое и васпитаое 
• културна и прирпдна бащтина 
• сппрт и млади 
• здравствена и спцијална защтита 

2.4.1.2 Пбразпваое и васпитаое 

На ппдрушју ГО Земун налази се једна предщкплска устанпва, 20 пснпвних щкпла, 8 
средоих щкпла, 1 музишка щкпла (пснпвна и средоа), 3 виспкпщкплске устанпве и 
два факултета. 

Мрежу  пбразпвнп-васпитних устанпва у градскпј ппщтини Земун шине:  

 Предщкплска устанпва ''Др Сима Милпщевић'', кпја у свпм саставу има 32 
пбјекта ; 

• 20 пснпвних щкпла; У пвај брпј су укљушене и 3 специјалне щкпле (за слепу и 
слабпвиду децу, децу пщтећенпг слуха и пметену у развпју), пд кпјих је једна 
щкпла и за пснпвнп и за средое пбразпваое;  

• 1 музишка щкпла – за пснпвнп и средое музишкп пбразпваое; 
• 8 средоих щкпла, пд кпјих је једна специјална щкпла кпја је и за пснпвнп и 

средое пбразпваое; 
• 3 виспкпщкплске устанпве и два факултета.  

Ппсебна брига п младим талентпваним људима се впди у Регипналнпм центру за 
таленте.  

Регипнални центар за таленте Бепград 1 - Земун пснпван је 1997. гпдине и 
представља један пд једанаест регипналних центара у Србији кпји су се пфпрмили 
деведесетих гпдина са задаткпм да пкупе пптенцијалнп надарене ушенике пснпвних и 
средоих щкпла и да им крпз ппсебнп прганизпване пблике рада пмпгуће 
напредпваое у пбластима кпје сами изаберу (а у кпјима ппказују изузетну надаренпст 
и таленат) и тиме ппдигну пптенцијал наушнпг ппдмлатка.  



Стратегија развпја градске ппщтине Земун 2018-2023 – Ситуаципна анализа 

65 

 

Регипнални центар за таленте Бепград 1 прганизује рад талентпваних ушеника са 
струшоацима из друщтвених и прирпдних наука крпз ментпрски рад на прпјектима,  
ппхађаое курсева, предаваоа, щкплу математике за младе таленте - ушенике пд 
трећег дп щестпг разреда пснпвне щкпле, ликпвну радипницу за ушенике пд првпг 
разреда пснпвне щкпле, припремну наставу за пплагаое мале и велике матуре, летое 
и зимске математишке и истраживашке камппве. 

Регипнални центар за таленте Бепград 1 - Земун задужен је за рад са талентпваним 
ушеницима са ппдрушја ппщтина Земун, Нпви Бепград и Суршин. Захваљујући 
разумеваоу ГП Земун, Центар је смещтен у ппсебну зграду и распплаже прпстпрпм пд 
пкп 350 m2. Има 5 ушипница разлишитих капацитета, две канцеларије и санитарни швпр. 
За прптеклих 20 гпдина крпз усаврщаваое у центру прпщлп је пкп 4.000 ушеника. 
Мнпгима је тп пмпгућилп да изаберу прпфесију, дпбију стипендију и упищу жељену 
щкплу или факултет.18 

Музишка щкпла ''Кпста Манпјлпвић'' је пднегпвала мнпге талентпване младе људе 
кпји су стекли и светску славу. 

2.4.1.2.1 Предщкплскп пбразпваое и васпитаое 

Тпкпм 2015. гпдине 5.931 дете је кпристилп услуге предщкплскпг пбразпваоа и 
васпитаоа. Прекп брпја је примљенп 244 деце, а 1.596 деце је псталп без услуге 
збпг недпвпљних капацитета. 

Према ппдацима у Статистишкпм гпдищоаку Бепграда 2015, у Земуну је у 32 
предщкплска пбјекта услуге у 2015. гпдини кпристилп 5.931 дете предщкплскпг 
узраста,  смещтених у 263 васпитне групе.  

Графикпн 9: Брпј деце предщкплскпг узраста пп узрасту у ГП Земун, у 2015. 

 
Извпр: Статистишки гпдищоак Бепграда 2015. 

                                                      
18

 извпр:  http://www.talentizemun.rs/ 

http://www.talentizemun.rs/
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Највище је билп деце пд 3 гпдине дп припремнпг предщкплскпг прпграма (ППП) – 
2.816 или 47% пд укупнпг брпја деце у вртићима. У групама дп 3 гпдине старпсти  
налазилп се 1.359 деце или 23%, дпк је на припремним предщкплским прпграмима 
(ППП) билп 1.756 деце или 30% пд укупнпг брпја деце кпји су кпристили услуге 
предщкплских устанпва (Графикпн 9). 

Услуге предщкплскпг пбразпваоа и васпитаоа није плаћалп 1.055 деце, пп 
регресивним ценама услуге је кпристилп щестпрп деце, а за 4.870 деце предщкплскпг 
узраста је 2015. гпдине плаћана пуна цена.  

Највећи брпј деце је кпристилп услуге у трајаоу пд 9 дп 12 шаспва – 4.125 деце, а 50 
деце је билп у вртићима дп 6 шаспва. Целпдневни припремни предщкплски прпграм је 
кпристилп 1.177 деце, а ППП у трајаоу пд 4 шаса – 579 деце. 

У 2015. гпдини у пбјектима предщкплскпг пбразпваоа и васпитаоа билп је заппсленп 
844 лица, пд шега 549 васпиташа, 28 струшних сарадника, 30 сарадника и 237 псталих. Тп 
је у прпсеку 10,8 деце на 1 васпиташа, дпк на нивпу Града на 1 васпиташа у прпсеку 
дплази 12,5 деце. 

Пд 1990. дп 2015. гпдине брпј деце предщкплскпг узраста кпја су кпристила услуге 
вртића у Земуну је варирап – пд 5.389 деце у 1990., прекп 3.962 деце у 2005. дп 5.931 
кприсника у 2015. гпдини.  

Кретаое брпја деце предщкплскпг узраста кприсника услуга пд 1995. дп 2015. гпдине 
дат је на Графикпну 10. 

Графикпн 10: Кретаое брпја деце предщкплскпг узраста кприсника услуга пд 1995. дп 
2015. гпдине 
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Извпр: Статистишки гпдищоак Бепграда 2015. 

Уз пвај брпј варирап је и брпј деце кпја су примљена прекп капацитета, кап и брпј деце 
кпја нису примљена збпг недпвпљнпг капацитета. Такп да је у 2015. гпдини ситуација 
најнеппвпљнија, пднпснп у 2015. гпдини је примљенп 244 деце прекп брпја, а 1.596 
деце је псталп без услуге збпг недпвпљних капацитета.  
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Кретаое брпја деце предщкплскпг узраста кпја су примљена прекп брпја  и деце кпја 
нису примљена у перипду пд 1995. дп 2015. гпдине датп је на Графикпну 11. 

Графикпн 11: Кретаое брпја деце предщкплскпг узраста кпја су примљена прекп брпја  
и деце кпја нису примљена у перипду пд 1995. дп 2015. гпдине 
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Извпр: Статистишки гпдищоак Бепграда 2015. 

Предщкплска устанпва „Др Сима Милпщевић“ укљушена је у пилпт прпјекат пд 
наципналнпг знашаја “Гпдине узлета’’и примеоује се у вртићу Земунски бисер, 

Псим тпга, Устанпва има вртић кпји ради пп Мпнтеспри прпграму «Птвпрени 
Мпнтеспри вртић Петар Пан» у Батајници. Тпкпм целе гпдине се реализује музишки 
прпграм «Плес предщкплаца» за кпје Устанпва има пбушене кпрдинатпре - васпиташе 
кпји раде са децпм. 

На пснпву шлана 98. став 19. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа19 и 
шлана 34. став 6. Закпна п предщкплскпм васпитаоу и пбразпваоу20, министар 
прпсвете, министар здравља и министар рада и спцијалне пплитике сппразумнп су 
прпписали Правилник п дпдатнпј пбразпвнпј, здравственпј и спцијалнпј ппдрщци 
детету и ушенику21, кпјим се уређују ближи услпви за прпцену пптреба за пружаоем 
дпдатне пбразпвне, здравствене или спцијалне ппдрщке детету и ушенику и састав и 
нашин рада интерреспрне кпмисије. Дпдатна ппдрщка пбезбеђује се без 
дискриминације пп билп кпм пснпву свакпм детету, пднпснп ушенику из друщтвенп 
псетљивих група, кпме је услед спцијалне ускраћенпсти, сметои у развпју, 
инвалидитета, тещкпћа у ушеоу и других разлпга пптребна дпдатна ппдрщка у 
пбразпваоу, здравству или спцијалнпј защтити. 

Кпмисија за прпцену пптреба за пружаоем дпдатне пбразпвне, здравствене или 
спцијалне ппдрщке детету и ушенику кпју је именпвап градпнашелник Бепграда, у 

                                                      
19

 „Службени гласник РС”, брпј 72/09 
20

 „Службени гласник РС”, брпј 18/10 
21

 “Службени гласник РС“, брпј 63/10 
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складу са Правилникпм заседа у ГП Земун и састављена је пд: лекара, педијатра – 
представник Дпма здравља Земун, дипл. специјалнпг педагпга - представника Центра 
за спцијални рад – Пдељеое Земун и диплпмиранпг психплпга, кап представника 
пбразпвнпг система. Струшну и административнп-технишку пптппру Кпмисију пружа 
кппрдинатпр Кпмисије – лице заппсленп у ппщтинскпј управи, Пдељеоу за друщтвене 
делатнпсти, привреду и развпј. У 2016. гпдини Кпмисија је дпнела 124 „Индивидуална 
плана ппдрщке детету/ушенику“. 

14. августа 2013. гпдине ГП Земун је са Секретаријатпм за пбразпваое и дешију защтиту 
Града Бепграда пптписала угпвпр п пренпсу неппкретнпсти - пбјекта предщкплске 
устанпве у насељу Алтина. У априлу 2018. гпдине пшекује се заврщетак радпва на пвпм 
пбјекту и прпщиреое капацитета предщкплске устанпве за 200 нпвих места. 

Према Статуту Града, градска ппщтина је надлежна да прати стаое, стара се и 
пдржава дешје вртиће. У складу са распплпживим средствима, а на захтев предщкплске 
устанпве, ГП Земун ангажује средства за текуће ппправке  вртића.  

Табела 23: Средства кпја је ГП Земун ангажпвала за текуће ппправке вртића у перипду 
2015-2017. 

ПУ “Др Сима Милпщевић”- Радне јединице 
Пдпбрена средства у 

2015. гпдини 

1) Р.Ј. “Алиса” 2) Р.Ј. “Маца” 3) Р.Ј. “Веверица” 
2.696.760,00 

4) Р.Ј. “Пепељуга” 5) Р.Ј. “Земунски Бисер” 6) Р.Ј. “Бубамара” 

ПУ “Др Сима Милпщевић”- Радне јединице 
Пдпбрена средства у 

2016. гпдини 

1) Р.Ј. “Први кпрак” 2) Р.Ј. “Палшић” 3) Р.Ј. “Алиса” 

8.800.000,00 
4) Р.Ј. “Мали принц” 5) Р.Ј. “Мала сирена” 6) Р.Ј. “Бубице” 

7) Р.Ј. “Зврк” 8) Р.Ј. “Цвршак” 9) Р.Ј. “Веверица” 

10) Р.Ј.”Златни бпр” 11) Нпви пбјекат у Угринпвцима 

ПУ “Др Сима Милпщевић”- Радне јединице 
Пдпбрена средства у 

2017. гпдини 

1) Р.Ј. “Браћа Абафи” 2) Р.Ј. “Бубамара” 3) Р.Ј. “Златни бпр” 9.999.857,40 

УКУПНП пдпбрена средства 2015-2017: 21.496.617,40 

Извпр: ГО Земун 

2.4.1.2.2 Пснпвнп пбразпваое и васпитаое 

У щкплскпј 2016/2017. гпдини пснпвну щкплу на ппдрушју ГО Земун је ппхађалп 
13.690 ушеника у 17 пснпвних щкпла у 517 пдељеоа. У три специјалне щкпле билп је 
укупнп 1.129 ушеника. Две пд 20 пснпвних щкпла нема пппуоене све капацитете. 

Пснпвне щкпле пстварују циљеве и задатке пбразпваоа и васпитаоа ушеника пд 6 дп 
17 гпдина  дефинисаних Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа22 и 
Закпнпм п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу23. Щкплским развпјним планпвима, 

                                                      
22

 «Службени гласник РС», бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013, 35/2015, 68/2015 и 62/2016 –пдлука УС 
23

 «Службени гласник РС», бр. 55/2013 
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щкпле су дефинисале свпје правце развпја, а ппсебан акценат се ставља на 
прпфесипнални развпј наставнпг кадра, псавремеоиваое наставнпг прпцеса и 
ппвећаое ппстигнућа ушеника. 

ПШ «Сава Јпванпвић Сирпгпјнп» је щкпла у кпјпј се већ 50 гпдинa пбразују деца 
степена лаке и умерене менталне пметенпсти и деца са аутистишним спектрпм. Налази 
се у Земуну, у Призренскпј бр.37, у ренпвиранпј и прпстранпј згради и једна је пд 
највећих пваквпг типа у Бепграду и Србији. У щкпли се тренутнп пбразује 132 ушеника. 
Тпкпм бправка у щкпли ушеници имају прганизпвану бесплатну исхрану. Ушеницима 
шији су рпдитељи кприсници материјалне ппмпћи пбезбеђена је исхрана прекп 
Градскпг секретаријата за дешију защтиту. 

ПШ “Радивпј Ппппвић” има дугу традицију у кпјпј се већ 69 гпдина пбразују деца 
пщтећенпг слухa, деца са прпблемима у гпвпрнп језишкпм развпју и другим сметоама 
у развпју. Щкпла и интернат се налазе на изузетнп мирнпј лпкацији, защтићена пд 
ппјашанпг сапбраћаја, близу центра Земуна. Сви щкплски пбјекти су лпцирани на 
ппврщини пд пкп 11.000 m2. Прпстпр щкпле пбухвата великп щкплскп двприщте у 
кпјем су смещтени щкпла, интернат, щкплска кухиоа и пстали ппмпћни пбјекти. 
Кприсници услуга дпма/ интерната су: деца/ушеници са сметоама у развпју 
предщкплскпг, пснпвнпщкплскпг и средопщкплскпг узраста шије је сталнп 
пребивалищте ван места щкпле. Капацитет дпма је 80 места.   

Шкпла за ушенике пщтећенпг вида “Вељкп Рамаданпвић” је ппзната институција кпја 
слеппј и слабпвидпј деци из целе Србије пружа мпгућнпст да се развију у раднп 
сппспбне и сампсталне пспбе. Рад щкпле се заснива на редпвнпм наставнпм плану и 
прпграму кпји је прилагпђен деци пщтећенпг вида и пбухвата: предщкплскп и  
припремнп предщкплскп васпитаое и пбразпваое, пснпвнп пбразпваое и васпитаое 
и средое пбразпваое и васпитаое. Щкпла прганизује васпитни рад, смещтај, исхрану 
и превентивну здравствену защтиту и негу ушеника у Дпму. Дпм је устанпва за смещтај 
слепе, слабпвиде и вищеструкп пметене деце пд предщкплскпг дп средопщкплскпг 
узраста. У дпму ппстпји 18 стамбених јединица.  

Музишка щкпла „Кпста Манпјлпвић“ птппшела је са радпм 1. септембра 1939. гпдине, 
кап издвпјенп пдељеое музишке щкпле „Станкпвић“ из Бепграда. Щкплске 1981/82 
гпдине щкпли је приппјенп специјалнп пдељеое, ранија Музишка щкпла дпма за 
ушенике пщтећенпг вида „Вељкп Рамаданпвић“. Пвп пдељеое данас пбразује ушенике 
клавира, виплине, хармпнике, кларинета и сплп певаоа. У неппсреднпј близини 
градскпг парка, заједнп са Земунскпм гимназијпм, Ппљппривредним факултетпм и две 
пснпвне щкпле пва щкпла шини пбразпвнп језгрп Земуна. Ушеое музике се пдвија у три 
пбразпвна циклуса: 1) предщкплскп пбразпваое (кпји пбухвата музишки вртић, 
музишкп забавищте и припремни предщкплски прпграм); 2) пснпвнп музишкп 
пбразпваое; 3) средое музишкп пбразпваое. Настава се прганизује у три пдвпјена 
прпстпра – у матишнпј щкпли, затим у пдељеоу за слабпвиду децу „Вељкп 
Рамаданпвић“ и Пснпвнпј щкпли „Лазар Саватић“. Пснпвнп пбразпваое дп сада је 
стеклп пкп 3.000 ушеника а средоу щкплу заврщилп је пкп 650 ушеника. 

Тпкпм щкплске 2016/2017. гпдине пснпвну щкплу у Земуну је ппхађалп 13.690 ушеника 
у 17 пснпвних щкпла у 517 пдељеоа. У три специјалне щкпле билп је укупнп 383 
ушеника. 
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Табела 24: Пснпвне щкпле у ГП Земун у щкплскпј 2016/2017. гпдини 

Назив пснпвне щкпле и адреса 
Брпј 
ушен.  

Брпј пдељеоа 
и пппуоенпст 

капацитета 
ДА/НЕ 

Брпј 
наставника 
разредне 
наставе 

Брпј 
наставника 
предметне 

наставе 

Земун      

ПЩ „Мајка Југпвића“, Градски парк 9 600
24

 26 ДА 19 24 

ПЩ „Светпзар Милетић“, Немаоина 25 1.155 36 ДА 25 31 

ПЩ „Лазар Саватић“,Кеј пслпбпђеоа 27 874 30 ДА 23 29 

ПЩ „Раде Кпншар“, Златибпрска 44 739 30 ДА 17 36 

ПЩ „Сутјеска“,Задругарска 1 309 18 НЕ 7 25 

ПЩ „Петар Кпшић“, Првпмајска 79 620 24 ДА 14+2
25

 26 

ПЩ „Гаврилп Принцип“, Крајищка 34 838 32 ДА 20 34 

ПЩ „Споа Маринкпвић“, Аласка 17 714 24 ДА 20 28 

ПЩ „Гпроа Варпщ“, Дпбанпвашка 72 597 25 ДА 17 28 

ПЩ „Бранкп Пещић“, Стевана Јпванпвића 4 500 23 ДА 10 21 

Земун ппље      

ПЩ „Илија Биршанин“, Браће Кроещевац 2 1.253 49 ДА 28 47 

Батајница      

ПЩ „Бпщкп Палкпвљевић-Пинки“, 
Пук.Миленка Павлпвића5 

767 28 ДА 14 31 

ПЩ „Бранкп Радишевић“ 1.352 50 ДА 28 54 

ПЩ „Светислав Гплубпвић-
Митраљета“,Далматинске загпре 94 

1.010 36 ДА 18 39 

Угринпвци      

ПЩ „Станкп Марић“,Ушитеља Цвеје 5 550 23 ДА 12 27 

Нпва Галеника      

ПЩ „Михајлп Пупин“,Емилије Јакщић 37a 894 33 ДА 23 33 

Алтина      

ПЩ „Сава Щуманпвић“, Дпбанпвашки пут 107 918 32 ДА
26

 22 33 

УКУПНП: 13.690 517 319 520 

ПЩ „Сава Јпванпвић-Сирпгпјнп“ , Призренска 
37  

157 29 ДА 42 7 

ПЩ „Радивпј Ппппвић“,Призренска 37 91 11 90% 11 20+12 

Щкпла за ушенике пщтећенпг вида „Вељкп 
Рамаданпвић“ - пснпвна и средоа, Цара 
Дущана 143, Земун 

135 56 ДА 
65 

наставних 
класа 

65 наставних 
класа 

УКУПНП: 383 96    

Извпр: Одељеое за друщтвене делатнпсти, привреду и развпј – Ппдаци дпбијени пд 
щкпла 

Пснпвну щкплу тпкпм щкплске 2016/2017. гпдине у щкплама у Земуну је заврщилп 
1.581 ушеника, пд шега је оих 30 заврщилп специјалне щкпле. 

                                                      
24

 Маоак прпстпра 
25

 Два васпиташа предщкплске  групе 
26

 Препуоен 
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Табела 25: Брпј ушеника кпји су заврщили пснпвну щкплу и прпсешан укупан брпј 
бпдпва на крају разреда у пснпвним щкплама ГП Земун у щкплскпј 2016/2017. гпдини 

Назив пснпвне щкпле 

Брпј 
ушеника 
кпји су 

заврщили 
ПШ 

Брпј 
нпсилаца 
диплпме 

„Вук 
Карачић“ 

Брпј 
ушеника 
кпји су 

псвпјили 
награде 

Прпсешан 
укупан 

брпј 
бпдпва из 

щкпле 

ПЩ „Мајка Југпвића“ 80 24 4 59,45 

ПЩ „Светпзар Милетић“ 118 19 2 60,36 

ПЩ „Лазар Саватић“ 94 20 15 59,62 

ПЩ „Раде Кпншар“ 77 18 0 59,65 

ПЩ „Сутјеска“ 36 1 - 46,44 

ПЩ „Петар Кпшић“ 65 11 - 57,34 

ПЩ „Гаврилп Принцип“ 97 9 - 56,97 

ПЩ „Споа Маринкпвић“ 86 9 1 54,85 

ПЩ „Гпроа Варпщ“ 82 24 - 61,96 

ПЩ „Илија Биршанин“ 140 10 16 57,30 

ПЩ „Бранкп Пещић“ 77 - - 45,69 

ПЩ „Бпщкп Палкпвљевић-Пинки“ 81 6 - 55,41 

ПЩ „Бранкп Радишевић“ 131 8 29 54,41 

ПЩ „Светислав Гплубпвић-Митраљета“ 125 10 7 54,54 

ПЩ „Станкп Марић“ 75 7 - 53,86 

ПЩ „Михајлп Пупин“ 102 12 1 59,18 

ПЩ „Сава Щуманпвић“ 85 15 1 59,28 

ПЩ „Сава Јпванпвић-Сирпгпјнп“   16 - - 62,23 

ПЩ „Радивпј Ппппвић“ 5 - - 58,39 

Щкпла за ушенике пщтећенпг вида 
„Вељкп Рамаданпвић“ - пснпвна и 
средоа 

9 1 9 55,18 

Извпр: Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја Републике Србије, 
http://www.upis.mpn.gov.rs  

У 2016. и 2017. гпдини ГП Земун је прганизпвала припремну наставу за мале 
матуранте, кпју је ппхађалп укупнп 1.793 ушеника. 

Ппсматрајући прпсешан укупан брпј бпдпва кпји су пстварили у щестпм, седмпм и 
псмпм разреду, најбпљи успех тпкпм щкплпваоа пстварили су псмаци у ПЩ „Сава 
Јпванпвић- Сирпгпјнп“ у кпјпј је псми разред заврщилп 16 ушеника и у ПЩ „Гпроа 
варпщ“, у кпјпј су псми разред заврщила 82 ушеника. 

Табела 26: Резултати на крају псмпг разреда и на заврщним испитима у пснпвним 
щкплама на ппдрушју ГП Земун у щкплскпј 2016/2017. гпдини 

Назив пснпвне щкпле 

Прпсешан брпј бпдпва 

Пријемни испит Укупнп 
(щкпла + 

пријемни) Математ. 
Матерои 

језик 
Кпмбин. 

тест 
Укупнп 

ПЩ „Мајка Југпвића“ 6,27 7,48 5,77 19,53 78,98 

http://www.upis.mpn.gov.rs/
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Назив пснпвне щкпле 

Прпсешан брпј бпдпва 

Пријемни испит Укупнп 
(щкпла + 

пријемни) Математ. 
Матерои 

језик 
Кпмбин. 

тест 
Укупнп 

ПЩ „Светпзар Милетић“ 6,93 8,24 6,78 21,94 82,30 

ПЩ „Лазар Саватић“ 6,39 7,91 5,70 20,01 79,66 

ПЩ „Раде Кпншар“ 6,41 7,93 6,79 21,13 81,45 

ПЩ „Сутјеска“ 3,92 4,76 5,41 14,10 69,92 

ПЩ „Петар Кпшић“ 5,24 7,81 6,18 19,23 77,19 

ПЩ „Гаврилп Принцип“ 6,43 7,16 6,08 19,67 77,26 

ПЩ „Споа Маринкпвић“ 6,61 7,58 7,69 21,88 76,82 

ПЩ „Гпроа варпщ“ 6,85 7,26 5,80 19,91 81,87 

ПЩ „Илија Биршанин“ 5,37 6,61 5,68 17,65 77,14 

ПЩ „Бранкп Пещић“ 2,97 3,41 4,40 10,78 63,18 

ПЩ „Бпщкп Палкпвљевић-Пинки“ 4,93 5,99 5,88 16,79 73,56 

ПЩ „Бранкп Радишевић“ 5,02 6,64 4,80 16,16 70,86 

ПЩ „Светислав Гплубпвић-
Митраљета“ 

5,27 7,16 6,38 18,81 73,55 

ПЩ „Станкп Марић“ 5,35 6,95 6,84 19,14 73,00 

ПЩ „Михајлп Пупин“ 7,71 8,43 8,79 24,93 84,11 

ПЩ „Сава Щуманпвић“ 6,40 7,69 6,96 21,04 80,38 

ПЩ „Сава Јпванпвић-Сирпгпјнп“   8,52 8,67 8,94 26,13 88,36 

ПЩ „Радивпј Ппппвић“ 8,35 8,85 8,85 26,05 84,44 

Щкпла за ушенике пщтећенпг вида 
„Вељкп Рамаданпвић“ - пснпвна и 
средоа 

5,72 8,25 7,03 21,0 76,18 

Извпр: Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја Републике Србије, 
http://www.upis.mpn.gov.rs  

На пријемнпм су најбпље резултате ппстигли ушеници из специјалних пснпвних щкпла, 
ПЩ „Сава Јпванпвић – Сирпгпјнп“ и ПЩ „Радивпј Ппппвић“. 

Ппред оих, најбпље резултате су ппстигли ушеници ПЩ „Михајлп Пупин“.  

2.4.1.2.2.1 Шкплски пбјекти 

Оснпвне щкпле имају щкплска двприщта ппврщине пд пкп 500 m2 дп 3 haа. Од 20 
пснпвних щкпла пет нема фискултурну салу. 

Табела 27: Капацитети щкплских пбјеката у пснпвним щкплама на ппдрушју ГП Земун 

Назив пснпвне щкпле 

Ппврщина 
щкпле 

Ппврщина 
щкплскпг 
двприщта  

Ппстпјаое 
фискултурне 

сале  
Брпј 

ушипница 

m2 m2 ДА/НЕ m2 

ПЩ „Мајка Југпвића“ 3.797 2.500 ДА 370 16+3 

ПЩ „Светпзар Милетић“ 4.015 2.500 ДА 200 28 

http://www.upis.mpn.gov.rs/
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Назив пснпвне щкпле 

Ппврщина 
щкпле 

Ппврщина 
щкплскпг 
двприщта  

Ппстпјаое 
фискултурне 

сале  
Брпј 

ушипница 

m2 m2 ДА/НЕ m2 

ПЩ „Лазар Саватић“ 5.719 6.331 ДА 225 30 

ПЩ „Раде Кпншар“ 3.980 29.000 ДА 315 20 

ПЩ „Сутјеска“ 3.850 10.500 ДА 300 16 

ПЩ „Петар Кпшић“ 4.109 11.81827 ДА 20728  

ПЩ „Гаврилп Принцип“ 5.612 8.629 НЕ - 37 

ПЩ „Споа Маринкпвић“ 4.392 8.629 ДА 510 25 

ПЩ „Гпроа Варпщ“ 2.709 5.079 ДА 326 19 

ПЩ „Илија Биршанин“ 8.185 20.000 ДА 500 40 

ПЩ „Бранкп Пещић“ 2.000 565 НЕ - 13 

ПЩ „Бпщкп Палкпвљевић-
Пинки“ 

2.520 1.892 НЕ - 
15 

ПЩ „Бранкп Радишевић“ 5.608 13.572 ДА 400 32 

ПЩ „Светислав Гплубпвић-
Митраљета“ 

2.720 8.141 ДА 320 18 

ПЩ „Станкп Марић“ 2.646 30.000 ДА 400 10 

ПЩ „Михајлп Пупин“ 5.930 12.068 ДА 320 34 

ПЩ „Сава Щуманпвић“ 3.700 6.250 ДА 630 20 

ПЩ „Сава Јпванпвић-Сирпгпјнп“   2.603 32.806 НЕ - 25 

ПЩ „Радивпј Ппппвић“ 2.249 11.200 ДА  12+14 

Щкпла за ушенике пщтећенпг 
вида „Вељкп Рамаданпвић“ - 
пснпвна и средоа 

2.289 430 НЕ - 26+10 

Извпр: Одељеое за друщтвене делатнпсти, привреду и развпј – Ппдаци дпбијени пд 
щкпла 

У наредне шетири гпдине у пснпвним щкплама се планирају следећи радпви: 
- ПШ „Мајка Југпвића“ - Ренпвираое ваоске фасаде, декпративнп псветљеое, 

рекпнструкција јпщ 2 ушенишка тпалета; 
- ПШ „Светпзар Милетић“ - Санација пбјекта  истуренпг пдељеоа у Щилппају; 

набавка и ппремаое намещтајем; 
- ПШ „Лазар Саватић“ - Санација фасаде; уређеое щкплскпг двприщта; крешеое; 

замена трибина  на теренима; уређеое ппсерватприје на крпву щкпле;  
- ПШ „Раде Кпншар“ - Ренпвираое 10 ушенишких тпалета са пп шетири кабине; 

пбнављаое кухиоскпг намещтаја и ренпвираое ђашке кухиое; санација фасаде; 
пбнављаое ПВЦ ппдпва; набавка савремене ппреме за кабинетску наставу и један 
брпј щкплских стплица; 

- ПШ „Сутјеска“ - Санација тпалета, ппстављаое пграде пкп щкплскпг двприщта и 

                                                      
27

 Ппврщина се пднпси на цеп кпмплекс (зграда, двприщте и сппртски терени) 
28

 Фискултурна сала је нестандардних димензија 
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игралищта, крешеое ушипница, меоаое паркета у сали, крешеое фасаде; 
- ПШ „Петар Кпшић“ - Фасада и псветљеое фасаде; ппстављаое лаке бетпнске  

плпше на тавану старе зграде; крешеое препсталих ушипница ; санација кпмплетне 
кухиое и трпезарије; санација ппдрумских прпстпра; замена улазних капија у 
щкплу са улишне и двприщне стране; замена лима на крпву нпве зграде и замена 
некпликп дптрајалих плука; санација канцеларијскпг прпстпра кпји је у впди, и 
канцеларије педагпга и психплпга; 

- ПШ „Гаврилп Принцип“ - Уградоа ПВЦ и дрвених врата 130 кпмада; санација и 
адаптација фискултурне сале; замена препсталпг дела прпзпра у пбјекту кухиое и 
трпезарије; измена асфалтне ппдлпге на терену за пдбпјку ппврщине 10x20 m; 
замена защтитне мреже на теренима за физишку културу; радпви на санираоу 
щахте у двприщту; грађевински радпви на изради кищне канализације пкп пбјекта 
щкпле; замена ппдпва; 

- ПШ „Споа Маринкпвић“ - Крешеое, набавка немещтаја и наставних средстава; 
- ПШ „Гпроа Варпщ“ - Санација канализаципне мреже и санитарних швпрпва; 

надзиђиваое щкпле и ппремаое нпвпг прпстпра наставним средствима; 
прикљушиваое на даљинскп грејаое; асфалтираое испуцалих делпва терена и 
асфалтираое унищтене  бетпнске ппврщине ппред терена; ппправка рефлектпра на 
терену; замена жишане мреже на улазнпј капији  на терен; 

- ПШ „Илија Биршанин“ - Ппстављаое спкла и металне пграде на целпј ппврщини 
щкплскпг двприщта; ппстављаое лед расвете у свим ушипницама и хпдницима 
щкпле; замена винас плпшица у ушипницама и хпдницима щкпле; замена дела 
дптрајале стпларије; 

- ПШ „Бранкп Пещић“ - Сређиваое фасаде; замена ппдпва у пет ушипница; замена 
кптла на шврстп гпривп; крешеое щкпле; сређиваое дела таванскпг прпстпра; 
рекпнструкција крпвне кпнструкције са надзиђиваоем; замена унутращоих врата; 

- ПШ „Бпщкп Палкпвљевић-Пинки“ - Фасада старе и нпве щкплске зграде; ппдпви у 
хпднику старе зграде; скидаое старе фарбе и бпјеое стпларије на старпј щкплскпј 
згради; замена врата на 20 прпстприја; изградоа фискултурне сале ппд услпвпм да 
щкпла дпбије пдгпварајући плац шији су сада кприсник Ппщте Србије; 

- ПШ „Бранкп Радишевић“ - Асфалтираое щкплскпг двприщта; замена крпвних 
прпзпра;; крешеое свих прпстприја у щкпли; изградоа амфитеатра са 
надстрещницпм у щкплскпм двприщту; надстерщнице на два ђашка улаза; 

- ПШ „Светислав Гплубпвић-Митраљета“ - Кпмплетнп ренпвираое фискултурне 
сале; ренпвираое мпкрих швпрпва; надпградоа щкпле (16 ушипница); 

- ПШ „Станкп Марић“ - Замена сппљащое и унутращое стпларије; санација крпва; 
надпградоа другпг дела щкплске зграде; израда надстрещнице изнад ђашкпг улаза 
у щкплу;  

- ПШ „Михајлп Пупин“ - Изградоа фискултурне сале већих димензија; сређиваое и 
пјашаваое пграде пкп щкпле; уградоа климе у 10 ушипница; уградоа видеп-
надзпра; (мпгућнпст преграђиваоа свешане сале за дпбијаое нпвих ушипнишких 
кабинета); 

- ПШ „Сава Шуманпвић“ - Надпградоа щкпле; 
- ПШ „Сава Јпванпвић-Сирпгпјнп“  - Адаптација ппткрпвља и уградоа лифта 
- ПШ „Радивпј Ппппвић“ - Замена два струјпмерна прмана са псигурашима и 

брпјилима, прпвера мерне групе, и прпвера свих електрпинсталација (каблпва); 
санација хидрантске мреже и хидрантске ппреме; ппстављаое защтитне мреже на 
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степенищту у згради дпма за ушенике и у щкпли, и уградоа гелендера на ппдестима 
степенищта у щкпли; санација пщтећене фасаде на згради щкпле, дпма за ушенике 
и кухиое; ппправка ппда у кабинету за технишкп и инфпрматишкп пбразпваое и 
мплерски радпви у кабинету за технишкп и инфпрматишкп пбразпваое, ппврщине 
70 m2; санација ппплпшанпг дела двприщта ппврщине 3000 m2 и ивишоака дужине 
400 m; санација трптпара пкп зграде дпма за ушенике, дужине 80 m и пграде пкп 
двприщта щкпле и дпма за ушенике, дужине 300 m; замена улазних врата на згради 
щкпле и дпма, са ампртизерпм за затвараое; замена впдпвпдне мреже пд 
прикљушка дп пбјекта дпма, щкпле и кухиое, пкп 200 m; хпблпваое и лакираое 
паркета у три ушипнице; замена рефлектпра у сали за физишкп; замена жишане 
пграде, дужина 150 m; пресвлашеое асфалтпм улазне стазе ппврщине 175 m2 и 
ппстављаое ивишоака, дужине 70 m; замена једне мале улазне капије (метална) и 
санација друге мале улазне капије (метална); бетпнираое ппврщина исппд 
реквизита на дешијем игралищту, укупне ппврщине 120 m2 са ппстављаоем тартан 
гумене ппдлпге. 

- Шкпла за ушенике пщтећенпг вида „Вељкп Рамаданпвић“ - пснпвна и средоа - 
Фасадна стпларија – прпзпри; ппдпви-ппстављаое керамике и паркета/ламината; 
прпщиреое зграде у двприщте за дпдатне ушипнице; уградоа централнпг 
расхладнпг система; замена радијатпра. 

Градска ппщтина Земун и 20 пснпвних щкпла са ппдрушја ппщтине Земун кап 
нарушипци,  пптписали су у фебруару 2017. гпдине угпвпр са ппнуђашем за пружаое 
услуга за набавку ппреме за видеп-надзпр. У свих 20 пснпвних щкпла је уведен видеп-
надзпр. 

У перипду 2015-2018. у пквиру Прпграма: Оснпвнп пбразпваое и васпитаое пдвпјена 
су средства за финансираое следећег:  

- Смещтај и исхрана деце ушеника са сметоама у развпју; 
- Пдржаваое (псим капиталнпг) пснпвних щкпла; 
- Превпз деце и оихпвих пратилаца ради ппхађаоа предщкплскпг прпграма на 

удаљенпсти пд 2 km и ушеника ПЩ на удаљенпсти пд 4 km пд седищта щкпле; 
- Награђиваое ушеника; 
- Превпз ушеника на републишка и међунарпдна такмишеоа; 
- Защтита и безбеднпст деце; 
- Светпсавскп звпнце; 
- Пдржаваое (псим капиталнпг) дешијих вртића. 

Табела 28: Финансираое Прпграма: Оснпвнп пбразпваое и васпитаое у ГП Земун пд 
2015-2018. 

Гпдина 
Прпјекат/ прпграмска активнпст (ПА) 

Вреднпст (РСД) 
Шифра Назив 

2015. 

Прпјекат 2002-1001 
Смещтај и исхрана деце и ушеника са 
сметоама у развпју  

14.000.000,00 

Прпјекат 2002-1002  
 Пдржаваое (псим капиталнпг) 
пснпвних щкпла   

10.500.000,00 

Прпјекат 2002-1003  
Превпз деце и оихпвих пратилаца 
ради ппхађаоа предщкплскпг 
прпграма на удаљенпсти већпј пд 2 

29.000.000,00 
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Гпдина 
Прпјекат/ прпграмска активнпст (ПА) 

Вреднпст (РСД) 
Шифра Назив 

km и ушеника ПЩ на удаљенпсти 
већпј пд 4 km пд седищта щкпле и 
деце са сметоама у развпју без 
пбзира на удаљенпст места 
станпваоа пд щкпле 

Прпјекат 2002-1004  Награђиваое ушеника   1.500.000,00 

Прпјекат 2002-1005 
Превпз ушеника на републишка и 
међунарпдна такмишеоа  

400.000,00 

Прпјекат 2002-1006 Защтита и безбеднпст деце  7.000.000,00 

Прпјекат 2002-1007 Светпсавскп звпнце  2.000.000,00 

Прпјекат 2002-1008 
Пдржаваое (псим капиталнпг) 
дешјих вртића   

3.000.000,00 

 2016. 

Прпјекат 2002-1001 
Смещтај и исхрана деце и ушеника са 
сметоама у развпју  

14.000.000,00 

Прпјекат 2002-1002  
 Пдржаваое (псим капиталнпг) 
пснпвних щкпла   

28.557.200,00 

Прпјекат 2002-1003  

Превпз деце и оихпвих пратилаца 
ради ппхађаоа предщкплскпг 
прпграма на удаљенпсти већпј пд 2 
km и ушеника ПЩ на удаљенпсти 
већпј пд 4 km пд седищта щкпле и 
деце са сметоама у развпју без 
пбзира на удаљенпст места 
станпваоа пд щкпле 

27.000.000,00 

Прпјекат 2002-1004  Награђиваое ушеника   1.510.500,00 

Прпјекат 2002-1005 
Превпз ушеника на републишка и 
међунарпдна такмишеоа  

400.000,00 

Прпјекат 2002-1006 Защтита и безбеднпст деце  32.800.000,0029 

Прпјекат 2002-1007 Светпсавскп звпнце  1.000.000,00 

Прпјекат 2002-1008 
Пдржаваое (псим капиталнпг) 
дешјих вртића   

11.500.000,00 

2017. 

Прпјекат 2002-1001 
Смещтај и исхрана деце и ушеника са 
сметоама у развпју  

15.500.000,0 

Прпјекат 2002-1002  
 Пдржаваое (псим капиталнпг) 
пснпвних щкпла   

29.518.560,00 

Прпјекат 2002-1003  

Превпз деце и оихпвих пратилаца 
ради ппхађаоа предщкплскпг 
прпграма на удаљенпсти већпј пд 2 
km и ушеника ПЩ на удаљенпсти 

27.000.000,00 

                                                      
29

 Изврщеое је у изнпсу 3.994.000,00 динара, пднпснп 12,18%, јер плаћаоа пп закљушеним угпвприма 
дпспевају у 2017. гпдини.   
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Гпдина 
Прпјекат/ прпграмска активнпст (ПА) 

Вреднпст (РСД) 
Шифра Назив 

већпј пд 4 km пд седищта щкпле и 
деце са сметоама у развпју без 
пбзира на удаљенпст места 
станпваоа пд щкпле 

Прпјекат 2002-1004  Награђиваое ушеника   2.200.000,00 

Прпјекат 2002-1005 
Превпз ушеника на републишка и 
међунарпдна такмишеоа  

500.000,00 

Прпјекат 2002-1006 Защтита и безбеднпст деце  35.000.000,00 

Прпјекат 2002-1007 Светпсавскп звпнце  1.000.000,00 

Прпјекат 2002-1008 
Пдржаваое (псим капиталнпг) 
дешјих вртића   

18.800.000,00 

2018. 

Прпјекат 2002-1001 
Смещтај и исхрана деце и ушеника са 
сметоама у развпју 

17.000.000,00 

Прпјекат 2002-1002 
Пдржаваое (псим капиталнпг) 
пснпвних щкпла   

53.801.344,00 

Прпјекат 2002-1003 

Превпз деце и оихпвих пратилаца 
ради ппхађаоа предщкплскпг 
прпграма на удаљенпсти већпј пд 2 
km и ушеника ПЩ на удаљенпсти 
већпј пд 4 km пд седищта щкпле и 
деце са сметоама у развпју без 
пбзира на удаљенпст места 
станпваоа пд щкпле 

27.500.000,00 

Прпјекат 2002-1004 Награђиваое ушеника   2.500.000,00 

Прпјекат 2002-1005 
Превпз ушеника на републишка и 
међунарпдна такмишеоа 

2.500.000,00 

Прпјекат 2002-1006 Защтита и безбеднпст деце 10.103.000,00 

Прпјекат 2002-1007 Светпсавскп звпнце 1.200.000,00 

Прпјекат 2002-1008 
Пдржаваое (псим капиталнпг) 
дешјих вртића   

13.000.000,00 

Извпр: Одлуке п бучету ГО Земун за 2015, 2016, 2017. и 2018. 

2.4.1.2.3 Средое пбразпваое и васпитаое 

Надлежнпсти градске ппщтине пп питаоу средоег пбразпваоа и васпитаоа су 
вепма пгранишене. 

У пбласти средоег пбразпваоа Градска ппщтина Земун има надлежнпст да у сарадои 
са щкплпм утврђује мере и активнпсти защтите и безбеднпсти деце, пднпснп ушеника 
за време пствариваоа пбразпвнп васпитнпг рада и других активнпсти кпје прганизује 
устанпва, у складу са закпнпм и прганизује ппслпве у вези са превпзпм ушеника на 
републишка и међунарпдна такмишеоа.  

Средое струшне щкпле кпје се налазе на ппдрушју ппщтине Земун су: 
1) Екпнпмска щкпла ''Нада Димић'', Земун, 22.пктпбра 19  
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2) Средоа медицинска щкпла ''Надежда Петрпвић'', Земун, Наде Димић 4  
3) Електрптехнишка щкпла “Земун”, Земун, Наде Димић 4  
4) „Пплитехника-щкпла за нпве технплпгије“', Земун, Аутппут 18  
5) Сапбраћајнп-технишка щкпла, Цара Дущана 262  
6) Правнп бирптехнишка щкпла ''Димитрије Давидпвић'', Земун, Тпщин бунар 17  
7) Щкпла за ушенике пщтећенпг вида “Вељкп Рамаданпвић”, кпја ппред 

предщкплскпг и припремнп предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа и пснпвнпг 
пбразпваоа и васпитаоа, пбухвата и средое пбразпваое и васпитаое 

На ппдрушју ппщтине Земун налази се и једна гимназија - Земунска гимназија, Градски 
парк бр. 1, кап и музишка щкпла - Музишка щкпла „Кпста Манпјлпвић“, Немаоина бр. 9. 

Табела 29: Преглед места пп прпфилима за упис у средое щкпле на ппдрушју ГП Земун 
у щкплскпј 2017/2018. гпдини 

Ппдрушје Прпфил 
Дужина 
трајаоа 
щкплпв. 

Брпј 
места 

Екпнпмска щкпла ''Нада Димић'' 

Екпнпмија, правп и 
администрација 

Финансијски администратпр 4 60 

Екпнпмски технишар 4 60 

Медицинска щкпла “Надежда Петрпвић” 

Здравствп и спцијална 
защтита 

Кпзметишки технишар 4 60 

Медицинска сестра – технишар 4 120 

Здравствени негпватељ 3 30 

Медицинска сестра – васпиташ 4 30 

Електрптехнишка щкпла “Земун” 

Електрптехника 

Администратпр рашунарских мрежа 4 60 

Електрптехнишар аутпматике 4 30 

Електрптехнишар инфпрмаципних 
технплпгија – пглед 

4 48 

Електрптехнишар рашунара 4 30 

Електрпмеханишар за термишке и 
расхладне уређаје 

3 15 

Електрпинсталатер 3 15 

Електрптехнишар пбнпвљивих извпра 
енергије – дуалнп 

4 30 

Пплитехника – щкпла за нпве технплпгије 

Пплитехника 

Технишар мехатрпнике 4 - 

Технишар за рпбптику 4 - 

Технишар за кпмпјутерскп управљаое 4 - 

Мащински технишар за кпмпјутерскп 
кпнструисаое 

4 - 

Технишар за рециклажу 4 - 

Златар 3 - 
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Ппдрушје Прпфил 
Дужина 
трајаоа 
щкплпв. 

Брпј 
места 

Сапбраћајнп-технишка щкпла 

Мащинствп и пбрада 
метала 

Мащински технишар мптпрних впзила 4 30 

Аутпмеханишар 3 60 

Електрптехника 

Аутпелектришар 3 30 

Електрптехнишар за електрпнику на 
впзилима 

4 30 

Хемија, неметали и 
графишарствп 

Лакирер  3 30 

Сапбраћај 

Технишар друмскпг сапбраћаја  4 120 

Технишар за лпгистику и щпедицију – 
дуалнп 

4 30 

Впзаш мптпрних впзила 3 90 

Правнп-бирптехнишка щкпла “Димитрије Давидпвић” 

Екпнпмија, правп и 
администрација 

Ппслпвни администратпр 4 60 

Правни технишар 4 60 

Технишар пбезбеђеоа 4 30 

Шкпла за ушенике пщтећенпг вида “Вељкп Рамаданпвић” 

Екпнпмија, правп и 
администрација 

Бирптехнишар  4 6 

Тргпвина, 
угпститељствп и 
туризам 

Пакер  2 12 

Сапбраћај Технишар ПТТ сапбраћаја 4 6 

Текстилствп и 
кпжарствп 

Једнпгпдищое псппспбљаваое за рад 1 12 

Земунска гимназија 

Гимназија 

Прирпднп-математишки смер   

Друщтвенп-језишки смер 4 150 

Пглед за гимназије за ушенике са 
ппсебним сппспбнпстима за физику 

4 20 

Ушеници са ппсебним сппспбнпстима за 
рашунарствп и инфпрматику 

4 20 

Музишка щкпла „Кпста Манпјлпвић“ 

Култура, уметнпст и 
јавнп инфпрмисаое 

Музишки извпђаш 4 32 

Дизајнер звука 4 16 

Извпр: http://srednjeskole.edukacija.rs  

У складу са надлежнпстима, градска ппщтина није имала мпгућнпсти да утише на 
фпрмираое пбразпвних  прпфила и није имала знашајнији утицај на привредну слику 
ппщтине и града.  Нпвпм метпдплпгијпм уписне пплитике у средое щкпле за щкплску 

http://srednjeskole.edukacija.rs/
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2017/2018. гпдину, предвиђена је знашајнија улпга лпкалне сампуправе и привреде, 
где план уписа треба да буде заснпван на ппдрщци градских ппщтина и да псликава 
реалне пптребе привреднпг развпја лпкалне средине. 

2.4.1.2.4 Виспкп пбразпваое и васпитаое 

Градска ппщтина нема надлежнпсти када је реш п виспкпщкплскпм пбразпваоу 

Збпг ненадлежнпсти када је реш п виспкпщкплскпм пбразпваоу, у пвпм ппглављу се 
самп навпде институције кпје се налазе на ппдрушју ГП Земун. 

На ппдрушју градске ппщтине Земун налазе се следеће виспкпщкплске устанпве: 

 Криминалистишкп-пплицијска академија Земун, Цара Дущана 196  

 Виспка инжеоерска щкпла струкпвних студија Техникум таурунум, Земун, Наде 
Димић 4  

 Виспка здравствена щкпла струкпвних студија Земун, Цара Дущана 254  

 Ппљппривредни факултет Универзитета у Бепграду Земун, Немаоина 6  

 Гепграфски факултет Универзитета у Бепграду Земун, Впјвпђанска 1 

На ппдрушју градске ппщтине Земун налази се и један студентски дпм - Студентски 
дпм „Жаркп Маринпвић” са капацитетпм пд свега 155 места. У оему су углавнпм 
смещтени бруцпщи (две трећине капацитета), а пстала места пппуоавају студенти 
старијих гпдина. Највећи деп станара су студенти Виспке здравствене щкпле и 
Криминалистишкп пплицијске академије, будући да дпм дели деп зграде са пве две 
пбразпвне устанпве. 

2.4.1.3 Културна бащтина 

На ппдрушју ГО Земун налазе се знашајне устанпве културе, велики брпј сппменика, 
сппмен пбележја, сппмен плпша и биста.   

Регипн Бепграда је средищте наципналних институција културе и уметнпсти. Град 
Бепград је псниваш 30 устанпва културе – 11 ппзприщта, 8 устанпва защтите сппменика 
културе, 4 библиптеке и 7 центара за културу и галерија. У свпјпј надлежнпсти има и 
једнп јавнп предузеће из пбласти културе („Бепградска тврђава“). Културна пплитика 
Бепграда, кпју дефинище и спрпвпди Секретаријат за културу, ппкрива упбишајенп 
дефинисанп ппдрушје културе, преппзнатп пре свега кап ппље стваралащтва, защтите 
бащтине и приказиваоа.  

Земун је један пд знашајнијих културних центара у истприји Србије. И данас 
представља  знашајнп културнп средищте. 

На ппдрушју ппщтине Земун најзнашајније устанпве културе су: Завишајни музеј Земун, 
Библиптека „Св. Сава“, Ппера и театар Мадленијанум, кап и Дпм културе “Угринпвци“.  

Завишајни музеј Земун - Нарпдни музеј Земуна, пснпван је 1954. гпдине, а пд 1968. 
гпдине интегрище се у састав Музеја града Бепграда, ппд називпм Завишајни музеј 
Земуна. Ппвремене тематске излпжбе пствариване су у згради ппщтине Земун, а пд 
1971. гпдине, стална музејска ппставка (прпщлпст Земуна и пкплине) налази се у 
адаптиранпј кући ппрпдице Спирта (непгптика) у Земуну. Спиртина кућа - 
виспкппартерна зграда припадала је старпј, бпгатпј и утицајнпј гршкпј тргпвашкпј 
ппрпдици Спирта. Ппдигнута је пкп 1840. гпдине према планпвима неппзнатпг 
архитекте, кпји је у духу владајућег рпмантизма ппдржавап гптски стил (псеудпгптика). 
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Архитектпнским пдликама и бпгатп ппремљеним ентеријерпм (зидне слике и украси, 
тапети, интарзирани паркети, керамишке стилске пећи и камини), пна се издваја пд 
земунских кућа свпг времена. Извеснп је да тиме пптврђује ппсебни друщтвени 
пплпжај и укус шланпва пве ппрпдице, шији је шлан Павле Спирта 1856. гпдине дпбип 
племићкп зваое и правп на ппрпдишни грб. Главни деп зграде, шија је фасада 
кпмппнпвана у щеми непарних брпјева, карактеристишнпј за перипд рпмантизма,у 
висини једнпспратних кућа с кпјима је сппјена у улишнпм блпку. Oд 1968. дп 1970. 
гпдине, зграда је темељитп адаптирана ппд надзпрпм Завпда за защтиту сппменика 
културе града Бепграда да би се у опј уредила стална излпжба Завишајнпг музеја 
Земуна. Ппставка пбухвата прпщлпст Земуна, пд настанка дп 1945. 

Завишајни музеј затвпрен је за љубитеље уметнпсти јула 2002. гпдине збпг 
ренпвираоа. Јпщ увек није птвпрен за јавнпст. 

Библиптека „Свети Сава“  Земун је најстарија библиптека у Срба. Пснпвана је, јпщ 
давне 1825. гпдине. Тп је културна устанпва, кпја се данас налази у саставу библиптеке 
Града Бепграда. Тпкпм гпдина, шестп је меоала прпстпр. Ппследоих скпрп двадесетак 
гпдина налази се на лпкацији у улици Петра Зриоскпг бр. 8. Зграда, у кпјпј се данас 
налази библиптека „Свети Сава“, кпмплетнп је ренпвирана за пптребе библиптеке пд 
стране ппщтине Земун. Ппседује прпстпр пд пкп 650 m² и кпристи се и за прганизпваое 
ликпвних и коижевних излпжби. 

Пгранци библиптеке: Карађпрђев трг, Карађпрђева бр.1, Нпви Град, Првпмајска бр. 8, 
Гпрои Град, Цара Дущана бр. 123, Нпва Галеника,  Кпсте Драгићевића бр.37, Батајница,  
Мајке Југпвића бр.11 и Земун ппље, Дущана Мачаршића бр.1. 

Ппера и театар Мадленијанум - Ппера и театар Мадленијанум је прва приватна Ппера 
и театар не самп кпд нас, већ у щирем регипну и налази се на месту некадащое 
земунске сцене Нарпднпг ппзприщта. Мадленијанум је прганизпван кап мпдел нпвпг 
музишкп сценскпг ппзприщта кпд нас без сппственпг ансамбла, али са сталним 
прганизаципнп правним апаратпм и технишкпм екиппм. Пвакав меценатски ппдухват 
везан је за пгрпмни културни и духпвни дппринпс  ппщтини. У прптеклпм перипду 
пбпгатила је културни прпстпр Земуна пперским, балетским и драмским репертпарпм 
највищих уметнишких дпмета. 

Када се Мадленијанум, кап тада нпва институција, 1998. гпдине уселип у зграду 
Ппзприщта у Земуну (арх. Бпгдана Ћпсића), затешен је један пптпунп прпнуп, дптрајап и 
девастиран пбјекат. Нпвим архитектпнскп-урбанистишким рещеоем (делп академика 
прпф. арх. Ивана Антића) – мпдерним, али истпвременп и брижљивп уклппљеним у 
амбијент и кпнтекст старпг Земуна – наглащен је изузетан знашај јавне функције 
ппзприщта, али су реафирмисани и пптенцијали места. Пвај квалитет нарпшитп је 
видљив у рещеоу пјацете испред пбјекта, кпја је сензибилнп третирана кап прпстпр 
преклапаоа сппљнпг и унутращоег, па се указује кап прпщиреое фпајеа, или пак, кап 
свпјеврсна урбана ппзпрница. 30 

Дпм  културе „Угринпвци“ - Ппщтина Земун заппшела је 2010. гпдине радпве на 
кпмплетнпј рекпнструкцији зграде Дпма културе у Угринпвцима. Радилп се на 
рекпнструкцији крпва, сппљащнпсти и унутращопсти. Прва фаза радпва заврщена је 

                                                      
30

 Извпр: http://operatheatremadlenianum.com/  
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2011. гпдине. Дпм културе се прпстире на 1.450 m2,  а пд тпга је рекпнструисанп 800 
m2. Зграда се састпји пд приземља и првпг спрата. Приземље шини мултифункипнална 
сала (250 m2), сцена са гардерпбпм (80 m2) и фпаје (100 m2). На првпм спрату у 
рекпнструисанпм делу пбјекта смещтен је мултимедијални центар и сала са састанке 
са канцеларијпм (150 m2). Псим декпративне фасаде и уређенпг ентеријера Дпм 
културе распплаже са најсавременијпм расветпм и техникпм щтп пмпгућава извпђеое 
свих врста музишкп-сценских приказа. Тпкпм 2017. гпдине, деп Дпма културе (156 m2), 
уступљен је Секретаријату за пбразпваое Града Бепграда, за пптребе предщкплске 
устанпве. 

У Земуну се налази и велики брпј сппменика културе. 

Зграда ГП Земун - Културнп истпријска вреднпст сппменишкпг карактера - Зграда 
ппщтине Земун је ппдигнута на месту Градске куће изгпреле у другпј пплпвини XIX века 
према прпјекту градскпг инжеоера Драгутина Капуса. Зграда је саграђена 1886. гпдине 
кап једнпспратница градске управе-градскпг ппглаварства Земуна кпји је у тп време 
имап статус слпбпднпг града. Мпнументална и репрезентативна зграда са средищоим 
ризалатпм укращена стубпвима, балкпнпм и кубетпм са сатпм, пбликпвана је у духу 
непренесансе. Нажалпст, 17. априла 1944. гпдине здаое  је ппгпђена бпмбпм 
англпамеришке ратне авијације. Према планпвима бепградскпг архитекте Рајка Татића 
генералнп је пбнпвљена 1946. гпдине, а  дп 1949. гпдине прпщирена дп 
Прерадпвићеве улице, дпзидан је други спрат с нпвим крпвнпм кпнструкцијпм и 
измеоеним средищоим ризалитпм с главним улазпм.  Два свешана (централна) хпла 
красе велики мпзаици уметника-сликара Милана Јпванпвића а између приземља и 
првпг спрата је слика ппд називпм  Панпрама Земуна. На зидпвима скупщтинске  сале 
налазе се фреске сликара Ђпрђа Тепдпрпвића и у опј се пдржавају седнице Скупщтине 
ппщтине У хплу скупщтине ппщтине Земун налази се ппставка Галерије 
градпнашелника свих градпнашелника и председника Ппщтине пд 1918. гпдине дп 
данас са кратким псвртпм на земунску сампуправу. Кабинет председника Градске 
ппщтине Земун има ппглед на Магистратски трг и Градску пијацу. У Кабинету се налази 
деп намещтаја, кпји је прпнађен на тавану  Месне канцеларије у Угринпвцима у врлп 
лпщем стаоу. Рестауриран и представља праву ризницу бпгатства. Зидпве Кабинета 
пплемеоују слике Ђпрђа Тепдпрпвића ппд називпм „Освајаое Земуна“ и Марклена 
Мпсијенка  ппд називпм „Ппглед на дпои град“. 

Ишкпва кућа (Угап Бежанијске 18 и Светпсавске 23) - Ппдигнута је 1793. гпдине са 
делимишним спратпм  и убраја се у зграде из прелаза барпка у класицизам. У опј се 
налазила гпстипница са свратищтем за људе, кпое и за запрежна впзила, касније ппд 
називпм «Кпд Краљевића Марка». У опј је бправип тргпвац и ппсредник између 
бепградских, сплунских и других тргпваца Петар Ишкп, кпји је ппсле увпђеоа дахијске 
управе пребегап у аустријски ппгранишни Земун. Ппсле ппжара (1982.) зграда је 
темељнп рекпнструисана – Кућа културе. 

Кућа ппрпдице Карамата ( Ул. Караматина 17) - Једна пд малпбрпјних градских кућа у 
најстаријем делу Земуна. Састпји се из три дела. Највећи и највищи деп, 
једнпспратницу с виспким двпгубим крпвпм, ппдигап је 1763. гпдине имућни тргпвац 
Кузман Јпванпвић. Деценију касније купип ју је тргпвац Димитрије Карамата, 
дпсељеник из Катранице (данас Пирги) у Гршкпј Македпнији, шији је син Јпван 1827. 
гпдине дпзидап спрат у средоем делу и према утрпщеним средствима мпже се рећи 
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да је изврщип рекпнструкцију пбјекта у целини. Тада је зграда с типишним пдликама 
барпка дпбила фасаду пбликпвану у духу класицизма. Репрезентативна зграда везана 
је за вище истпријских дпгађаја и лишнпсти. У време аустријскп-турскпг рата 1788/89. у 
опј су бправили цар Јпсиф II, пптпои цар Франц I, фелдмарщал Ласи, а затим 
фелдмарщал Лаудпн са щтабпм Главне аустрп-немашке впјске према Србији, пднпснп 
Турскпј. У време Српскпг ппкрета у Аустрији 1848/49. гпдине била је станищте 
патријарха Јпсифа Рајашића и дела шланпва Главнпг пдбпра Впјвпдине Српске. 
Атанасије Карамата ушествпвап је у раду Пдбпра и ппстап оегпв касир (благајник). Кап 
гпст у кући је бип и велики српски рефпрматпр Вук Карачић. У стану власника сашуван 
је ппкретни инвентар кпји пптише из разних перипда. Највећу вреднпст има збирка 
ппртрета ппшев пд Димитрија дп академика Стевана и супруге му Тијане, кпја 
представља драгпцене примерке српскпг сликарства пд краја XVIII века дп нащих дана. 
У збирци су заступљени Гепргије Тенецки, Павел Ђуркпвић, Урпщ Предић, Павле Васић 
и други. Караматина кућа представља један пд најзнашајнијих сппменика културе 
Земуна и града Бепграда.  

Зграда щтампарије Јпве Карамате, (Ул. Главна) - Стамбенп-ппслпвна једнпспратница 
ппдигнута на прелазу из XVIII у XIX век, а пбликпвана је у стилу барпка с елементима 
класицизма. Припадала је ппзнатпј ппрпдици Стефанпвић пд Вилпва. Прпстприје у 
приземљу су ппслпвне и у оима се налазип хптел «Еврппа», па ппзната, знашајна 
щтампарија Јпве Карамате. Данащоа зграда је рекпнструисана и тпм приликпм су 
враћени временпм нестали украси. 

Кућа Димитрија Давидпвића (Ул. Главна 6) - Првпбитнп стамбена једнпспратница на 
углу с Давидпвићевпм улицпм, ппдигнута је у трећпј трећини XVIII века у скрпмнијпj 
варијанти грађанскпг класицизма. Према предаоу у опј је 1789. гпдине рпђен 
Димитрије Давидпвић, нпвинар, диплпмата, државник, писац Сретеоскпг устава, птац 
српске щтампе. Приликпм пбележаваоа јубиларне прпславе ппкретаоа првпг српскпг 
дневника «Нпвина сербских» - 1985. гпдине на згради је ппстављена мермерна 
сппмен-плпша. На Кеју пслпбпђеоа 1989. пткривена је брпнзана биста великана, рад 
неппзнатпг аутпра, кпјпм је пбележенп 200 гпдина пд оегпвпг рпђеоа. 

Ливница "Пантелић" (Ул. Гајева 15) - Браварска радипница и ливница Пантелић 
пснпвана је 1854.гпдине. Временпм радипница се развила у специјализпванп 
предузеће за ливеое звпна и израду тпраоских сатпва. Приземна зграда кпја ппред 
архитектпнских амбијенталних вреднпсти израђених у декпративнпј пбради 
екстеријера има у себи реткп сашувану занатску радипницу са неппнпвљивим 
истпријским садржајем. Ливница је најстарији пблик индустријске бащтине Земуна и 
Бепграда. Пвп културнп дпбрп пд наципналнпг знашаја данас није дпступнп за јавнпст. 

Бпгпрпдишина црква (Ул. Патријарха Рајашића) - Грађена је настпјаоем истпверних 
Срба, Цинцара и Грка и углавнпм је 1780. гпдине заврщена. Мпнументална 
ппзнпбарпкна црква касније је дпбила (1788.) бпгатп изрезбарени икпнпстас, рад 
нпвпсадскпг мајстпра Аксентија Маркпвића, кпји је 1815. гпдине псликап један пд 
најппзнатијих српских класицистишких сликара тпг времена – академски уметник 
Арсеније Тепдпрпвић. Исте гпдине ппстављенп је великп звпнп (ппстпји и данас) кпје 
ппдсећа на ппбеду кпалиције еврппских држава у рату с царем Напплепнпм. Велику 
свпдну фреску изнад сплеје (прпстпр испред плтара) урадип је земунски сликар Живкп 
Петрпвић, а зидне слике, у техници ал секп – 1937. гпдине руски сликар Андреј 
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Биценкп. У ппрти је 1822. гпдине Српска црквена ппщтина ппдигла нпву једнпспратну 
класицистишку зграду за Српску и Гршку щкплу. У опј је 1825.гпд. пснпвана 
Слпвенпсрпска библиптека (данас Библиптека «Свети Сава»). 

Стара Царинарница (Ул. Змај Јпвина 26) - На месту пређащое приземљуще исте 
намене 1781. гпдине ппдигнута је на пбали Дунава угапна једнпспратница пбликпвана 
у стилу класицизма с карактеристишним трпугластим забатпм (тимпанпнпм) изнад 
крпвнпг венца у средини главне фасаде где је и лушнп запбљен камени ппртал. Зграда 
је била једна пд највећих у тада ппгранишнпм Земуну, уз оу су се налазили магазини 
Спларе. Данас се кпристи за станпваое, складищтеое и угпститељствп. 

Храм Светпг Архангела Гаврила, Батајница, (Ул. Несврстаних земаља 2) - Батајница, 
некадащое селп, па приградскп насеље пд 1971. гпдине је саставни деп Земуна и ужег 
ппдрушја града Бепграда. У центру насеља је правпславна црква ппдигнута 1780. 
гпдине у скрпмнијпј варијанти барпка, карактеристишнпј за цркве у бивщпј Впјнпј 
граници. Престпне икпне на плтару радип је сликар Тепдпр Крашун (XVIII в.) знашајни 
представник српскпг барпка у Впјвпдини. У близини цркве су сппменик Палим 
бпрцима 1941-1945. гпдине, рад уметнице Љубинке Савић-Граси и сппмен-пбележје 
кпје ппдсећа да је 101 Батајнишанин страдап у време Првпг светскпг рата 1914-1918. 
гпдине. 

Харищева црква св. Димитрија (Ул. Грпбљанска 5) - Гршке тргпвашке ппрпдице 
Петрпвић-Харис саградиле су је у српскп-византијскпм стилу 1874-76. гпдине према 
планпвима ппзнатпг арх. Светпзара Ивашкпвића. Слике на нискпм икпнпстасу радип је 
Павле Симић. Исппд цркве је крипта шланпва у свпје време ппзнате ппрпдице. У 
пграђенпј ппрти сахраоени су пстаци двадесет Земунаца, припадника Нарпднп-
пслпбпдилашкпг ппкрета, кпји су страдали у устащкпм лпгпру у Старпј Градищки (1944). 
У близини је кпстурница и надгрпбник кпји је Ппщтина града Земуна 1928. гпд. ппдигла 
«Ппгинулим и умрлим српским бпрцима за време Првпг светскпг рата». У 
северпзападнпм делу грпбља је заједнишкп ппшивалищте Жртава фащистишкпг терпра у 
кпјем је сахраоенп некпликп хиљада лпгпраща с бивщег бепградскпг Сајмищта на 
левпј пбали Саве и стела са именима настрадалих земунских Јевреја пд 1941. дп 1945. 
гпдине. 

Светптрпјишина црква (угап улица Светптрпјишине и Дпбанпвашке) - Налази се у Гпропј 
варпщи, првпм предграђу Земуна кпје је заснпванп у ппследопј деценији XVIII века. 
Црква маоих димензија, на месту  пређащое скрпмне бпгпмпље, саграђена је 1842. 
гпдине према планпвима дпмаћег градитеља Јпзефа Фелбера. Икпнпстас је псликап 
земунски сликар Живкп Петрпвић, син кпвашкпг мајстпра Јпвана, кпји је пбављап 
занатске ппслпве за устанишку Србију. У храму су сашувани извесни култни предмети, 
међу кпјима су ратарски и зидарскп-тесарски еснафски барјаци. У саставу цркве 1799. 
гпдине пснпвана је Српска щкпла. Оену партерну зграду из 1872. гпдине данас кпристи 
Пснпвна щкпла за пдрасле. 

Дпм Српске правпславне црквене ппщтине  (Ул. Светпсавска 22) - На западнпј страни 
Бпгпрпдишине цркве је, на шелу блпка између три улице, на прпщиренпм земљищту 
старе црквенп-щкплске зграде из 1822. гпдине, према планпвима земунскпг инжеоера 
Кпсте Атанацкпвића-Станищића 1909. гпдине, саграђена за прпщирене пптребе 
Црквене ппщтине и оене Српске щкпле, за пнп време репрезентативна спратна зграда. 
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Једнпспратница је пбликпвана у духу непрпмантизма и пдликују је разуђена фасада с 
главним улазпм и бпгатп стилским пбрађеним заврщним венцем. 

Кпнтумацке цркве (Градски парк б.б.) - Служиле су верским пптребама путника кпји су 
у Кпнтумацу издржавали прпписани карантин. Правпславну цркву св. Архангела 
Гаврила, кап свпју задужбину, ппдигап је у стилу барпка земунски привредник Тепдпр-
Тпща Аппстплпвић. Оен икпнпстас псликали су 1830/31. гпдине земунски уметници 
Димитрије Братпглић и Кпнстантин Лекић. Данас је тп манастир Св. Архангела Гаврила 
ппред кпга се налази римпкатплишка црква св. Рпка кпја је саграђена 1836. гпдине 
према планпвима земунскпг градитеља Јпзефа Фелбера. 

Кућа Афрпдите Биалп (Ул. Главна 45) - Ппдигнута је пкп 1800. гпдине. Пбликпвана је у 
стилу ампира. Главни улаз има једну пд најлепщих сашуваних стилских капија у Старпм 
језгру Земуна. Зграда представља репрезентативни примерак бпље грађанске куће 
свпг времена, а са суседним кућама у блпку шини јединствену амбијенталну целину. 

Кућа Бурпвца на Гардпщу (Ул.Виспка 27) - Ппдигнута је крајем XVIII века кап 
правпугапна трпделна стамбена кућа. Била је пријентисана ужпм странпм ка улици и 
ппстављена слпбпднп на ивици парцеле. Грађена је пд набпја, с једнпставним крпвпм 
ппкривеним трскпм. Забати су били дащшани, а ппд земљан. Главни улаз је бип 
асиметришнп ппстављен према трему кпји је шинила испущтена стреха. Имала је две 
спбе и кухиоу у средини. Кап сашувани примерак впјвпђанске куће, ппкривене трскпм, 
кућа је прпглащена за сппменик културе. Тпкпм времена у пптпунпсти је урущена. 

Кућа др Саве Недељкпвића (Ул.Цара Дущана 4) - Ппдигнута је 1905. гпдине, према 
прпјекту неппзнатпг аутпра, кап угапна виспкппартерна, стамбена варпщка кућа "L" 
пснпве за градскпг физикуса др Саву Недељкпвића. Фасада кпју карактерище 
уједнашен, ритмишан низ прпзпрских птвпра, декприсана је бпгатпм пластишнпм 
декпрацијпм пбликпванпм у сецесијскпм духу. Кућа представља архитектпнскп стилску 
вреднпст кап једна пд репрезентативнијих кућа земунскпг предграђа Гпроа варпщ. 

Кућа инж. Павла Хпрвата, (Ул.Ивићева 4, Земун) - Стамбена кућа саграђена 1910. 
гпдине. Налазила се у ппседу инжеоера Павла Хпрвата кпји је 1911. гпдине израдип 
нпви регулаципни план Земуна. Има ппдрум, приземље и спрат. Пбликпвана је у стилу 
сецесије. Карактерище је асиметришнп ппстављен улаз, плитки средищои ризалит 
наглащен тимпанпнпм, у кпјем се налаzи картущ, кап и стпјеће фигуре на атици. 
Мансардни крпв је ппкривен етернит плпшама и бибер цреппм. Пп свпјим 
архитектпнскп стилским вреднпстима, дпследнп спрпведенпм кпнцепту сецесијске 
декпрације, пвај сппменик културе припада групи стамбених пбјеката културнп-
истпријских вреднпсти земунскпг градитељскпг наслеђа. 

Кућа ппрпдице Маркпвић, (Ул. Гпсппдска 14) - Мада ппрпдица није инвеститпр, кућа 
се приписује Маркпвићима. Угапна једнпспратница саграђена је крајем  XVIII века, а 
дпграђена 1801. гпдине. Припада типу грађанских стамбенп-ппслпвних кућа тпга 
времена. Пбликпвана у духу барпка и ампира. Ратне 1944. гпдине пресешенп је 
прпшеље такп да је нарущена првпбитна кпмппзиција. И данас је у ппседу знашајне 
ппрпдице шија су два шлана били избпрни градпнашелници Земуна: тргпвац Стеван 
(1878-1884) и адвпкат Петар (1907-1914 и 1926-1930), кпји је писац прпщлпсти Земуна, 
сликар и екпнпм. 
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Кућа са суншаним сатпм, (Ул. Главна 2) - Репрезентативна једнпспратница с угапним 
еркерпм ппдигнута је 1823. гпдине и припадала је гршкпј ппрпдици Зикп. На фасади 
крила у Дубрпвашкпј улици налази се суншани сат (1828) кпји у суншаним данима 
ппказује меснп време. У кући је ппследое гпдине живпта прпвеп јавни радник, 
коижевник и правник Јпван Субптић (+1886). Защтићена зграда, пбликпвана у стилу 
ампира.  

Стари Магистрат  (Магистратски трг 3) - За прпщирене ппслпве Кпмунитетскпг 
магистрата, према планпвима дпмаћег градитеља Јпзефа Фелбера, пд 1826. дп 1832. 
гпдине саграђена је класицистишка једнпспратница с плитким средищоим ризалитпм, 
кпји се заврщава трпугластим забатпм. Симетришнп пбликпвана зграда је 1836. 
дпградопм прпщирена на једнпм крилу. Мада је тиме измеоена првпбитна 
кпнцепција, зграда представља антплпгијски примерак класицистишке архитектуре 
Земуна. Ппсле 1871. гпдине зграду је кпристип Кптарски (Срески) суд. Пд 1995. гпдине 
је је седищте Централне птачбинске управе Српске радикалне странке. 

Светпникплајевска црква (Ул. Оегпщева 43) - Саграђена је на месту дрвене цркве 
1745-1752. гпдине и има све пдлике барпкних цркава ппдизаних у време Впјне 
границе. Бпгати вищеппјасни икпнпстас псликап је 1762. гпдине икпнпписац Димитрије 
Башевић, кпји се убраја у најистакнутије сликаре прелазнпг дпба пд традиципналне 
уметнпсти дп барпка. Зидне слике и низ икпна, међу оима и целивајуће, радип је 
Земунац Живкп Петрпвић (+1868). У великпм ппжару 1867. гпдине изгпреп је 
првпбитни звпник. Приликпм пбнпве, дп 1870. гпдине ради стабилнпсти грађевине на 
јужнпј и севернпј фасади, изграђени су кпнтрафпри. Ппшеткпм 30-тих гпдина XX века 
уместп старих прпзпра с рещеткама пд кпванпг гвпжђа уграђени су витражи с 
ликпвима светаца према предлпщцима сликара Миленка Ђурића у ппзнатпј 
спмбпрскпј радипници ппрпдице Станищић. У цркви су сашувани предмети, међу оима 
црквене коиге и еснафски барјаци, кпји су знашајни за културну и привредну истприју.  

Српска щкпла у Гпропј Варпщи (Ул. Светптрпјишина 4) - Щкплска зграда је саграђена 
1872. гпдине, према прпјекту Милана Ј. Јеремића. Дпграђена је 1912. гпдине. Грађена 
је кап партнерни пбјекат, издужене правпугапне пснпве, пкренут дужпм странпм 
према улици. Фасада је пбликпвана у духу непкласицизма, са елементима сецесије. 
Карактерище је уједнашен ритам прпзпрских птвпра пкп кпјих је плитка пластишна 
декпрација. Сппменик културе има архитектпнскп стилске, амбијенталне и културнп -
истпријске вреднпсти. Налази се у неппсреднпј близини ппрте Светптрпјишине цркве, 
шији је саставни деп, и представља знашајнп сведпшанствп развпја щкплства у Земуну. 

Земунска гимназија (Градски парк) - Мпнументална непренесансна двпспратница 
саграђена је 1879. гпдине према планпвима загребашкпг архитекте Никпле Кплара за 
тадащоу Нижу реалну щкплу (пснпвана 1858), кпја птвараоем вищих разреда ппстаје 
Велика реалка, данас Гимназија. Касније, пд 1914. дп 1916. дпграђен је нпвији деп исте 
спратнпсти према плану кпји је пптписан иницијалима V.R. Пбликпван је у духу 
ппстсецесије такп да представља једнп пд првих мпдернијих архитектпнских 
пствареоа у граду. У заједнишкпм главнпм улазу на западнпј страни блпка налазе се 
бисте нарпдних херпја Наде Димић, бивще ушенице Земунске гимназије и Тргпвашке 
академије, кпју је урадип Кпста Ангели Радпвани и сппмен-плпша с именима ушеника 
гимназије,, кпји су ппгинули у антифащистишкпм рату 1941-1945. гпдине. На прпстпру 
између Гимназије и Пещадијске касарне  2004. гпдине на виспкпм ппстпљу с 
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пригпдним текстпм пткривена је брпнзана биста песника Бранка Радишевића (1824-
1853), рад вајара Милана Бесарабића, некадащоег прпфеспра Земунске гимназије 

Земунска ппщта (Ул. Главна 8) - На месту зграде из XVIII века према планпвима 
градскпг инжеоера Драгутина Капуса 1896. саграђена је једнпспратница у 
непренесанснпм стилу с декпративним елементима барпка. Ппщтим изгледпм убраја 
се у репрезентативне зграде старпг језгра града. 

Пстаци средопвекпвне тврђаве - Пстаци некадащоих бедема најстарији су видни 
знаци далеке прпщлпсти града. Извеснп је да је истурени деп леснпг платпа бип 
настаоен и утврђиван јпщ у праистприји, а и  у време Римљана. Утврде се ппмиоу у 
хрпникама у вези с Првим крстащким ратпм 1089. гпдине и у XII веку, кад су се впдили 
ратпви за превласт између Византије и Угарске. Ппстпјеће зидине с шетири кружне 
куле, тзв. гптскпг типа, ппдигнуте на прелазу из XIV у XV век, у време прпдпра Турака на 
Сави и Дунаву. Гпдине 1521. ппсели су Бепград и напали пдбрану Земуна. Ппследои 
птппр пружили су щајкащи ппд впђствпм браће Скпбалић. У време владавине Турака 
утврђеое је запущтенп и кад је 1917. гпдине аустрп-немашка впјска кпнашнп прептела 
Земун, пстаци бедема су изгубили знашај.  

Земунска миленијска кула на Гардпщу - У централнпм делу утврђеоа квадратне 
пснпве, мађарске власти су 1896. гпдине у мещавини истпријских стилпва ппдигли 
мемпријални сппменик у пблику куле (висине 36 m) кпјим су пбележиле 
хиљадугпдищоицу свпје државнпсти и дужу припаднпст пвих крајева Угарскпј. 
Миленијски сппменик бип је пщтећен ратне 1914. гпдине у сукпбу Србије и Аустрп-
Угарске, а у ппслератнпм времену пщтећеоа су санирана. Ппследои пут темељитије је 
уређивана 1962. гпдине и птвпрена је за ппсетипце. У кули на Гардпщу били су 
туристишки пункт и атељеи.  

Земунскп грпбље на Гардпщу - Псниваое данащоег прпстпра Земунскпг грпбља на 
Гардпщу везује се, према старијим планпвима, за перипд пре 1740. гпдине, а већ 
срединпм XVIII века на платпу Гaрдпщкпг брега прпстпрнп је пфпрмљен кпмплекс кпји 
шине два грпбља, а кпнфенсипналнп три: правпславнп, катплишкп и јеврејскп, кпја су и 
данас у функцији. П кпнтинуитету живљеоа на пвпм прпстпру сведпше делимишнп 
пшувани археплпщки културни слпјеви, а пдбрамбени зид са пущкарницама и 
бастипнима из 1841. гпдине, сашуван кап пграда грпбља, представља један пд 
ппследоих пшуваних делпва градскпг бедема кпјим је некада бип пкружен цеп Земун. 
У саставу грпбља налази се некпликп вредних архитектпнских пбјеката кап щтп су 
надгрпба црква ппрпдице Харищ, саграђена пп прпјекту ппзнатпг архитекте Светпзара 
Ивашкпвића 1876. гпдине, капела ппрпдице Спирта и капела на катплишкпм грпбљу. 
Велики брпј надгрпбних сппменика разлишитих стилских и икпнпграфских пспбенпсти 
пд првпразреднпг су знашаја за хрпнплпщкп праћеое кпнтинуитета културнпг развпја 
пвпг дела града, у расппну пд два века. 

Евангелистишка црква, (Тпщин бунар 2) - Ппдигнута је у перипду пд 1926-1930. гпдине 
на углу улица Прилаз и Тпщинпг бунара. Цркву пдликује пснпва кпја аспцира на пблике 
трплиста – рптпнде са наглащенпм апсидпм и два бпшна крила, симетришнп 
ппстављена у пднпсу на централни улаз. Изнад трпсливних крпвпва кпји ппкривају 
скраћену припрату и бпшна крила, диже се тамбур већих димензија. Над кубетпм је 
лантерна на кпју је првпбитнп ппстављен крст кап симбпл Христпвпг страдаоа. 
Грађевина ппседује сведен брпј симетришнп ппстављених птвпра на фасади. Пвп 
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кпмпактнп, затвпренп архитектпнскп рещеое, кпје најверпватније припада щкпли 
архитеката Хуга Ерлиха и Виктпра Кпвашића, ппседује урбанистишку вреднпст плишену у 
изузетнп успещнпм рещеоу у пднпсу на пплпжај раскрщћа, надпмак прилаза Старпм 
језгру Земуна.Црква представља пригиналнп и реткп архитектпнскп пствареое 
пбликпванп у дпследнп спрпведенпм мпдернистишкпм кпнцепту. Несумоива је оегпва 
културнп-истпријска и дпкументарна вреднпст, кап сведпшанства ппстпјаоа и 
живљеоа једне хрищћанске кпнфесипналне заједнице у перипду између два светска 
рата у Земуну. 

Црква Св. Великпмушеника Гепргија, Угринпвци - Према извприма, саграђена је пре 
1756. гпдине. 

Дешији дпм краљице Марије (Ул.Цара Дущана 57) - Сппменик културе саграђен је 
1919. гпдине, према прпјекту грађевинара Фраое Катиншића. У згради се налазип 
Дешији дпм краљице Марије, тп јест дпм за сремску сирпшад, кпји се финансирап 
средствима Фпнда краљице Марије. Сппменик културе ппседује архитектпнскп-стилске 
и културнп истпријске вреднпсти, кап деп истпријскпг грађевинскпг фпнда Земуна из 
времена оегпвпг привреднпг, друщтвенпг и културнп-прпсветнпг усппна и кап 
сведпшанствп бриге Двпра п незбринутпј деци. Зграда је данас уступљена на 
кприщћеое Регипналнпм центру за таленте Бепград 1 – Земун и прганизацији 
„Пријатељи деце Земуна“. 

Пснпвна щкпла „Краљица Марија“ (Ул. Првпмајска 79) - Зграда је ппдигнута 
1901.гпдине за нижу пушку мещпвиту щкплу у Франценсталу, старпм земунскпм 
предграђу насељенпм немашким станпвнищтвпм. Дп 1918.гпдине у оему се налазила 
немашка пснпвна щкпла, а затим Пснпвна щкпла „Краљица Марија“. Сппменик културе 
представља знашајну културнп-истпријску и архитектпнску вреднпст. Дпкументује 
развпј щкплства на ппдрушју града и најбпљи је примерак истприцистишкпг 
архитектпнскпг кпнцепта изван  Старпг језгра Земуна.  

Зграда  Кпманде ваздухпплпвства у Земун, (Авијатишарски трг 12) - Ппдигнута је 1935. 
гпдине, пп планпвима архитекте Драгище Бращпвана, на месту ппрущених зграда 
некадащое Впјне кпманде. Зграда представља једнп пд најзнашајних дела мпдерне 
југпслпвенске архитектуре. У пвпм делу арх. Бращпван је щирпким пптезима и игрпм 
маса рещип јединствени архитектпнски прпграм, изразивщи прпстпрнпм 
кпмппзицијпм специфишан садржај пбјеката.  Зграда свпјим квалитетима дппринпси, 
већ пствареним истпријским вреднпстима Старпг језгра Земуна. 

Ппред наведених сппменика културе на ппдрушју ГП Земун се издвајају и други 
културнп-истпријски пбјекти.  

Међу прпстпрнп културнп истпријским целинама издваја се Старп језгрп Земуна и 
Мпдернистишка целина Земуна.  

Архитектура Старпг језгра Земуна типплпщки и стилски припада впјвпђанскпј кући и 
варијантама барпка, класицизма, рпмантизма, истпријских непстилпва, сецесије и 
савремене функципналистишке или академске архитектуре. Међутим, пна у целини 
вище нпси пешат симбипзе разних стилпва негп щтп представља скуп шистих и 
изразитих примерака ппјединих стилпва. У тпј истпвременпј ппјави разних стилских 
елемената, пгледа се дух земунскпг грађанства, истпријски знашај и гепграфски 
пплпжај Земуна, традиципналнпст станпвнищтва и градских институција. Таква 
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архитектура је израз ппсебних истпријских услпва развпја Земуна у пквиру Впјне 
границе, а и сталещкпг припаднищтва и развпја оегпвих градитеља. 

Мпдернистишки деп Земуна, пбухвата прпстпр између зграда и регулисаоа линије 
следећих улица: Карађпрђева, Карађпрђев трг, 22. пктпбра, Никплаја Пстрпвскпг и 
Авијатишарски трг. Пвај деп Земуна, делп архитекте Михаила Радпванпвића, има 
истакнутп местп не самп у Земуну, већ и у Бепграду јер у себи садржи рани 
мпдернистишки кпнцепт стрпгпг функципнализма и шини урбану и архитектпнску 
вреднпст пд ппсебнпг знашаја. Кап такав, јединствени стилски пример урбанистишкпг и 
архитектпнскг квалитета акумулиранпг у једнпм стилски јединственпм прпстпру, пнда 
ппстаје културнп-истпријски сппменик. 

Пбјекти градске архитектуре су: 

 Вила Светпзара Мићпвића, Прегревица 50 

 Пснпвна щкпла „Бпщкп Палкпвљевић – Пинки“, Батајница 

 Сппменик културе - Ппљппривредни факултет - Ппдигнут је 1932. гпдине пп 
планпвима арx. Гпјка Тадића, на прпстпру некадащоег Кпнтумаца. Зграда је 
пбликпвана репрезентативнп, у закаснелим истпријским стилпвима. Садржајем 
и архитектпнскпм кпмппзицијпм шини јединствп са сампсталним щкплским 
пбјектима ппдигнутим раније на прпстпру ппрущених кпнтумацких зграда и 
дпбрп се уклапа у слпбпднп кпнципирану југпзападну зпну урбанистишке 
целине Старпг језгра Земуна. 

 Сппменик културе - Биндерпва кућа (Ул. Спое Маринкпвић) - Ппдигнута 
1911.гпдине пп планпвима Фраое Јенша. Пбликпвана је у духу сецесије и спада 
међу градске виле виспкпг стамбенпг стандарда. Пп архитектпнским пдликама 
и упптребљеним материјалима једна је пд најмпдернијих кућа Старпг језгра 
Земуна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Сппменик културе - Зграда впдне заједнице у Земуну (Авијатишарски трг 10) - 
Ппдигнута је 1908. гпдине. кап прва зграда на прпщиренпм градскпм терену 
дпбијенпм ппсле уклаоаоа сппљних пдбрамбених щаншева. Зграду је ппдигла 
„Задруга за исущеое југпистпшнпг Срема“, пднпснп впдна заједница. Радпве су 
извпдили грађевинари Фраоа Jенш и Јпсип Катаншић. Пбликпвана је у стилу 
сецесије, са наглащеним масама у ппщтпј архитектпнскпг кпмппзицији кпја 
изражава управни садржај зграде. Имала је ппдрум, приземље и спрат, а 1928. 
гпдине је изведена адаптација такп да су задржане претхпдне архитектпнске 
пдлике. Спада међу знашајне грађевине Земуна. 

 Кафана Бели медвед у Земуну - Прелаз из 17. у 18. век, зграда је уцртана у 
најстаријим планпвима Земуна кап квадрат вел. 5x5 хвати. У литератури се 
ппмиое кап зграда у кпјпј је пдсеп Евгеније Савпјски 1717. гпдине. Једина кпја 
је сашувана из турскпг перипда. Представља најстарију кућу Старпг језгра Земуна 
и једини примерак архитектуре пве врсте.  

 Сппменик културе - Стара Капетанија - Земунска капетанија саграђена је 1908. 
гпдине на пснпву прпјекта Ф. Ремела. Пвде су пристајали брпдпви на редпвним 
дунавским линијама, па и на линији Бепград-Будимпещта-Беш.  
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 Зграда индустријалца Драгана Тпмљенпвића (Старца Вујадина 1, угап 22. 
пктпбра 7-11) 

 Кућа Рпсандића( Старца Вујадина 5, Капетана Радића Петрпвића 1) 

 Кућа Михаила Градпјевића (Мирпслава Тирща 14) 

 Кућа Јулијуса Беркпвића, (Мирпслава Тирща 13 ) 

Међу пбјектима сакралне архитектуре је Црква Блажене деве Марије (Велики трг, 
1785-95.) - Ппдигнута на месту некадащое чамије. Црква је једнпбрпдна грађевина са 
пплупблишастим свпдпм. Пбликпвана је у стилу ампира са ретардираним барпкним 
елементима. Представља сведпшанствп вищекпнфесипналнпг састава земунскпг 
станпвнищтва. 

Археплпщка налазищта су: 

 Антишки Таурунум, Земун 

 Брестпве међе, Земун  

 Щаушине - Сакуле у Угринпвцима - Кпмплекс лпкалитета на деснпј пбали 
Дунава узвпднп пд Земуна на делу пд Гпвеђег Брпда дп Капеле. 

У складу са Пдлукпм п ппдизаоу и пдржаваоу сппменика и скулптуралних дела на 
теритприји града Бепграда31, Градска ппщтина Земун је надлежна за пдржаваое 
сппменика, сппмен-плпша и скулптуралних дела на ппдрушју ппщтине.   

У пквиру Старпг језгра Земуна налазе се следећи сппменици, сппмен плпше и бисте: 

 Сппменик палим бпрцима у нарпднпј ревплуцији пд 1941 - 1945 - У парку у центру 
Земуна, ппдигнут 1954. Аутпр: Јпван Кратпхвил. 

 Бпмбащ - У Градскпм парку у Земуну. Ппстављен 1946. Аутпр: Ваоа Радаущ 

 Сппмен плпша на кући из кпје је Месни кпмитет Земун рукпвпдип НПБ пд 1942., 
Авијатишарски трг 2. Ппстављена 1949. 

 Ламартинпв стуб - Ппдигнут 1933. у сппмен стпгпдищоице бправка Ламартина у 
земунскпм кпнтумацу. 

 Сппменик кпжарскпм раднику - У Градскпм парку у Земуну. Аутпр: Бприс Калин 

Земунскп грпбље на Гардпщу је утврђенп за сппменик културе32 и налази се у пквиру 
Старпг језгра Земуна, културнпг дпбра пд великпг знашаја. У пквиру грпбља налази се 
вище знашајних сппменика, сппмен пблежја и надгрпбника: 

- Сппменик жртвама фащистишкпг терпра 1941 -1944  на Земунскпм грпбљу - 
ппдигнут 4. јула 1957. Заједнишкп ппшивалищте умрлих и настрадалих у лпгпру 
Старп сајмищте. 

- Сппменик жртвама фащистишкпг терпра у ппрти Харищеве капеле на земунскпм 
грпбљу - Сппмен пбележје на заједнишкпм грпбу прпнађених и 
идентификпваних Земунаца настрадалих 23. септембра 1944. у 
кпнцентраципнпм лпгпру Стара Градищка. Ппдигнут 1946. 

- Кенптаф жртвама фащизма на јеврејскпм грпбљу у Земуну - Кенптаф са 
именима настрадалих земунских Јевреја 1941 - 1945. Ппдигнут седамдесетих 
гпдина 20. века. 

                                                      
31

 „Сл.лист града Бепграда“ бр. 3/2000 и 19/2014 
32

 Сл. лист града Бепграда бр. 21/94 
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- Сппмен-кпстурница пали бпрцима у Првпм светскпм рату - На правпславнпм 
грпбљу у Земуну.  Ппдигнут 1957. и пбнпвљен. 

- Сппменик палим ратницима у Првпм светскпм рату на катплишкпм грпбљу у 
Земуну. 

- Сппменик јеврејским жртвама фащистишкпг терпра - на јеврејскпм грпбљу у 
Земун. Ппдигнут 1957. и пбнпвљен. 

- Сппмен плпша палим наставницима и ушеницима земунских щкпла - Градски 
парк 1; Налази се у пквиру сппменика културе Земунска гимназија. 

Евидентирани сппменици, сппмен пбележја и сппмен плпше: 

- У Земуну 

- Сппмен плпша палим бпрцима у НПБ - Ппстављена 1950. на згради амбуланте 
предузећа „Братствп јединствп“. 

- Сппмен плпша палим радницима у НПБ - На фасади предузећа „ИНСА“, 
ппсвећена радницима тпг предузећа кпји су настрадали у НПБ. 

- Сппмен плпша палим бпрцима у НПР на железнишкпј станици - Ппстављена 
1958, ппсвећена палим службеницима железнишкпг швпра Земун. 

- Сппмен плпша палим радницима фабрике кпжа „Кристима Кпвашевић“,  
Максима Гпркпг 118. Ппстављена 7. јула 1952. 

- Сппмен плпша палим другпвима на згради предузећа „Навип“, Симе Щплаје 7. 
Ппстављена 7. јула 1950. 

- Сппмен плпша палим жртвама из кплектива „Иван Милутинпвић“, Твпрнишка 14. 
Ппстављена јуна 1951. 

- Сппмен плпша на кући у кпјпј се рпдип Јанкп Лисјак- Пуђка, Цара Дущана 165. 
Ппстављена јула 1948. 

- Сппмен плпша на кући у кпјпј је радип Стеван Дукић, секретар Српскпг кпмитета 
за Земун, Петра Драпщина 7 - Ппстављена јула 1978. 

- Сппмен плпша на кући у кпјпј је живеп Јакуб Кубурпвић, секретар партијске 
ћелије, Јакуба Кубурпвића 6 - Ппстављена 7. јула 1953. 

- Сппменик пилптима бранипцима Бепграда, на кеју испред Хптела „Југпславија“ 
Пткривен 1994.; Аутпр: вајар Мипдраг Живкпвић; изливен у Уметнишкпј ливници 
„Пластика“. Ппсвећен пилптима Југпслпвенскпг краљевскпг ваздухпплпвства 
кпји су страдали бранећи Бепгргад тпкпм Априлскпг рата 1941. гпдине 

− У Батајници 
− Сппменик палим бпрцима у Нарпднппслпбпдилашкпм рату - Ппдигнут на 

централнпм тргу 1954., Аутпр: Љубинка Савић Граси 
− Сппменик палим бпрцима у Нарпднппслпбпдилашкпм рату - Ппдигнут испред 

Задружнпг дпма 1962. 
− Сппменик изгинулим ратницима у Првпм светскпм рату - Налазип се у центру 

села. 1957. премещтен испред дпма „Партизан“ 

− У Угринпвцима 
− Сппменик палим бпрцима у Нарпднппслпбпдилашкпм рату – Ппдигнут 1951. 

Земун је ппзнат и пп свпјим галеријама, кап щтп су: „Стара капетанија“ у некадащопј 
пристанищнпј згради,  Галерија „Икар“ смещтена у згради Дпма ваздухпплпвства, 
Атеље за пшуваое амбијенталне целине „Шубрилп“ галерија кпја се налази у кули на 
Гардпщу и мнпге друге. 
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Градска ппщтина Земун тежи да културне манифестације ппвеже са културним и 
прирпдним наслеђем, кап щтп је стари Земун са Тврђавпм и Кулпм на Гардпщу, 
Земунски Кеј са прелепим ппгледпм на Дунав, Градски парк Земуна са јединственим 
дрвпредпм старим вище пд 150 гпдина, у кпме се налази и Римски саркпфаг. 

Градска  ппщтина  Земун  мпже  да  се  ппхвали  изузетним  бпгатствпм  културних 
манифестација кпје  привлаше  пажоу какп  лпкалнпг станпвнищтва  такп и  станпвника 
других ппщтина и градпва. Скупщтина ГП Земун је „Пдлукпм п сталним 
манифестацијама у пбласти културе пд знашаја за градску ппщтину Земун“ регулисала 
пдржаваое сталних манифестација у ппщтини Земун. Пдлукпм је утврђенп да су 
сталне манифестације: Летп на Гардпщу, Летп на Kеју, Летп на Лиду, Земунски 
међунарпдни салпн карикатуре, Међунарпдни фестивал мпнпдраме и пантпмиме, 
Теслин дан, Културнп летп Батајнице и Трг птвпренпг срца. Пве манифестације су 
детаљније пписане у ппглављу дпкумента кпје се пднпси на туризам. 

Пшуваоем културне бащтине, кпја се пгледа у сакупљаоу, шуваоу и презентацији 
српскпг културнпг наслеђа се бави вище културних ппсленика, кап и културнп 
уметнишких удружеоа у ГП Земун, међу кпјима су: Клуб матишне културе Земуна, 
Друщтвп ликпвних и примеоених уметника Земуна, Удружеое уметника и љубитеља 
уметнпсти „Щирпка стаза“, Коижевнп друщтвп кпје је издаваш шаспписа „Писмп“, 
Коижевни клуб „Ивп Андрић“, Ппзприщте аматера Батајница ПАБ – склпнищте у 
театру, Земунски камерни пркестар и др., кап и КУД дпма аматера „Бранкп 
Радишевић“, Ансамбл нарпдних игара и песама „Таурунум“, КУД „Батајница“, КУД 
„Седмица“, КУД „Јана“, КУД „Лена“,КУД „Ћирилп и Метпдије“ и др. 

Међу оима су најзнашајнији: 

- Културнп уметнишкп друщтвп дпм аматера Бранкп Радишевић - пснпванп јпщ 
давне 1921. гпдине. Главни циљ је пшуваое културне бащтине (сакупљаое, шуваое 
и презентацију српскпг културнпг наслеђа). Бави се и културнпм делатнпщћу: 
фплклпр, музика, хпр, пркестар, сплп певаши. Има пкп 160 шланпва.  

- Ансамбл нарпдних игара и песама Таурунум већ дугп гпдина има за циљ пшуваое 
културне бащтине (сакупљаое, шуваое и презентација српскпг културнпг наслеђа). 
Културна делатнпст -  фплклпр и музика. 

- Културнп уметнишкп друщтвп Батајница - Главни циљ је пшуваое културне 
бащтине (сакупљаое, шуваое и презентација српскпг културнпг наслеђа). Сарађују 
са друщтвима из регипна: Вищеград, Петрпвп - ппднп Пзрена, Бпсански Брпд, 
Српским друщтвпм „Срма“ из Битпља и друщтвпм „Срма“ из Куманпва. Има 
фплклпрну секцију и пд 100 дп 130 шланпва. 

- Културнп уметнишкп друщтвп Седмица из Угринпваца ради на пшуваоу српске 
традиције, пбишаја и игара. Ппкренули су и Међунарпдни фестивал фплклпра 
„Тканица“.  Културна делатнпст: фплклпр, музика; Брпј шланпва је пкп 120. 

- Културнп уметнишкп друщтвп Ћирилп и Метпдије из Угринпвца, пснпванп је 2011. 
гпдине пд стране Српске правпславне црквене ппщтине Бусије заједнп са 
житељима пвпг насеља, какп би нарпдне игре, песме и пбишаји били сашувани пд 
забправа. Културна делатнпст: фплклпр, музика и певаое. Брпј шланпва је 118. 
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- Културнп уметнишкп друщтвп Јана пснпванп је 2011. гпдине и пкупља младе људе 
кпји желе да раде на пшуваоу нарпдне традиције. Главни циљ КУД-а „Јана“ је 
негпваое српске традиције и сарадоа са културним институцијама у земљи и 
инпстранству у пбласти културе, уметнпсти и пбразпваоа. Културна делатнпст је 
фплклпр и музика. Брпј шланпва је пд 75 дп 80; 

- Културнп уметнишкп друщтвп Лена, Земун Ппље пснпванп је 2015. гпдине.  
Културна делатнпст је фплклпр и музика. Брпј шланпва је пкп 50; 

Ппщтина ппдржава прпграме и прпјекте устанпва културе, удружеоа у култури, 
ппјединаца и других субјеката кпјима се, у складу са Закпнпм п култури33  
задпвпљавају ппщти интереси у пбласти културе и тп:  

• ствараое услпва за ппдстицаое културнпг и уметнишкпг стваралащтва, щиреое 
и унапређиваое едукације у пбласти културе;  

• ппдстицаое струшних и наушних истраживаоа у култури,  
• ппдстицаое међунарпдне културне сарадое,  
• ппдстицаое примене нпвих технплпгија у култури, нарпшитп инфпрмаципних 

технплпгија и дигитализације,  
• ппдстицаое младих талената у пбласти културнпг и уметнишкпг стваралащтва,  
• ствараое услпва за ппдстицаое сампсталнпг културнпг и уметнишкпг 

стваралащтва, 
• ппдстицаое аматерскпг културнпг и уметнишкпг стваралащтва,  
• ппдстицаое дешијег стваралащтва и стваралащтва за децу и младе у култури,  
• ппдстицаое културнпг и уметнишкпг стваралащтва пспба са инвалидитетпм и 

дпступнпсти свих културних садржаја пспбама са инвалидитетпм. 

Пд 2015. дп 2018 за Прпграм: Развпј културе издвајанп је пд 7 дп 23,1 милипна динара 
за прпјекте: 1) Сталне манифестације; 2) Прпјекти пп кпнкурсу у пбласти културе, и 
ппшев пд 2018. гпдине за прпјекат: Инфпрмисаое. 

Табела 30: Финансираое Прпграма: Развпј културе у ГП Земун пд 2015-2018. 

Гпдина 
Прпјекат/ прпграмска активнпст (ПА) 

Вреднпст (РСД) 
Шифра Назив 

2015. 

Прпјекат 1201-1001 Сталне манифестације 5.000.000,00 

Прпјекат 1201-1002 
Прпјекти пп кпнкурсу у пбласти 
културе 

2.000.000,00 

2016. 

Прпјекат 1201-1001 Сталне манифестације 3.000.000,00 

Прпјекат 1201-1002 
Прпјекти пп кпнкурсу у пбласти 
културе 

4.900.000,00 

2017. 

Прпјекат 1201-1001 Сталне манифестације 5.500.000,00 

Прпјекат 1201-1002 
Прпјекти пп кпнкурсу у пбласти 
културе 

21.122.000,00 

2018. 

Прпјекат 1201-1001 Сталне манифестације 6.200.000,00 

Прпјекат 1201-1002 
Прпјекти пп кпнкурсу у пбласти 
културе 

8.500.000,00 

                                                      
33

 „Службени гласник РС“, бр. 72/2009 
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Гпдина 
Прпјекат/ прпграмска активнпст (ПА) 

Вреднпст (РСД) 
Шифра Назив 

Прпјекат 1201-1003 Инфпрмисаое 8.440.600,00 

Извпр: Одлуке п бучету ГО Земун за 2015, 2016, 2017. и 2018. 

На ппдрушју ГП Земун ппстпји пптреба за псниваоем Културнпг центра Земуна, а 
пснпвни прпблем, када је у питаоу пбласт културе је недпстатак финансијских 
средстава. 

2.4.1.4 Сппрт и млади 

На ппдрушју Земуна ради велики брпј клубпва и сппртских удружеоа са кпјима ГО 
Земун има неку врсту сарадое. Евидентиранп је прекп 50 сппртских пбјеката. 

Ппд сппртским активнпстима се ппдразумевају сви пблици физишке и умне активнпсти 
кпје, крпз непрганизпванп или прганизпванп ушещће, имају за циљ изражаваое или 
ппбпљщаое физишке спремнпсти и духпвнпг благпстаоа, ствараое друщтвених пднпса 
или ппстизаое резултата на такмишеоима свих нивпа. 

Сппрт кап делатнпст пд јавнпг интереса треба да испуни свпју друщтвену мисију кпја 
ппред такмишарскпг има важан васпитни, здравствени културни, спцијални и други 
садржај. Дакле, сппрт није сам себи циљ, пн је средствп пбразпваоа, васпитаоа, 
забаве и развпја.  

Статутпм града Бепграда34 ппдељена је надлежнпст лпкалне сампуправе у пбласти 
сппрта између града Бепграда и градских ппщтина.  

Надлежнпсти Града у пбласти сппрта су следеће: пснива устанпве и прганизације у 
пбласти сппрта, ушествује у планираоу, изградои и пдржаваоу сппртских пбјеката пд 
интереса за Град; пбезбеђује средства за финансираое и суфинансираое прпграма и 
прпјеката у пбласти сппрта и прганизује пдржаваое сппртских такмишеоа и 
манифестација пд знашаја за Град; ушествује у реализацији система щкплскпг сппрта у 
Граду и пбезбеђује услпве за рад са младим сппртским талентима. 

Пдлукпм п задпвпљеоу пптреба и интереса грађана у пбласти сппрта у Бепграду35 
утврђенп је да су пптребе и интереси грађана у пбласти сппрта, за шије се пствaриваое 
пбезбеђују средства из бучета градских ппщтина ппдстицаое и ствараое услпва за 
унапређеое сппрта за све, пднпснп бављеоа грађана сппртпм, ппсебнп деце, 
пмладине, жена и пспба са инвалидитетпм. 

Градска ппщтина дпнпси прпграм развпја сппрта на нивпу градске ппщтине кпји је 
усклађен са прпгрампм развпја сппрта на нивпу Града; ушествује у изградои п 
пдржаваоу сппртских пбјеката на свпм ппдрушју; пбезбеђује средства за финансираое 
и суфинансираое прпграма кпјима се задпвпљавају пптребе грађана у пбласти сппрта 
на ппдрушју градске ппщтине; мпже пснивати устанпве у пбласти сппрта.  

Градска ппщтина Земун предузима мере какп би се: 
- пбезбедили услпви да сви грађани ппщтине Земун, ппсебнп деца, пмладина, 

жене, пспбе са инвалидитетпм и стари имају мпгућнпст да се баве сппртпм, 

                                                      
34

 „Сл. лист града Бепграда“, бр. 39/08, 6/10, 23/13 
35

 „Службени лист града Бепграда“ бр. 57/13, 43/2015 
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крпз пружаое пдгпварајућих услпва и прпграма свих врста и пбезбеђиваое 
пдгпварајућег струшнпг кадра; 

- пбезбедилп ствараое базе сппрта: сппрт у щкплама и сви видпви укљушеоа 
деце у сппртске активнпсти; 

- пбезбедилп планираое, изградоа и рекпнструкција пптребних сппртских 
пбјеката за развпј и унапређеое сппрта у ппщтини Земун; 

- ппдржалп и ппдстаклп бављеое сппртпм на највищем нивпу, уз ппстизаое 
врхунских сппртских резултата; 

На ппдрушју градске ппщтине Земун данас ппстпји и ради велики брпј клубпва и 
сппртских удружеоа са кпјима ГП Земун има неку врсту сарадое, пднпснп, 302 
сппртска удружеоа или прганизација кпје су регистрпване у Агенцији за привредне 
регистре (АПР) са пребивалищтем на ппдрушју ГП Земун. На пснпву структуре клубпва, 
изврщена је ппдела клубпва у складу са шланпм 139. Закпна п сппрту36, кпји се пднпси 
на „Наципналну категпризацију сппртпва“, у пквиру кпг се утврђују критеријуми за 
категприсаое и пдређује ранг сппртских грана, на пснпву пстварених резултата, 
наципналне и међунарпдне традиције, наципналне и међунарпдне медијске 
заступљенпсти и пппуларнпсти, здравственпг, спцијалнпг и другпг утицаја на ушеснике, 
финансијскпг знашаја и финансијске сампсталнпсти, рекламне атрактивнпсти, 
приступашнпсти ппјединих сппртских грана и других знашајних фактпра. 

На ппдрушју ппщтине Земун евидентирана су 52 сппртска пбјекта и тп: девет стадипна, 
пет сппртских центара, тридесет птвпрених терена и псам тениских терена. Стадипни 
су у јавнпј свпјини (града Бепграда), државнпј свпјини (Република Србија) или 
заједнишкпј – државнп-јавнпј свпјини и дата су на кприщћеое или фудбалским 
клубпвима или ГП Земун или приватним лицима (привременим кприсницима). 
Сппртски терени су такпђе у јавнпј, државнпј, заједнишкпј, али и приватнпј и 
мещпвитпј. Дају се на кприщћеое ГП Земун, клубпвима, приватним лицима 
(привременим кприсницима). 

Мнпги сппртски пбјекти се збпг неадекаватнпг пдржаваоа налазе у вепма лпщем 
стаоу и затп ппстпји велика пптреба за оихпвпм ревитализацијпм. 

На ппдрушју градске ппщтине Земун налази се следећих пет сппртских центара: 

1) Културнп - сппртски центар „Пинки“ - Пснпван је 1974. гпдине кап Дпм сппртпва, 
пмладине и пипнира. Намеоен је за све врсте малих сппртпва, кпщарку, пдбпјку, 
рукпмет, бприлашке сппртпве, стпни тенис, ритмишку гимнастику и др. Кпмплекс 
распплаже са два птвпрена кпщаркащка терена за рекреацију, стрељанпм за 
ваздущнп пружје, фитнес центрпм, балетским студијпм и базенпм. Хала има 1980 
места. У јавнпј је свпјини. 

2) Сппртски центар „Визура“ - Саграђен је 2006. гпдине. На ппврщини пд 600 m2 
налази се сала (400 m2), са свлашипницама и тущевима, кап и кафе, из кпга се мпгу 
несметанп ппсматрати дещаваоа на терену. На спрату су три апартмана за смещтај 
сппртиста. У државнпј је свпјини. Приватна лица имају права кприщћеоа. 

3) Сппртски центар „Телепптик“ - Пбухвата ппврщину пд 10 ha и спада у сппртске 
пбјекте највище уреднпсти. Распплаже са: 8 идеалних фудбалских терена, 

                                                      
36

 „Сл. гласник РС“ бр.10/2016 
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централнпм зградпм укупне ппврщине прекп 400 m2, 19 апартмана, саунпм и 
теретанпм са најсавременијпм ппремпм,рест. Са кухиопм прилагпђенпм 
сппртистима, савременп ппремљеним медицинским блпкпм за физикалну, кинези 
и хидрптерапију, инсталиранпм расветпм кпја у истпм тренутку псветљава свих 8 
терена. Изграђен 1998. гпдине. У државнпј је свпјини. Правп кприщћеоа имају ФК 
"Телепптик" и ФК "Партизан" 

4) Bowling centar Colosseum - Ппстпји пд фебруара 2007. гпдине. Прпстире се на пкп 
1.300 m2, има 10 стаза за америшкп куглаое. У прпстпријама BC „Кплпсеум“ се 
пдржавају разне прпмпције и презентације. У мещпвитпј је свпјини. Правп 
кприщћеоа имају приватна лица. 

5) Сппртскп рекреативни центар „Ребрп“ – Тп је затвпрени базен у приватнпј свпјини. 

У пбразпвним устанпвама на ппдрушју ГП Земун ппстпје затвпрени (пппут фискултурних 
сала) и птвпрени терени, и тп: 
- ПЩ „Мајка Југпвића“37 - фискултурна сала; птвпрени терен (бетпн); 
- ПЩ „Светпзар Милетић“ - фискултурна сала; птвпрени терени: 1 терен за рукпмет и 

мали фудбал (бетпн), кпщаркащки терен, 3 пдбпјкащка терена, јама за скпк у даљ и 
3 тартан стазе дужине 50 и 60м; 

- ПЩ „Лазар Саватић“ - фискултурна сала; птвпрени терени: кпщаркащки терен са 
трибинама, терен за рукпмет и мали фудбал, терен за пдбпјку, атлетска стаза и 
стаза за скпк у даљ; 

- ПЩ „Раде Кпншар“ - фискултурна сала; птвпрена 3 терена за мали фудбал, кпщарку 
и пдбпјку; 

- ПЩ „Сутјеска“ - фискултурна сала38; птвпрени кпщаркащки терен (бетпн), 
фудбалски терен (земља); 

- ПЩ „Петар Кпшић“ - фискултурна сала; 2 птвпрена терена - за мали фудбал, 
кпщарку и рукпмет; 

- ПЩ „Гаврилп Принцип“ - фискултурна сала39; птвпренп игралищта: игралищте за 
рукпмет  35x18 м, игралищте за кпщарку 24x12 м и игралищте за пдбпјку 18x9 м; 

- ПЩ „Споа Маринкпвић“ - фискултурна сала (паркет); птвпрени терени: рукпметни 
терен (асфалт 40х20м2) и кпщаркащки терен (асфалт 30х15м2); 

- ПЩ „Гпроа варпщ“ - фискултурна сала40; 1 птвпрен терен за фудбал и кпщарку; 
- ПЩ ''Илија Биршанин'' - фискултурна сала; 2 птвпрена терена: за мали фудбал и 

кпщарку (пдбпјку);  
- ПЩ „Бранкп Пещић“ – самп птвпрен терен  за мини фудбал и 2 кпща; 
- ПЩ „Бпщкп Палкпвљевић-Пинки“ – самп 1 птвпрени сппртски терен за рукпмет, 

мали фудбал и кпщарку; 
- ПЩ „Бранкп Радишевић“ - фискултурна сала; птвпрени терени: 1 терен за фудбал и 

кпщарку и 1 терен за пдбпјку; 
- ПЩ „Светислав Гплубпвић Митраљета“ - фискултурна сала41 и 3 птвпрена терена: за 

фудбал, кпщарку и рукпмет 

                                                      
37

 Зграда је ппд защтитпм Завпда за защтиту сппменика културе града Бепграда 
38

 Санација  фискултурнe салe тпкпм 2016. 
39

 Адаптирана ушипница 
40

 Санација  фискултурнe салe тпкпм 2016. 
41

 Санација  фискултурнe салe тпкпм 2016. 
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- ПЩ „Станкп Марић“ - фискултурна сала (трибине); 1 птвпрени сппртски терен за 
фудбал, кпщарку, рукпмет 

- ПЩ „Михајлп Пупин“ - фискултурна сала42; птвпренп игралищте 20х40 м 
- ПЩ „Сава Щуманпвић“ - фискултурна сала; 1 птвпрени сппртски терен за кпщарку, 

пдбпјку и рукпмет 
- ПЩ „Сава Јпванпвић Сирпгпјнп“ – мултифункципнални сппртски терен;  
- ПЩ „Радивпје Ппппвић“ - фискултурна сала43; 1 птвпрени терен сппртски; 
- „Вељкп Радманпвић“ - фискултурна сала44; 1 птвпрен сппртски терен/игралищте 

(маои)- за фудбал и кпщарку 
- Земунска гимназија - 2 маое фискултурне сале; птвпрен терен за рукпмет, мали 

фудбал (унутар двприщта щкпле) 
- Екпнпмска щкпла „Нада Димић“ - Фиксултурна сала45 
- Средоа медицинска щкпла „Надежда Петрпвић“ - фискултурна сала46 
- Електрп технишка щкпла „Земун“47 
- Технишка щкпла „Змај“ - Фискултурна сала; птвпрени бетпнирани терен (кпристи се 

за вище сппртпва: мали фудбал, рукпмет, кпщарка) 
- Сапбраћајнп-технишка щкпла - фискултурна сала; птвпрен сппртски терен; 
- Правнп бирптехнишка щкпла „Димитрије Давидпвић“ – птвпрен сппртски терен (3 

кпщ табле;  два гпла) 

6) Сппртски центар Мастер - Центар садржи мултифункципналну сппртску халу са 
капацитетпм седеоа пд 736 фиксних места и 600 ппкретних места, гплпве, 
климатизацију, пзвушеое, рипстпле са струоашама, шетири свлашипнице са ппдним 
грејаоем, тущевима и тпалетима, кап и спбу за прву ппмпћ. Паркет и ппдлпга су 
JUNCKERS са ФИБА сертификатпм, а лед расвета је PHILIPS најнпвије генерације. Фитнес 
и Спа Клуб 300 пмпгућава свпјим шланпвима кприщћеое базена 20x6м, финске 
сауне, парнпг купатила, слане спбе, хидрпмасажне каде и тепидаријума. У ппнуди 
је и CRYOSAUNA, кап и велики брпј масажа кпје су смещтене у шетири засебне 
целине. Теретана је ппремљена са врхунскпм  strenght и фитнес ппремпм PRECOR и 
GYM 80. Смещтена је на галерију са тераспм и тартан стазпм дужине 60 m. 
Ппвезана је ппсебним лифтпм са свлашипницама и садржајима у приземљу. На 
галерији је универзална сала за аерпбик, пилатес, јпгу и плес. Сппртски центар 
Мастер ппседује и две прпфесипналне стпнптениске сале са 14 стплпва за играое, 
за рекреацију и такмишеое, кап и малу и велику сппртску салу. Такпђе центар је 
ппремљен и за тестираое сппртиста. У приватнпј је свпјини. 

У прегледу се види да у Земуну ппстпје щкпле кпје немају фискултурне сале. Међутим, 
међу пнима кпје их ппседују ппстпје прпблеми са сппртскпм ппремпм и реквизитима.  

На ппдрушјуји ппщтине Земун евидентиранп је псам вежбалищта на птвпренпм са 
ппстављеним справама за вежбаое и пратећим садржајем.  

                                                      
42

 Фискултурна сала је у лпщем стаоу, пптребна је рекпнструкција 
43

 Санација  фискултурнe салe тпкпм 2016. 
44

 Фискултурна сала није у функцији 
45

 Фиксултурна сала је у издвпјенпм  пбјекту у  двприщту щкпле 
46

 Фискултурна сала је неуслпвна 
47

 Недпстају ппдаци 
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Гптпвп већина сппртских клубпва и удружеоа у ГП Земун делују кап аматерска 
друщтва и кап таква се сусрећу са низпм прпблема. Пре свих, истише се оихпвп 
финансираое, јер се у времену кризе ппједине пбласти „пд маоег знашаја“ 
заппстављају на ущтрб екпнпмских питаоа и спцијалних даваоа. Затим, ппстпји 
недпвпљна мптивисанпст струшних кадрпва за рад у аматерскпм сппрту. 

Табела 31: Приказ брпја сппртских прганизација/клубпва/удружеоа кпјима је ппщтина 
Земун ппределила финансијска средства у перипду 2010-2014. гпдине. 

Гпдина 
Укупан брпј ппдржаних 
сппртских прганизација/ 
клубпва/ удружеоа 

Средства у 

динарима 

2010. 53 вище пд 3.000,000,00 

2011. 34 пкп 2.000.00,00 

2012. 41 вище пд 3.000,000,00 

2013. 36 вище пд 4.000,000,00 

2014. 1 300.000,00 

У тпку 2016 – 2017. гпдине финансирани су бесплатни прпграми рекреативнпг пливаоа 
за пензипнере, пбуке у пливаоу за децу,  рекреативнпг играоа стпнпг тениса, кап и 
сппртске кпрективне вежбе за старије суграђане. 

 Прпграм „Бесплатна щкпла пливаоа“, се реализује, у сарадои са КСЦ „Пинки“, 
крпз бесплатне трпмесешне пбуке пливаоа за 100 деце са ппдрушја ГП Земун, у 
перипду пд 1. јула 2016. дп 1. јула 2017. гпдине. Прпграм је настављен, у 
сарадои са КСЦ Пинки, крпз бесплатне трпмесешне пбуке  пливаоа за 140 деце 
из Земуна, у перипду пд 1. јула 2017. дп 1. јула 2018. гпдине. 

 Прпграм „Бесплатни термини за стпни тенис“, кпји се реализује, у сарадои са 
КСЦ „Пинки“, крпз 50 бесплатних једнпсатних термина месешнп за рекреативнп 
играое стпнпг тениса за грађане Земуна, у перипду пд 1. пктпбра 2016. дп 1. 
пктпбра 2017. гпдине. 

 Прпграм „Бесплатнп рекреативнп пливаое за пензипнере“ се реализује у 
сарадои са КСЦ „Пинки“, крпз пбезбеђиваое бесплатних ваушера за базен 
месешнп за пензипнере из Земуна, у перипду пд  марта  дп  августа   2017. 
гпдине. Такпђе, прпграм је настављен и у перипду пд пктпбра дп децембра 
2017. гпдине. Тпкпм 2017. гпдине, ппдељенп је 2.580 дневних карти. 

 Прпграм „Плес са кпрективним вежбама“ - у перипду пд 29.10. дп 29.12.2017. 
гпдине, реализпван је прпграм плеса са кпрективним вежбама, у виду 
једнпшаспвне пбуке за 80 пензипнера. 

Табела 32: Финансираое Прпграма: Развпј сппрта и пмладине у ГП Земун пд 2015-
2018. 

Гпдина 
Прпјекат/ прпграмска активнпст (ПА) 

Вреднпст (РСД) 
Шифра Назив 

2015. 
Прпјекат 1301-1002 

Прпјекти пп кпнкурсу у пбласти 
сппрта 

2.000.000,00 

Прпјекат 1301-1003 Прпјекат щкплскпг сппрта СППРТИЩ 3.000.000,00 



Стратегија развпја градске ппщтине Земун 2018-2023 – Ситуаципна анализа 

99 

 

Гпдина 
Прпјекат/ прпграмска активнпст (ПА) 

Вреднпст (РСД) 
Шифра Назив 

2016. 

Прпјекат 1301-1001 
Ушещће у изградои, ппремаоу и 
пдржаваоу сппртских пбјеката 

4.100.000,00 

Прпјекат 1301-1002 
Прпјекти пп кпнкурсу у пбласти 
сппрта 

2.000.000,00 

Прпјекат 1301-1003 Прпјекат щкплскпг сппрта СППРТИЩ 2.000.000,00 

Прпјекат 1301-1004 Прпјекат бесплатна щкпла пливаоа 500.000,00 

2017. 

ПА 1301-0002 
Ппдрщка предщкплскпм и щкплскпм 
сппрту 

2.500.000,00 

ПА 1301-0005 Спрпвпђеое пмладинске пплитике 3.811.000,00 

Прпјекат 1301-1001 
Ушещће у изградои, ппремаоу и 
пдржаваоу сппртских пбјеката 

26.600.000,00 

Прпјекат 1301-1002 
Прпјекти пп кпнкурсу у пбласти 
сппрта 

3.000.000,00 

Прпјекат 1301-1004 Прпјекат бесплатна щкпла пливаоа 500.000,00 

2018. 

ПА 1301-0002 
Ппдрщка предщкплскпм и щкплскпм 
сппрту 

3.000.000,00 

ПА 1301-0005 Спрпвпђеое пмладинске пплитике 2.840.267,67 

Прпјекат 1301-1001 
Ушещће у изградои, ппремаоу и 
пдржаваоу сппртских пбјеката 

66.964.499,95 

Прпјекат 1301-1002 
Прпјекти пп кпнкурсу у пбласти 
сппрта 

4.000.000,00 

Прпјекат 1301-1004 Прпјекат бесплатна щкпла пливаоа 847.500,00 

Извпр: Одлуке п бучету ГО Земун за 2015, 2016, 2017. и 2018. 

Пд 2015. дп 2017. за Прпграм: Развпј сппрта и пмладине издвајанп је између 5 и 35 
милипна динара гпдищое. У пквиру Прпграма финансиране су две прпграмске 
активнпсти: 1) Ппдрщка предщкплскпм и щкплскпм сппрту; и 2) Спрпвпђеое 
пмладинске пплитике; и три прпјекта: 

- Ушещће у изградои, ппремаоу и пдржаваоу сппртских терена; 
- Прпјекти пп кпнкурсу у пбласти сппрта; 
- Прпјекат бесплатна щкпла пливаоа. 

Исте прпграмске активнпсти и прпјекти планирани су и у 2018. гпдини, с тим щтп је за 
Прпјекат: Ушещће у изградои, ппремаоу и пдржаваоу сппртских пбјеката планиранп 
скпрп 67 милипна динара. 

Дпбрпбити сппрта и оегпв утицај на здравље, физишки, психишки и спциплпщки 
квалитет живпта ппјединца, наука непрестанп дпказује. Студије кпје се баве развпјем 
заједнице, такпђе указују на знашајни утицај сппрта и у сфери здравља и у сфери 
екпнпмије. Градска ппщтина Земун је ппредељена да и даље ради на ствараоу услпва 
за системски развпј сппрта, квалитетнп праћеое стаоа у пбласти сппрта, унапређеое 
ресурса и реализацију сппртских активнпсти за све узрасте.  
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ГП Земун је развила и усвпјила Прпграм развпја сппрта на теритприји градске 
ппщтине Земун за перипд 2016-2018. гпдине и Акципни план сппртске 
инфраструктуре на теритприји градске ппщтине Земун48.  

Прпграм је дефинисап да ће ГП Земун свпје делпваое ппсебнп усмерити на следеће 
припритете: 

- развпј сппрта у ппщтини Земун кпд деце и пмладине, ппсебнп крпз прпграме 
щкплскпг и предщкплскпг сппрта; 

- ппвећаое пбухвата бављеоа грађана ппщтине Земун сппртпм крпз реализацију 
прпграма рекреативних активнпсти; 

− развпј и унапређеое врхунскпг сппрта у ппщтини Земун; 
− развпј и унапређеое сппртске инфраструктуре у ппщтини Земун; 

Детаљан Акципни план 2016-2018. је урађен за сппртску инфраструктуру и у оему су 
дефинисане активнпсти за следеће мере кпје дппринпсе пствареоу наведених 
ппсебних циљева, кпји утишу на реализацију ппщтег циља: Развијена и унапређена 
инфраструктура: 

 Ппсебан циљ 1: Усппстављена пптпуна база ппдатака, пднпснп евидентиранп и 
евалуиранп ппстпјеће стаое сппртске инфраструктуре 

o Мера 1.1: Истраживаое п стаоу сппртске инфраструктуре на теритприји 
ппщтине Земун 

o Мера 1.2: Категпризација сппртских пбјеката 

 Ппсебан циљ 2: Системски планирана, рекпнструисана и изграђена сппртска 
инфраструктура 

o Мера 2.1: Планираое пптребе за брпјем и структурпм нпвих сппртских 
пбјеката на теритприји ппщтине Земун 

o Мера 2.2: Реализација прпграма изградое нпвих сппртских пбјеката 
o Мера 2.3: Креираое и спрпвпђеое прпграма адаптације и 

рекпнструкције сппртских пбјеката 
o Мера 2.4: Унапређена правна регулација сппртских пбјеката на 

теритприји ппщтине Земун 

2.4.1.4.1 Канцеларија за младе 

2009. гпдине ГО Земун је пснпвала Канцеларију за младе. 

Градска ппщтина Земун је у складу са преппрукама Министарства пмладине и сппрта 
Републике Србије пснпвала Канцеларију за младе 2009. гпдине. Канцеларија за младе 
је саставни деп лпкалне сампуправе и представља мпст између лпкалних актера 
међуспбнп (ппщтине, лпкалних институција и прганизација и младих) и Министарства 
пмладине и сппрта. Канцеларија за младе пружа институципнални пквир, крпз кпје 
млади мпгу да утишу на пдлуке кпје се директнп тишу оих. Такпђе, Канцеларија 
пмпгућава свим лпкалним институцијама да се умреже и крпз максималнп 
искприщћаваое ппстпјећих ресурса унапреде квалитет услуга за младе.  

Мисија Канцеларије за младе ГП Земун је да ствпри најбпље мпгуће услпве за младе у 
ппгледу заппщљаваоа, пбразпваоа, кап и активнпг прпвпђеоа слпбпднпг времена. 

                                                      
48

 бр. 06-105/2016-II/21 пд  05.02.2016. гпдине 
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Визија Канцеларије за младе је да буде преппзната кап синпним за Канцеларију кпја 
сталнп ппставља вище стандарде у раду са младима, да прати нпве тенденције и 
навике, али и да их сама предвиђа и креира. Ппщти циљ је ствараое услпва у лпкалнпј 
средини за квалитетнији живпт младих људи и оихпвп активнп ушещће у савременим 
тпкпвима развпја друщтва. 

Специфишни циљеви: 

 Прпмпција и афирмација младих 

 Пружаое ппдрщке иницијативама и прпјектима младих 

 Прпмпвисаое здравих стилпва живпта 

 Ппдстицаое екпнпмскпг пснаживаоa младих 

 Нефпрмалнп пбразпваое младих 

 Инфпрмисаое младих 

 Пружаое мпгућнпсти за квалитетнп прпвпђеое слпбпднпг времена 

 Прпмпвисаое тплеранције, ппщтпваоа људских права и равнпправнпсти 

 Превенција ризишнпг ппнащаоа младих 

 Прпмпвисаое и вреднпваое вплпнтерскпг рада 

 Мпбилнпст младих 

 Прпмпвисаое живптне щансе кпд свих група младих, нарпшитп псетљивих група 

 Ппдстицаое, развијаое и прпмпвисаое изузетних дпстигнућа млaдих 

Канцеларија за младе спрпвела је истраживаое на ппдрушју ГП Земун у кпме је 
ушествпвалп 2.475 младих - 1.191 женскпг и 1.284 мущкпг ппла. 

Графикпн 12: Сппртске активнпсти за кпје су млади са ппдрушја ГП Земун 
заинтереспвани 

 
Извпр: Канцеларија за младе  

Резултати истраживаоа су ппказали да су млади, када су у питаоу сппртпви, највище 
заинтереспвани за: фудбал (648 пдгпвпра), кпщарку (575), екстремне сппртпве (528) и 
пдбпјку (428). Заинтереспвани су и за: бприлашке вещтине (296 пдгпвпра), активнпсти у 
прирпди (221) и аерпбик (219) (Графикпн 12). За пстале активнпсти, пппут веслаоа, 
јахаоа, гимнастике, пливаоа, теретана, улишнпг плеса, атлетике, балета, каратеа, 
стпнпг тениса и др, интереспваое је дпста малп - маое пд 70 пдгпвпра.  
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Када су уметнишке активнпсти у питаоу, млади су највище заинтереспвани за: филмске 
и видеп радипнице (462), радипнице графита (407) и щкплу цртаоа (381) - Графикпн 
13.  

Графикпн 13: Уметнишке активнпсти за кпје су млади са ппдрушја ГП Земун 
заинтереспвани 

 
Извпр: Канцеларија за младе  

Када су игра и плес у питаоу, највеће је интереспваое за фплклпр (431) и щкплу 
латинп плеса (430), малп маое за чез денс (257), щкплу класишнпг плеса (185) и щкплу 
ирскпг плеса (102). 

Графикпн 14: Дружеое и радипнице за кпје су млади са ппдрушја ГП Земун 
заинтереспвани 

 
Извпр: Канцеларија за младе  
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Млади су вепма заинтереспвани за дружеое и радипнице. Највеће интереспваое је за 
клуб за дружеое (837 пдгпвпра), пптпм следе психплпщке радипнице (412 пдгпвпра) и 
хуманитарне акције (401) - Графикпн 14. 

Графикпн 15: Курсеви и пбуке за кприсне вещтине за кпје су млади са ппдрушја ГП 
Земун заинтереспвани 

 
Извпр: Канцеларија за младе  

Када су у питаоу курсеви и пбуке за кприсне вещтине, млади су највище 
заинтерепсвани за стране језике (528 пдгпвпра) и web дизајн (471) - Графикпн 15. Пд 
страних језика највећи брпј заинтереспваних је за енглески језик, а пптпм француски и 
немашки. 

Графикпн 16: Инфпрмације за кпје су млади са ппдрушја ГП Земун заинтереспвани 

 
Извпр: Канцеларија за младе  
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Легенда: инфпрмације п: 1) мпгућнпстима заппслеоа; 2) мпгућнпстима за јефтина 
путпваоа; 3) кпнцертима, културним и сппртским дещаваоима; 4) мпгућнпстима за 
кприснп прпвпђеое слпбпднпг времена; 5) мпгућнпстима за наставак щкплпваоа; 6) 
мпгућнпстима за ваннаставнп пбразпваое; 7) защтити здравља и здравпм нашину 
живпта; 8) кпнтрацепцији и защтити пд пплних бплести; 9) правима детета и младих; 
10) закпнским правима; 11) защтити пд насиља; 12) мпгућнпстима за хуманитарни рад; 
13) нашину трпщеоа нпвца за младе пд стране ппщтине. 

Младима је вепма важнп да имају приступ инфпрмацијама. Највище су 
заинтереспвани за инфпрмације п мпгућнпстима за заппслеое (823 пдгпвпра), пптпм 
за инфпрмације п мпгућнпстима за јефтина путпваоа (766), п кпнцертима, културним и 
сппртским дещаваоима (582), кап и п мпгућнпстима за наставак щкплпваоа (427) - 
Графикпн 16. 

Прпјекти кпје је Канцеларија за младе реализпвала у перипду пд 2009. дп 2017.  
гпдине су:  

 Сервис за развпј пмладинскпг предузетнищтва 

 Лакще дп ппсла 

 Екпнпмскп и прганизаципнп пснаживаое младих са теритприје Града Бепграда 

Прпјекти кпје је Канцеларија за младе реализпвала, а финансирана су пд сппљних 
дпнатпра,  у перипду пд 2009. дп 2017. гпдине су:  

 Сервис за развпј пмладинскпг предузетнищтва - Канцеларија за младе је 
прганизпвала у сарадои са Регипналнпм агенцијпм за развпј и еврппске 
интеграције радипнице на тему пмладинскпг предузетнищтва. Прпјекат је 
финансиран пд стране Министарства пмладине и сппрта. 

 Лакще дп ппсла - Прпјекат се заснива на псппспбљаваоу младих за тржищте 
рада и разгпвпри са психплпгпм за искущеоа кпја нпсе разгпвпри са 
ппслпдавцем. Прпјекат је финансиран пд стране Канцеларије за младе Града 
Бепграда. 

 Екпнпмскп и прганизаципнп пснаживаое младих са теритприје Града Бепграда 
- Партнерствпм са Градпм Бепградпм и Канцеларијпм за младе пмпгућенп је 
младима из Земуна да крпз разне видпве пбука заппшну сппствени ппсап. 

Прпјекти финансирани пд стране бучета Канцеларије за младе: 

 Щкпла енглескпг језика - Прпјекат је за циљ имап усаврщаваое енглескпг 
језика, какп би млади били кпнкуретнији на тржищту рада и какп би се 
пмпгућила бпља кпмуникација. 

 Бпрба прптив врщоашкпг насиља - Прпјекат је ппдразумевап пдржаваое 
ппзприщних представа у пснпвним щкплама где су млади ушени важним 
живптним лекцијама. Представе су рађене ппд називпм „Пнај кп се лема, 
другаре нема“. 

 Мала матура - Мала матура је прпјекат кпји је имап за циљ спремаое свих 
ушеника псмих разреда за пплагаое пријемних испита за упис у средоу щкплу. 

 Град, местп, шпвек, прпстпр - Радипнице су имале за циљ уппзнаваоа са 
Земунпм кап делпм бепградске урбане целине, оегпвпм архитектурпм, 
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уметнпщћу, културпм и истпријпм крпз специфишну креацију , укрщтену са 
мпдерним урбанистишким тенденцијама.  

У 2015. гпдини у пквиру прпграмске активнпсти 0602-0007: Канцеларија за младе 
расппређене су апрппријације у укупнпм изнпсу 700.000,00 динара за активнпсти 
Канцеларије за младе.  У 2016. гпдини издвпјен је бучет у изнпсу пд 2.840.000,00 
динара, у 2017. гпдини 2.961.000,00 динара, дпк је у 2018. издвпјенп 2.840.267,67 
динара. 

2.4.1.5 Здравствена и спцијална защтита 

2.4.1.5.1 Здравствена защтита 

Градским ппщтинама закпнпм и уставпм нису  ппверене надлежнпсти из пбласти 
здравствене защтите 

У складу са Статутпм града Бепграда, Град Бепград пснива устанпве и прганизације 
у пбласти здравствене защтите. Какп градским ппщтинама закпнпм и уставпм нису  
ппверене надлежнпсти из пбласти здравствене защтите, у пвпм ппглављу изврщен је  
самп кратак псврт на устанпве здравствене защтите кпје се налазе на ппдрушју ГП 
Земун. 

На ппдрушју ГП Земун налазе се: 
− Дпм здравља „Земун“ 
− Клинишкп бплнишки центар “Земун“ (КБЦ „Земун“) 
− Клинишкп бплнишки центар „Бежанијска кпса“ (КБЦ „Бежанијска кпса“) 
− Градски завпд за плућне бплести и туберкплпзу-Пгранак за плућне бплести и 

туберкплпзу у Земуну 
− Апптека „Бепград“ 

Дпм здравља „Земун“ - пружа здравствене услуге у ппщтини Земун и ппщтини Суршин 
и кап такав је једини пд 16 дпмпва здравља на теритприји Бепграда кпји пмпгућава 
примарну здравствену защтиту станпвницима из две ппщтине. Пвај Дпм здравља 
пружа услуге пнима кпји живе у приградским насељима: Галеника, Земун Ппље,13 мај, 
Алтина, Камендин, Бусије и Грмпвац, кап и пнима кпји живе у селима: Батајница, 
Угринпвци и селима Ппщтине Суршин, Дпбанпвци, Бпљевци, Прпгар, Јакпвп, Петрпвшић 
и Бешмен. Збпг тпга је рад пвпг Дпма здравља вепма специфишан – пдвија се у 2 
ппщтине, на 27 пунктпва, са великпм удаљенпщћу крајоих пунктпва у пднпсу на 
централни пункт у Земуну, ул. Рада Кпншара бр. 46 (најудаљенија ташка 42 км). 
Угпвпрени брпј заппслених, (без стпматплпгије) 31.12.2014.гпдине бип је 646, пд тпга 
539 здравствених радника (178 лекара, 4 фармацеута и 357 медицинскух сестара -
технишара), 17 здравствених сарадника, 27 административних  и 63 технишких радника. 
Ппред тпга, у Дпму здравља „Земун“ радилп је 111 угпвпрених радника у 
стпматплпщкпј служби и тп: 40 стпматплпга и 71 стпматплпщка сестра /зубни технишар. 

У саставу Дпма здравља Земун“ су: 
- Здравствена защтита деце са развпјним саветпвалищтем 
- Здравствена защтита щкплске деце са саветпвалищтем за младе 
- Здравствена защтита жена 
- Здравствена защтита пдраслих станпвника 
- Здравствена защтита радника 



Стратегија развпја градске ппщтине Земун 2018-2023 – Ситуаципна анализа 

106 

 

- Кућнп лешеое и нега 
- Ппливалентна патрпнажа 
- Стпматплпщка здравствена защтита 
- Радиплпщка дијагнпстика 
- Лабпратпријска дијагнпстика 
- Фармацеутска здравствена делатнпст 
- Специјалистишка и кпнсултативна делатнпст (интерна медицина, пфтамплпгија 

са страбплпгијпм, птпринпларингплпгија, психијатрија - защтита менталнпг 
здравља, физикална медицина и рехабилитација, спцијална медицина и 
инфпрмaтика). 

Дпм здравља „Земун“ свпје услуге пружа на следећим лпкацијама: 
- Дпм здравља „Земун“, Рада Кпншара 46, где се налазе: Служба за защтиту деце, 

Служба за защтиту щкплске деце, Гинекплпгијa, Пфтамплпгија - дешија, Рентген, 
Физикална медицина, Стпматплпгија - кпнзерватива, Стпматплпгија - прптетика, 
Стпматплпгија - щкплскп, Патрпнажна служба, Ппщта медицина, Кућнп лешеое, 
Апптека 

- Здравствена станица Дпои град, Авијатишарски трг 7, где се налазе: 
Лабпратприја,  Ппщта медицина, Медицина рада, Стпматплпгија, Пфтамплпгија 
- пдрасли, Кардиплпгија 

- Защтита менталнпг здравља - пдрасли, Лазара Саватића 3А 
- Защтита менталнпг здравља - деца, Тпплишка 8 
- Амбуланта Нпва Галеника, Мпмшила Радивпјевића 34 
- Амбуланта Камедин, Елија Финција, у склппу кпје се налазе: Ппщта медицина, 

Патрпнажна служба, Гинекплпгија, Стпматплпгија, Предщкплскп, Щкплскп 
- Здравствена станица Батајница, Јпвана Бранкпвића 1, са следећим: Ппщта 

медицина, Гинекплпгија, Стпматплпгија, Дешији диспанзер 
- Здравствена станица Угринпвци, Ушитеља Цвеје 1 
- Здравствена станица Бусије, Епискппа Саве Трлајића 
- Здравствена станица Суршин, Браће Пухалпвић 12, кпја у свпм саставу има: 

Предщкплскп, Щкплскп, Стпматплпгију, Гинекплпгију, Ппщту медицину, Кућнп 
лешеое, Кардиплпгију  

- Амбуланта Дпбанпвци, Марщала Тита 11, са: Ппщтпм медицинпм, 
Гинекплпгијпм, Патрпнажпм, Дешијим диспанзерпм 

- Амбуланта Јакпвп, Палих бпраца  1 
- Амбуланта Бпљевци, Браће Веселинпвић 4 
- Амбуланта Бешмен, Једанаестпг пктпбра 4 
- Амбуланта Петрпвшић, Браће Љубинкпвић 2 
- Амбуланта Прпгар, 12. августа 1 

„Клинишкп бплнишки центар Земун“ (КБЦ „Земун“) пбавља здравствену делатнпст на 
секундарнпм и терцијарнпм нивпу, пднпснп виспкпспецијализпвану специјалистишкп -
кпнсултативну и стаципнарну здравствену делатнпст. Земунска бплница, данащои КБЦ 
„Земун“, пснпвана је 1784. гпдине и најстарија је бплница у Србији. Пд 2008. гпдине 
оен псниваш ппстаје град Бепград. Пд 2007. гпдине распплаже са 620 ппстеља. Крајем 
2010. гпдине заврщена је рекпнструкција и ппремаое три спрата централнпг пбјекта са 
бплеснишким спбама. Ппшеткпм 2012. гпдине заврщена је рекпнструкција и пущтенп у 
рад 5 нпвих ппераципних сала са кпмплетнпм савременпм ппремпм. Ппшеткпм 2015. 
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гпдине пущтен је у рад ппераципни блпк са две нпве сале кпје су такпђе кпмплетнп 
ппремљене савременпм ппремпм. Ренпвирана и ппремљена су пдељеоа 
хемпдијализе, пдељеое пртппедије кап и пдељеое лабпратпријске дијагнпстике.  

У саставу КБЦ „Земун“ су: 
- Клиника за хирургију 
- Клиника за интерну медицину 
- Бплница за гинекплпгију и акущерствп 
- Бплница за педијатрију 
- Заједнишке медицинске службе 

„Клинишкп бплнишки центар Бежанијска кпса“ (КБЦ „Бежанијска кпса“) - Тп је ппщта 
бплница, пднпснп мпдеран клинишкп бплнишки центар терцијарнпг нивпа кпји 
пбезбеђује најбпље метпде у пружаоу здравствених услуга, ппсвећена квалитетнпм 
пружаоу услуга применпм најнпвијих технплпщких дпстигнућа у циљу бржег и 
ефикаснијег лешеоа. Пснпвана је 1956. гпдине пре свега ради лешеоа туберкплпзе пд 
кпје су мнпги бплпвали. Данас је тп ппщта бплница, пднпснп мпдеран клинишкп 
бплнишки центар терцијарнпг нивпа кпји пбезбеђује најбпље метпде у пружаоу 
здравствених услуга, ппсвећена квалитетнпм пружаоу услуга применпм најнпвијих 
технплпщких дпстигнућа у циљу бржег и ефикаснијег лешеоа.  

КБЦ „Бежанијска кпса“ пбједиоује наушна истраживаоа и кпнтинуирану медицинску 
едукацију свих заппслених у циљу ппбпљщаоа квалитета рада и ппстизаоа сталнпг 
вищег задпвпљства кприсника и давалаца услуга кпристећи највищи нивп ефикаснпсти, 
безбеднпсти и успещнпсти у раду, уз један пд пснпвних задатака смаоеоа ризика 
настанка нежељених ппследица, а у циљу ппбпљщаоа свеппщтег здравља ппјединца и 
заједнице у целини. 

Према ппдацима Градскпг завпда за јавнп здравље у „Клинишкп бплнишкпм центру 
Бежанијска кпса“ у 2012. гпдини билп је заппсленп 861 радника, и тп: 677 медицинских 
радника и сарадника; 184 немедицинских радника. Пд укупнпг брпја медицинских 
радника и сарадника, 179 је лекара специјалиста, лекара ппщте праксе и лекара на 
специјализацији.  

Клинишкп бплнишки центар „Бежанијска кпса“ шине: 

- Клиника за интерну медицину: 

 Пдељеое пулмплпгије  

 Пдељеое алергплпгије и имунплпгије  

 Пдељеое кардиплпгије  

 Пдељеое гастрпентерплпгије и хепатплпгије  

 Пдељеое хематплпгије  

 Пдељеое ендпкринплпгије  

 Пдељеое за пријем, збриоаваое ургентних стаоа и специјалистишкп-           
кпнсултативне прегледе  

- Клиника за хирургију  

 Oдељеое ппщте и абдпминалне хирургије 

 Пдељеое пртппедије и пртппедске трауматплпгије  

 Пдељеое урплпгије  

 Пдељеое хирурщкпг интензивнпг лешеоа  
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 Служба ппераципнпг блпка са централнпм стерилизацијпм  

 Пдељеое за пријем, збриоаваое ургентних стаоа и специјалистишкп-           
кпнсултативне прегледе  

- Клиника за пнкплпгију 

 Пдељеое медикале пнкплпгије 

 Пдељеое пнкплпщке хирургије 

 Пдељеое грудне хирургије 

 Пдељеое за пријем и специјилистишкп - кпнсултативне прегледе 
- Заједнишке медицинске службе 

 Служба анестезиплпгије и интензивнпг лешеоа 

 Служба дијагнпстишкпг имичинг центра 

 Служба лабпратпријске дијагнпстике 

 Служба патплпщке анатпмије 

 Служба трансфузиплпгије 

 Пдељеое физикалне медицине и рехабилитације 

 Служба за фармацеутску здравствену делатнпст (бплнишка апптека) 

 Служба за наушнп-истраживашку и пбразпвну делатнпст 

 Служба за прганизацију, планираое, евалуацију и медицинску 
инфпрматику 

 Дневна бплница КБ Центра (намеоена за збриоаваое пацијената све 
три клинике КБ Центра) 

 Пдељеое ппсебних медицинских прпграма 
-     Служба за правне и екпнпмскп - финансијске ппслпве 

-    Служба за технишке ппслпве 

Градски завпд за плућне бплести и туберкплпзу - Пгранак за плућне бплести и 
туберкплпзу у Земуну - Градски завпд за плућне бплести и туберкплпзу је здравствена 
устанпва у кпјпј се пбавља специјалистишкп-кпнсултативна делатнпст и пружају 
превентивне, дијагнпстишке, терапијаске и рехабилитаципне здравствене услуге из 
пбласти здравствене защтите пацијената пбплелих пд туберкплпзе и других плућних 
бплести кпје се мпгу лешити на амбулантни нашин. Пгранци Градскпг завпда за плућне 
бплести и туберкплпзу се налазе у Земуну и Пбренпвцу. Службе кпје функципнищу у 
пквиру Градскпг завпда за плућне бплести и туберкплпзу су: 

- Служба за специјалистишкп - кпнсултативну делатнпст 
- Служба за прганизацију и планираое 
- Служба за радиплпщку, лабпратпријску, функципналну и брпнхплпщку 

дијагнпстику 
- Служба за правне, екпнпмскп-финансијске, технишке и друге ппмпћне ппслпве49 

Апптека „Бепград“ – У складу са Закпнпм п здравственпј защтити50, град пснива 
апптеку на  свпјпј  теритприји,  такп   да  је  Скупщтина  града Бепграда 27. јануара 1971. 
гпдине пснпвала је Апптеку „Бепград“ кпја данас ппкрива ппдрушја 17 бепградских 
ппщтина и мрежу пд 124 апптекe, пд кпјих 7 апптека ради у Земуну. 

                                                      
49

 Извпр: www.bolestipluca.org.rs 
50

 „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 107/05 

http://bkosa.rs/zajednicke-medicinske-sluzbe/sluzba-anesteziologije-i-intenzivnog-lecenja/
http://bkosa.rs/zajednicke-medicinske-sluzbe/sluzba-dijagnostickog-imidzing-centra/
http://bkosa.rs/zajednicke-medicinske-sluzbe/sluzba-laboratorijske-dijagnostike/
http://bkosa.rs/zajednicke-medicinske-sluzbe/sluzba-patoloske-anatomije/
http://bkosa.rs/zajednicke-medicinske-sluzbe/sluzba-transfuziologije/
http://bkosa.rs/zajednicke-medicinske-sluzbe/odeljenje-fizikalne-medicine-i-rehabilitacije/
http://bkosa.rs/zajednicke-medicinske-sluzbe/sluzba-za-farmaceutsku-zdravstvenu-delatnost-bolnicka-apoteka/
http://bkosa.rs/zajednicke-medicinske-sluzbe/sluzba-za-naucno-istrazivacku-i-obrazovnu-delatnost/
http://bkosa.rs/zajednicke-medicinske-sluzbe/sluzba-za-organizaciju-planiranje-evaluaciju-i-medicinsku-informatiku/
http://bkosa.rs/zajednicke-medicinske-sluzbe/sluzba-za-organizaciju-planiranje-evaluaciju-i-medicinsku-informatiku/
http://bkosa.rs/zajednicke-medicinske-sluzbe/dnevna-bolnica-kb-centra/
http://bkosa.rs/zajednicke-medicinske-sluzbe/dnevna-bolnica-kb-centra/
http://bkosa.rs/zajednicke-medicinske-sluzbe/odeljenje-posebnih-medicinskih-programa/
http://www.bolestipluca.org.rs/
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2.4.1.6 Спцијална защтита 

Градске ппщтине врще ппслпве бриге и пружаоа  ппмпћи  лицима  кпја   су  у  
сущтини  у неједнакпм пплпжају са псталим грађанима, али не пснивају устанпве 
спцијалне защтите. На ппдрушју ГО Земун тпкпм 2016. гпдине билп је 9.582 
кприсника Центра за спцијални рад, пднпснп 31.12.2016. је регистрпванп 6.807 
кприсника на активнпј евиденцији.  

Према  Статуту града  Бепграда, град пснива устанпве спцијалне защтите и прати и 
пбезбеђује оихпвп функципнисаое. 

Устанпве спцијалне защтите шији  је псниваш град  Бепград су: 

• Градски центар за спцијални рад у Бепграду 
• Центар за смещтај и дневни бправак деце  и пмладине пметене у развпју 
• Прихватилищте са прихватним станицама Центар за защтиту пдпјшади, деце  и 

пмладине 
• Прихватилищте са прихватнпм станицпм Завпда за васпитаое деце  и пмладине 
• Центар за спцијалнп предузетнищтвп 
• Прихватилищте за децу Бепград 

За рад и функципнисаое пвих центара надлежан је Секретаријат за спцијалну защтиту. 
Псим наведених устанпва шији је псниваш град, на теритприји Бепграда функципнищу и 
устанпве шији псниваш није Град: 

• Градски завпд  за герпнтплпгију Бепград 
• Герпнтплпщки центар 
• Прихватилищте за пдрасла и стара лица 
• Центар за защтиту пдпјшади, деце  и пмладине 
• Завпд за васпитаое деце  и пмладине 
• Црвени крст  Бепграда 

Градске ппщтине у пквиру града Бепграда, у складу са Статутпм, врще ппслпве бриге и 
пружаоа ппмпћи лицима кпја су у сущтини у неједнакпм пплпжају са псталим 
грађанима, али немају мпгућнпсти псниваоа устанпва спцијалне защтите. 

Устанпве спцијалне защтите на ппдрушју градске ппщтине Земун: 
- Градски центар за спцијални рад (ГЦСР) – пдељеое Земун 
- Црвени крст Земун 
- Дпм за пдрасла инвалидна лица 
- Стаципнар за децу и пмладину са аутизмпм 
- Герпнтплпщки центар Бепград - Дпм Бежанијска кпса 

Градски центар за спцијални рад (ГЦСР) – Пдељеое Земун представља базишну 
устанпву у кпјпј се неппсреднп или ппсреднп у складу са Закпнпм п спцијалнпј 
защтити51 задпвпљавају спцијалнп защтитне пптребе грађана и оихпвих ппрпдица. 
Најважније функције центра су: неппсреднп пствариваое права из спцијалне защтите, 
праћеое и прпушаваое спцијалних пптреба и прпблема, превентивна делатнпст, 
планираое и прпграмираое спцијалне защтите и др.  

                                                      
51

 „Сл.гласник РС“ бр.24/2011 
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Taбела 33: Кприсници Центра за спцијални рад у 2016. гпдини на ппдрушју ГП Земун пп 
старпсти и пплу 

Кприсници пп узрасту 

Брпј кприсника на активнпј 
евиденцији у тпку извещтајнпг 

перипда (01.01.2016-31.12.2016.) 

Брпј кприсника на активнпј 
евиденцији 31.12.2016. 

м ж Укупнп м ж Укупнп 

Деца (0-17) 1.552 1.310 2.862 1.063 879 1.942 

Млади (18-25) 408 438 846 304 321 625 

Пдрасли (26-64) 2.047 2.421  4.468 1.468 1.682 3.160 

Старији (65 и вище) 512 894 1.406 379 711 1.090 

Укупнп 4.519 5.063 9.582 3.214 3.583 6.807 

Извпр: Извещтај п раду у 2016. гпдини Градскпг центра за спцијални рад у Бепграду- 
Одељеое Земун 

У Земуну је тпкпм 2016. гпдине билп 9.582 кприсника Центра за спцијални рад, 
пднпснп на дан 31.12.2016. је регистрпванп 6.807 кприсника на активнпј евиденцији. 
Брпј кприсника се ппвећап у пднпсу на 2015. гпдину за маое пд 1%. Највећи брпј 
кприсника је између 26 и 64 гпдина старпсти. 2.862 деце дп 17 гпдина старпсти је у 
2016. кпристилп услуге Центра за спцијални рад у 2016. 

Taбела 34: Кприсници Центра за спцијални рад пп старпсним групама - индекс кретаоа 
2016/2015.  

Кприсници пп узрасту 2015. 2016. 
Индекс  

2016/2015. 

Деца         (0-17) 2.933 2.862 97,56 

Млади       (18-25) 864 846 97,91 

Пдрасли   (26-64) 4.404 4.468 101,45 

Старији      (65 и вище) 1.310 1.406 107,33 

Укупнп 9.511 9.582 100,74 

Извпр: Извещтај п раду у 2016. гпдини Градскпг центра за спцијални рад у Бепграду- 
Одељеое Земун 

Taбела 35: Кретаое кприсника (флуктуација кприсника) Центра за спцијални рад у 
2016. гпдини 

Старпсне групе Пренети 
Нпвпевиден-

тирани 
Реактиви-

рани 
Укупнп 

Стављени 
у пасиву 

Деца (0-17) 1.826 746 290 2.862 929 

Млади (18-25) 565 144 137 846 221 

Пдрасли (26-64) 3.008 659 801 4.468 1.278 

Старији (65 +) 898 268 240 1.406 347 

У К У П Н П  6.297 1.817 1.468 9.582 2.775 

Извпр: Извещтај п раду у 2016. гпдини Градскпг центра за спцијални рад у Бепграду- 
Одељеое Земун 

Црвени крст Земун пружа ппмпћ крпз реализацију прпграма ппмпћи разних дпмаћих и 
међунарпдних прганизација прекп свпјих вплпнтера и активиста Црвенпг крста.  
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Дпм за пдрасла инвалидна лица52 је устанпва спцијалне защтите, пснпвана 01.06.1998. 
гпдине, кпја се бави збриоаваоем лица са телесним инвалидитетпм (церебрална 
парализа, мищићна дистрпфија, параплегија, квадриплегија и мултипла склерпза) са 
теритприје целе Републике Србије, узраста пд 20-65 гпдина. Седищте Дпма је у Земуну, 
Аутппут бр. 18. Кприсницима Дпма се пружају медицинске и спцијалнп-психплпщке 
услуге, а прганизпване су и разнпврсне радне терапије.  

Стаципнар за децу и пмладину са аутизмпм53 – Стаципнар је републишка устанпва 
спцијалне защтите кпја пбухвата станпваое, исхрану, защтиту, негу и целпкупан 
третман рехабилитације деце и пмладине са аутизмпм. Стаципнар је ппшеп са радпм 
1991. гпдине у приземљу Дефектплпщкпг факултета, а 1996. гпдине прпщирује свпј 
капацитет и сели се у зграду некадащое щкпле „Змај“,  у Земуну, у ул. Аутппут бб. П 
кприсницима Стаципнара брине 10 дефектплпга, радни терапеути, наставник физишкпг 
васпитаоа, негпватељи. За здравствену защтиту кприсника задужени су лекар ппщте 
медицине, дешји психијатар и 12 медицинских сестара. 

Герпнтплпщки центар Бепград је устанпва спцијалне защтите, лиценцирана за 
пружаое услуга смещтаја и ппмпћи у кући. Ппред тпга, пружа се услуга дневнпг 
бправка и клубпва за активнп стареое. Услуга смещтаја се пбезбеђује у 4 дпма, пд 
кпјих је један на ппдрушју ГП Земун (Дпм Бежанијска кпса). На теритприји града 
Бепграда ппстпје 24 Клуба за активнп стареое, пд кпјих се 1 налази у центру Ппщтине 
Земун, ул.  Бежанијска бр. 2. 

Град Бепград има пбавезу пбезбеђиваоа средстава за рад  и финансираое дела 
прпграма рада унутращое прганизаципне  јединице  у  пквиру Герпнтплпщкпг центра -  
ПЈ  „Дневни центри и  клубпви“, у пквиру кпје ппслује 24 клуба за  старија лица и  
пбезбеђује се ппмпћ у кући - 13 клубпва ппмпћи у кући на административнпм ппдрушју 
града Бепграда. 

Ппслпви у пбласти спцијалне бриге и защтите пбављају се крпз ппдстицаое развпјa 
разлишитих пблика сампппмпћи и сплидарнпсти са лицима са сметоама у развпју, кап 
и са лицима кпја су у сущтински неједнакпм пплпжају са псталим грађанима, крпз 
пружаое ппмпћи прганизацијама пспба са инвалидитетпм и другим спцијалнп-
хуманитарним прганизацијама на ппдрушју Ппщтине.  

Кап деп спцијалне инфраструктуре, Скупщтина ппщтине Земун пбразпвала је радна 
тела и кпмисије кпје се баве прпблемима спцијалне защтите на ппдрушју ппщтине 
Земун. Тп су: 

- Савет за здравствп, спцијалну и дешју защтиту 
- Кпмисија за рпдну равнпправнпст 

Пдељеое за друщтвене делатнпсти, привреду и развпј прганизује низ активнпсти из 
пбласти спцијалнп-здравствене защтите и пстварује сарадоу са Дпмпм здравља Земун, 
Градским центрпм за спцијални рад – Пдељеое Земун, Пплицијскпм станицпм Земун, 
Наципналнпм службпм за заппщљаваое, Секретаријатпм за спцијалну защтиту, 
Клинишкп бплнишким центрима „Земун“ и „Бежанијска кпса“ и удружеоима грађана.  
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 Извпр: http://www.domzaosi.org.rs/index.html 
53

 Извпр: http://www.centarbgd.edu.rs/stacionarna-ustanova-u-zemunu/ 

http://www.domzaosi.org.rs/index.html
http://www.centarbgd.edu.rs/stacionarna-ustanova-u-zemunu/
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Градска ппщтина Земун пстварује сарадоу са цивилним сектпрпм и из бучета ппщтине 
издваја средства за спцијалну защтиту за реализацију прпграма и прпјекта удружеоа, 
спрпвпђеоем јавнпг кпнкурса за финансираое и суфинансираое прпграма и 
прпјеката. Прпграм рада спцијалнп-хуманитарних прганизација и удружеоа грађана 
шији су прпграми и прпјекти финансирани/суфинансирани у прптеклпм перипду 
пбухватали су активнпсти из пбласти спцијалне защтите, друщтвене бриге п деци, 
прпграма за пмладину, защтите лица са инвалидитетпм, здравствене защтите,  
пбразпваоа, науке и инфпрмисаоа, защтите и унапређеоа живптне средине, защтите 
и прпмпвисаоа људских и маоинских права, активнпсти пензипнерских прганизација, 
защтита жртава ппрпдишнпг и врщоашкпг насиља. 

Тп су: Удружеое  „Истражи Србију“, Удружеое „Шувајмп децу“, Удружеое пацијената 
пбплелих пд меланпма, Удружеое Рпма „Спас“, Кинплпщкп друщтвп Батајница, 
Удружеое за защтиту живптне средине Таурунум, Хуманитарнп -едукативнп удружеое 
„Пмладина Земуна“, Удружеое  „Ауксилијум“, Удружеое жена „Рука пријатељства“, 
Удружеое пензипнера „Клуб пензипнера Земуна“, Удружеое грађана „Сампхране 
мајке“, Удружеое пдгајиваша украсних живптиоа „Кумрија“ Угринпвци, Удружеое 
грађана „Евп рука“, Удружеое „Рпмски напредак“, Друщтвп за церебралну и дешију 
парализу Земун, Удружеое „Ида“, Удружеое бпраца и ратних впјних инвалида ратпва 
пд пд 1990 - 1999. гпдине ппщтине Земун, Удружеое пспба са инвалидитетпм и 
ппсебним здравственим пптребама „Таурунум“, „Клуб привредних нпвинара“, 
Удружеое „иСЕРБИА“, Удружеое Пријатељи деце Земуна и Савез удружеоа 
медицинских сестара предщкплских устанпва Србије.  

Пд 2015. дп 2017. за Прпграм: Спцијална и дешија защтита издвајанп је пд 14 дп 32 
милипна динара, а у 2018. пкп 28,5 милипна динара. 

Табела 36: Финансираое Прпграма: Спцијална и дешија защтита у ГП Земун пд 2015-
2018. 

Гпдина 
Прпјекат/ прпграмска активнпст (ПА) 

Вреднпст (РСД) 
Шифра Назив 

2015. 

ПА 0901-0001 Спцијална ппмпћ 12.704.400,00 

Прпјекат 0901-1001 
Прпјекти пп кпнкурсу у пбласти 
спцијалне защтите 

1.900.000,00 

2016. 

ПА 0901-0001 Спцијална ппмпћ 28.190.676,1054 

Прпјекат 0901-1001 
Прпјекти пп кпнкурсу у пбласти 
спцијалне защтите 

8.000.000,00 

Прпјекат 0901-1002 

Спрпвпђеое јавнпг рада са 
Наципналнпм службпм за 
заппщљаваое 

512.015,32 

2017. 

ПА 0901-0001 Спцијална ппмпћ 25.832.380,97 

Прпјекат 0901-1001 
Прпјекти пп кпнкурсу у пбласти 
спцијалне защтите 

31.130.000,00 

2018. Прпјекат 0901-1002 Спрпвпђеое јавнпг рада са 1.288.356,24 
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 Прпграмска активнпст 0901-0001 је изврщена у изнпсу 10.091.388,70 динара, пднпснп 35,80%, јер 
плаћаоа пп закљушеним угпвприма дпспевају у 2017. гпдини 
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Гпдина 
Прпјекат/ прпграмска активнпст (ПА) 

Вреднпст (РСД) 
Шифра Назив 

Наципналнпм службпм за 
заппщљаваое 

ПА 0901-0001 Спцијална ппмпћ 10.050.000,00 

Прпјекат 0901-1001 
Прпјекти пп кпнкурсу у пбласти 
спцијалне защтите 

12.000.000,00 

Прпјекат 0901-1004 
Фпнд „Мале Милице Ракић из 
Батајнице“ 

4.000.000,00 

Прпјекат 0901-1005 
Нпвпгпдищоа шеститка првпрпђенпј 
девпјшици и првпрпђенпм дешаку 

244.000,00 

Извпр: Одлуке п бучету ГО Земун за 2015, 2016, 2017. и 2018. 

У 2015. гпдине у пквиру Прпграмске активнпсти 0901 - 0001: Спцијалне ппмпћи 
расппређене су апрппријације у укупнпм изнпсу пд 12.704.400,00 динара за ппмпћ 
ппсебнп псетљивим спцијалним групама и за суфинансираое прпјеката са 
Кпмесаријатпм за избеглице и миграције и пстале ппмпћи спцијалнп угрпженпм 
станпвнищтву, а у пквиру Прпјекта 0901 - 1001: Прпјекти пп кпнкурсу у пбласти 
спцијалне защтите расппређена је апрппријација у изнпсу 1.900.000,00 динара за 
финансираое прпграма и прпјеката удружеоа из пбласти спцијалне защтите. 

ГП Земун и Кпмесаријат за избеглице и миграције РС закљушили су угпвпр за дпделу 
ппмпћи у грађевинскпм материјалу ппрпдицама избеглих лица у укупнпм изнпсу пд 
5.500.000,00 динара (с тим щтп је ушещће Кпмесаријата за избеглице и миграције РС у 
прпјекту билп у изнпсу 5.000.000,00 динара, а ГП Земун сппственим средствима у 
изнпсу 500.000 динара) и ппрпдицама интернп расељеним лицима у укупнпм изнпсу 
пд с 4.950.000 динара (ушещће Кпмесаријата за избеглице и миграције РС у прпјекту је 
билп у изнпсу 4.455.000,00 динара, а ГП Земун сппственим средствима у изнпсу 
495.000,00 динара. Такпђе је ГП Земун ушествпвала у прпграму екпнпмскпг 
пснаживаоа крпз дпхпдпвне активнпсти ппрпдица избеглих лица у укупнпм изнпсу пд 
2.000.000,00 динара, (ушещће Кпмесаријата за избеглице и миграције РС у прпграму је 
билп 1.800.000 динара, а ГП Земун сппственим средствима у изнпсу 200.000,00 динара. 
У наведенпј гпдини изврщена је и расппдела хуманитарних пакета хране 
најугрпженијим ппрпдицама избеглишке и ИРЛ пппулације, те је ппдељенп 160 пакета 
хране. У 2015. гпдини ГП Земун је ушествпвала и у реализацији регипналнпг прпјекта 
РХП-2 у циљу рещаваоа стамбених пптреба избеглих лица из Хрватске и БИХ крпз 
дпделу пакета грађевинске ппмпћи у изнпсу пд 90.000 евра.  

У 2016. гпдини у пквиру Прпграмске активнпсти 0901 - 0001: Спцијалне ппмпћи, 
расппређене су апрппријације у укупнпм изнпсу пд 28.190.676,10 динара за ппмпћ 
ппсебнп псетљивим спцијалним групама и за суфинансираое прпјеката са 
Кпмесаријатпм за избеглице и миграције и пстале  ппмпћи спцијалнп угрпженпм 
станпвнищтву. У пквиру Прпјекта 0901 - 1001: Прпјекти пп кпнкурсу у пбласти 
спцијалне защтите, расппређене су апрппријације у укупнпм изнпсу 8.000.000,00 
динара за финансираое прпграма и прпјеката удружеоа из пбласти спцијалне 
защтите, а у пквиру Прпјекта 0901-1002: Спрпвпђеое јавнпг рада са Наципналнпм 
службпм за заппщљаваое, расппређене су апрппријације у укупнпм изнпсу 512.015,32 
динара за финансираое јавнпг рада.   
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ГП Земун и Кпмесаријат за избеглице и миграције РС закљушили су угпвпр пп Јавнпм 
ппзиву за дпделу средстава намеоених јашаоу капацитета јединице лпкалне 
сампуправе за рещаваое прпблема миграната кпји се налазе на оенпј теритприји и тп 
за активнпсти прганизације и реализације прпграма (радипница, пкруглих стплпва и 
других слишних скуппва, инфпрматпра п раду и активнпстима за 2010-2014. и 2016-
2019.) за идентификацију пптреба, размену искустава и анализу прпблема и оихпвих 
мпгућих рещеоа, крпз унапређеое инфпрмисанпсти пружапца услуга и јавнпсти п 
пптребама и прпблемима миграната кпји се налазе на оенпј теритприји, крпз 
унапређеое инфпрмисанпсти миграната п оихпвим правима, нашинима оихпвпг 
пствариваоа и защтите, крпз израду и дистрибуираое публикације и прганизаваое 
инфпрмативне кампаое усмерене ка ппдизаоу свести п пплпжају, пптребама и 
прпблемима миграната кап и крпз видпве дпступне ппмпћи за мигранте кпји бправе на 
оенпј теритприји. За реализацију прпјекта ангажпвана су средства у изнпсу пд 
250.000,00 динара с тим да је ГП Земун ушествпвала сппственим средствима у изнпсу 
пд 25.000,00 динара у спрпвпђеоу наведених мера и активнпсти.  

У 2017. у пквиру Прпграмске активнпсти 0901 - 0001: Спцијалне ппмпћи расппређене су 
апрппријације у укупнпм изнпсу пд 25.282.380,97 динара за ппмпћ ппсебнп псетљивим 
спцијалним групама и за суфинансираое прпјеката са Кпмесаријатпм за избеглице и 
миграције и пстале  ппмпћи спцијалнп угрпженпм станпвнищтву, а у пквиру Прпјекта 
0901-1001: Прпјекти пп кпнкурсу у пбласти спцијалне защтите расппређена је 
апрппријација у изнпсу 31.130.000,00 динара за финансираое прпграма и прпјеката 
удружеоа из пбласти спцијалне защтите, а у пквиру Прпјекта 0901 - 1002: Спрпвпђеое 
јавнпг рада са Наципналнпм службпм за заппщљаваое, расппређене су 
апрппријације у укупнпм изнпсу 1.288.356,24 динара за финансираое јавнпг рада. 

ГП Земун и Кпмесаријат за избеглице и миграције РС закљушили су 2017. гпдине 
угпвпр за дпделу ппмпћи у грађевинскпм материјалу ппрпдицама избеглих лица у 
укупнпм изнпсу пд 2.722.500,00 динара (с тим щтп је предвиђенп ушещће Кпмесаријата 
за избеглице и миграције РС у прпјекту у изнпсу 2.475.000,00 динара, а ГП Земун 
сппственим средствима у изнпсу 247.500,00 динара) и ппрпдицама интернп расељених 
лица у укупнпм изнпсу пд  5.445.000,00 динара (предвиђенп је ушещће Кпмесаријата за 
избеглице и миграције РС у прпјекту у изнпсу 4.950.000,00 динара, а ГП Земун 
сппственим средствима у изнпсу 495.000,00 динара).  

У 2018. у пквиру Прпграмске активнпсти 0901-0001: Спцијалне ппмпћи расппређене су 
апрппријације у укупнпм изнпсу пд 10.050.000,00 динара за ппмпћ ппсебнп псетљивим 
спцијалним групама и за суфинансираое прпјеката са Кпмесаријатпм за избеглице и 
миграције и пстале  ппмпћи спцијалнп угрпженпм станпвнищтву, а у пквиру Прпјекта 
0901 - 1001: Прпјекти пп кпнкурсу у пбласти спцијалне защтите расппређена је 
апрппријација у изнпсу 12.000.000,00 динара за финансираое прпграма и прпјеката 
удружеоа из пбласти спцијалне защтите. Ппред тпга, у 2018. гпдини Прпјектпм 0901-
1004: Фпнд „Мале Милице Ракић из Батајнице“ издвпјенп је 4.000.000,00 за ппмпћ 
ппсебнп псетљивим групама грађана, кап 244.000,00 Прпјектпм 0901-1005: 
Нпвпгпдищоа шеститка првпрпђенпј девпјшици и првпрпђенпм дешаку кап вид 
ппдрщке ппрпдици са децпм и ппдстицаое рађаоа. 
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2.4.1.6.1 Унапређеое пплпжаја Рпма 

Према званишнпм пппису станпвнищтва из 2011. гпдине на ппдрушју ппщтине 
Земун евидентиранп је укупнп 5.599 Рпма, щтп шини 3,33% удела у укупнпм 
станпвнищтву Земуна. 

У сарадои са невладиним прганизацијама и Центрпм за спцијални рад тпкпм текуће 
гпдине пдржан је велики брпј трибина и едукативних радипница на тему 
имплементације Стратегије п унапређеоу пплпжаја Рпма и Рпмкиоа, превенцији 
насиља у ппрпдици, едукацији п систему здравствене защтите Рпмкиоа. 

Актуелни акципни план ГП Земун кпји пбухвата и унапређеое пплпжаја припадника 
рпмске пппулације је ЛАП за унапређеое пплпжаја избеглих и интернп расељених 
лица и ппвратника пп Сппразуму п реадмисији у ГО Земун, 2015 - 2019.  

У пквиру унапређеоа пплпжаја Рпма на ппдрушју ГП Земун Ппверенищтвп за 
збриоаваое избеглих, прпгнаних и интернп расељених лица ГП Земун пбавља 
активнпсти пружаоа ппмпћи интернп расељеним лицима на оенпм ппдрушју (међу 
кпјима је и велики брпј Рпма), у виду прпграма дпделе ппмпћи у грађевинскпм 
материјалу и дпделе хуманитарних палета хране, пгрева, лекпва и једнпкратне 
нпвшане ппмпћи најугрпженијим ппрпдицима, кап и прпграма екпнпмскпг 
пснаживаоа крпз дпхпдпвне активнпсти ппрпдицама интернп расељених лица у 
укупнпм изнпсу пд 3.000.000,00 динара, с тим щтп је зе ушещће Кпмесаријата за 
избеглице и миграције РС 2.727.200,00 динара, а ГП Земун сппственим средствима у 
изнпсу 272.800,00 динара.  

2.4.1.6.2 Ппдрщка избеглим и расељеним лицима 

У Земуну живи укупнп 9.186 лица кпја су била излпжена присилним миграцијама и 
егзистенцијалним пптещкпћама кпје тп ствара.  

Тај брпј представља 2.639 избеглица у пдгпварајућем статусу, 6.212 интернп расељених 
лица са валиднпм дпкументацијпм и 335 грађана пп Сппразуму п реадмисији. У тај 
брпј нису укљушена лица кпја су се интегрисала у друщтвп, а нису рещили пснпвнп 
стамбенп и егзистенцијалнп питаое. 

Стпга ГП Земун планира да у нареднпм перипду наведеним групацијама пружи 
следећу ппмпћ: 

- У 2017. гпдини, у виду прпграма ппмпћи у грађевинскпм материјалу – и тп кап 
пакете у грађевинскпм материјалу за избеглице, пакете у грађевинскпм 
материјалу за ИРЛ  

- У 2018. планира се реализација прпграм дпделе ппмпћи у грађевинскпм 
материјалу за ИРЛ и пакета ппмпћи у грађевинскпм материјалу за избеглице. 

- У 2019. гпдини, планира се реализација прпграма дпделе пакета ппмпћи у 
грађевинскпм материјалу за избеглице, пакета ппмпћи у грађевинскпм 
материјалу за ИРЛ и пакета ппмпћи у грађевинскпм материјалу за ппвратнике 
пп Сппразуму п реадмисији, кап и пткуп сепскпг дпмаћинства за избеглице  

- Наставак реализације инфраструктурних пбјеката (кищна и фекална 
канализација, мелипраципни канали) - Алтина, Земун ппље, Щангај    

Такпђе се планира и дпдела хуманитарних палета хране, пгрева, лекпва и једнпкратне 
нпвшане ппмпћи најугрпженијим ппрпдицима избеглица и ИРЛ лица. 
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2.4.1.6.3 Унапређеое пплпжаја пспба са инвалидитетпм (ПСИ)  

Није ппзнат брпј пспба са инвалидитетпм у Земуну, јер не ппстпји база ппдатака 
кпја би дала пптпуне ппдатке п брпјнпсти пве групе станпвника.  

Пптребе ПСИ кпје су идентификпване задпвпљавају се на разлишитим нивпима. 

Институципнални смещтај ПСИ и щкплпваое пспба са телесним инвалидетпм се врщи 
на регипналнпм или републишкпм нивпу. Услуге из пбласти спцијалне защтите кпје се 
задпвпљавају на лпкалнпм нивпу углавнпм спрпвпди ГЦСР – Пдељеое Земун и 
невладине прганизације или устанпве шија примарна делатнпст није брига п пспбама 
са инвалидитетпм. Прпграме намеоене искљушивп пспбама са инвалидитетпм, 
углавнпм на ппљу прганизпваоа друщтвених активнпсти и културнп сппртских 
манифестација имају невладине прганизације.  

У Земуну има  12 прганизација ПСИ кпје ппмажу пспбама са инвалидитетпм. Тп су:  
1) Ппщтинска прганизација инвалида рада Земун  
2) Друщтвп за церебралну и дешију парализу Земун  
3) Удружеое ппрпдица палих бпраца рата пд 1990 гпд.  
4) Удружеое за ппмпћ и развпј пспба са инвалидитетпм "Ппстпјаое"  
5) Удружеое бпраца и ратних впјних инвалида ратпва пд 1990. гпдине ппщтине 

Земун  
6) Удружеое пспба са инвалидитетпм и ппсебним здравственим пптребама 

"Таурунум"  
7) Прганизација Ратни ветерани Србије  
8) Удружеое ратних впјних инвалида свих ратпва Земун  
9) Удружеое станара дпма за пдрасла инвалидна лица  
10) Удружеое грађана „Евп рука“  
11) Сппртскп – рекреативнп удружеое пспба са инвалидитетпм љубитељи прирпде 

''Све је мпгуће'' 
12) Бепградски атлетски клуб пспба са инвалидитетпм „Ппгледи“ 

ГП Земун је имала развијен „Лпкални акципни план  за унапређеое пплпжаја пспба 
са инвалидитетпм градске ппщтине Земун“ 2011-2016. 

Лпкални акципни план је кап крајое кприснике услуга преппзнавап следеће групе:  

- менталнп пметена деца и пдрасли  
- деца и пдрасли са инвалидитетпм  
- деца из угрпжених ппрпдица  
- ппрпдице избеглих и интернп расељених лица са децпм са неким пд 

инвалидитета  
- ппрпдице деце с неким пд инвалидитета  
- лпкална заједница  
- сампхрани рпдитељи у пппулацији кпји су супшени са екпнпмским и стамбеним 

прпблемима, а сампсталнп впде бригу п деци са неким пд инвалидитета. У 
укупнпм брпју пвих лица дпминирају сампхране мајке са једним или вище деце  

- најугрпженија лица, маргинализпвана и ''невидљива'' за друщтвп, затп щтп 
оихпве ппрпдице шестп имају пптребу да се ''защтите'' и да их крију збпг 
предрасуда кпје ппстпје у заједници  

У Лпкалнпм акципнпм плану ппстављени су следећи циљеви: 
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- Ппщти циљ: Ппбпљщан пплпжај пспба са инвалидитетпм у градскпј ппщтини Земун 
путем пдрживих прпграма за пствариваое права, пптреба и пптенцијала ПСИ крпз 
унапређеое оихпве инклузије у лпкалну заједницу  

- Специфишни циљеви:  
1) Птвараое Дневнпг бправка за 15 деце  
2) Усппстављаое услуге ппмпћи у кући за пспбе са инвалидитетпм  
3) Птвараое Центра за ппдрщку ппрпдицама пспба са инвалидитетпм  
4) Јашаое капацитета Дпма за телесне инвалиде ''Др Драгища Витпщевић''  
5) Рекпнструкција неадекватних приступа у лпкалнпј заједници-ппстављаое 50 

рампи  
6) Набавка адаптиранпг кпмби впзила за превпз ПСИ  
7) Унапређеое рада Диспанзера за менталнп здравље деце и пмладине 

Тим за израду Лпкалнпг акципнпг плана за унапређеое пплпжаја пспба са 
инвалидитетпм градске ппщтине Земун,  кап телп кпје је билп пдгпвпрнп за праћеое 
и пцеоиваое успещнпсти рада на примени Лпкалнпг акципнпг плана, је врщип 
мпнитпринг и евалуацију ЛАП-а. Мпнитпринг је спрпвпђен кпнтинуиранп, 
прикупљаоем и анализпм ппдатака  свих кприсника и заинтереспваних страна, а 
евалуација на крају перипда имплементације. Извещтај није усвпјила Скупщтина ГП 
Земун, али је Тим утврдип, да је у тпку перипда имплементације ЛАП-а ппвећан брпј 
прпграма ппдрщке за пспбе са инвалидитетпм.  

Птвпрена је инпвативна услуга дневнпг бправка за децу са сметоама у развпју, пд 5 дп 
20 гпдина старпсти, кпја је финансирана средствима Еврппске уније и средствима из 
бучета градске ппщтине Земун). Наставак услуге је пмпгућен крпз прпјекат кпји је 
финансиран средствима Секретаријата за защтиту живптне средине. Услуга је трајала 
две гпдине и збпг недпстатка средстава није билп мпгуће ппстићи пдрживпст. Такпђе 
је спрпведена рекпнструкција неадекватних приступа, ппстављаоем рампи на вище пд 
30 лпкација на ппдрушју градске ппщтине Земун. Средства за ппстављаое рампи 
пбезбедилп је ЈП „Градскп стамбенп“. Пбележена су паркинг места за пспбе са 
инвалидитетпм у ужем центру градске ппщтине.  

Спрпведена је анализа и мапираое пспба са сметоама у развпју кпјима је пптребна 
интерна ппдрщка усппстављаоем кпл центра, у партнерству са удружеоима.  

Усппстављена је  услуга ппмпћи у кући за старе и пспбе са сметоама у развпју за 30 
ппрпдица у перипду пд гпдину дана. Услуга је финансирана средствима Еврппске уније 
и из бучета ГП Земун.  

Аплициранп је кпд дпнатпра за куппвину адаптиранпг кпмби впзила за превпз пспба са 
сметоама у развпју.  

Мапирана су и деца са сметоама у развпју кпја нису била пбухваћена системпм 
спцијалне защтите. Ппдигнута је свест и укљушене су све заинтереспване стране из  
Земуна, да дају ппдрщку прпграмима намеоеним пспбама са сметоама у развпју. 

Спрпведенп је 7 (седам) прпјеката јавних радпва на кпјима су заппщљаване пспбе са 
сметоама у развпју, а кпји су финансирани пд стране Наципналне службе за 
заппщљаваое и из бучета ГП Земун и тп: 

 Јавни рад „Дигитализација ппдатака из Регистра привредних субјеката“ 

 Јавни рад  „Фпрмираое електрпнске базе ппдатака привредника Земуна“ 
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 Јавни рад „Ппслпвни on-line именик“ 

 Јавни рад „Унапређеое рада услужнпг центра ГП Земун птвараоем инфп пулта 
за пспбе са сензпрским инвалидитетпм'' 

 Јавни рад „Инфп пулт за пружаое ппмпћи псетљивим групама грађана” 

 Јавни рад „Ппмпћ старима”  

2.4.1.7 Реализпвани прпјекти друщтвенпг развпја  

2.4.1.7.1 Прпјекти финансирани пд стране Делегације ЕУ у Србији 

2.4.1.7.1.1 Прпјекат: “Усппстављаое услуге ппмпћи за раоиве групе изебглица и 
интернп расељених лица у Земуну – прпграм ИПА 2009“ 

Укупна вреднпст прпјекта:  111.063 евра.  

На ппзив Делегације Еврппске уније, Градска ппщтина Земун је 24. маја 2011. гпдине у 
пквиру прпграма „Унапређеое права, заппщљаваоа и живптних услпва избеглих и 
интернп расељених лица у РС“ аплицирала са прпјектпм „Усппстављаое услуге ппмпћи 
у кући за раоиве групе избеглица и интернп расељених лица у Земуну“. Партнер на 
прпјекту је бип Градски центар за спцијални рад.  

Увпђеоем нпвпг сервиса „Ппмпћ у кући“ ппрпдицама и деци са ппсебним пптребама 
из реда избеглих и интернп расељених лица ппбпљщала се екпнпмска стабилнпст пвих 
ппрпдица, јер је брига ппдељена између струшних радника и шланпва ппрпдице. На 
кпнашнпм плану, прпјекат је дппринеп укљушиваоу у заједницу кпјпј припадају. Путем 
јавнпг ппзива изабранп је псам негпватељица, два лекара и један впзаш кпји их је впзип 
дп удаљених периферних и избеглишких насеља (Бусије, Грмпвац, Плави Хпризпнт, 
Угринпвци). Сви заппслени су прпщли пбуку на тему психпспцијалне ппдрщке и на 
крају прпјекта дпбили сертификате. Услугу је примилп вище пд 75 ппрпдица избеглица 
и интернп расељених лица.  

2.4.1.7.1.2 Прпјекат„ Партнерствп крпз Србију“ 

Укупна вреднпст прпјекта за шетири ппщтине: 336.751,00 евра; Укупна вреднпст 
прпјекта за ГП Земун: 80.825,00 евра. 

Градска ппщтина Земун је пптписала угпвпр п Кпнзпрцијуму са три ппщтине, Шпкпм, 
Тппплпм и Нпвим Кнежевцем и ушествпвала у имплементацији прпјекта „Партнерствп 
крпз Србију“ на кпнкурсу Делегацијe Еврппске Кпмисије у Републици Србији, за 
ппдрщку развпју услуга у заједници за децу са сметоама у развпју и оихпве ппрпдице.  

Прпјектпм је усппстављена услуга Дневни бправак за децу са сметоама у развпју у  
Щкпли за ушенике пщтећенпг вида „Вељкп Рамаданпвић“, ул. Цара Дущана бр.143  у 
Земуну, где се пружала ппдрщка за пкп 15 кприсника са сметоама у развпју, на перипд 
пд две гпдине. Са кприсницима су радили дефектплпг, негпватељица и психплпг пет 
радних дана у недељи, пд 8 дп 15. 30  шаспва.  

2.4.1.7.1.3 Прпјекат: „Ппмпћ у грађевинскпм материјалу за избеглице и интернп 
расељена лица“  

Укупна вреднпст прпјекта:  82.000 евра.  
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Циљ прпјекта: Ппбпљщаое пплпжаја избеглица и интернп расељених лица у ппщтини 
Земун.  

Брпј грађевинских пакета: 31; Вреднпст свакпг грађевинскпг пакета је 2000 евра. 
Укупна вреднпст грађевинских пакета је 62.000 евра. 

Пбнпва стамбених пбјеката за избегла и интернп расељена лица. Прпјекат пмпгућује 
бпљу интеграцију циљних група, ппбпљщаое живптних услпва, делимишнп рещава 
спцијалне и екпнпмске прпблеме пвих група. Фпрмиран је Тим за имплементацију 
прпјекта пд 6 шланпва и Кпмисија за утврђиваое прпцедуре и избпр кприсника 
грађевинскпг материјала пд 7 шланпва. За сада је усвпјен Ппслпвник п раду Кпмисије и 
Правилник п расппдели грађевинскпг материјала, накпн шега ће уследити 
пбјављиваое јавнпг пгласа за дпделу грађевинскпг материјала.  

2.4.1.7.2 Прпјекти финансирани пд стране Републике Србије 

2.4.1.7.2.1 Прпјекат: '' Инфп пулт за пружаое ппмпћи псетљивим групама 
грађана 

Средства Наципналне службе за заппщљаваое. Време реализације прпјекта: 4 месецa 
у 2017. гпдини. Вреднпст прпјекта: 131.095,56 динара 

Циљ прпјекта је лакщи и једнпставнији приступ инфпрмацијама у ГП Земун старијим 
суграђанима, слепим пспбама, пспбама са инвалидитетпм, а састпји се у пружаоу 
услуга у пппуоаваоу захтева, прикупљаоу пптребне дпкументације, кпја се налази у 
ппщтини Земун, ппмпћи за лакще сналажеое пспба у прпстпру ппщтине, пратои 
странака дп пдељеоа и служби ппщтине. 

2.4.1.7.2.2 Прпјекат: ''Ппмпћ старима“ 

Средства Наципналне службе за заппщљаваое. Време реализације прпјекта: 4 месеца 
у 2017. гпдини. Вреднпст прпјекта: 786.573,36 динара 

Циљ прпјекта је пружаое ппмпћи старијим суграђанима у пбављаоу свакпдневних 
ппслпва, крпз ангажман щест незаппслених лица са евиденције Наципналне службе за 
заппщљаваое. 

2.4.1.7.2.3 Прпјекат. „Земунски екп-шувари“ 

Средства Наципналне службе за заппщљаваое. Време реализације прпјекта: 3. мај – 3. 
септембар  2017. гпдине. Вреднпст прпјекта: 484.382,24 динара. 

Циљ прпјекта је шищћеое и уређеое зелених јавних ппврщина, ангажпваоем шетвпрп 
незаппслених лица са евиденције Наципналне службе за заппщљаваое из категприје 
теже заппщљивих лица. 

2.4.1.7.3 Други прпјекти и прпграми 

У тпку 2016–2017. гпдине, ппред бесплатних прпграма из пбласти сппрта и рекреације, 
прганизпван је и прпграм пбуке за рад на рашунару. Прпграм „Бесплатна пбука за рад 
на рашунару“ прганизпван је за 60 пплазника - пензипнера, незаппслених лица и 
спцијалнп угрпжених лица. На крају пбуке пплазници су дпбили сертификате п 
заврщенпј пбуци.  
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2.4.2 SWOT анализа – друщтвени развпј  

SWOT анализпм идентификпване су следеће интерне карактеристике ГП Земун (кап 
преднпсти, пднпснп слабпсти) и екстерни фактпри кпји утишу на развпј Градске 
ппщтине (щансе и претое) у ппгледу друщтвенпг развпја: 

СНАГЕ СЛАБПСТИ 

Пбразпваое и васпитаое 

 Мрежа  oбразпвнп-васпитних устанпва: 1 
предщкплска устанпва, 21 пснпвних 
щкпла,  7 средоих щкпла,  3 
испкпщкплске устанпве и 2 факултета)  

 Предщкплска устанпва „Др Сима 
Милпщевић“ - укљушена у пилпт прпјекте 
и прпграме на наципналнпм нивпу и има 
вртиће кпји раде пп ппсебним 
прпграмима  

 Ппстпји Регипнални центар за младе 
таленте  

 Све пснпвне щкпле имају 
идентификпване пптребе за текућим, 
инвестиципним и капиталним 
пдржаваоем за наредне 4 гпдине  

 У тпку је увпђеое видеп-надзпра у све 
пснпвне щкпле (пп преппруци Савета за 
безбеднпст ГП Земун)  

 Канцеларија за младе ГП Земун 

 Прганизације цивилнпг друщтва (две) 
кпје реализују прпграме за децу са 
сметоама у развпју 

 Недпвпљни капацитети за пбухват деце 
предщкплскпг узраста    

 5  пснпвних и 1 средоа щкпла немају 
фискултурну салу  

 Велике пптребе пснпвних щкпла за 
текућим, инвестиципним  и капиталним 
пдржаваоем 

 Ппвећан брпј деце са сметоама у 
развпју 

 Ппвећан брпј деце предщкплскпг 
узраста кпја се примају у дешије вртиће 
прекп брпја и ппвећан брпј деце кпја 
пстају без услуге  

 

Култура 

 Земун има свпј идентитет 

 Устанпве културе (Библиптека „Св. Сава“, 
Ппера и театар Мадленијанум,  Дпм 
културе “Угринпвци“)  

 Велики брпј сппменика културе  

 Пбјекти градске и сакралне архитектуре 

 Прпстпрне културнп-истпријске целине  

 Археплпщка налазищта, лагуми  

 Велики брпј сппменика, сппмен 
пбележја, сппмен плпша и биста  

 Велики брпј културних манифестација  

 Културнп уметнишка удружеоа кпја се 

 Не ппстпји устанпва културе - Културни 
центар кпјим управља ГП Земун 

 Неппстпјаое инфраструктуре (прпстпра) 
за пдржаваое манифестација 

 Недпстаје ппзприщте за децу, дешји 
културни центар, бипскпп; 

 Недпстаје прпстпр (Центар за културу) у 
Батајници; 

 Затвпрен Завишајни музеј Земуна 

 Мали брпј галерија  

 Непдржаваое и прппадаое защтићених 
сппменика културе  
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СНАГЕ СЛАБПСТИ 

баве пшуваоем културнпг наслеђа 

 Велики брпј уметника 

 Пдлука п нашину, мерилима и 
критеријумима за финансираое 
прпграма и прпјеката у пбласти културе 
из бучета ГП Земун 

 

 Неппстпјаое лпкалних писаних и 
електрпнских медија у пбласти културе 

 Недпвпљан брпј прганизација цивилнпг 
друщтва 

 

Развпј сппрта и пмладине 

 Прпграм развпја сппрта на теритприји 
Градске ппщтине Земун за перипд 2016 - 
2018. гпдине и Акципни план сппртске 
инфраструктуре  

 Пдлука п задпвпљаваоу пптреба и 
интереса грађана у пбласти сппрта у ГП 
Земун 

 Велики брпј сппртских клубпва, 
прганизација и удружеоа  

 Велики брпј врхунских сппртиста 

 Велики брпј младих сппртиста 
дпбитника међунарпдних и државних 
признаоа 

 Евидентиранп прекп 50 сппртских 
пбјеката  

 Сппртски терени и вежбалищта на 
птвпренпм 

 Услпви за развпј сппртпва на впди  

 Бесплатни рекреативни прпграми    

 Велики брпј младих 

 Канцеларија за младе ГП Земун и друге 
прганизације кпје се баве младима 

 Урађенп истраживаое пптреба младих 

 Сппртски пбјекти су у: јавнпј (града 
Бепграда), државнпј (Република Србија), 
заједнишкпј (државнп-јавнпј), приватнпј 
и мещпвитпј свпјини  

 Већина сппртских клубпва, прганизација 
и удружеоа делују кап аматерска 
друщтва (прпблем са финансираоем, 
недпвпљна мптивисанпст струшних 
кадрпва за рад у аматерскпм сппрту)  

 Велики брпј сппртских пбјеката у лпщем 
инфраструктурнпм стаоу 

 Пдређени брпј терена и вежбалищта на 
птвпренпм није у систему пдржаваоа 

 Неппстпјаое сппртскпг центра шији је 
кприсник ГП Земун 

 Мали брпј бесплатних сппртских 
прпграма за децу и младе 

 Неппстпјаое бесплатних сппртских 
прпграма за пспбе са инвалидитетпм 

 Недпвпљан брпј бесплатних 
рекреативних прпграма 

 Недпстатак сппртских реквизита у 
щкплама 

 Не примеоује се категпризација 

 Мале разлике у цени изнајмљиваоа 
сала у щкплама и у приватним сппртским 
пбјектима 

 Недпвпљна инфпрмисанпст сппртских 
прганизација, клубпва и удружеоа (п 
птвпреним јавним ппзивима и сл.) 

 Недпвпљна инфпрмисанпст грађана (п 
прпграмима и сл.) 

 Немптивисанпст младих 
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СНАГЕ СЛАБПСТИ 

Спцијална и здравствена защтита 

 Mрежа здравствених устанпва на 
ппдрушју ГП Земун (Дпм здравља Земун, 
КБЦ „Земун“, КБЦ „Бежанијска кпса“, 
Градски завпд за плућне бплести и 
туберкплпзу-Пгранак за плућне бплести 
и туберкплпзу, 7  Апптека „Бепград“) 

 Mрежа устанпва спцијалне защтите на 
ппдрушју ГП Земун (Градски центар за 
спцијални рад – пдељеое Земун, Црвени 
крст Земун, Дпм за пдрасла инвалидна 
лица, Стаципнар за децу и пмладину са 
аутизмпм, Герпнтплпщки центар Бепград 
- Дпм Бежанијска кпса)  

 Скупщтина ГП Земун пбразпвала је 
радна тела кпја се баве прпблемима 
спцијалне защтите на ппдрушју ппщтине 
Земун (Савет за здравствп, спцијалну и 
дешју защтиту и Кпмисија за рпдну 
равнпправнпст)  

 Дпбра сарадоа Пдељеоа за друщтвене 
делатнпсти, привреду и развпј са Дпмпм 
здравља Земун, Градским центрпм за 
спцијални рад – Пдељеое Земун, 
Пплицијскпм станицпм Земун, НСЗ, 
Секретаријатпм за спцијалну защтиту, 
КБЦ „Земун“, КБЦ „Бежанијска кпса“ 

 Пдлука п нашину, мерилима и 
критеријумима за финансираое 
прпграма и прпјеката удружеоа из 
бучета ГП Земун  

  „Фпнд мала Милица Ракић из 
Батајнице“ 

 Усппстављена сарадоа са цивилним 
сектпрпм 

 Усппстављена сарадоа са 
прганизацијама кпје пружају ппдрщку 
пспбама са инвалидитетпм  

 Заједнишки прпјекти са Кпмесаријатпм за 
избеглице и миграције РС  

 Раст брпја кприсника спцијалне защтите  

 Не ппстпји база ппдатака п пспбама са 
инвалидитетпм 

 Не ппстпји база ппдатака п лицима у 
стаоу спцијалне пптребе – недпвпљнп 
ппдатака п стварним пптребама  

 Велики брпј „невидљивих“ пспба у стаоу 
спцијалне пптребе 

 Истекап рпк важеоа лпкалнпг акципнпг 
плана за унапређеое пплпжаја пспба са 
инвалидитетпм 

 Питаое приступашнпсти пбјеката није у 
пптпунпсти рещенп 

 Нпва спцијална насеља у Земун Ппљу 

 Неппстпјаое вплпнтерскпг центра на 
ппдрушју ГП Земун 

 Велики брпј избеглих и интернп 
расељених лица 

 

ШАНСЕ ПРЕТОЕ 
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ШАНСЕ ПРЕТОЕ 

 Надлежнпсти градске ппщтине (Статут 
Града Бепграда, Статут ГП Земун, 
закпнска и ппдзакпнска акта) 

 Јавни ппзиви – бучет ГП Земун, Града 
Бепграда и респрних министарстава 
Републике Србије  

 Фпндпви ЕУ и други дпнатпри  

 Примери дпбре праксе у другим 
земљама  

 Примери дпбре праксе у другим 
градским ппщтинама 

 Ппстпјаое знашајних институција на 
нивпу Града 

 Река Дунав кпја Земун ппвезује са 
другим градпвима у Србији и Еврппи  

 Пбјекти кпји су у власнищтву Града, 
министарстава, Впјске РС, а кпји су на 
ппдрушју ГП Земун  

 Закпн п сппрту55 

 Стратегија развпја сппрта у Републици 
Србији 2014 – 2018. и Акципни план за 
спрпвпђеое Стратегије развпја сппрта у 
Републици Србији 2014 – 2018. 

 Недпвпљне надлежнпсти градске 
ппщтине 

 Пгранишен ппщтински бучет 

 Сппрпст у прпцесу децентрализације 

 Низак живптни стандард грађана 

 Неппстпјаое служби за праћеое и 
евалуацију на свим нивпима 

 ГП Земун нема надлежнпст за капитална 
улагаоа у дешије вртиће и пснпвне 
щкпле 

 ГП Земун нема надлежнпсти у 
средопщкплскпм пбразпваоу  

 ГП Земун нема надлежнпсти у 
виспкпщкплскпм пбразпваоу  

 Пгранишене надлежнпсти за пшуваое, 
пдржаваое, защтиту и развпј у пбласти 
културе 

 Недпвпљна ппдрщка пшуваоу и защтити 
нематеријалне културне бащтине; 

 Пгранишене надлежнпсти за 
финансираое и ппремаое сппртских 
клубпва и пдржаваое пбјеката  

 ГП нема надлежнпсти из пбласти 
здравствене и спцијалне защтите 

Пбразпваое и васпитаое 

На пснпву спрпведене ситуаципне и SWOT анализе мпже се кпнстатпвати да су главне 
преднпсти на кпјима треба „градити“ Стратегију развпја ГП Земун пп питаоу 
пбразпваоа и васпитаоа: 

 Мрежа  oбразпвнп-васпитних устанпва 

 Предщкплска устанпва „Др Сима Милпщевић“ - укљушена у пилпт прпјекте и 
прпграме на наципналнпм нивпу и има вртиће кпји раде пп ппсебним 
прпграмима  

 Све пснпвне щкпле имају идентификпване пптребе за текућим, инвестиципним 
и капиталним пдржаваоем за наредне 4 гпдине 

Највеће щансе за развпј ГП Земун пгледају се у: 

 Јавни ппзиви – бучет ГП Земун, Града Бепграда и респрних министарстава 
Републике Србије  

 Фпндпви ЕУ и други дпнатпри  

                                                      
55

 „Сл.гласник РС“ бр.10/2016 
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 Примери дпбре праксе у другим земљама 

Истпвременп, у ппступку развпја ГП Земун јављају се недпстаци и претое, шије је 
утицаје пптребнп минимизирати. Кап главни недпстаци издвајају се: 

 Недпвпљни капацитети за пбухват деце предщкплскпг узраста    

 Велике пптребе пснпвних щкпла за текућим, инвестиципним  и капиталним 
пдржаваоем 

 Ппвећан брпј деце са сметоама у развпју 

Пснпвне претое развпју ГП Земун пгледају се у: 

 ГП Земун нема надлежнпст за капитална улагаоа у дешије вртиће и пснпвне 
щкпле; 

 ГП Земун нема надлежнпсти у средопщкплскпм пбразпваоу;  

 ГП Земун нема надлежнпсти у виспкпщкплскпм пбразпваоу. 

На пснпву прирпде и распрпстраоенпсти идентификпваних ппзитивних и негативних 
елемената интернпг и екстернпг пкружеоа, преппрушује се да припритетна, критишна 
питаоа кпјима треба да се бави Стратегија развпја ГП Земун, пп питаоу пбразпваоа и 
васпитаоа буду следећа: 

 Развпј партнерстава (за рад са специфишним циљним групама; за развпј нпвих 
прпграма, за припрему и имплементацију прпјеката; и др.); 

 Защтита и безбеднпст деце; 

 Пбезбеђеое једнаких услпва у свим пснпвним щкплама; 

 Пбезбеђеое једнаких услпва у свим дешијим вртићима. 

Култура 

На пснпву спрпведене ситуаципне и SWOT анализе мпже се кпнстатпвати да су главне 
преднпсти на кпјима треба „градити“ Стратегија развпја ГП Земун пп питаоу културе: 

 Земун кпји има свпј идентитет 

 Устанпве културе (Библиптека „Св. Сава“, Ппера и театар Мадленијанум,  Дпм 
културе „Угринпвци“)  

 Велики брпј сппменика културе  

 Пбјекти градске и сакралне архитектуре 

 Прпстпрне културнп-истпријске целине  

 Археплпщка налазищта, лагуми  

 Велики брпј сппменика, сппмен пбележја, сппмен плпша и биста  

 Велики брпј културних манифестација  

 Културнп уметнишка удружеоа кпја се баве пшуваоем културнпг наслеђа 

 Велики брпј уметника 

Највеће щансе за развпј ГП Земун пгледају се у: 
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 Пбјекти кпји су у власнищтву Града, министарстава, Впјске РС, а кпји су на 
ппдрушју ГП Земун (кпји се мпгу искпристити кап прпстпр за устанпву културе 
кпјпм би управљала ГП Земун) 

 Река Дунав кпја Земун ппвезује са другим градпвима у Србији и Еврппи 

Истпвременп, у ппступку развпја ГП Земун јављају се недпстаци и претое, шије је 
утицаје пптребнп минимизирати. Кап главни недпстаци издвајају се: 

 Не ппстпји устанпва културе - Културни центар кпјим управља ГП Земун 

 Неппстпјаое инфраструктуре (прпстпра) за пдржаваое манифестација. 

Пснпвне претое развпју ГП Земун пгледају се у: 

 Пгранишене надлежнпсти за пшуваое, пдржаваое, защтиту и развпј у пбласти 
културе 

 Недпвпљна ппдрщка пшуваоу и защтити нематеријалне културне бащтине; 

На пснпву прирпде и распрпстраоенпсти идентификпваних ппзитивних и негативних 
елемената интернпг и екстернпг пкружеоа, преппрушује се да припритетна, критишна 
питаоа кпјима треба да се бави Стратегија развпја ГП Земун, пп питаоу културе буду 
следећа: 

 Усппстављаое устанпве културе (на пример Културнпг центра) кпјпм управља 
ГП Земун и кпја има свпј прпстпр кпји је дпступан другим устанпвама, 
прганизацијама, институцијама, прпграмима („Један заједнишки крпв“) на 
ппдрушју ГП Земун; 

 Брендираое манифестација и других културних садржаја у Земуну; 

 Стављаое разлишитих прпстпра у функцију спрпвпђеоа прпграма из пбласти 
културе; 

 Унапређеое културне ппнуде Земуна ппдрщкпм иницијативама цивилнпг 
сектпра; 

 Унапређеое инфпрмисаоа грађана, туриста и др. 

Развпј сппрта и пмладина 

На пснпву спрпведене ситуаципне и SWOT анализе мпже се кпнстатпвати да су главне 
преднпсти на кпјима треба „градити“ Стратегија  развпја ГП Земун пп питаоу сппрта и 
младих: 

 Велики брпј сппртских клубпва, прганизација и удружеоа  

 Велики брпј врхунских сппртиста 

 Велики брпј младих сппртиста дпбитника међунарпдних и државних признаоа 

 Велики брпј младих 

 Канцеларија за младе и друге прганизације кпје се баве младима 

 Урађенп истраживаое пптреба младих 

Највеће щансе за развпј ГП Земун пгледају се у: 

 Јавни ппзиви – бучет ГП Земун, Града Бепграда и респрних министарстава 
Републике Србије  
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 Примери дпбре праксе у другим градским ппщтинама 

 Закпн п сппрту56 

Истпвременп, у ппступку развпја ГП Земун јављају се недпстаци и претое, шије је 
утицаје пптребнп минимизирати. Кап главни недпстаци издвајају се: 

 Већина сппртских клубпва, прганизација и удружеоа делују кап аматерска 
друщтва (прпблем са финансираоем, недпвпљна мптивисанпст струшних 
кадрпва за рад у аматерскпм сппрту).... 

 Велики брпј сппртских пбјеката у лпщем инфраструктурнпм стаоу 

 Неппстпјаое сппртскпг центра шији је кприсник ГП Земун 

 Не примеоује се категпризација 

Пснпвне претое развпју ГП Земун пгледају се у: 

 Недпвпљне надлежнпсти градске ппщтине 

 Пгранишен ппщтински бучет 

 Пгранишене надлежнпсти за финансираое и ппремаое сппртских клубпва и 
пдржаваое пбјеката 

На пснпву прирпде и распрпстраоенпсти идентификпваних ппзитивних и негативних 
елемената интернпг и екстернпг пкружеоа, преппрушује се да припритетна, критишна 
питаоа кпјима треба да се бави Стратегија развпја ГП Земун, пп питаоу сппрта и 
пмладине буду следећа: 

 Ппдрщка развпју сппрта: 

o Прпмпција сппрта; 

o Развпј сппрта деце и пмладине; 

o Развпј и унапређеое рекреативних прпграма; 

o Развпј и унапређеое врхунскпг сппрта; 

o Развпј и унапређеое сппртске инфраструктуре; 

o Унапређеое инфпрмисанпсти; 

o Едукација и струшнп усаврщаваое ушесника у сппрту на ппдрушју ГП 
Земун; 

 Ппдрщка младима: 

o Прпмпција и афирмација младих; 

o Пружаое ппдрщке иницијативама и прпјектима младих; 

o Прпмпвисаое здравих стилпва живпта; 

o Ппдстицаое екпнпмскпг пснаживаоа младих; 

o Нефпрмалнп пбразпваое младих; 

o Инфпрмисаое младих; 

o Пружаое мпгућнпсти за квалитетнп прпвпђеое слпбпднпг времена; 

o Прпмпвисаое тплеранције, ппщтпваоа људских права и 
равнпправнпсти; 

                                                      
56

 „Сл.гласник РС“ бр.10/2016 
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o Превенција ризишнпг ппнащаоа младих; 

o Прпмпвисаое и вреднпваое вплпнтерскпг рада; 

o Мпбилнпст младих; 

o Прпмпвисаое живптне щансе кпд свих група младих, нарпшитп 
псетљивих група; 

o Ппдстицаое, развијаое и прпмпвисаое изузетних дпстигнућа младих. 

Спцијална и здравствена защтита 

На пснпву спрпведене ситуаципне и SWOT анализе мпже се кпнстатпвати да су главне 
преднпсти на кпјима треба „градити“ Стратещки план развпја ГП Земуна пп питаоу 
спцијалне и здравствене защтите: 

 Mрежа здравствених устанпва на ппдрушју ГП Земун 

 Mрежа устанпва спцијалне защтите на ппдрушју ГП Земун 

 Фпнд ''Мала Милица Ракић из Батајнице'' 

 Сарадоа Пдељеоа за друщтвене делатнпсти, привреду и развпј са Дпмпм 
здравља Земун, Градским центрпм за спцијални рад – Пдељеое Земун, 
Пплицијскпм станицпм Земун, НСЗ, Секретаријатпм за спцијалну защтиту, КБЦ 
„Земун“, КБЦ „Бежанијска кпса“,са цивилним сектпрпм, нарпшитп са 
прганизацијама кпје пружају ппдрщку пспбама са инвалидитетпм. 

Највеће щансе за развпј ГП Земун пгледају се у следећем: 

 Јавни ппзиви – бучет ГП Земун, Града Бепграда и респрних министарстава 
Републике Србије  

 Фпндпви ЕУ и други дпнатпри  

 Примери дпбре праксе у другим земљама  

Истпвременп, у ппступку развпја ГП Зeмун јављају се недпстаци и претое, шије је 
утицаје пптребнп минимизирати. Кап главни недпстаци издвајају се: 

 Не ппстпји база ппдатака п лицима у стаоу спцијалне пптребе – недпвпљнп 
ппдатака п стварним пптребама 

 Раст брпја кприсника спцијалне защтите  

 Не ппстпји база ппдатака п пспбама са инвалидитетпм 

Пснпвне претое развпју ГП Земун пгледају се у: 

 Недпвпљне надлежнпсти градске ппщтине - ГП нема надлежнпсти из пбласти 
здравствене и спцијалне защтите 

 Низак живптни стандард грађана 

На пснпву прирпде и распрпстраоенпсти идентификпваних ппзитивних и негативних 
елемената интернпг и екстернпг пкружеоа, преппрушује се да припритетна, критишна 
питаоа кпјима треба да се бави Стратегија развпја ГП Земун, пп питаоу спцијалне и 
здравствене защтите буду следећа: 

 Развпј партнерстава ГП Земун са устанпвама, институцијама, прганизацијама у 
циљу унапређеоа ппдрщке станпвнищтву у пбласти здравствене и спцијалне 
защтите; 
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 Смаоеое и превенција сирпмащтва, щтп пбухвата следеће: 

o Идентификпваое стварних пптреба грађана у стаоу спцијалне пптребе (у 
сарадои са прганизацијама цивилнпг друщтва) 

o Ппдрщка деци крпз Фпнд ''Мала Милица Ракић из Батајнице“ 

o Ппдрщка ппвећаоу наталитета 

o Ппдрщка развпју спцијалнпг и женскпг предузетнищтва; 

o Прпмпција друщтвене пдгпвпрнпсти и филантрппије. 
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2.5 Живптна средина, прпстпрнп уређеое и инфраструктура 

2.5.1 Ппис тренутне ситуације 

2.5.1.1 Увпд 

Прпблематика защтите живптне средине и ппдизаоа екплпщке свести данас се, вище 
негп икад, нащла у центру пажое људскпг рпда. Шпвешанствп је ппсталп свеснп 
девастирајућег утицаја кпји има на прирпду и пкружеое пд кпјег безуслпвнп зависи. 
Управп из тих разлпга питаое защтите живптне средине дпбија знашајнп местп у 
стратещкпм планираоу, какп на наципналнпм нивпу такп и на нивпу лпкалних 
сампуправа57, а једнп пд пснпвних ппстулата екплпщки свеснпг и пдгпвпрнпг 
ппнащаоа гласи: “Мисли глпбалнп, делуј лпкалнп”. 

У пвпм дпкументу акценат је стављен на анализу ппстпјећег стаоа и преппзнаваое 
најизраженијих прпблема, на анализу закпна и стратещких дпкумената вищег реда и 
дефинисаое мера за превазилажеое прпблема и развпј градске ппщтине Земун кап 
здраве живптне средине пдгпвпрних ппјединаца. 

Ппјам “живптна средина” се пднпси на скуп прирпдних и ствпрених вреднпсти шији 
слпжени међуспбни пднпси шине пкружеое, пднпснп прпстпр и услпве за живпт, дпк 
ппјам “защтите живптне средине” пбухвата све активнпсти кпје су ппдпбне за 
спрешаваое утицаја кпји мпгу пщтетити живптну средину, пптпунп уклаоаое већ 
насталих щтета или оихпвп ублажаваое на прихватљиву меру. Такпђе, защтита 
живптне средине ппдразумева и: 

• свеукупнп пшуваое виспкпг квалитета живптне средине;  
• пшуваое прирпдних екпсистема;  
• раципналнп кприщћеое прирпдних ресурса и енергије.  

Ппјам „пдрживпг развпја“ је нераскидивп везан за кпнцепт защтите живптне средине. 
Ппјам „пдрживпг развпја“ је дефинисан кап интегрални екпнпмски, технплпщки, 
спцијални и културни развпј усклађен са пптребама защтите и унапређиваоа живптне 
средине а кпји пмпгућава садащоим и будућим генерацијама задпвпљеое оихпвих 
пптреба и ппбпљщаое квалитета живпта. Пдрживи развпј је ппстављен пред сваку 
ппщтину и град у Републици Србији и управп се стратещким планираоем тај циљ и 
ппстиже. Пдрживи развпј мпра бити дпминантна пдредница у свим стратещким 
планпвима развпја. 

Сущтину кпнцепта пдрживпг развпја шини интеракција развпја и живптне средине и 
међуспбна услпвљенпст и кпмплементарнпст развпјне пплитике и пплитике защтите 
живптне средине кпје уважавају закпнитпсти екплпщких система. 

Принцип пдрживпг развпја ппдразумева испуоаваое следећих захтева: 

- екплпщки захтеви - кприщћеое пбнпвљивих извпра дпзвпљенп је самп у 
границама оихпве пбнпвљивпсти, а кприщћеое непбнпвљивих (нпр. фпсилних 
енергената) не сме бити брже пд изналажеоа алтернативних рещеоа;  

                                                      
57

 Наципнална стратегија управљаоа птпадпм; Закпн п управљаоу птпадпм; Закпн п защтити живптне 
средине; Ппщта студија птпадних впда Србије; Закпн п защтити ваздуха; Упитници пппуоени пд стране 
ппщтинске управе 
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- спциплпщки захтеви - псигураое бпљих спцијалних услпва свим слпјевима и 
групама, кап щтп су на пример: ппбпљщаое услпва станпваоа, здравствена 
защтита, щкплпваое;  

- екпнпмски захтеви - задпвпљаваое пптреба све већег брпја станпвнищтва 
утише и на кпнстантни екпнпмски развпј, а прихпди и расхпди јавних финансија 
мпрају у дугпрпшнпм смислу бити у равнптежи.  

Интеграцијпм пвих захтева је мпгуће на билп кпм нивпу кпмбинпвати краткпрпшни 
привредни раст и екпнпмски развпј. А са друге стране, јашаое привреднпг развпја је 
пснпвни ппкреташ и предуслпв заппшиоаоа пдрживпг развпја. 

За земље кпје су кандидати за улазак у ЕУ сматра се да ће ппвећана пптрпщоа и 
прпмена стандарда живљеоа верпватнп дпдатнп пптеретити ипнакп препптерећене 
системе управљаоа птпадпм и кпмуналну инфраструктуру. 

Из наведених разлпга, защтиту живптне средине кап и све оене релевантне 
пдреднице треба узети у пбзир приликпм планираоа привреднпг и свакпг другпг 
развпја градске ппщтине Земун. Пптребнп је приликпм планираоа развпја пшувати 
развпјни пптенцијал ппщтине, а тп је мпгуће самп укпликп се живптна средина кпристи 
планиранп и раципналнп, кап и акп се на ппдрушју градске ппщтине Земун псигурају 
квалитетни услпви живпта и привреднпг развпја, уз минималну деградацију прпстпра и 
ппстпјећих прирпдних ресурса. 

Генералним планпм града Бепграда 2021. гпдине утврђени су циљеви и интереси кпји 
на ппдрушју градске ппщтине Земун треба да се пстваре, имајући у виду шиоеницу да 
кприщћеое прпстпра треба да псигура санацију, защтиту и унапређеое стаоа у кпјем 
се живптна средина налази. 

Надлежнпсти ГП Земун пдређене Статутпм града Бепграда и Статутпм градске 
ппщтине Земун и у најкраћем се пднпсе на тп да Градска ппщтина прати стаое и 
предузима мере за защтиту и унапређеое живптне средине на свпм ппдрушју, дпнпси 
и спрпвпди акципне и санаципне планпве пд знашаја за защтиту живптне средине на 
свпм ппдрушју у складу са актима Града, и стара се и пбезбеђује услпве за пшуваое, 
кприщћеое и унапређеое ппдрушја са прирпдним лекпвитим свпјствима. 

Дакле, у пквиру закпнпм прпписаних ппступака, а на пснпву пбавещтеоа кпје дпставља 
Градска управа града Бепграда, Секретаријат за защтиту живптне средине, Градска 
ппщтина врщи увид у садржину захтева п пптреби прпцене утицаја на живптну средину 
и дпставља мищљеое п стратещким прпценама утицаја ппјединих прпјеката на 
живптну средину. У пквиру пвпг ппступка су и урбанистишки планпви за кпје је дпнетп 
рещеое п приступаоу стратещкпј прпцени утицаја на живптну средину. 

2.5.1.2 Кпнтрпла квалитета ваздуха 

Квалитет ваздуха на ппдрушју ГО Земун је угрпжен брпјним индивидуалним 
лпжищтима и кптларницама на мазут, шији гаспвити прпдукти сагпреваоа не 
прплазе крпз адекватан третман пре испущтаоа у атмпсферу, пптпм 
непрпписним спаљиваоем кпмуналнпг птпада на брпјним дивљим деппнијама и 
бип-птпада на ппљппривредним ппврщинама, кап и услед близине аутппута и 
изузетнп фреквентнпг градскпг сапбраћаја. 
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Према Закпну п защтити ваздуха58 дефинисани су пснпвни циљеви у смислу защтите 
квалитета ваздуха. Тп су: 

 усппстављаое, пдржаваое и унапређиваое јединственпг система управљаоа 
квалитетпм ваздуха на теритприји Републике Србије  

 пшуваое и ппбпљщаое квалитета ваздуха крпз утврђиваое и пствариваое мера 
у пбласти защтите какп би се спрешиле или смаоиле щтетне ппследице пп 
здравље људи и/или живптну средину  

 избегаваое, спрешаваое и смаоеое загађеоа кпја утишу на пщтећеое пзпнскпг 
пмпташа и климатске прпмене  

 праћеое, прибављаое и прпцеоиваое пдгпварајућих ппдатака квалитета 
ваздуха на пснпву мереоа и стандардизпваних метпда  

 пбезбеђиваое дпступнпсти ппдатака п квалитету ваздуха  

 изврщаваое пбавеза у складу са пптврђеним међунарпдним угпвприма  

 међунарпдна сарадоа у пбласти защтите и ппбпљщаоа квалитета ваздуха и 
псигураое дпступнпсти тих ппдатака јавнпсти.  

Ваздух у Републици Србији испуоен је щирпкпм лепезпм загађујућих материја ппшев 
пд класишних-сумппрдипксида, шађи, дима, пращине, такпзваних суспендпваних 
шестица, прекп азптпвих пксида, угљен-мпнпксида и приземнпг пзпна кап прпдукта 
сапбраћаја, па све дп ппасних индустријских угљпвпдпника, флуприда, хлпра и тещких 
метала. Најугрпженији су велики индустријски центри, а квалитет ваздуха у урбаним 
срединама услпвљен је грејаоем, прпизвпдопм енергије, сапбраћајем и индустријпм, 
а у пкплини индустријских зпна региструју се ппвећане кпнцентрације загађујућих 
материја специфишних за пдређене технплпщке прпцесе. 

Стаое квалитета ваздуха у Бепграду је услпвљенп велишинпм града и притисцима 
загађиваша на ппјединим градским лпкацијама, пднпснп зпнама. Загађеое ваздуха 
представља један пд главних шинилаца квалитета живптне средине у урбаним 
ппдрушјима какав је Бепград. Кљушни извпри емисије материја кпје загађују ваздух на 
ппдрушју града су: термпелектране, градске тпплане, кптларнице, индивидуална 
лпжищта (пкп 200.000 индивидуалних димоака); путнишки аутпмпбили, јавни превпз и 
трансппртни сапбраћај;  привредни пбјекти брпјни прпизвпђаши брзе хране и пекаре.  

Квалитет ваздуха на ппдрушју градске ппщтине Земун, кап деп целине града Бепграда, 
је највище угрпжен брпјним индивидуалним лпжищтима и кптларницама на мазут, 
шији гаспвити прпдукти сагпреваоа не прплазе крпз адекватан третман пре испущтаоа 
у атмпсферу щтп има изузетнп негативан утицаји на квалитет ваздуха у зимским 
месецима. У тпку целе гпдине знашајан негативан ефекат на квалитет ваздуха има 
непрпписнп спаљиваое кпмуналнпг птпада на брпјним дивљим деппнијама, кап и 
бип-птпада на ппљппривредним ппврщинама. Услед близине аутппута и изузетнп 
фреквентнпг градскпг сапбраћаја ппстпји знашајанп ппвећаое кпнцентрација 
специфишних загађујућих материја  у ваздуху, нарпшитп у зимским месецима услед 
температурне инверзије.  

Ппсебнп треба нагласити прпблем алергена, пре свих амбрпзије, кпји су преппзнати 
кап пзбиљан фактпр угрпжаваоа људскпг здравља и кап такви заслужују већу 
ангажпванпст надлежних у циљу сузбијаоа пве алергене биљне врсте. Агенција за 
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защтиту живптне средине наставља праћеое 24 алергене врсте пплена на 20 мерних места 

расппређених на теритприји Републике Србије. Сезпна праћеоа алергенпг пплена у 
ваздуху за 2017. гпдину је ппшела 6. фебруара 2017. гпдине на свим станицама 
Наципналне мреже за мпнитпринг пплена. Најближа лпкација за мпнитпринг 
алергенпг пплена у ваздуху је на Нпвпм Бепграду. Запажају се ппвищене 
кпнцентрације пплена дрвећа, трава и кпрпвских биљака у перипду пд фебруара дп 
пктпбра.  

Према резулатима анализа, у ваздуху се ппјављују виспке кпнцентрације пплена 
амбрпзије (Ambrosia artemisifolia) и ппвременп кпприве (Urtica dioica).   

Близина стпшарских фарми (13. мај и приватне фарме у пбпдним насељима Земуна) 
узрпкује щиреое непријатних мириса на целпм ппдрушју Земуна у пдређеним 
метепрплпщким услпвима. 

Кпнтрпла загађенпсти ваздуха пстварује се:  
- систематским мереоем имисије; 
- ппвременим или циљаним мереоем имисије;  
- праћеоем утицаја загађенпг ваздуха на здравље људи.  

У Земуну систематски се кпнтрплище загађенпст ваздуха пснпвним загађујућим 
материјама на мернпм месту „Авијатишарски трг“, а специфишним загађујућим 
материјама пд издувних гаспва мптпрних впзила на мернпм месту „Јернеја Кппитара“.  

Према преппрукама Светске здравствене прганизације брпј дана када измерене 
вреднпсти кпнцентрација загађујућих материја прелазе гранишну вреднпст имисије 
(ГВИ), не би требалп да буде већи пд 10% пд укупнпг брпја дана у мернпм перипду. 
Према пвпме, дпзвпљенп прекпрашеое ГВИ у тпку једнпг месеца је три дана, а тпкпм 
гпдине 36 дана. 

Табела 37: Кпнтрпла загађенпсти ваздуха пснпвним загађујућим материјама - средоа 
гпдищоа вреднпст кпнцентрације загађујућих материја, улица Авијатишарски трг бр. 7 
у перипду2012-2016. 

Гпдина 

Загађујуће материје 

Шађ ГВИ*=50 
μg/m3 

SO2 ГВИ*= 
150 μg/m3 

NO2 ГВИ*= 85 
μg/m3 

CO ГВИ*= 10 
mg/m3 

PM10 ГВИ*= 
50 μg/m3 

2012 22,4 8,4 50,5 / / 

2013 21 6 50 / / 

2015 15 17 61 1,85 46.3 

2016 20 26 49 / / 

Извпр: Агенција за защтиту живптне средине 
Легенда: SO2 – сумппр - дипксид; NO2 – азпт – дипксид; CO – угљен мпнпксид; PM10 – 
суспендпване шестице дијаметра маоег пд 10 μm; *ГВИ – гранишна вреднпст имисије; 
** брпј дана прекп ГВИ 
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Табела 38: Мереое загађенпсти ваздуха специфишним загађујућим материјама 
ппреклпм пд издувних гаспва мптпрних впзила - средоа гпдищоа вреднпст 
кпнцентрације загађујућих материја на мернпм месту раскрсница улица Јернеја 
Кппитара бб у перипду 2012-2016. 

Гпдина 

Загађујуће материје 

СП ГВИ* = 10 
μg/m3  

NOx ГВИ* = 
150 μg/m3  

плпвп ГВИ* = 
1 μg/m3  

Лакп 
испарљива 

прганска 
једиоеоа 

(mg/m3)  

SO2 ГВИ* = 
350 μg/m3  

2012. / 56,4 22,8 / 43,9 

2013. / 57 17 / 36 

2014. / 31.0 37.8 / 51.9 

2016. / 39,5 48,7 / 67,0 

Извпр: Агенција за защтиту живптне средине 
Легенда: CO – угљен мпнпксид; NOх – азптпви пксиди; SO2 – сумппр дипксид;; *ГВИ – 
гранишна вреднпст имисије 

На пснпву резултата из тебела за мереоа загађенпсти ваздуха пснпвним и 
специфишним загађујућим материјама тпкпм перипда пд 4 гпдине, мпже се закљушити 
да ппстпји тренд ппступнпг ппвећаоа укупнпг нивпа аерпзагађеоа. Тпкпм 2014. гпдине 
нису врщена мереоа загађенпсти ваздуха пснпвним и специфишним загађујућим 
материјама. Такпђе, не ппстпје ппдаци п гранишним вреднпстима имисије угљен 
мпнпксида и суспендпваних шестица дијаметра маоег пд 10 μm за 2012., 2013. и 2016. 
гпдину. На пснпву дпступних ппдатака упшава се тенденција знашајнпг увећаоа 
кпнцентрације сумппр дипксида и азптних пксида у ваздуху, кпји су пре свега прпдукти 
сагпреваоа гприва у индивидуалним лпжищтима али и саставни делпви издувних 
гаспва мптпрних впзила. Оихпв негативан утицај се щири и на земљищте где у 
пдређеним временским услпвима дплази дп ппјаве киселих кища и закисељаваоа 
земљищта и пщтећеоа  истпријских сппменика, впзила и пбјеката. 

Табела 39: Брпј дана са прекпрашеоем гранишних вреднпсти имисија (GV/24) и 
тплерантних вреднпсти имисија (GT/24) 

Мернп местп Земун, Авијатишарски трг бр. 7 

Параметри Чађ (μg/m3) SO2 (μg/m3) NO2 (μg/m3) 

2012 
 

>GV/24  0 35 

>GT/24   209 

2013 >GV/24  0 16 

>GT/24   244 

2015 >GV/24 / 0 62 

>GT/24 / 0 8 

2016 >GV/24 / 0 1 

>GT/24 / 0 0 

Извпр: Агенција за защтиту живптне средине  
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Легенда: NO2 – азпт дипксид; SO2 – сумппр дипксид;; * GV – гранишна вреднпст, GТ – 
гранишна тплерантна вреднпст,  >GV/24  – гранишна вреднпст када средое 24-шаспвне 
кпнцентрације прекпрашују гранишне тплерантне вреднпсти, >GT/24– гранишна 
тплерантна вреднпст када средое 24-шаспвне кпнцентрације прекпрашују гранишне 
тплерантне вреднпсти 

На пснпву резултата кпнтинуираних фиксних мереоа нивпа загађујућих материја 
ппреклпм из стаципнарних извпра загађиваоа ваздуха у тпку 4 гпдине у перипду пд 
2012-2016. гпдине у улици Авијатишарски трг бр. 7 у Земуну, мпже се закљушити да 
средое 24-шаспвне гранишне тплерантне кпнцентрације азпт дипксида прекпрашују 
гранишне вреднпсти, где се 2013. гпдина нарпшитп издваја са 244 дана са 
прекпрашеним гранишним тплерантним вреднпстима,  али да се упшава тренд ппадаоа 
брпја дана са прекпрашеоем гранишних вреднпсти, такп да у 2016. гпдини није 
забележен ни један дан када су те вреднпсти прекпрашене. 

Табела 40: Брпј дана са прекпрашеоем гранишних вреднпсти имисија (GV/24) и 
тплерантних вреднпсти имисија (GT/24) 

Мернп местп Земун, Јернеја Кппитара бб. 

Параметри SO2 (μg/m3) NO2 (μg/m3) PM10 (μg/m3) 

2012 
 

>GV/24 18 0 86 

>GT/24  370 206 

2013 >GV/24 13 0 59 

>GT/24  12 138 

2015 >GV/24 3 26 124 

>GT/24 3 7 109 

2016 >GV/24 4 17 35 

>GT/24 3 7 35 

Извпр: Агенција за защтиту живптне средине  
Легенда: NO2 – азпт дипксид; SO2 – сумппр дипксид; PM10 – грубе суспендпване 
шестице ; * GV – гранишна вреднпст, GТ – гранишна тплерантна вреднпст,  >GV/24  – 
гранишна вреднпст када средое 24-шаспвне кпнцентрације прекпрашују гранишне 
тплерантне вреднпсти, >GT/24– гранишна тплерантна вреднпст када средое 24-шаспвне 
кпнцентрације прекпрашују гранишне тплерантне вреднпсти 

На пснпву резултата кпнтинуираних фиксних мереоа нивпа загађујућих материја 
ппреклпм из мпбилних  извпра загађиваоа ваздуха у тпку 4 гпдине у перипду пд 2012-
2016. гпдине, на мернпм месту Јернеја Кппитара бб. у  Земуну,  мпже се закљушити да 
средое 24-шаспвне кпнцентрације азпт дипксида и сумппр дипксида прекпрашују 
гранишне тплерантне вреднпсти, али ппстпји тренд ппадаоа брпја дана у гпдини када 
дплази дп те ппјаве.   

Средое 24-шаспвне кпнцентрације суспендпваних шестица PM10 прелазиле су гранишну 
тплерантну вреднпст у 35 мереоа на мернпм месту Јернеја Кппитара бб, тпку 2016. 
гпдине, али тај брпј указује на знашајнп смаоеое у пднпсу на претхпдну 2015.  гпдину 
када су гранишне тплерантне вреднпсти биле прекпрашене шак 109 дана у тпку гпдине. 
На пснпву резултата мереоа у тпку 4 гпдине мпже се закљушити да ппстпји тренд 
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ппадаоа брпја дана када загађеое грубим суспендпваним шестицама  PM10 
превазилази гранишну тплеранту вреднпст. 

„Црне ташке“ када је у питаоу загађен ваздух су:  
1. Авијатишарски трг  
2. Раскрсница улица Главна-Змај Јпвина  
3. Првпмајска улица  
4. Мајпра Зпрана Радпсављевића (Батајница)  

Идентификпвани извпри загађиваоа ваздуха на ппдрушју ппщтине Земун су ппреклпм 
пд ппкретних извпра емисије тј. пд сапбраћаја, а другим делпм пд стаципнираних 
извпра, тј. прпцеса сагпреваоа шврстих и тешних фпсилних гприва за прпцес загреваоа 
из индивидуалних лпжищта.  

Загађенпст ваздуха из мпбилних извпра је ппследица кприщћеоа и увпза све већег 
брпја старих впзила за приватну упптребу, дпнација и увпза старих впзила, кпја се 
кпристе у јавнпм градскпм превпзу, недпвпљне прппусне мпћи сапбраћајница, 
кприщћеоа гприва лпщијег квалитета. 

Ппстпји пптреба за спрпвпђеоем прпмена у регулацији сапбраћаја и фпрмираоу вище 
кружних тпкпва на најпрпметнијим сапбраћајницама у Земуну, какп би се убрзап 
прптпк и спрешили застпји у сапбраћају кпји вепма дппринпсе загађеоу ваздуха 
азптним и сумппрним пксидима и угљен мпнпксидпм. 

Спрпвпђеое даљинскпг грејаоа треба да се пбавља плански шиме ће се дппринети 
смаоеоу загађенпсти ваздуха у сезпни грејаоа.  

Мпгу се упшити разлике у ппгледу степена загађенпсти ваздуха унутар сампг ппдрушја 
ппщтине и тп из разлпга тпппграфије терена, степена изведенпг даљинскпг грејаоа, 
руралнпсти ппдрушја, густине и структуре сапбраћаја, зпнираним индустријским 
кпмплексима и стамбеним блпкпвима.  

У руралним ппдрушјима кпја заузимају знашајне ппврщине у Земуну, сем загађеоа 
ваздуха из индивидуалних лпжищта, знашајнп дппринпси загађеоу ваздуха и 
девастацији земљищта, кап и навика спаљиваоа жетвених пстатака. 

2.5.1.3 Кпнтрпла квалитета впде 

Впда из бепградскпг впдпвпда је здравственп безбеднa за људску упптребу. 
Опаснпст за загађеое впда на ппдрушју ГО Земун представљају: недпвпљна 
ппкривенпст канализаципнпм мрежпм и неппстпјаое ппстрпјеоа за прераду 
птпадних впда, кприщћеое вещташкпг ђубрива у ппљппривреди, прпцедне впде са  
неуређених деппнија, неппстпјаое предтретмана птпадних впда са специфишним 
загађујућим материјама из привредних субјеката; загађеое фекалним впдама из 
индивидуалних септишких јама, нерегулисане бујишне впде.  

Према Закпну п защтити живптне средине59: “Впде се мпгу кпристити и 
пптерећивати, а птпадне впде испущтати у впде уз примену пдгпварајућег 
третмана, на нашин и дп нивпа кпји не представља ппаснпст за прирпдне прпцесе 

                                                      
59

 „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 135/04, 36/2009, 36/2009-др.закпн, 72/2009-др.закпн и 43/2011- 
Пдлука УС 
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или за пбнпву квалитета и кплишине впде и кпји не умаоује мпгућнпст оихпвпг 
вищенаменскпг кприщћеоа.” 

Земун се углавнпм снабдева пијаћпм впдпм са ппстрпјеоа „Бежанија“, у кпјем се 
прерађује ппдземна впда из бунара на левпј пбали Саве. Прпсешна прпизвпдаоа је пкп 
1.5 м3/с на гпдищоем нивпу. У щпицевима тпкпм летое пптрпщое прпизвпдоа се 
дппуоава са десне пбале цевпвпдима прекп мпстпва. Ппстпје три црпне станице (ЦС) 
кпје пумпају впду директнп у систем, ЦС Бежанија А и ЦС Бежанија B, кпје се налазе на 
сампм ппстрпјеоу и ЦС Студентски град.  

Градски завпд за јавнп здравље из Бепграда, некпликп деценија врщи кпнтрплу 
хигијенске исправнпсти впде за пиће из бепградскпг впдпвпднпг система, а у циљу 
защтите здравља станпвнищтва. Сва дпсадащоа наушна сазнаоа и садащои степен 
примеоене технике и метпда испитиваоа, кпји је исти кап и у развијеним земљама, 
пмпгућили су да, на бази свих спрпведених лабпратпријских испитиваоа тпкпм 
претхпдних гпдина, впда из бепградскпг впдпвпда буде пцеоена кап здравственп 
безбеднa за људску упптребу. 

У градскпј ппщтина Земун најзнашајнији прпблем, када је у питаоу загађеое впда, 
представља недпвпљна ппкривенпст канализаципнпм мрежпм и неппстпјаое 
ппстрпјеоа за прераду птпадних впда, услед шега се кпмунална и кищна канализација у 
пптпунпсти изливају у Дунав. Загађеое ппдземних впда делпм узрпкује ппљппривреда 
– збпг кприщћеоа вещташкпг ђубрива, затим птпадне впде из руралних и стихијски 
насталих насеља, кпја немају изграђен канализаципни систем, прпцедне впде са  
неуређених деппнија, неппстпјаое предтретмана птпадних впда са специфишним 
загађујућим материјама из привредних субјеката; загађеое фекалним впдама из 
индивидуалних септишких јама, нерегулисане бујишне впде.  

Впда и птпад ппвезани су нераскидивп. Сваки птпад, кап и прпдукт разградое птпада 
кпји је шестп тпксишнији пд сампг птпада, пре или касније дпспева дп ппдземних впда и 
загађује и впде и ваздух и земљищте.  

Стпга су рещаваое прпблема дивљих деппнија, усппстављаое канализаципне мреже и 
изградоа и упптреба ппстрпјеоа за прераду птпадних впда кљушне активнпсти у 
правцу пшуваоа и унапређеоа квалитета впда. 

2.5.1.3.1 Кпнтрпла квалитета Дунава 

Екплпщки статус впде реке Дунава на прпфилу Батајница пдгпвара слабпм 
екплпщкпм статусу. 

На теритприји Бепграда, Градски завпд за јавнп здравље спрпвпди мпнитпринг 
квалитета ппврщинских впда. Циљ кпнтрпле квалитета ппврщинских впда на 
теритприји Бепграда је пцена бпнитета впдптпкпва, праћеое тренда загађиваоа впда, 
прпцена сппспбнпсти самппрешищћаваоа впда и ппдпбнпсти за впдпснабдеваое 
Бепграда, кап и защтите здравља грађана.  

Глпбалнп ппсматранп квалитет впде Дунава тпкпм 2016. гпдине је бип прпмеоивпг 
квалитета у физишкп-хемијскпм и микрпбиплпщкпм ппгледу. Најшещће и највеће 
пдступаое пд прпписане вреднпсти запажа се кпд кпнцентрације суспендпваних 
материја. 
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Према „Правилнику п параметрима екплпщкпг и хемијскпг статуса ппврщинских 
впда и параметрима хемијскпг и квантитативнпг статуса ппдземних впда“60 
испитивани узпрак впде реке Дунав на прпфилу Батајница је према анализираним 
физишкп-хемијским параметрима пдгпварап дпбрпм, према микрпбиплпщким 
параметрима слабпм и према биплпщким параметрима пдлишнпм екплпщкпм статусу. 
Узпркпваое је изврщип и квалитет впде испитап Градски завпд за јавнп здравље – 
Бепград у тпку 2016. гпдине 

На кпнтрплнпм лпкалитету река Дунав - Батајница (1.182 км) испитивани 
микрпбиплпщки параметри су пдгпварали II, III и  IV класи квалитета и тп: 

- II класи: брпјнпст аерпбних хетерптрпфа; 
- III класи: брпјнпсти укупних кплифпрмних бактерија и црвених ентерпкпка; 
- IV класи: брпјнпст фекалних кплифпрмних бактерија. 

На кпнтрплнпм лпкалитету Батајница анализирани микрпбиплпщки параметри 
пдгпварају дпбрпм, умеренпм и слабпм екплпщкпм статусу и тп: 

- Пд биплпщких параметара у сва три испитана узпрка испитивана је самп 
кпнцентрација хлпрпфила, а и екплпщки статус сва три испитана узпрка на 
пснпву пвпг параметра пдгпвара пдлишнпм екплпщкпм статусу. 

- Пд испитиваних микрпбиплпщких параметара III класи квалитета пдгпварап је 
брпј укупних кплифпрмних бактерија и цревних ентерпкпка, дпк су фекални  
кплифпрми пдгпварали  IV класи квалитета впда. 

На пснпву пцене свих испитиваних параметара према наведенпм Правилнику квалитет 
впде реке Дунав на прпфилу Батајница, у анализиранпм узпрку пдгпвара IV класи 
квалитета ппврщинских впда и мпже се кпристити за снабдеваое впдпм за пиће уз 
претхпдни третман кпагулацијпм, флпкулацијпм, филтрацијпм, дезинфекцијпм и и 
кприщћеое унапређених метпда третмана, навпдоаваое, индустријску упптребу 
(прпцесне и расхладне впде). 

На кпнтрплнпм лпкалитету река Дунав – Батајница (1.182 км) испитани физишкп-
хемијски параметри су пдгпварали I, II и III класи квалитета; 

 I класи квалитета пдгпварали су: електрплитишка прпвпдљивпст, вреднпст pH, 
засићеое кисепникпм, хемијска пптрпщоа кисепника (K2Cr2O4), хемијска 
пптрпщоа кисепника (KMnO4), суви пстатак и кпнцентрације ампнијум јпна, 
хлприда и сулфата. 

 II класи квалитета пдгпварали су: БПК5 и кпнцентрације нитрата, нитрита 
пртпфпсфата, укупнпг азпта, укупнпг фпсфпра, укупнпг прганскпг угљеника. 

- III класи квалитета пдгпварала је  кпнцентрација раствпренпг кисепника. 

На кпнтрплнпм лпкалитету Батајница испитани физишкп-хемијски параметри 
пдгпварају пдлишнпм, дпбрпм и умеренпм екплпщкпм статусу, и тп: 

 пдлишнпм: вреднпст pH и кпнцентрације ампнијум јпна и хлприда; 

 дпбрпм: БПК5 и кпнцентрације нитрата, пртпфпсфата, укупнпг фпсфпра и 
укупнпг прганскпг угљеника; 

 умеренпм: кпнцентрација раствпренпг кисепника. 

                                                      
60

 „Сл. гласник РС“, бр. 74/2011 
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На пснпву пцене свих испитиваних параметара према наведенпм Правилнику, 
екплпщки статус впде реке Дунав на кпнтрплнпм лпкалитету Батајница пдгпварап је 
слабпм екплпщкпм статусу. 

Ни у једнпм узпрку впде реке Дунав није ппстигнут дпбар хемијски статус. 

Впда реке Дунав на лпкалитету Батајница је према гранишним вреднпстима 
припритетних и припритетних хазардних супстанци и гранишним вреднпстима других 
загађујућих супстанци знашајних за хемијски статус ппврщинске впде, без ппстигнутпг 
дпбрпг хемијскпг статуса. 

На пснпву пцене свих испитиваних параметара према наведенпм Правилнику, 
екплпщки статус впде реке Дунава на прпфилу Батајница пдгпвара слабпм екплпщкпм 
статусу. 

У узпрку са лпкације Батајница пд свих испитаних припритетних, припритетних 
хазардних и псталих загађујућих супстанци изнад границе детекције су биле самп 
кпнцентрације никла и плпва. Кпнцентрација плпва у пвпм узпрку је према „Уредби п 
гранишним вреднпстима припритетних и припритетних хазардних супстанци кпје 
загађују ппврщинске впде и рпкпвима за оихпвп дпстизаое“61 била исппд прпсешне 
гпдищое кпнцентрације дпк је кпнцентрација никла била изнад прпсешне гпдищое 
кпнцентрације али исппд максималнп дпзвпљене кпнцентрације. 

Екплпщки статус впде реке Дунава је према „Правилнику п параметрима екплпщкпг и 
хемијскпг статуса ппврщинских впда и параметрима хемијскпг и квантитативнпг 
статуса ппдземних впда“62 је у свим испитаним узпрцима, према испитаним физишкп-
хемијским параметрима, пдгпварап дпбрпм екплпщкпм статусу, дпк је према 
микрпбиплпщким параметрима 7. септембра на пба прпфила пдгпварап лпщем 
екплпщкпм пптенцијалу. 

2.5.1.3.2 Резултати испитиваоа квалитета впде купалищта „Лидп“ 

Квалитет впде на купалищту „Лидп“ дпминантнп зависи пд 
хидрпметепрплпщких прилика и динамике испущтаоа птпадних впда индустрије 
и других субјеката у Гпроем Земуну. Евидентиранп је ппвећаое брпјнпсти 
кплифпрмних бактерија ппреклпм из кпмуналне канализације у време виспких 
прпсешних дневних температура. 

Впда се кпнтрплище једнпм недељнп у купалищнпј сезпни на прпфилу „Средина 
плаже“, на гпроем щпицу Великпг ратнпг пстрва.  

Kпнтрплу квалитета впде на купалищту „Лидп“ на Дунаву врщи Градски завпд за јавнп 
здравље. Тпкпм августа испитанп је шетири узпрка впде реке Дунав на купалищту 
„Лидп“ и тп 3, 11, 19. и 25. августа. Према Уредби п гранишним вреднпстима 
загађујућих материја у ппврщинским и ппдземним впдама и седименту и рпкпвима 
за оихпвп дпстизаое63 впда Дунава на купалищту „Лидп“ је према испитиваним 
физишкп-хемијским параметрима у свим испитаним узпрцима пдгпварала II класи 
квалитета. Према испитиваним микрпбиплпщким параметрима узпрци впде Дунава пд 

                                                      
61

 „Сл. гласник РС“, бр. 24/2014 
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 „Сл. гласник РС“, бр. 74/2011 
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 „Сл. гласник РС“, бр. 50/2012 
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3. и 11. августа су пдгпварали II класи квалитета а узпрци пд 19. и 25. августа III класи 
квалитета ппврщинских впда. 

У 2016. гпдини гпдини пд 4 анализирана узпрка 2 су била у границама II класе бпнитета 
према свим испитиваним физишкп-хемијским и микрпбиплпщким параметрима.  

Препстала 2 узпрка су  била у границама III класе бпнитета према свим испитиваним 
физишкп-хемијским и микрпбиплпщким параметрима. Пдступаоа су утврђена у 
следећим параметрима: 

- брпјнпст укупних кплифпрмних бактерија: 19. и 25. август 
- брпјнпст фекалних кплифпрмних бактерија: 19. и 25. август 

На пснпву тпга се мпже указати на ппвећаое брпјнпсти кплифпрмних бактерија 
ппреклпм из кпмуналне канализације у време виспких прпсешних дневних 
температура, пднпснп у време кад има највище грађана на купалищту Лидп.  

Дпврщаваое изградое и пущтаое у упптребу ппстпјеоа за прераду птпадних впда би 
унапредилп квалитет впде Дунава и у микрпбиплпщкпм и у хемијскпм ппгледу и свелп 
ризик пд развпја бплести услед кприщћеоа решне впде за рекреацију на минимум. 

2.5.1.3.3 Птпадне впде 

Отпадне впде шине индустријске птпадне впде, кпје су непрешищћене и/или 
недпвпљнп прешищћене, впде загађене ппљппривредним активнпстима 
(пестициди, вещташка ђубрива, прганске материје разлишитпг ппрекла) и 
птпадне впде из дпмаћинстава и пдржаваоа хигијене насеља, кпје су маое пд 50% 
прикљушене на систем канализације. 

Градске птпадне впде (санитарне и индустријске) и атмпсферске впде са урбанпг и 
каналисанпг ппдрушја Бепграда, ппщтим и сепараципним системпм каналисаоа, кап и 
путем атмпсферских, фекалних и ппщтих канализаципних црпних станица 
препумпавају се и пдвпде дп реципијената, Дунава и Саве.  

Квалитет птпадних впда на ппдрушју градске ппщтине Земун, прати се кпнтрплпм 
квалитета птпадних впда са канализаципних  црпних станица (КЦС) "Земун ппље", КСЦ 
Карађпрђев трг (фекалне птпадне впде) и КСЦ Карађпрђев трг (кищна канализација) .  

Крпз пве црпне станице у впдптпк Дунава испущтају се птпадне впде из дпоег Земуна 
и из насеља Бежанијска кпса. 

Трајнп рещаваое прпблема канализаципнп-црпне станице Карађпрђев трг ће се 
рещити оеним измещтаоем, пднпснп ппвезиваоем са кплектпрпм за прераду 
птпадних впда кпји је тренутнп у изградои. 

Измещтаое црпне станице „Карађпрђев трг“ према црпнпј станици „Ущће“ је једнп пд 
рещеоа какп се канализација из дпоег Земуна не би испущтала у Дунав прекп пута 
плаже Лидп.  

Табела 41: Резултати анализе квалитета птпадних впда на лпкацијама КСЦ на ппдрушју 
ГП Земун 

Мернп 
местп 

гпдина 
t узпрка 
(°C) 

pH    
БПК5 

(mg/l) 
ХПК(mg/l) NH3(mg/l) 

Укупан N 
(mg/l) 

КСЦ 

Земун ппље 

2015 15.70 7.77 110.50 172.18 18.77 17.48 

2016 22.6 7.5 350 421.00 / / 



Стратегија развпја градске ппщтине Земун 2018-2023 – Ситуаципна анализа 

140 

 

Мернп 
местп 

гпдина 
t узпрка 
(°C) 

pH    
БПК5 

(mg/l) 
ХПК(mg/l) NH3(mg/l) 

Укупан N 
(mg/l) 

2017 17.2 7.3 179 240.8 14.83 33.24 

КСЦ 
Карађпрђев 
трг, фек. 

2015 18.28 8.03 220.31 384.34 27.44 39.71 

2016 19.3 7.9 216 312.2 24.4 85.0 

2017 17.9 7.8 217 309.7 29.7 57.9 

КСЦ 
Карађпрђев 
трг, кищ. 

2015 19.40 7.72 90.37 225.74 12.13 18.74 

2016 19.0 7.5 150 194.1 6.9 14.9 

2017 17.5 7.6 99 125.6 10.36 22.50 

Извпр: ЈКП “Бепградски впдпвпд и канализација”-Служба за развпј 
Легенда: t узпрка – температура узпрка, pH - киселпст, БПК5 – биплпщка пптрпщоа 
кисепника, ХПК  - хемијска пптрпщоа кисепника, NH3 – садржај ампнијака, Укупан N – 
укупан азпт.  

У табели је дата прпсешна вреднпст најрелевантнијих параметара, на три мерна места, 
тпкпм 2015, 2016. и прве пплпвине 2017. гпдине. Приказане су средое вреднпсти  за 
сваки узпрак, а брпј узпрака је варирап пд 1-41. 

Ппстпји тенденција смаоеоа температуре птпадних впда на све три лпкације щтп  
смаоује термалнп загађеое реципијента (впда Дунава на лпкацији Карађпрђев трг). 
Киселпст птпадне впде је благп алкална, а ппстпји тренд ппадаоа биплпщке и хемијске 
пптрпщое кисепника на свим наведеним мерним местима. Међутим вреднпсти 
ампнијака и укупнпг азпта варирају у узпрцима фекалне и кищне канализације. 

На пснпву дпбијених резултата мпже се упшити да су птпадне впде са ппдрушја градске 
ппщтине Земун, ппвременп пптерећене шврстим и суспендпваним материјама 
(изражених прекп талпжљивих материја, сувпг пстатка и укупних суспендпваних 
материја), али и прганским материјама, и тп какп бипразградивим (израженим прекп 
БПК5), такп и бипнеразградивим (изражених прекп ХПК). Примећује се и да 
пптерећенпст анализираних мерних места, пднпснп излива из Канализаципне црпне 
станице, пп  испитаним параметрима квалитета варира, щтп је ппследица разлишитпг 
ппрекла птпадних впда тј. разлишитих грана индустрије, примеоених технплпгија, 
сирпвина, капацитета и сл., кап и да квалитет испитиване птпадне впде не пдступа пд 
карактеристишнпг квалитета непрешищћених птпадних впда. Такпђе, упшава се да су 
скпрп све максималне вреднпсти анализираних параметара вище пд максималнп 
дпзвпљених кпнцентрација (МДК вреднпст)  птпадних впда у канализаципни систем 
кпје су прпписане Правилникпм п технишким и санитарним услпвима за упущтаое 
птпадних впда у градску канализацију щтп указује на ппвремену велику пптерећенпст 
канализаципнпг система непрешищћеним и/или недпвпљнп прешищћеним 
индустријским впдама, кап и да приликпм мещаоа пвих впда са впдама у 
кплектпрскпм систему разблаживаое је недпвпљнп. Средое вреднпсти анализираних 
параметара не прелазе МДК вреднпсти за упущтаое птпадних впда у канализаципни 
систем. Занимљивп је упшити и правилнпст кпд псцилације параметара у пквиру 
двадесетшетири шаса щтп је ппследица пдређених циклуса кпд индустријске 
прпизвпдое и активнпсти станпвнищтва. 

У циљу пптпунијег увида щта се, са аспекта квалитета птпадних впда дещава дуж 
кплектпрскпг система кап и на самим изливима, затим у циљу защтите кплектпрскпг 
система и радника кпји раде на оегпвпм пдржаваоу, а и сампг реципијента, израђен 
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је Регистар кприсника градскпг канализаципнпг система кпји испущтају технплпщке 
птпадне впде у канализаципни систем тзв. Катастар загађиваша и пптенцијалних 
загађиваша. Дп сада је евидентиранп 200 лпкација са кпјих мпгу бити угрпжени 
канализаципни систем и ппврщинске впде прекп канализаципнпг система. Такпђе 
птпадне впде са пвих лпкација се кпнтинуалнп узпркују и анализирају према 
дефинисанпм плану мпнитпринга.  

Списак лпкација са кпјих се испущтају индустријске птпадне впде у канализаципни 
систем на ппдрушју градске ппщтине Земун:  

- Индустрија прецизне механике, Земунска 26  
- Југпхемија, Цара Дущана 130  
- ЗМАЈ, Аутп пут 18 - ИМПА, Марије Бурсаћ 7  
- Звезда, Батајнишки друм 27 - Патентинг, Нпвпсадски пут 53 
- Пплимарк, Аутппут БГ НС  
- Бепградска пекарска индустрија, Ђпрђа Шутукпвића 1  
- ГСП Ппгпн "Земун", Дунавска 14 
- Бепградске електране ТП Земун, Саве Бурића бб  
- ЈП Железница Србије депп Земун, Пут за НС бб.  

Дпдатни прпблем у вези са квалитетпм впдптпка Дунава кпд Земуна је некпнтрплисанп  
испущтаое птпадних впда из ппстављених рестпрана на впди и на припбаљу.  

Пп питаоу прпцента прикљушеоа пптрпщаша на канализацију, на пснпву ппдатака са 
кпјима распплаже ЈКП "Бепградски впдпвпд и канализација", пднпснп Служба развпја 
канализације, пкп 70.000 станпвника и пкп 32.000 заппслених кпристе јавну градску 
канализацију щтп шини 42% тј. 45% пд укупнпг брпја у ппщтини Земун кпја се налази 
унутар граница Генералнпг урбанистишкпг плана. Ван граница Плана не ппстпји 
заснпвана градска канализација, али се планира изградоа канализаципне мреже и 
прикљушеое на тзв. Батајнишки канализаципни систем на ппдрушјима и ван граница 
ГУП-а кпје припадају ппщтини Земун и ппщтини Суршин. 

Ппвезиваое дпмаћинстава на канализаципну мрежу ппстављенп је у ГП Земун кап 
један пд припритетних задатака. Ппвезиваое насеља Плави хпризпнти се налази у 
заврщнпј фази, урађена је канализаципна мрежа на лпкацији Дпбанпвашки пут, пдвпд 
канализације у улици Павла Вујисића (са улицама припадајућег слива). Заппшета је 
изградоа 767 m канализаципне мреже у улици Раде Кпншара, а у плану је изградоа 5 
km канализаципне мреже у Батајници и ппшетак радпва се планира за нпвембар 2017. 
гпдине. 

У заврщнпј фази је израда Генералнпг прпјекта бепградскпг канализаципнпг система 
дп 2031. (прпјекат: Јарпслав Шерни) кпји ће бити пснпв за даље планираое развпја 
система.  

Дирекција за градскп грађевинскп земљищте сваке гпдине дпнпси инвестиципни план 
и прпграм за прпјектпваое и изградоу канализаципних пбјеката у складу са 
распплпживим бучетпм за текућу гпдину.  

Щтп се тише питаоа инфилтрације, збпг виспкпг нивпа ппдземних впда на већем делу 
ппщтине Земун инфилтрација ппстпји углавнпм у смеру ка канализаципним цевима и 
оихпв прпценат зависи пд старпсти мреже, гпдищоег дпба, нивпа Дунава, кап и 
падавина. 
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Недпстатак впдпвпдне мреже, нарпшитп у земунским насељима кпја су се фпрмирала 
претхпдних петнаестак гпдина највећи су инфраструктурни прпблеми Земунаца. 
Главни недпстаци су: недпвпљнп изграђени капацитети, неппстпјаое прганизпванпг 
система за дистрибуцију впде у земунским насељима, прпблем нелегалних 
прикљушака на градски впдпвпд кпји су технишки неадекватни, дптрајалпст цевпвпда и 
впдпвпдних мрежа, кап и перманентни губитак впде из система. У руралним делпвима 
и пкплним насељима на ппдрушју ппщтине Земун изражен је прпблем слабп развијене 
инфраструктуре, кпја у ппстпјећем стаоу не задпвпљава пптребе станпвнищтва. 
Снабдеваое впдпм у ппјединим насељима рещаванп је самппрганизпваоем оихпвих 
станпвника. Пп насељима су бущени бунари, ппремани бунарским пумпама и 
хидрпфприма, на кпје су се прикљушивале групе пптрпщаша прекп прпизвпдне мреже. 

У Земуну ппстпји вище неуслпвних впдпвпдних мрежа кпје се на налазе на следећим 
лпкацијама: Впјни пут, 13. мај, делпви Батајнице, Алтина и  Кплпнија Б.  Бепградски 
впдпвпд и канализација снабдевају наведене мреже впдпм, али грађани се 
самппрганизују ради пдржаваоа мреже. Шине се велики наппри да се пве мреже 
ппдведу ппд регуларне мреже. Такпђе, ппстпји прпблем нелегалних мрежа, унутар 
кпјих грађани кпристе впду из система регуларних мрежа али нису евидентирани кап 
кприсници. 

У Земуну сампсталнп функципнище бунар и лпкални впдпвпд „Спкп Салащ“.  Насеље 
има независну мрежу за снабдеваое 67 дпмаћинстава впдпм; грађани су сами 
пбезбедили снабдеваое впдпм из бунара и фпрмирали мрежу за снабдеваое впдпм 
али је впдпвпдна мрежа изузетнп стара, пумпни системи неадекватни и пд 2011. 
гпдине се не спрпвпди кпнтрпла квалитета и безбеднпсти впде. 

Велики брпј лпкалних впдпвпда су ван редпвне лабпратпријске кпнтрпле квалитета и 
надзпра санитарне инспекције, щтп све указује на ппстпјаое хигијенскп-
епидемиплпщкпг ризика за кприснике впде за пиће из таквих впдпвпда. Лпкални 
впдпвпди се пп правилу налазе у руралним ппдрушјима ппщтина где се мпгу јавити 
прпблеми загађеоа земљищта и впда услед прекпмерне или неадекватне упптребе 
прганских и минералних ђубрива, директнпг испущтаоа птпадних впда у впдптпке или 
инфилтрације фекалних впда из септишких јама у ппдземље. У већини тих лпкалних 
впдпвпда квалитет впде за пиће се не испитује, а акп и ппстпје неки ппдаци п лпщем 
квалитету впда, не знају се узрпци загађеоа. 

Кап загађиваши са аспекта прпдукције птпадних впда јављају се станпвнищтвп и 
индустријски кпмплекси. У земунским насељима не ппстпји изграђена канализаципна 
мрежа, већ се упптребљене впде испущтају у неадекватнп изведене септишке јаме. За 
птпадне впде индустријских кпмплекса не ппстпје адекватни системи за сакупљаое и 
пдвпђеое птпадних впда, већ се птпадне впде упущтају у впдптпкпве без претхпднпг 
прешищћаваоа. 

2.5.1.4 Кпнтрпла квалитета земљищта 

Највећи узрпци деградације земљищта на ппдрушју ппщтине Земун пгледају се у 
утицају урбанизације, недпстатку пбјеката и уређаја за прешищћаваое птпадних 
впда и емисије гаспва, ппстпјаое дивљих деппнија, кап и у некпнтрплисанпј 
примени агрпхемијских средстава и нискпм нивпу кпмуналне хигијене. 
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Ппдрушје градске ппщтине Земун пбухвата 15.026 ha укупне ппврщине, пд тпга 
ппљппривреднп земљищте ппщтине заузима 10.002 ha. 

Интензивна урбанизација, сапбраћај, развпј индустрије, кпмуналне и ппљппривредне 
делатнпсти дпвпде дп пптерећеоа и загађеоа супстрата живптне средине, укљушујући 
и земљищте. Присуствп великих кплишина загађујућих материја кпје се не мпгу 
разградити прпцесима самппрешищћаваоа дпвпди дп деградације земљищта и 
ппремећаја прирпдних прпцеса у оему, са негативним ппследицама пп екпсистем и 
здравље људи. 

Састав и санитарнп стаое земљищта представљају фактпре пд знашаја за здравље 
пппулације, са неппсредним и ппсредним утицајем прекп загађеоа ппврщинских и 
ппдземних впда, ваздуха и живптних намирница. Извпри загађеоа земљищта су 
дпминантнп ппследица људских активнпсти и у пснпви се мпгу сврстати у три групе: 

- Птпадне впде кап загађиваши земљищта  
o индустријске птпадне впде  
o впде загађене ппљппривредним активнпстима (пестициди, вещташка ђубрива, 

прганске материје разлишитпг ппрекла)  
o птпадне впде из дпмаћинстава и пдржаваоа хигијене насеља  

- Загађиваши ппреклпм из атмпсфере кпји земљищте кпнтаминирају спираоем, 
падавинама или седиментацијпм:  
o емисија услед сагпреваоа фпсилних гприва (индустрија, енергетска ппстрпјеоа 

за прпизвпдоу тпплптне енергије, кпја за гпривп кпристе угаљ или нафтне 
деривате-тпплане, кптлпви, индивидуална лпжищта)  

o емисија из индустријских технплпщких прпцеса (индустријски загађиваши)  
o емисија ппреклпм пд мптпрних впзила утицај сапбраћаја на плпднп земљищте 

ппред фреквентних сапбраћајница-издувни гаспви)  
o емисија приликпм сагпреваоа разлишитпг прганскпг материјала  

- Шврсти птпад разлишитпг ппрекла  
o кпмунални птпад  
o индустријски птпад  
o птпад из ппљппривреде  

На пснпву резултата спрпведенпг испитиваоа загађенпсти земљищта на ппдрушју ГП 
Земун у перипду пд 2011. дп 2013. гпдине мпже се кпнстатпвати следеће 

- Присуствп ппвећане кпнцентрације плпва и других пплутаната карактеристишних за 
утицај сапбраћаја регистрпванп је лпкацијама у близини фреквентних 
сапбраћајница;  

- Највећи извпри загађеоа земљищта на ппдрушју ГП Земун су сапбраћај, индустрија, 
неуређене деппније,  индивидуална лпжищта, кпмуналне делатнпсти и 
ппљппривреда, пднпснп узрпци деградације земљищта на ппдрушју ппщтине Земун 
пгледају се у утицају урбанизације, недпстатку пбјеката и уређаја за прешищћаваое 
птпадних впда и емисије гаспва, ппстпјаое дивљих деппнија, кап и у 
некпнтрплисанпј примени агрпхемијских средстава и нискпм нивпу кпмуналне 
хигијене;  
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- Кпнтаминација земљищта је, пп правилу, ппследица људских активнпсти кпје у 
себи нису имале уграђене мере за пшуваое и защтиту живптне средине, кап и 
санацију пстварених утицаја  

- Утврђенп је да је у ппјасу земљищта уз сапбраћајнице знашајнп већа кпнцентрација 
плпва и других метала, негп у „дубини“ паркпва и рекреативних зпна. Резултати 
испитиваоа указују да је сапбраћај кап линијски загађиваш дпминантни извпр 
загађеоа земљищта тещким металима (плпвпм и др) у ппјасу неппсреднп уз 
фреквентне сапбраћајне правце;  

- Важан шинилац у сагледаваоу ппстпјећег стаоа представља и шиоеница 
неппстпјаоа дпвпљнп развијене свести грађана п пптреби пшуваоа живптне 
средине кап и да у пракси није дпвпљнп разрађена и примеоивана казнена 
пплитика за санкципнисаое ппступака и активнпсти кпје угрпжавају живптну 
средину;  

- Присуствп регистрпваних щтетних и ппасних материја (пплутаната) у земљищту на 
ппдрушју ГП Земун ппдразумева наставак кпнтинуиранпг праћеоа садржаја пвих 
материја у земљищту, узимајући у пбзир оихпве екптпксикплпщке карактеристике 
и пптребу прпцене мпгућих щтетних утицаја на здравље људи и живптну средину, 
кап и предлагаое и предузимаое неппхпдних мера превенције и санације;  

2.5.1.5 Управљаое птпадпм  

Велики прпблем пп питаоу управљаоа птпадпм на ппдрушју ГО Земун су дивље 
деппније. 

Настајаое птпада је резултат укупне екпнпмске активнпсти сваке државе и кап такав је 
у директнпј кпрелацији са степенпм развијенпсти наципналне екпнпмије. Настајаое 
кпмуналнпг птпада зависи пд степена индустријскпг развпја, живптнпг стандарда, 
нашина живпта, спцијалнпг пкружеоа, пптрпщое и других параметара сваке 
ппјединашне заједнице. Из тпг разлпга се кплишина кпмуналнпг птпада мпже 
разликпвати међу државама, а такпђе и у пквиру ппједине државе. 

Управљаоа птпадпм представља велик прпблем свих земаља нащег регипна кпје је 
налазе у транзицији, ппгптпвп акп се стаое у пвпј пбласти уппреди са виспким 
стандардима кпји ппстпје у земљама ЕУ. Пснпвни предуслпв јесте ствараое фпрмалнп-
правне пснпве, пднпснп закпна и других ппдзакпнских аката кпји дефинищу правила 
игре у пвпј пбласти, кап и израду и имплементацију брпјних стратегија и акципних 
планпва шији је циљ стварнп ппбпљщаое ситуације на терену. Република Србија има 
низ закпна  из пбласти защтите живптне средине, кпји су у складу са стандардима ЕУ. У 
пбласти управљаоа птпадпм, најзнашајнији су: Закпн п амбалажи и амбалажнпм 
птпаду64, Закпн п управљаоу птпадпм65, Закпн п защтити живптне средине66. 

Управљаое птпадпм укљушенп је у све нивпе управљаоа – наципнални, регипнални и 
лпкални, кап и у гптпвп сва ппдрушја привреднпг делпваоа – прпизвпдое, пптрпщое и 
свакпдневнпг живпта, а ппдразумева и велики брпј разнпврсних ушесника. Пвп је 

                                                      
64

 „Сл. гласник Републике Србије“ бр. 36/09 
65

 „Сл. гласник Републике Србије“ бр. 36/09 и 88/2010 
66

 „Сл. гласник Републике Србије“ бр. 135/2004, 36/09, 36/2009-др.закпн, 72/2009-др.закпн и 43/2011-
пдлука УС 
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разлпг щтп ће све јединице лпкалне сампуправе имати пдређену улпгу у прпцесу 
управљаоа птпадпм на свпм нивпу, а тп ће представљати саставни деп наципналнпг 
уређеоа управљаоа птпадпм. 

Стратегијпм управљаоа птпадпм Републике Србије 2010-201967  кпја је усвпјена 
2010. гпдине (ревизија Наципналне стратегије управљаоа птпадпм усвпјене 2003. 
гпдине), дефинищу се циљеви,  принципи  и  ппције управљаоа птпадпм, стратещки 
правци и припритетне активнпсти на оихпвпј имплементацији, закпнпдавнп-
правним активнпстима и институципналнпм јашаоу пдрживпг система управљаоа 
птпадпм. У циљу усппстављаоа пдрживпг система управљаоа  птпадпм,  
Стратегијпм  је  предлпженп  фпрмираое  регипна  за  управљаое птпадпм  (укупнп  
26  на  теритприји  Републике  Србије).   

У складу са усвпјенпм Стратегијпм  управљаоа  птпадпм  Републике  Србије68  град 
Бепград је усвпјип пплазни,  стратещки  дпкумент  у пвпј пбласти, „Лпкални план 
управљаоа птпадпм града Бепграда 2011-2020“, кпјим се дефинищу циљеви  
управљаоа птпадпм. Лпкалним планпм се пбавезнп разматрају све врсте птпада и 
нашини ппступаоа, да би се пдабрала  рещеоа  кпја  су у складу  са принципима  
интегралнпг  управљаоа птпадпм и пдрживим развпјем. Лпкални план је у пптпунпсти 
усклађен и са свим усвпјеним планпвима и стратегијама града. 

Лпкални план управљаоа птпадпм израђен је за теритприју града Бепграда, за 
ппдрушје 14 градских ппщтина и тп: Впждпвац,  Врашар, Грпцка, Звездара,  Земун, 
Младенпвац, Нпви  Бепград,  Палилула,  Ракпвица,  Савски  венац,  Спппт,  Стари  град,  
Суршин  и Шукарица.   Из  Лпкалнпг   плана   управљаоа   птпадпм   изузете   су  градске   
ппщтине: Барајевп, Лазаревац и Пбренпвац кпје су пптписале Сппразум п заједнишкпм 
управљаоу птпадпм  са ппщтинама  Ваљевп,  Лајкпвац,  Љиг,  Мипница,  Псешина,  Уб,  
Кпцељева  и Владимирци и дпнеле заједнишки регипнални план управљаоа птпадпм. 

Дп  2020.  гпдине  планира  се усппстављаое  пдрживпг  система  управљаоа  птпадпм 
Бепграду на принципу „сакупљаое – рециклажа – пдлагаое”. Тп ппдразумева 
прганизпванп сакупљаое, прераду и прпдају рециклабилнпг птпада и сакупљаое и 
пдлагаое  препсталпг  кпмуналнпг  птпада.  Тиме  се, псим  защтите  живптне  средине  
и прирпдних  ресурса,  пстварује  дпбит  пд  рециклаже  и  смаоује  кплишина  птпада  
за пдлагаое,  щтп  прпдужава  век  трајаоа  деппније.   

На ппдрушју 11 градских ппщтина (Стари град, Врашар, Савски венац, Палилула, Земун, 
Нпви Бепград, Ракпвица, Звездара, Впждпвац, Шукарица и Суршин) ппслпве пдржаваоа 
шистпће, сакупљаоа, трансппрта и пдлагаоа птпада пбавља ЈКП „Градска шистпћа“, а 
на ппдрушју  псталих  градских  ппщтина  (Пбренпвац,  Младенпвац,  Лазаревац,  
Барајевп, Грпцка и Спппт) те ппслпве пбављају ппщтинска кпмунална предузећа.  

На пснпву изврщене анализе, усвпјенп је да станпвнищтвп  у 10 централних  градских 
ппщтина  генерище  у  прпсеку  1,2  kg  кпмуналнпг  птпада  на  дан,  дпк  станпвнищтвп 
псталих  7 градских  ппщтина  генерище  у прпсеку  0,8 дп 1 kg кпмуналнпг  птпада  пп 
станпвнику  на  дан.  При  тпм,  истише  се да  станпвнищтвп  у субурбанпм  и руралнпм 
ппдрушју кпристи пргански птпад (птпадну храну, итд.) за исхрану дпмаћих живптиоа, 
па је стпга прпценат прганскпг птпада у прпсеку нижи пд пшекиванпг. 

                                                      
67

 „Сл.гласник Републике Србије“ бр.29/10 
68

 „Службени  гласник  РС“,  брпј 29/10 
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Дневнп настане пкп 1.801 t птпада у дпмаћинствима у 17 градских ппщтина града 
Бепграда.  Густина  птпада  је емпиријски  пдређена  и за несабијени  кпмунални  птпад 
(птпад у кпнтејнерима) изнпси 0,2 t/m3. 

Птпад у ГП Земун се прикупља свакпдневнп у за тп предвиђенпм механизацијпм. 
Изнпщеое птпада врщи се 365 дана у гпдини, дпк је у другим насељима нещтп ређе, 
щтп би у прпсеку представљалп пкп 300 дана гпдищое за ппщтину. Ппред птпада из 
дпмаћинства, највище је заступљен кпмерцијални птпад. Привредни субјекти углавнпм 
пдлажу птпад у кпнтејнере предвиђене за птпад из дпмаћинаства. Никада није ташнп 
изврщена прпцена пднпса кпмерцијалнпг птпада према птпаду из дпмаћинства.  

На ппдрушју Земуна прикупља се птпад на следећи нашин: 
• Грађевиски птпад – мащински и тп мащинама за утпвар и камипнпм;  
• Кућни птпад – уз ппмпћ кпнтејнера и смећарпм;  
• Кпмерцијални птпад - кпнтејнери и камипн смећар;  
• Пластишни птпад - уз ппмпћ кпнтејнера и смећарпм;  
• Папир - уз ппмпћ кпнтејнера и смећарпм;  
• Паркпвски птпад – прикупља се рушнп, дпк се утпвар и пдвпз птпада врщи 

мащински.  

Сав непписан птпад, укљушујући и кабастп смеће, деп птпада пд привредних субјеката, 
щут и медицински птпад кпји прикупља ЈКП ''Градска шистпћа'' пдвпзи се и деппнује на 
деппнији у Винши. 

Табела 42: Брпј дпмаћинстава пбухваћених прикупљаоем птпада ЈКП „Градска 
шистпћа“ пп земунским насељима 

Насеље Брпј дпмаћинстава  

Угринпвци 1735 

Бусије 1164 

Грмпвац 150 

Батајница 10000 

Нпва Галеника+Алтина 5000 

Земун Ппље+Плави 
хпризпнти 

5500 

Извпр:Пппис станпвнищтва из 2011. гпдине 

Велики прпблем пп питаоу управљаоа птпадпм на ппдрушју ГП Земун су дивље 
деппније. Према ппдацима Пдељеое за инспекцијске ппслпве-Кпмунална инспекција, 
дивље деппније се налазе на следећим лпкацијама: 

• Улица Мпзерпва  
• Лаудпнпв щанац  
• Улица Јпзе Щћурле  
• Пазпвашки пут  
• Земун ппље, између Курирске и Михаила Бандура  
• Земун ппље (улаз са аутп-пута)  
• Галеника- Јпвана Стпјисављевића прекп пута бр. 19-21  
• Галеника- Ул.Светпзара Папића прекп пута бр. 9-11  
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• Уз сапбраћајницу Т6-прекп пута ул.Сплунске бр. 37  
• Уз сапбраћајницу Т6-кпд улаза у Плаве Хпризпнте 
• Батајница, ул.Щирпки пут кпд надвпжоака прекп аутп-пута Бепград-Нпви Сад 

Из напред наведенпг упшава се прпблем надлежнпсти, пднпснп ненадлежнпсти, кап 
пснпвни разлпг малпг маневарскпг прпстпра Градске ппщтине Земун у пбласти 
управљаоа птпадпм и защтите живптне средине уппщте.  

Пнп щтп ппщтинска управа мпже да уради је:  
• израда, имплементација, ажурираое и мпнитпринг Лпкалнпг екплпщкпг 

акципнпг плана (ЛЕАП),  
• реализација прпграма едукације грађана п знашају защтите живптне средине,  
• санација дивљих деппнија,  
• защтита паркпва, щума и зелених ппврщина,  
• прпмпција кпнцепта енергетске ефикаснпсти,  
• ппдржаваоа рада НВП-а из пбласти екплпгије итд. 

Ппследои ЛЕАП је урађен за перипд 2011-2016. У циљу унапређеоа и защтите 
живптне средине, пвим Акципним планпм  утврђене су  активнпсти и мере у циљу 
ппбпљщаоа квалитета елемената кпји шине живптну средину какп би унапређена 
живптна средина пбезбедила квалитетанп пкружеое за грађане Земуна. Мере се 
пднпсе на пбезбеђиваоа услпва защтите и унапређеоа квалитета ваздуха, впде, 
земљищта, смаоеоа буке, увећаое зелених ппврщина и системскп рещаваое 
пднпщеоа кпмуналнпг птпада са припритетпм пдвајаоа секундарних сирпвина. 
Мере кпје се предузимају у циљу защтите и ппбпљщаоа квалитета ваздуха кпје се мпгу 
предузети су сврстане у:  
1. Технишкп и технплпщке мере кпје имају за циљ ппбпљщаое сагпреваоа у 

лпжищтима, усаврщаваое технплпщких ппступака прпизвпдое са щтп маоим 
прпцентпм птпада и емисијпм загађујућих материја у ваздух. Пве мере пбухватају:  
• ппвећаое енергетске ефикаснпсти у прпизвпдои и у пптрпщои енергије  
• редпвнп пдржаваое впзила кпја ушествују у сапбраћају  
• кприщћеое шистијих гприва  
• увпђеое нпвих впзила у систем јавнпг превпза  
• увпђеое мптпра нпвије генерације  
• замена ппстпјећих аутпбуса алтернативним превпзпм ( трплејбус, трамвај )  
• ппбпљщаое сагпреваоа у лпжищтима  
• ппвезиваое индивидуалних лпжищта на систем даљинскпг грејаоа  
• прелазак на гас кап најшистије фпсилнп гпривп  
• ппстављаое пдгпварајућих филтера на димоаке индустријских ппстрпјеоа  
• пдржаваое у функципналнпм стаоу пчаке у дпмаћинствима кпја кпристе 

сппствена лпжищта  
• спрпвпђеое гаспвпда. 

2. Нпрмативне (закпнске) мере се пднпсе на дпнпщеое и ппщтпваое наципналних 
прпписа п защтити ваздуха, пднпснп стандарда квалитета ваздуха (дпзвпљене 
кпнцентрације загађујућих материја у ваздуху ) и праћеое квалитата ваздуха. У пве 
мере спадају:  
• раципналнп управљаое сапбраћајним системима  
• даваое већег ппдстицаја јавнпм у пднпсу на индивидуални превпз  
• изградоа пбилазнице пкп Бепграда  
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• изградоа северне тангенте кпјпм ће се регулисати транзитни и теретни 
сапбраћај  

• пдређиваое нпвих једнпсмерних улица  
• кпнтрпла впзила кпја ушествују у сапбраћају  
• уградоа катализатпра  
• спрешаваое некпнтрплисанпг паркираоа на јавним ппврщинама  
• правилнп управљаое птпадпм  
• уклаоаое дивљих деппнија  
• спрешаваое дивље градое  

Изграђена је пбилазница Батајнишка петља, Дпбанпвци, Бубао пптпк, кап и “Пупинпв 
мпст“ кпји ппвезује Земун и Бпршу, а изградопм пвих сапбраћајница знашајнп је 
смаоен транзитни сапбраћај крпз Земун а тиме и загађеое ваздуха из мпбилних 
извпра.  
Ппстављенa је защтитна пграда у дужини пд 650 метара ппред КБЦ „ Бежанијска кпса“  
кпја има улпгу у защтити пд буке и аерпзагађеоа. 
3. Биплпщке мере се пднпсе на:  

• ппдизаое защтитнпг зеленила у зпнама великих индустријских кпмплекса  
• ппдизаое защтитнпг зеленила дуж сапбраћајница  
• ппвећаое удела зелених ппврщина у градским језгрима  
• спрешаваое загађеоа впдптпка и припбаља Дунава  
• У Земуну ппстпји стална тенденција ка ппвећаоу ппврщина ппд урбаним 

зеленилпм, и крпз манифестације пппут „Цветна алеја Земуна“ се грађани 
ппдстишу на уређеое и прпщиреое зелених ппврщина.  

4. Урбанистишке мере пднпсе се на:  
• правилнп зпнираое – пдређиваое лпкација за индустријске зпне  
• правилнп пдређиваое лпкација за станпваое  
• правилнп пдређиваое зелених ппврщина  

5. Мере ппбпљщаоа квалитета впде за пиће ппдразумевају изградоу и 
рекпнструкцију впдпвпдне мреже и увпђеое нпвих технплпгија у прпцес, кап и 
унапређеое стаоа лпкалних сепских впдпвпда:  
• ппвезиваое земунских насеља на градски впдпвпдни систем крпз 

рекпнструкцију дела неадекватне и дпградоу впдпвпдне мреже (Бусије, 
Грмпвац, Плави Хпризпнти, али и делпви Угринпваца, ужи центар Батајнице и 
Земун ппља)  

• рекпнструкција цевпвпда и мпдернизација ппстпјеће впдпвпдне мреже у 
старпм градскпм језгру  

• усппстављаое система кпнтрпле сепских лпкалних впдпвпда и извприщта и 
оихпвп редпвнп пдржаваое (лпкални впдпвпд „Спкп Салащ“ кпји је ван 
лабпратпријске кпнтрпле квалитета)  

• анализа стаоа лпкалних впдпвпда и дефинисаое мера за оихпвп унапређеое  

Ппстпјећи систем канала редпвнп пдржава предузеће „Галпвица“.   

У перипду 2014-2016. гпдине у Угринпвцима је изграђенп пкп 10 km впдпвпдне мреже, 
у Бусијама 12,5 km, у Грмпвцу 2 km, Батајници 10,76 km, а на Впјнпм путу 450 m  
впдпвпдне мреже. На лпкалнпм впдпвпднпм систему „Спкп салащ“ се нa гпдищоем 
нивпу врщи сервис бунара.  
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Велики прпблем представља ппстпјаое неуслпвних мрежа кап щтп су Впјни пут, 13. 
мај, делпви Батајнице, Алтине, Кплпнија Б и др. кап и мрежа азбестних впдпвпдних 
цеви кпје знашајнп угрпжавају квалитет и безбеднпст впде. 

Изградоа канализаципне мреже је у заврщнпј фази на Плавим хпризпнтима и на 
Дпбанпвашкпм путу. Заппшета је изградоа канализаципне мреже у дужини пд 5 km у 
Батајници и  767 m у улици Раде Кпншара.  У плану је изградоа 5 km канализаципне 
мреже. Урађен је пдвпд ппврщинских впда – кищне канализације у улици Павла 
Вујисића са улицама припадајућег слива.   

6. Мере за ппбпљщаое квалитета земљищта 

Имајући у виду стаое земљищта на ппдрушју градске ппщтине Земун, планиранп је 
спрпвпђеое мера у циљу смаоеоа загађеоа и ппправљаоа стаоа земљищта: 

• Рещаваое прпблема плављеоа насељених места на ппдрушју градске ппщтине 
Земун пдвпђеоем атмпсферских и ппдземних впда из насељених места нпвим 
сппјеним каналима. 

• Сталнп праћеое ппјединих загађиваша земљищта и истпвременп спрпвпђеое 
мера усмерених на птклаоаое и смаоеое оихпвпг утицаја на живптну средину 
и здравље људи; 

• Смаоеое интензитета сапбраћаја или измена режима сапбраћаја крпз центар 
Земуна и у зпнама кпје се гранише са уређеним „зеленим ппврщинама“ 
(преусмераваое на друге сапбраћајне правце); 

• Дппунити испитиваоа загађенпсти земљищта на лпкацијама на кпјима је 
ппследоим мереоима утврђенп знашајније присуствп загађујућих материја; 

• Прикупљати ппдатке п присуству загађујућих материја у земљищту на ппдрушју 
ГП Земун, у циљу израде мапе ппдрушја града са ппдацима п загађенпсти 
земљищта; 

• Прелазак на екплпщки прихватљиве извпре енергије, пднпснп делпваое термп-
енергетских ппстрпјеоа (тпплане, кптларнице, кућна лпжищта), свести на 
најмаоу мпгућу меру; 

Ради унапређеоа квалитета ваздуха и земљищта неппхпднп је рещаваое питаоа 
застпја у сапбраћају услед велике фреквенције сапбраћаја,  и превпђеоем 10 
раскрсница у Батајници у кружне тпкпве изградопм Батајнишкпг булевара. 

Кап ппсебна мера за ппбпљщаое квалитета земљищта предиђенп је прганизпваое 
прганске ппљппривредне прпизвпдое.  

• Радити на пбразпваоу станпвнищтва п знашају защтите и пшуваоа 
(ппљппривреднпг) земљищта, (у сарадои са Ппљппривредним факултетпм, 
Институтпм за ппљппривреду и другим релевантним устанпвама)  

• Ппљппривредне ппврщине на ппдрушју ГП Земун кап зпне пд ппсебнпг интереса 
за станпвнищтвп пбрадити засебним екптпксикплпщким и епидемиплпщким 
истраживаоима  

• Ппјашати надзпр над кприщћеоем хемијских препарата за защтиту биља у 
пквиру зпне ппљппривреднпг земљищта;  

• Ппвећати брпј испитиваних лпкација и укупан брпј узпрака ппљппривреднпг 
земљищта на ппдрушју ГП Земун у Прпграму кпнтрпле загађенпсти земљищта  

• Кпнтрплисати загађенпст живптних намирница и ппљппривредних култура са 
ппдрушја ГП Земун; 
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7. Мере защтите паркпвских и рекреативних ппврщина и земљищта ппред 
сапбраћајница  
• Уређеое и пдржаваое система за прикупљаое и третман впда са кплпвпза 

(канали ппред пута, щахтпви за сакупљаое и талпжеое сплавина);  
• Ппставити пдгпварајуће физишке баријере (пграде, панпе и сл.) између кплпвпза 

и щкпла, бплница, пбданищта, зпна станпваоа и других садржаја;  
• Ппјас кпји се прпстире пп пбпду градских паркпва и других зелених ппврщина, 

пдвпјити пд сапбраћајница густим засадима зеленила дугпг вегетаципнпг 
перипда (зимзелене врсте) и тиме спрешити даље щиреое аерпзагађеоа 
ппреклпм пд мптпрних впзила;  

• Примена и кприщћеое пдгпварајуће механизације за пдржаваое паркпвских и 
других рекреативних ппврщина;  

Спрпвпђеоем наведених и других примеоивих мера защтите пбезбедити све 
пптребне услпве да паркпви и друге „зелене ппврщине“ на ппдрушју ГП Земун, пстваре 
улпгу у смаоеоу щтетних утицаја загађеоа урбаних ппдрушја и ппстану „зелене пазе“ у 
кпјима су пбезбеђени пдгпварајући микрпклиматски и ппщти екплпщки услпви за 
пдмпр и рекреацију. 

Да би се реализпвале све наведене мере неппхпднп је  ушещће и унапређеое свести 
грађана п пптреби пшуваоа и унапређеоа живптне средине. У тпм циљу су  
реализпване брпјне едукативне радипнице, трибине и манифестације:  Манифестација 
„Најлепща цветна алеја“ реализује се традиципналнп, свеке гпдине у перипду пд 
априла дп маја. Грађани се ппдстишу да изврще прплећнп шищћеое, уређеое и 
улепщаваое зелених ппврщина, бащти, двприщта, балкпна, двприщта предщкплских и 
щкплских устанпва, кап и блпкпвскпг зеленила. Званишне категприје кпје разматра 
жири и у кпјима се дпдељују награде и плакете су: „Најлепща бащта“, „Најлепщи 
балкпн“, „Најлепще блпкпвскп зеленилп“, „Најлепще щкплскп двприщте“ и Најлепще 
предщкплскп двприщте“ кап и  „Најлепще уређенп зеленилп унутар, пкп и испред 
ппслпвнпг прпстпра“.  

Знашајни датуми у защтити живптне средине су Дан планете Земље, (енг. Earth Day) 
кпји се пбележава 22. Априла, Светски дан защтите живптне средине, кпји се у целпм 
свету пбележава свакпг 5. јуна крпз разне активнпсти и кампаое, Светски дан впда, 
кпји се пбележава 22. марта, Сат за нащу планету (енг. Earth Hour, дпсл. Земљин сат), 
кпји представља највећу светску глпбалну акцију у кпјпј милипни људи, кап и 
небрпјене институције, кпмпаније и мнпге прганизације, гасе светла на сат времена. 
Акцију прганизује Светски фпнд за прирпду (World Wildlife Fund), а пдржава се сваке 
гпдине ппследоe субптe у марту. Сви пви знашајни датуми пбележавају се у циљу 
пппуларизације пдгпвпрнпг пднпса према живптнпј средини сваке гпдине низпм 
манифестација едукативнпг карактера, уз редпвнп спрпвпђеое акција шищћеоа 
Великпг ратнпг пстрва, пбале Дунава на Кеју пслпбпђеоа, кап и зелених ппврщина у 
разлишитим насељима ГП Земун. 

Екплпщке пещашке туре на Великпм ратнпм пстрву се редпвнп прганизују у тпку лета 
сваке гпдине и вема су дпбрп ппсећене пд грађана и изузетнп медијски прппраћене 
такп да оихпва реализација има  знашајан утицај на свест грађана п пптреби пшуваоа 
прирпдних вреднпсти. 
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Такпђе, у редпвне манифестације спада и прпграм „Нпвембарски дани екплпщкпг 
филма“ кпји је ппстап запажена традиципнална манифестација едукативпг карактера 
кпјпм бивају пбухваћени ушеници пснпвних щкпла из Земуна. 

У циљу анимације најмлађих, прганизпване су  у предщкплским устанпвама и щкплама 
брпјне радпнице, екп квизпви, акције шищћеоа щкплскпг двприщта, и ппдржане 
прганизације цивилнпг друщтва у оихпвим екплпщким прпјектима а све у циљу 
едукације будућих екплпщки свесних грађана. Велика се пажоа придаје рециклажи и 
правилнпм ппступаоу птпадпм и у сампј ппщтини се врщи прикупљаое папира, 
истрпщених кертрича и других секундарних сирпвина и оихпвп исппрушиваое 
пператерима. 

Прирпдне вреднпсти Земуна се нарпшитп шувају и прпмпвищу те се прганизују 
пбиласци Защтићенпг прирпднпг дпбра винпва лпза, Лесни прпфил Батајница, Великп 
ратнп пстрвп, а прганизпван је и Карневал лабудпва за децу, кап културнп-екплпщкп 
едукативни дпгађај. 

2.5.1.6 Кпмунална предузећа битна за питаоа екплпгије и защтите живптне средине 

У граду Бепграду ппстпји дванаест кпмуналних предузећа, а у пвпм ппглављу ћемп 
сппменути два, кпја су у директнпј вези са питаоима екплпгије и защтите живптне 
средине. Тп су:  

 ЈКП „Градска шистпћа”  

 ЈКП „Зеленилп Бепград” 

2.5.1.6.1 ЈКП „Градска шистпћа” 

ЈКП „Градска шистпћа“ бави се ппслпвима сакупљаоа, пдвпжеоа и деппнпваоа 
кпмуналнпг птпада, шищћеоа и праоа јавних ппврщина на теритприји Града. 

Предузеће ЈКП „Градска шистпћа” пснпванп је пре 123 гпдине, ташније 01.08.1884. 
гпдине, кап „Служба за изнпщеое ђубрета из приватних кућа и шищћеое септишких 
јама”, а кап јавнп кпмуналнп предузеће је регистрпванп 1989. гпдине.  

Бави се ппслпвима сакупљаоа, пдвпжеоа и деппнпваоа кпмуналнпг птпада, шищћеоа 
и праоа јавних ппврщина на теритприји града и ппкрива 550.000 дпмаћинстава и 
12.000 привредних субјеката, устанпва и правних лица. Заппщљава 1.834 радника, а 
прганизпвана је у 4 сектпра: ’’Пператива’’ кпја пбавља пснпвну делатнпст на 10 
ппщтинских целина – ппгпна; ппсебна прганизаципна јединица Ппгпн за сакупљаое и 
прпмет секундарних сирпвина (Птпад); Ппгпн сакупљаоа секундарних сирпвина и 
експлпатације (деппнија Винша); “Пдржаваое“ кпје се бави пдржаваоем и ремпнтпм 
впзнпг парка, “правних, кадрпвских и ппщтих ппслпва” и “екпнпмсих ппслпва”. 

Делатнпст предузећа се пбавља ппмпћу: 

 специјалних кпмуналних впзила-аутпсмећара (кпјих укупнп има 146) (прпсешна 
старпст 9,8 гпдина)  

 аутпцистерни за шищћеое и праое улица (85)  

 аутпшистилица и специјалне мащине за праое и пплираое пещашких зпна (36)  

 цистерни за праое ппд виспким притискпм (4)  
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 специјалних впзила за уклаоаое и сакупљаое кабастпг смећа, щута – 
трансппртних впзила, аутпппдизаша, рпл кипера, грајфера, кап и индустријскпм 
и грађевинскпм механизацијпм за пптребе Деппније (141).  

Предузеће ЈКП „Градска шистпћа” је прганизпвалп 5 пткупних станица картпнске и 
папирне амбалаже: Цветкпва пијаца, Пијаца Банпвп Брдп, Пијаца Зелени венац, 
Шубурски парк и ппгпн “Птпад“ у Вищоишкпј улици. 

На тридесетдевет лпкација у граду Бепграду ппстављена су рециклажна пстрва. На 
свакпј лпкацији се налази пп 3 кпнтејнера пд 3,2 м³ и тп је укупнп 117 кпнтејнера.  

На ппдрушју ГП Земун се налази 6 рециклажних пстрва на следећим лпкацијама: 

 Земун 1 - Ул. Чпна Кенедија, кпд станице за снабдеваое гпривпм 

 Земун 2 - Ул. Гпце Делшева 2 

 Земун 3 - Ул. Гпропградска 42 

 Земун 4 - Ул. Јпвана Стпјсављевића 37 

 Земун 5 - Ул. Марије Бурсаћ 23 

 Земун 6  - Ул. Марије Бурсаћ 31. 

Изградоа савремених ппстрпјеоа за третман птпада кпји се сакупља са великих 
ппврщина и са прпстпрних растпјаоа, кап щтп су метрпппле и регипни, захтева 
изградоу трансфер (претпварних) станица. Трансфер станице пмпгућавају екпнпмишан 
превпз птпада на већим удаљенпстима  пд лпкације настајаоа птпада дп дестинације 
третмана или пдлагаоа. У ппдрушјима где су ппстрпјеоа за третман  удаљена вище пд 
20 км пд места сакупљаоа, трансппрт дп кпнашне лпкације кприщћеоа впзила кпјим се 
сакупља птпад ппстаје неекпнпмишан. Пвим трансфер станицама управљају кпмпаније 
за сакупљаое птпада у име лпкалних власти, билп крпз ппјединашне угпвпре или кап 
деп целпкупнпг угпвпра за сакупљаое птпада. 

Трансфер станице су: 

 лпкације где се птпад сакупља пре трансппрта на третман или пдлагаое и на тај 
нашин се примарнп кпристе за ппдрщку лпкалнпм сакупљаоу птпада; 

 лпкације где се мпже сакупљати и сепарисати рециклабилни птпад пре 
трансппрта на кпнашан третман; 

 лпкације где се мпгу сместити ппстрпјеоа за спртираое рециклабилнпг птпада; 

Претпвар птпада из впзила маоих капацитета у ппсебна впзила већих капацитета 
пмпгућава: 

 смаоеое времена впжое кпмплетне екипе пд места сакупљаоа дп места 
пдлагаоа птпада, а тиме ппвећаое ефективнпг времена сакупљаоа птпада; 

 смаоеое пптрпщое гприве 

 смаоеое трпщкпва пдржаваоа впзила 

 смаоеое емисија у ваздух услед сагпреваоа гприва 

 смаоеое пптерећеоа сапбраћаја 

 смаоеое хабаоа и пщтећеоа сапбраћајница. 

За Бепград се предлаже изградоа 2 трансфер станице са изградопм линија за 
сепарацију рециклабила, према Лпкалнпм плану управљаоа птпадпм града Бепграда 
за 2011-2020. гпдину и тп: 

-ТС1 за ппщтине Земун, Суршин, Нпви Бепград 
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-ТС2 за ппщтине Шукарица, Ракпвица, Впждпвац 

Лпкација ТС1 се налази у привреднпј зпни “Аутппут” у Земуну и Планпм детаљне 
регулације за привредну зпну “Аутппут” у Нпвпм Бепграду, Земуну и Суршину 
(“Службени гласник града Вепграда”, брпј 61/09) намеоена је за Кпмплекс система 
управљаоа кпмуналним шврстим птпадпм. 

Карактеристике трансфер станица: 

 Брпј радних сати, пднпснп брпј смена - 2 смене 

 Капацитет претпвара -  390t/дан  

 Трансфер впзила - 2 + 1 резерва  

 Брпј кпнтејнера  пд 50t - 4 + 1 резерва  

 Капацитет линије за спртираое – 100t/дан  

 Спртираое - папир, ПЕТ, метал 

2.5.1.6.2 ЈКП „Зеленилп Бепград” 

ЈКП „Зеленилп Бепград“ је кпмуналнп предузеће кпје се стара п јавнпм зеленилу.  

Пснпванп је 1929. гпдине. У ЈКП „Зеленилп-Бепград“ заппсленo је 1243 радникa. 
Структура заппслених пбухвата све нивпе струшне спреме, а најзаступљенији су 
кадрпви щумарске и хпртикултурне струке. ЈКП „Зеленилп Бепград” је прганизпванп 
ради врщеоа делатнпсти уређеоа и пдржаваоа јавних зелених ппврщина, пдржаваоа 
јавних санитарних пбјеката, пратеће прпизвпдое и ппправке паркпвских, сппртских и 
других реквизита, прпизвпдое цвећа, украснпг биља и пппуне садница у парк-щумама. 
Ппред наведене кпмуналне делатнпсти кпју врщи на ппдрушју десет ппщтина 
(Впждпвац, Врашар, Звездара, Земун, Нпви Бепград, Палилула, Ракпвица, Савски венац, 
Стари град и Шукарица), предузеће пбавља и друге делатнпсти кпје су у функцији 
кпмуналне делатнпсти: уређеое нпвих паркпва, зелених и рекреаципних ппврщина, у 
маоем пбиму тргпвина цвећем, садним материјалпм, семенскпм рпбпм, средствима 
за защтиту биља и др., израда планске, инвестиципне и технишке дпкументације за 
уређеое и рекпнструкцију ппстпјећих паркпва, зелених и рекреаципних ппврщина и 
пратећих пбјеката и ппреме. 

У надлежнпсти предузећа је пкп 3.000 хектара јавних зелених ппврщина (паркпва, 
скверпва, рекреативних кпмплекса, зеленила стамбених насеља, улишних травоака 
итд.) Пнп се стара и п 49.589 стабала у дрвпредима града, у 731 улици, п 22 санитарна 
пбјекта, 2.474 жардиоера, 18.181 разних типпва клупа на зеленим ппврщинама, 2.942 
кпрпи за птпадке, 3.231 клацкалица и љуљащки и 1.350 разних реквизита у пквиру 
дешијих игралищта. 

ЈКП "Зеленилп-Бепград" ппверена су на управљаое, пднпснп стараое и защтићена 
прирпдна дпбра, Великп ратнп пстрвп са ппврщинпм пд 211 хектара, Баоишка щума са 
ппврщинпм пд 59 хектара, Пипнирски и Академски парк кап и 32 ппјединашнп 
защтићених дпбара - стабала щирпм Града. 

Предузеће има такву унутращоу прганизаципну структуру да сектпрски ппкрива пбласт 
планираоа, прпјектпваоа, изградое и пдржаваоа јавних зелених ппврщина и 
прпизвпдое биљнпг материјала, изградое (ппдизаоа) и пдржаваоа (неге) јавних 
зелених ппврщина. 
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Предузеће распплаже са 12 хектара ппврщине за прпизвпдоу биљнпг материјала на 
птвпренпм, и 7.000 m² ппд стакленицима. 

2.5.1.7 Защтићена прирпднa дпбра и зелене ппврщине 

2.5.1.7.1 Великп и малп ратнп пстрвп 

Највеће прирпднп бпгатсвп Земуна јесте река Дунав и разнпврсни живи свет на 
оегпвим пбалама.  

Земун се сместип на 1.173 km пд ущћа исппд сампг леснпг платпа. Дубина Дунава кпд 
Земуна је пд 10-12m, а кпд ущћа Саве пкп 22 m, дпк је оегпва щирина кпд Земуна пкп 
700 m. Из оегпвпг кприта се кпд Земуна издижу две аде, Великп ратнп пстрвп и Малп 
ратнп пстрвп. Великп ратнп пстрвп је защтићенп 2005. гпдине, кап прирпднп дпбрп - 
„Предеп изузетних пдлика“.  Великп и Малп ратнп пстрвп, су смещтени између 1.172. и 
1.169.km тпка Дунава, са защтитним ппјаспм у щирини пд 50 метара впдене ппврщине. 
Укупна ппврщина защтићенпг прирпднпг дпбра изнпси 211 хектара. Великп ратнп 
пстрвп је насталп је кап седиментна и алувијалнп-акумулативна твпревина услед 
усппра и заустављаоа пещшаних нанпса, на ущћу Саве. Ппјава пстрва први пут је 
забележена у 16. веку, кап маои пещшани спруд, кпји је касније ппдељен впденим 
каналпм у правцу впдптпка Дунава. Ппјава шестпг плављеоа Пстрва у знатнпј мери 
утише на присуствп ретких и знашајних фитпценпза, биптппа и ппјединашних примерака 
флпре и фауне, щтп шини пвај прпстпр нарпшитп знашајним. Упркпс утицајима шпвека, 
на тпм ппдрушју је регистрпванп присуствп већег брпја биљних врста, кпје указују на 
ппреклп щума и оихпвп некадащое бпгатствп врстама. 

Великп ратнп пстрвп има три зпне защтите, пд кпјих је прва зпна резервисана за 
несметани развпј живпг света и  у кпјпј нису дпзвпљене никакве интервенције шпвека, 
друга зпна защтите стаза дужине пкп 5,5 km на кпјпј су дпзвпљене рекреативне и 
туристишкп-едукативне активнпсти а трећу зпну защтите пбухвата самп Западни 
припбални ппјас, на кпје је ппзната пескпвита плажа „Лидп“ резервисана за туристишке 
намене.  

2.5.1.7.2 Лесни прпфил 

На ппдрушју ппщтине Земун налазе се Лесни прпфили „Капела“ у Батајници и 
„Ширпка стаза“ у Земуну, кпји имају јасне трагпве ппстанка земље у ппследоих 
милипн гпдина. 

Лесни пдсеци су настали бпшнпм ерпзијпм Дунава и Саве местимишнп ращшлаоени 
терасама и сурдуцима. Лесни прпфили су изузетнп вреднп прирпднп дпбрп, кпје мпже 
имати свпју туристишку активацију крпз фпрму екптуризма.  

Лесни прпфил у Батајници, пп свпјим јединственим геплпщким, седиментплпщким, 
палепгепграфским и палепнтплпщким пспбенпстима и великпм знашају за наушна 
истраживаоа има свпјствп прирпднпг дпбра и испуоава услпве за защтиту у смислу 
пдредби Закпна п защтити живптне средине69. 

Непсппран знашај леснпг прпфила у Батајници кап лпкалитета јединствене геплпщке и 
гепмпрфплпщке вреднпсти, уз евидентну тренутну и пптенцијалну угрпженпст, намеће 

                                                      
69

 „Службени гласник РС“, бр. 66/91, 135/04 
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неппхпднпст защтите пвпг лпкалитета. Тиме се стишу услпви за прикљушеое лесних 
прпфила Земуна, Батајнице прирпдним вреднпстима ппщтине Земун у пквиру кпјих је 
мпгуће планираое и развпј гептуризма. 

Лесни прпфил у Земуну (ппврщине 0,78 ари) и лесни прпфил „Капела“ у Батајници  
(ппврщине 7ha 41 a 74m2) су прпглащена за сппменике прирпде рещеоем Скупщтине 
града Бепграда из 2013. гпдине (лесни прпфил у Земуну), пднпснп 2014. гпдине (лесни 
прпфил у Батајници). 

2.5.1.7.3 Защтићена прирпдна дпбра 

У Земуну се налази 10 ппјединашних защтићених стабала старпсти вище пд 100 
гпдина кпја имају статус сппменика прирпде.  

Защтићена стабла представљају велику бптанишку вреднпст, а пна најстарија и 
свпјеврсну хпртикултурну бащтину. У Земуну се тренутнп налази 10 ппјединашних 
защтићених стабала, старпсти прекп 100 гпдина, кпја се налазе у статусу сппменика 
прирпде – „Ппјединашна стабла“. 

Защтићена стабла представљају велику бптанишку вреднпст, а пна најстарија и 
свпјеврсну хпртикултурну бащтину. У Градскпм парку у Земуну се налази укупнп 9 
защтићених стабала, и тп „Пет стабала тисе“ и „Шетири групације кавкаске 
птерпкарије“, дпк се у старпм језгру Земуна,  у Гпсппдскпј бр. 4, налази защтићенп 
прирпднп дпбрп  „Винпва лпза у Земуну“. 

Слика 4: „Винпва лпза у Земуну“ 

 

Защтићенп прирпднп дпбрп „Винпва лпза у Земуну“ (Слика 4) се налази у Гпсппдскпј 
улици бр. 4, у сампм центру ппщтине Земун. Защтићенп је рещеоем Скупщтине града 
Бепграда  2014. гпд. Стаблп има велику естетску вреднпст и правилан хабитус  а 
щирпки разгранати шпкпт  у вегетацијскпм перипду пплемеоује прпстпр и дппринпси 
вреднпсти амбијента у кпме се налази. Оегпва старпст се прпцеоује на прекп 100 
гпдина.  Винпва лпза у Земуну има и културнп – истпријску вреднпст. Налази се у 
двприщту зграде кпја је прпглащена за неппкретнп културнп дпбрп  - „Старп језгрп 
Земуна“.  Сппменик прирпде „Винпва лпза у Земуну“ је једна пд ретких и пшуваних 
примерака француске спрте Seibel, има велику биплпщку вреднпст и представља прави 
раритет не самп на лпкалнпм нивпу већ и щире.  Управљаш спрпвпди мере неге и 
защтите шпкпта винпве лпзе, редпвнп га пбилази, презује, щтити прптив бплести и 
щтетпшина, сарађује са струшним институцијама кпје врще разне анализе грпзда, итд.  У 
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нареднпм перипду се планира израда защтите пкп шпкпта у виду металнпг прстена, 
щтп ће дппринети  защтити сппменика прирпде и уређеоу прпстпра пкп оега. 

У Градскпм парку у Земуну се налази 9 защтићених стабала: „Пет стабала тисе“ и 
„Шетири групације кавкаске птерпкарије“. Защтићени су рещеоем Градске ппщтине 
Земун 1991. гпд.         

Pterocarya fraxinifolia (птерпкарија, кавкаски прах) има ареал распрпстраоеоа пд 
Кавказа дп северне Персије, и мпже да дпстигне висину дп 30 m и старпст прекп 200 
гпдина. Защтићена стабла се налазе испред зграде Земунске гимназије, представља их 
вепма атрактивна групација виспких стабала, дпбре виталнпсти и старпсти пкп 100 
гпдина.  Птерпкарија кап врста вепма брзп расте и шестп се сади у паркпвима и 
великим вртпвима.  

Тиса - Taxus baccata L.  је защтићена закпнпм и налази се на списку стрпгп защтићених 
биљних врста јер је, ппред свпје декпративнпсти, угрпжена и пд експлпатације збпг 
упптребљивпг дрвета  и сппрпг раста. Тиса  је зимзелени жбун или нискп дрвп кпје 
мпже дпстићи висину  дп 20 m и старпст шак 2000-4000 гпдина. У Еврппи има щирпк 
ареал распрпстраоенпсти. Вепма је цеоена врста за пзелеоаваое паркпва. Примерци 
кпји су защтићени су стари пкп 100 гпдина. Шини их једна групација пд три стабла тисе 
и једнп мущкп и женскп стаблп у близини Земунске гимназије.  

Управљаш спрпвпди мере неге и защтите стабала кап и мере на унапређеоу стаоа 
сппменика прирпде. Стабла се редпвнп пбилазе, щтите пд бплести и щтетпшина, 
уклаоају се суве гранe, спрпвпде се мере защтите пд гљива трулежница, итд. У 
претхпднпм перипду су ппстављена два стуба – ппдупираша грана на једнпј групацији 
кавкаске птерпкарије и мпнтиране су металне сајле са пбујмицама у крпщое све 
шетири групације, кап защтита пд прелпма грана.  

Испред стабала защтићених тиса и птерпкарија у Градскпм парку су ппстављене 
инфпрмативне табле у циљу едукације ппсетилаца а за сва три сппменика прирпде у 
Земуну су урађени прпмптивни флајери.  

2.5.1.7.4 Зелене ппврщине 

Ппдрушје градске ппщтине Земун ппд јавним зеленим ппврщинама, кпје пдржава 
ЈКП „Зеленилп Бепград“, пбухвата пд 177,83 ha, щтп шини 7 % укупне зелене 
ппврщине града Бепграда. Градски парк у Земуну и Земунски кеј градскпм пдлукпм 
су защтићене културнп - амбијенталне целине пд ппсебнпг знашаја. 

Земун пбилује и другим зеленим ппврщинама кап щтп су парк „Кеј пслпбпђеоа“ кпји 
се прптеже пд Старе Капетаније дп хптела Југпславија, затим паркпви на Калварији, у 
Гпроем Земуну, Батајници и други.  

Зелене ппврщине Земуна, ппсебнп пне најстарије, имају важну улпгу у пшуваоу 
здравља и квалитета живпта грађана Земуна.  

Најзнашајније зелене ппврщине у Земуну јесу паркпвске ппврщине Градски парк, Парк 
Кеј пслпбпђеоа.  

Паркпви у урбаним ппдрушјима знашајан су деп градскпг система зеленила, кпји 
представља скуп разлишитих категприја градскпг и приградскпг зеленила, смищљенп 
расппређених пп теритприји града, ппвезаних међуспбнп булеварима и дрвпредима, а 
прекп приградских зелених ппврщина и са системпм ванградскпг зеленила. Систем 
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зелених ппврщина града требалп би да пмпгући свакпм станпвнику живпт уз 
непрестану близину биљака. Такп би пн пд изласка из стамбене зграде, крпз 
међублпкпвскп зеленилп, улицу са дрвпредпм, градски парк, парк - щуму и излетищте 
мпгап да стигне у најудаљеније делпве свпг града, а да на шитавпм тпм путу буде у 
неппсреднпм кпнтакту с биљкама. На пвај нашин пстваренп је “екплпщкп” ппвезиваое 
свих ппдрушја у кпјима се урбани шпвек креће, а ппстпјаоен зелених ппврщина у 
градпвима задпвпљена је шпвекпва искпнска пптреба за кпнтактпм са прирпдпм. Када 
гпвпримп п функцији паркпва, пни ппред гпре пписане психплпщке имају и мнпге 
друге функције, нпр.екплпщку, естетску, спциплпщку, биплпщку и рекреативну.  

Табела 43: Врсте засада зелених ппврщина у Земуну: 

Зелене ппврщине 
Бр.зелених 
ппврщина 

Зелене ппврщине 
Бр.зелених 
ппврщина 

Паркпви 4 Скверпви 3 

Сапбраћајнице 6 Улишни травоаци 18 

Стамбена насеља 30 Пстале зелене ппврщине 19 

Делимишнп уређене ппврщине 6 
Привременп примљене 
ппврщине 

1 

Пбале и припбаља 1 Щуме   1 

Извпр:http://www.zemun.rs/cms/sites/default/files/Lokalni%20ekoloski%20akcioni%20plan%20LEAP.

pdf 

Ппвезиваоу зелених ппврщина у систем зеленила имају и пзелеоени скверпви. Оих 
на ппщтини Земун има 3 и тп су Карађпрђев трг, Сквер Бранка Радишевића, Сквер 
Руска, Скппљанска и Впјвпђанска. 

Велики брпј маоих зелених ппврщина налази се у виду уређених ппврщина пкп 
сппменика културе и верских сппменика, у пквиру пбразпвних и културних устанпва и 
др.  

Урбанп зеленилп јаша идентитет града, ппбпљщава оегпву привлашнпст за живпт, рад, 
улагаоа и туризам, ппвећава кпнкурентнпст градпва, смаоује негативне ппследице 
људских активнпсти апспрпцијпм пнешищћеоа, пдржавају пдређени степен влажнпсти 
у атмпсфери, ублажавају  температурне прпмене, спрешава ерпзију тла, дппринпси 
пдржаваоу здравпг урбанпг пкружеоа прешищћавајући ваздух, впду и тлп,  
ппбпљщавају урбану климу те пдржавају равнптежу градске прирпдне и урбане 
средине. Утише на изглед урбаних средина, пбезбеђују екплпщки диверзитет и 
фпрмира пснпвне структуралне и функципналне елементе кпји шине градпве и урбане 
регипне лепщим местима за живпт. Збпг тпга се све вище истише витални знашај 
урбанпг зеленила и оихпва кљушна улпгу у развпју и пдржаваоу идеала пдрживпсти 
урбаних средина. 

У Земуну ЈКП „Зеленилп Бепград“ пдржава 120 дешјих игралищта са укупнп 419 
реквизита за игру деце. Недавнп је изграђен и први парк за псе у ппщтини Земун, у 
насељу Галеника. 

Рекреација, вежбаое и бправак на ваздуху су једни пд најважнијих услпва за пшуваое 
физишкпг и менталнпг здравља и кпндиције. Пвакве ппврщине ппстале су местп 
пкупљаоа и дружеоа младих кпји улажу у свпје здравље и впде рашуна п здравпм 
нашину живпта. 

http://www.zemun.rs/cms/sites/default/files/Lokalni%20ekoloski%20akcioni%20plan%20LEAP.pdf
http://www.zemun.rs/cms/sites/default/files/Lokalni%20ekoloski%20akcioni%20plan%20LEAP.pdf
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Међублпкпвске зелене ппврщине су места где грађани прпвпде највище свпг 
слпбпднпг времена и пд великпг су знашаја за житеље главнпг града. У Земуну се 
пвакве уређене ппврщине прпстиру на ппврщини пд 83,15 хектара.  

Пп свпјпј екплпщкпј функцији, зеленилп у урбанпј средини ппбпљщава климу, 
прешищћава ваздух, впду и земљищте пд мнпгих загађиваша, имају функцију смаоеоа 
щтетнпг утицаја буке на станпвнищтвп и пбезбеђују екплпщкп станищте за мнпге 
биљке и живптиое а ппнекад и за угрпжене врсте. Естетска функција пгледа се у 
дппринпсу леппти градскпг пејзажа. 

Пвакве ппврщине су знашајне и са спциплпщкпг аспекта. Урбане зелене ппврщине 
играју знашајну улпгу у унапређиваоу друщтвенпг здравља оихпвих кприсника. Ппред 
пвпга, служе кап веза између суседстава, тј. насеља, шестп ппстају места за дружеое и 
ппвезиваое људи. Задпвпљствп и нашин кприщћеоа зелених ппврщина приликпм 
дружеоа људи представља важан спцијални аспект зелених ппврщина свакпг града. 
Не треба изпставити ни тп да дппринпсе развпју заједнице, пбезбеђују прпстпр за 
сппрт, рекреацију и игру деце, места су културних и спцијалних дещаваоа. Бправкпм у 
паркпвима и зеленим прпстприма ппдиже се свест п знашају пшуваоа и защтити 
живптне средине и прпмпвище се здрав нашин живпта. 

Да би се дпстигли стандарди хуманих градпва ппврщине ппд зеленилпм у Земуну 
мпрају се знашајнп увећати, а стаое ппстпјећих засада ппдићи на вищи нивп. Лпщем 
стаоу зелених ппврщина дппринпси недпвпљна развијенпст свести станпвнищтва п 
оихпвпј не самп естетскпј, већ и здравственпј дпбрпбити, кап и недпвпљна защтита и 
интензитет пдржаваоа јавних зелених ппврщина.  

Планираое, пдржаваое и унапређеое зеленила, кап и ппдизаое нивпа квалитета и 
изгледа јавних зелених ппврщина пстварује се у пквиру Прпграма редпвнпг 
пдржаваоа јавних зелених ппврщина. У циљу ппвећаоа интензитета пдржаваоа и 
ппщте уређенпсти јавних зелених ппврщина на ппдрушју ГП Земун, пптребнп је пбавити 
радпве на ппправкама и текућем пдржаваоу једнпг брпја деградираних и пщтећених 
јавних зелених ппврщина и пбјеката и изврщити защтиту пбнпвпм травоака. Такпђе, 
псим ппстпјећих зелених ппврщина, пптребнп је санирати, рекпнструисати и уредити и 
неискприщћене, запущтене ппврщине неизграђенпг грађевинскпг земљищта у 
градскпм и приградскпм ппдрушју.  

У циљу ппвећаоа зелених ппврщина пптребнп је ппбпљщати:  
• Негу и пбнпву биљнпг материјала, 
• Пдржаваое стаза и пбјеката, 
• Пдржаваое, замену инсталација и инвентара кпји припадају зеленпј ппврщини, 
• Пдржаваое шистпће, 
• Предузимаое мера за защтиту пд ппжара и других елементарних неппгпда, 

инсеката и биљних бплести 
• Ствараое защтитнпг ппјаса између индустријске зпне и сапбраћајница. 

Будући да су Градски парк у Земуну и Земунски кеј градскпм пдлукпм защтићене 
културнп - амбијенталне целине пд ппсебнпг знашаја, пптребнп је предузети мере и 
активнпсти на унапређеоу пвих паркпвских ппврщина какп би дпбили статус прве 
категприје. Такпђе, пптребнп је ппвећати брпј паркпвских ппврщина и дрвпреда у 
приградским насељима. 



Стратегија развпја градске ппщтине Земун 2018-2023 – Ситуаципна анализа 

159 

 

2.5.1.8 Прпстпрнп уређеое 

На теритприји Републике Србије рещваое прпблема прпстпрнпг уређеоа, планираоа, 
и изградое регулисан је Закпнпм п планираоу и изградои70. 

Према пдредбама Закпна п планираоу и изградои и Статута града Бепграда, 
градске ппщтине немају правп дпнпщеоа планпва, већ самп “ дају мищљеое п 
прпстпрним и урбанистишким планпвима кпје дпнпси Град”. 

Уз инфпрмације дпбијене пд стране надлежних у структури ппщтинске управе, у 
анализи прпстпрнпг уређеоа ГП Земун, кприщћени су и ппдаци из усвпјенпг 
Регипналнпг прпстпрнпг плана административнпг ппдрушја Бепграда, Генералнпг 
плана града Бепграда 2021, Планa генералне регулације грађевинскпг ппдрушја 
седищта јединице лпкалне сампуправе – град Бепград (целине I-XIX) и Планпва 
детаљних регулација.  Кприщћеое ГП - а града Бепграда 2021 у пвпј анализи 
псигурава усклађенпст са пснпвним кпнцептпм управљаоа прпстпрпм у граду 
Бепграду и пснпва је за даље кпраке у изради Стратегије развпја ГП Земун. Ппред тпга, 
кприщћени су и други стратещки дпкументи вищег реда, кап щтп je Стратегија развпја 
града Бепграда. 

Генералним планпм града Бепграда 2021, дата је пцена стаоа и дефинисани су 
циљеви прпстпрнпг уређеоа крпз знашај и специфишнпсти прпстпра, мпгућнпсти и 
пгранишеоа развпја прпстпрнп - привредне структуре градске ппщтине и оених 
делпва, на пснпву кпјих је утврђена кпнцепција будућег прпстпрнпг уређеоа. 

Важнп је наппменути да сви дпкументи прпстпрнпг и урбанистишкпг планираоа мпрају 
бити у складу, у смислу усклађенпсти дпкумената ужег ппдрушја у пднпсу на дпкументе 
щирег ппдрушја. 

2.5.1.8.1 Ппступак реализације прпстпрних и урбанистишких планпва 

У ппщини Земун спрпвпди се прекп 30 урбанистишких планпва а укупна 
ппкривенпст ппдрушја ппщтине планским дпкументима је пкп 80%. 

Према нпвпм Закпну п планираоу и изградои71, пснпвни дпкументи прпстпрнпг 
уређеоа су: 

 Прпстпрни планпви: 
• Прпстпрни план Републике Србије 
• Регипнални прпстпрни план 
• Прпстпрни план јединице лпкалне сампуправе 
• Прпстпрни план ппдрушја ппсебне намене 

 Урбанистишки планпви: 
• Генерални урбанистишки план 
• План генералне регулације 
• План детаљне регулације 

                                                      
70

 „Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 пдлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–
пдлука УС, 50/2013–пдлука УС,  98/2013–пдлука УС, 132/14 и 145/14 
71

 „Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 пдлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–
пдлука УС, 50/2013–пдлука УС,  98/2013–пдлука УС, 132/14 и 145/14 
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Када је п прпстпрним планпвима реш, Прпстпрни план Републике Србије важи дп 2020. 
гпдине и пн представља пснпвни плански дпкумент прпстпрнпг планираоа са кпјим 
мпрају бити у складу сви пстали плански дпкументи на нивпу Републике. Скупщтина 
града Бепграда усвпјила је 2011.г. „Измене и дппуне Регипналнпг прпстпрнпг плана 
административнпг ппдрушја Бепграда“. Регипнални прпстпрни план АП Бепграда 
прпстпрнп пбухвата 3.224 km2 са прпгнпзираним брпјем станпвника пд пкп 1.675.000 
за планску 2020. гпдину, и дефинище план намене прпстпра, план мреже насеља, 
инфраструктурне системе, јавне службе, план прирпдних ресурса, руралних ппдрушја, 
защтите живптне средине, прирпдних и културних дпбара. 

Щтп се урбанистишких планпва тише, Генерални урбанистишки план града Бепграда дп 
2021. гпдине усвпјен је 2003. гпдине и имап је измене 2005, 2007 и 2009. и 2014. 
гпдине, а План генералне регулације грађевинскпг ппдрушја седищта јединице 
лпкалне сампуправе – град Бепград (целине I-XIX) усвпјен је 2016 гпдине. Град Бепград 
имплементирап је Гепграфски инфпрмаципни систем (ГИС) кпји пмпгућава рад са 
прпстпрнп пријентисаним ппдацима. ГИС интегрище хардвер, спфтвер и ппдатке за 
управљаое, анализу и приказиваое прпстпрних и алфанумеришких ппдатака (сваки 
пбјекат дефинисан је свпјим пплпжајем и скуппм атрибута).  

ГИС интегрище следеће типпве прпстпрних ппдатака: 

• мрежу сапбраћајница; 
• намену ппврщина (зпне и лпкације); 
• месне заједнице; 
• зграде; 
• ппщтине; 
• пртпфптп снимке; 
• све врсте урбанистишких планпва ( ГУП, ПГР, ПДР - важеће и у изради); 
• ДКП са ппдацима п катастарским парцелама. 

Щтп се грађана тише, знашај ГИС-а је у тпме щтп пмпгућава дпбијаое инфпрмације п 
земљищту, статусу земљищта и планским дпкументима прекп интернета,. Услпв за 
спрпвпђеое пвпг прпјекта имплементације ГИС-а је заврщетак усвајаоа планских 
дпкумената на нивпу свих ппщтина. 

Щтп се ГП Земун тише, важећи планпви су, ппред ГУП-а града Бепграда 2021, велики 
брпј регулаципних и планпва детаљне регулације. Укупнп се у ппщини Земун спрпвпди 
прекп 30 урбанистишких планпва а укупна ппкривенпст ппдрушја ппщтине планским 
дпкументима је пкп 80%. 

2.5.1.8.2 Управљаое кприщћеоем земљищта 

Дпнпщеоем Генералнпг плана Бепграда 2021 и Планa генералне регулације 
грађевинскпг ппдрушја седищта јединице лпкалне сампуправе – град Бепград и 
оегпвим каснијим изменама, дефинисани су правци и нашини управљаоа, али и 
планиране намене земљищта за плански перипд дп 2021. гпдине.  

У ГУП - у 2021 и ПГР - у афирмищу се слпјевитпст Земуна, оегпв идентитет и ппсебнпст, 
истишу се  карактеристишне ппдцелине (варпщ, Гардпщ, Ћукпвац, Градски парк, Кеј, 
мпдернистишка целина Земуна). Защтита јединствене силуете Земуна са реке и шуваое 
највреднијих градских визура са Бепградске тврђаве и земунскпг средопвекпвнпг 
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утврђеоа укљушује и защтиту щирих прпстпра града, пре свега Великпг ратнпг пстрва и 
пзелеоенпг фпрланда леве пбале Дунава. 

За ппдрушје ГП Земун планиранп је следеће: 

Центар Земуна 

Трансфпрмација блпкпва старпг језгра Земуна углавнпм у пквиру ппстпјеће регулације. 
Функципнална и амбијентална разнпврснпст јавних прпстпра, оихпвп прпжимаое, 
вредни ппјединашни пбјекти на оима су ппсебна вреднпст Центра Земуна и 
представљају нуклеусе пбнпве.  

Центар  Земуна је деп главнпг центра Бепграда и представља нуклеус, из кпјег се 
зракастп щире функције центра дуж главних улишних пптеза - Улицама цара Дущана, 
Првпмајскпм и Угринпвашкпм. Пвакавим кпнцептпм знашајнп се ппвећава капацитет за 
развпј централних активнпсти, кпји је у сампм језгру лимитиран, услпвљен и ппдређен 
прпстпрним и амбијенталним квалитетима. Пптенцијал за развпј је пре свега у 
трансфпрмацији ппстпјећег ткива  и  вреднпм амбијенталнпм пкружеоу, у  
кпнцентрацији пбразпвних, културних и верских устанпва, кап и птвпренпсти и 
усмеренпсти  градских функција ка Дунаву. Планиранп је редукпваое или измещтаое 
неких, за Старп језгрп непримерених капацитета и функција (пијаца, кпмунални, 
привредни и неки административни пбјекти). Преппрушује се пренамена ппјединашних 
вредних пбјеката, кап и пбјеката индустријске археплпгије, пре свега за јавну намену и 
щиреое оихпвих функција на   јавне прпстпре (тргпве) на кпјима се налазе, кап и на 
унутращоа двприщта. 

Мпдернистишку целину Земуна треба сашувати у аутентишнпм пблику. Евентуалне 
интервенције у пквиру ппстпјећих птвпрених блпкпва треба да су ппдређене пвпм типу 
изградое и ппстигнутим стандардима птвпрених прпстпра, зеленила, јавних служби  и 
паркираоа, имајући у виду  и неппвпљне  микрпклиматске услпве у Дпоем Земуну. 
Птвпрени блпкпви, кпји се налазе уз пбпд старпг језгра Земуна, нарущили су неке пд 
оегпвих вреднпсти, пре свега пних кпје се пднпсе на силуету, панпраму и визуре. С 
друге стране, пни су сам прпстпр и кпмпактну структуру Језгра јаснп дефинисали и 
пмеђили, те пвај кпнтраст не треба ублажавати нпвпм изградопм  пп пбпду птвпрених  
блпкпва.    

Евидентан  је маоак зелених ппврщина, те је императив да се пшувају све ппстпјеће, уз 
дпдатни услпв да кпнтактне зпне треба планирати са вищим стандардпм зеленила. 
Најзнашајније зелене ппврщине су Градски парк и Дунавски кеј, на кпјима није 
дпзвпљена изградоа нпвих пбјеката. Пптребанп је пстварити кпнтинуитет зеленила  на 
дунавскпј пбали, све дп Ущћа. Лесни платп је дпминантан у слици града са главних 
улазних праваца и са Дунава, те се планпм  предвиђа оегпвп пшуваое са  фпрмираоем 
зелених масива дуж круне и, где је тп мпгуће, на кпсинама платпа. 

Старп језгрп Земуна евидентиранп је кап културнп дпбрп пд великпг знашаја, 
археплпщка лпкација римски Таурунум је културнп дпбрп, а мпдернистишка целина је 
дпбрп кпје ужива претхпдну защтиту. 

Ради пбезбеђеоа тангентне сапбраћајнице у пднпсу на Језгрп   кап и кпнтинуираних 
радијалних праваца, планиранп је ппвезиваое Булевара Михаила Пупина са  
Вртларскпм и Угринпвашкпм улицпм, кпје треба да имају и нпву прпщирену регулацију,  
кап и тунелска веза Булевара Михаила Пупина са Првпмајскпм улицпм. Уз тенденцију 
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смаоиваоа упптребе индивидуалних впзила у Језгру Земуна, капацитетније 
паркираое се планира у  вищеспратним гаражама пп пбпду језгра, пре свега у зпни 
нпвппланираних сапбраћајница, кап и у Улици Ђуре Ђакпвића. Маое ппдземне гараже 
планирају се у пквиру сампг Језгра.  

Гпрои Земун  

Припритет будућег развпја Гпроег Земуна је у кпнтрплисанпј урбанпј пбнпви, 
умеренпм ппвећаоу капацитета станпваоа, у развпју централних функција радијалним 
улишним пптезима, кап и инфраструктурнп ппремаое зпне. У другпј фази припритет је 
увпђеое капацитетнпг щинскпг система,  са впђеоем трасе у индустријску зпну Гпрои 
Земун. 

Ппјединашни привреди пбјекти кпји се налазе у стамбенпм ткиву  Гпроег Земуна 
мпрају свпју делатнпст усагласити према услпвима защтите живптне средине и пвпг ГП, 
а ппжељна је оихпва трансфпрмација за станпваое ("Пластика", "ТИЗ")  или централне 
функције ("Телепптик"), у зависнпсти пд неппсреднпг пкружеоа. Кпмплекс индустрије 
"Змај" припада привреднпј зпни Аутппут.  

Кпсине, пдсек и ивице леснпг платпа пзнашени су кап  терени неппвпљни за изградоу, 
па је на оима планиранп зеленилп.  Граница градое на  леснпм платпу и исппд оега, 
кап и защтита пдсека, мпрају бити пдређене на пснпву услпва детаљних 
гепмеханишких испитиваоа за сваку кпнкретну лпкацију.  

У пквиру целине Гпрои Земун евидентирана су два археплпщка лпкалитета, кап 
културнп дпбрп – археплпщкп налазищте впди се кап Тауруним (масивни зидпви из 
перипда римске владавине у близини раскрснице Улице Трщћанске са Улицпм Цара 
Дущана) и Брестпве међе. 

Зпна Аутппут, Земун ппље, Алтина, Камендин  

У пквиру пвих урбанистишких целина налази се највећи деп привредне зпне Гпрои 
Земун и деп привредне зпне Аутппут, кпје представљају важан пптенцијал града. 
Гпрои Земун је једна пд најзнашајнијих привредних зпна Бепграда, на увпднпм правцу 
са севера, са неппсреднпм везпм на пбилазни аутппут. У пквиру зпне данас су присутне 
прехрамбена, хемијска и електрп индустрија. 

Да би пвп земљищте билп раципналнп и квалитетнп искприщћенп пптребнп је ппдићи 
нивп примарне инфраструктурне ппреме, првенственп у систему регулисаоа птпадних 
впда. Увпђеоем нпвих технплпгија у прпизвпдоу треба тежити ка затвпреним  
системима кпји не угрпжавају живптнп пкружеое. Пшекује се да ће пвп бити лпкација 
на кпјпј ће се градити  знашајан брпј тргпвашких и складищних капацитета. 

Ппред плански ппдигнутпг насеља Земун Ппље, кпје је пптребнп дпдатнп ппремити 
централним и пратећим садржајима, велике ппврщине севернп пд сапбраћајнице Т6, 
заузела је сппнтана стамбена изградоа. Највећа сппнтанп настала насеља су  Алтина и 
насеље Плави хпризпнти, за кпја, пп утврђиваоу јавнпг интереса, треба плански 
пдредити специфишне мере санације. 

Нпви сппртскп-рекреативни центар планиран је за пптребе станпвника Батајнице, 
Земун ппља и насеља "Алтина" и "Плави хпризпнти". Налази се у кпмплексу зеленила 
ппред Батајнишкпг друма. 
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Крпз пвп ппдрушје прплазе важне сапбраћајнице: Аутппут Бепград - Загреб,  
Нпвпсадски пут и пут за Батајницу (стари нпвпсадски пут). Планиранп је прпщиреое 
старпг нпвпсадскпг пута. Планиране су и нпве пппрешне везе кпје спајају стари и нпви 
нпвпсадски пут, а нужнп је пбезбедити  денивелисану везу прекп пруге за насеље 
"Плави хпризпнти". Између насеља "Алтина" и привредне зпне Аутппут, налази се 
железнишка технишкп - путнишка станица. Пптребнп је пбезбедити прпстпр за изградоу 
железнишке пруге пд ТПС Земун дп аерпдрпма Бепград, 

Велике ппврщине у пвпј целини, укљушујући и резервисане ппврщине дп оихпвпг 
привпђеоа намени, намеоене су разлишитим видпвима ппљппривредне прпизвпдое,  
(ратарствп, стпшне фарме), али и делатнпстима  ппвезаним са ппљппривредпм,  кап 
щтп су  специјализпвани институти или завпди.   

У пквиру пвих целина евидентиранп је седам археплпщких лпкалитета кпји уживају 
претхпдну защтиту, щтп упућује на пажљив третман приликпм интервенција у прпстпру 
и предвиђену прпцедуру и примену прпписа укпликп дпђе дп нпвих налаза. Лесни 
пдсек је евидентиран кап сппменик прирпде, дпк су зеленилп на круни леснпг пдсека 
и уз Аутппут фиксни елементи система зеленила.  

Батајница 

Пва целина пбухвата приградскп насеље Батајницу у границама свпје катастарске 
ппщтине. Тп је сампсталнп насеље впјвпђанскпг типа, кпје се налази на крајоем 
северпзападнпм делу ппщтине Земун и теритприје града Бепграда. Ппследоих 
двадесет гпдина, пд типишнпг равнишарскпг села са претежнп ппљппривредним 
станпвнищтвпм,  ппсталп је насеље мещпвитпг типа и вищеструкп  увећаним  брпјем 
станпвника. Пвај раст није праћен развпјем псталих градских функција. Пснпвни 
планерски став је фпрмираое Батајнице кап запкруженпг приградскпг насеља, уз  
развпј сапбраћајне мреже и пшуваое ппљппривреднпг земљищта. 

Највећи деп насеља шине блпкпви у пквиру правилне пртпгпналне мреже са  щирпким 
улишним регулацијама главних улица и наслеђеним стамбеним пбјектима впјвпђанске 
куће, кпји су делимишнп трансфпрмисани у индивидуалне куће са предбащтпм. У 
јужнпм делу изграђени су птвпрени блпкпви кплективне стамбене изградое, а западнп 
пд пруге и местимишнп пп пбпду су сппнтанп настали блпкпви. Сппнтанп настали 
блпкпви, пп утврђиваоу јавнпг интереса,  трансфпрмищу се у индивидуалнп 
станпваое. 

Привредна зпна Батајница је пптпунп нпва привредна зпна кпја се планира 
неппсреднп уз трасу пбилазнпг аутппута пкп Бепграда, на месту укљушиваоа на пут за 
Нпви Сад, кап и уз саму железнишку станицу Батајница. Представља идеалнп местп за 
сапбраћајне услуге, јавна складищта и рпбнп - трансппртни терминал. 

У пвпј целини траса нпвппланиранпг пбилазнпг аутппута ппвезује се са ппстпјећим 
аутппутем за Нпви Сад у денивелисанпм швпру Батајница. Из пвпг швпра пдвајају се и 
правци према Земуну (Булевар Михаила Пупина) и према пбилазници Батајнице кпја 
прати железнишку пругу и, на северпзападу, пп изласку из насеља везује се на Стари 
нпвпсадски пут. Јужнп пд насеља, у прпстпру кпга ппасују магистрални железнишки 
правац Батајница, Земун, Бепград, пбилазна теретна пруга и нпвппланирана траса 
аутппута, планирана је једна пд лакптеретних станица. 
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Нпве зелене ппврщине планиране су кап защтитнп зеленилп уз аутппут Бепград - Нпви 
Сад, кап защтитнп зеленилп пкп привредне зпне Батајница и кап линеарни зелени 
пптез дуж леснпг пдсека према Дунаву. На сампј пбали Дунава предлаже се изградоа 
туристишкп - рекреативнпг пункта са маринпм и СРЦ "Беларица" на пбали Дунава, уз  
уређеое сппртских терена и плаже са базенпм. 

У пквиру целине Батајница евидентирана су шетири археплпщка лпкалитета кпја 
уживају претхпдну защтиту (Трафп-станица, Клисина, Велика хумка – курган у 
праницама између Батајнице и насеља Бусије, Тумулуси). 

Кап лпкалитети са археплпщким садржајем кпји спадају у неппкретнпсти кпје уживају 
претхпдну защтиту навпде се Щаришине - Сакуле у Угринпвцима и кпмплекс лпкалитета 
на деснпј пбали Дунава, узвпднп дп Земуна, на делу пд Гпвеђег Брпда дп Капеле.  

Генерални план Бепграда 2021 и План генералне регулације грађевинскпг ппдрушја 
седищта јединице лпкалне сампуправе – град Бепград кап дпминантну функцију 
урбанистишке целине Земуне навпди станпваое и изградоу индустријске зпне. 

У најважније пптенцијале пп питаоу планираних намена земљищта спадају:  

 Станпградоа 

 Кпнтрплисана урбана пбнпва и умеренп ппвећаое капацитета станпваоа у 
ппјединим зпнама 

 Щиреое ппстпјећих и фпрмираое нпвих привредних зпна 

 Примена планских мера санације за сппнтанп настала насеља 

 Пбнпва и изградоа сапбраћајне мреже 

 Инфраструктурнп ппремаое 

Нпве привредне зпне пдређене кап „Привредни паркпви“ - Аутппут Бепград - Нпви Сад 
пд Суршина дп петље Батајница. 

Лпкације, кпје су на ппдрушју ГП Земун Генералним планпм Бепграда 2021 предвиђене 
за привредне зпне и привредне паркпве су: 

1. ПДР Бепграда - Привредна зпна Гпрои Земун, зпна 1 и 2 
2. ПДР Бепграда - Привредна зпна Гпрои Земун, зпна 3 и 4 
3. ПДР Бепграда - Кпмплекс „Клисина“ 
4. ПДР Бепграда - Привредне зпне уз Батајнишки пут 
5. ПДР Бепграда - Привредне зпне Аутппут Нпви Бепград- Земун - Суршин 
6. ПДР Бепграда - Привредне зпне Угринпвци 

2.5.1.9 Прилагпђаваое и унапређеое физишке инфраструктуре 

2.5.1.9.1 Впдппривредна инфраструктура 

Впдпвпднпм мрежпм је ппкривенп скпрп целп ппдрушје ппщтине Земун, али 
ппстпје пдређени делпви кпји се налазе на тзв. „дивљпј“ мрежи кпја није 
примљена пд стране ЈКП „Бепградски впдпвпд и канализација“. Недпстаје 
впдпвпдна мрежа у насељима Шангај, Батајница, Угринпвци, Бусије и Грмпвац 

Према Прпстпрнпм плану Републике Србије, град Бепград припада Савскп - 
бепградскпм регипналнпм систему снабдеваоа впдпм из кпг се снабдевају све 
бепградске ппщтине дп Младенпвца.  
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„Бепградски впдпвпд“ пснпван је 1892. гпдине. При анализи снабдеваоа впдпм пажоу 
треба пбратити на кпмплекс пбјеката: на извприщте, трансппрт сирпве впде, 
ппстрпјеоа за прешищћаваое впде и на крају саму дистрибуцију дп крајоих 
кприсника.  

Щтп се извприщта тише, Бепград се впдпм снабдева из извприщта у припбаљу реке 
Саве, и тп 70% из ппдземних впда (путем 98 бунара са хпризпнталним дренпвима и 45 
цевастих бунара) и 30% из ппврщинских впда (путем 3 црпне станице). Јединп се ппгпн 
Винша снабдева впдпм из реке Дунав. Трансппрт сирпве впде пд извприщта врщи се 
путем 200 km дуге цевпвпдне мреже, а најудаљенији бунар се налази на 40 km пд 
града. 

Прешищћаваое впде врщи пет ппстрпјеоа: „Беле впде“, „Банпвп брдп“, „Макищ“, 
„Бежанија“ и „Винша“. Пд наведених ппстрпјеоа „Банпвп брдп“, „Бежанија“ и деп 
ппстрпјеоа „Беле впде“ врще прераду ппдземне впде (капацитет 8.000 l/s), дпк пстала 
ппстрпјеоа врще прераду решне (ппврщинске) впде. 

Дистрибутивни канал шине: примарни трансппрт (тунели), впдпвпдна мрежа (2.300 km 
цевпвпда), црпне станице (26 црпних станица и 5 хидрпфпрских ппстрпјеоа) и 
резервпари (21 резервпар, 210.000 m3). 

Када је реш п ГП Земун, впдпвпднпм мрежпм је ппкривенп скпрп целп ппдрушје 
ппщтине, али ппстпје пдређени делпви кпји се налазе на тзв. „дивљпј“ мрежи кпја није 
примљена пд стране Градскпг јавнп кпмуналнпг предузећа.  

Прпблеми су:  

- Недпстајућа впдпвпдна мрежа у насељима Щангај, Батајница, Угринпвци, Бусије 
и Грмпвац 

- Нерещени кприснишки статуси (блпк впдпмери заједнп са делпвима мреже 
неппсреднп иза впдпмера)  

- Некпнтрплисани губици у впдпвпднпј мрежи у ппјединим масељима (Щангај, 
Батајница, Угринпвци, Бусије и Грмпвац) 

- Неппхпднпст замене ппстпјеће азбест - цементне мреже савременим и 
квалитетним материјалима. 

2.5.1.9.2 Канализаципна мрежа  

Ппкривенпст ппдрушја ппщтине канализаципнпм мрежпм (у пдржаваоу ЈКП 
„Бепградски впдпвпд и канализација“) је пкп 50 % , дпк пстали деп шине септишке 
јаме, изливаое у птвпрене канале и пптпке, али и „дивља“ мрежа (неадекватних 
димензија). „Дивља“ канализаципна мрежа је карактеристишна за ппдрушја: 
Батајнице, Шангаја, Бусије, Угринпваца и Грмпвца 

Теритприја града Бепграда ппкривена је цевним каналима дужине 1.356 km и 
кплектприма 201 km. Регистрпванп је укупнп 49.700 кприсника са прикљушцима. Щтп 
се атмпсферске впде тише, пна се пдвпди прекп сливника кпјих има 31.360 кпмада. Све 
упптребљене впде изливају се у Дунав и Саву крпз 29 излива. Канализаципни систем 
града Бепграда састпји се пд централнпг канализаципнпг система (прекп 31.000 ha 
теритприји града) и 4 ппдсистема: бплешки (вище пд 10.000 ha теритприје града), 
батајнишки (пкп 12.000 ha теритприје града), пстружнишки (пкп 6.500 ha теритприје 
града) и банатски (пкп 12.000 ha теритприје града). 
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Ппкривенпст канализаципнпм мрежпм града Бепграда је следећа: 

• у ужем ппдрушју града – 75% фекалне мреже, 65% кищне мреже 
• у щирем ппдрушју града – 54% фекалне мреже, 47% кищне мреже 

Када је реш п ГП Земун, ппкривенпст ппдрушја ппщтине канализаципнпм мрежпм (у 
пдржаваоу ЈКП „Бепградски впдпвпд и канализација“) је пкп 50% , дпк пстали деп шине 
септишке јаме, изливаое у птвпрене канале и пптпке, али и „дивља“ мрежа 
(неадекватних димензија). „Дивља“ канализаципна мрежа је карактеристишна за 
ппдрушја: Батајнице, Щангаја Бусије, Угринпваца, и Грмпвца. 

Легални деп мреже је у дпбрпм стаоу.  

Најважнији прпблеми су неизграђена кищна и делимишнп фекална канализација у 
зпнама ппдземних впда (Алтина 2, Бусије, деп Батајнице и Угринпвци) 

2.5.1.9.2.1 ЈКП „Бепградски впдпвпд и канализација“ 

ЈКП „Бепградски впдпвпд и канализација“ је предузеће кпје је пснпвала Скупщтина 
града Бепграда и надлежнo је за пбављаое ппслпва пбезбеђиваоа квалитетне впде за 
пиће станпвницима града Бепграда, а брине и п пдвпду градских птпадних впда, 
пдржава систем впдпвпда и канализације и др. 

2.5.1.9.3 Енергетски систем 

Градска ппщтина нема надлежнпсти пп питаоу енергетскпг система. 

2.5.1.9.3.1 Електрпенергетска мрежа 

На ппдрушју ппщтине Земун неппхпднп је изградити нпве трафпстанице у рубним 
ппдрушјима какп би се пбезбедилп уреднп снабдеваое грађана електришнпм 
енергијпм. 

Градска ппщтина Земун припада щумадијскпм ппдрушју снабдеваоа електришнпм 
енергијпм. Трансфпрматпрске станице пвпг ппдрушја су 400 kv далекпвпдима ппвезане 
са ТС „Пбренпвац“ и ХЕ „Ђердап“ и 220 kv са далекпвпдима ТЕ „Пбренпвац“ и ХЕ 
„Бајина Бащта“. Псим наведених, пптрпщаши из пвпг ппдрушја се снабдевају 
електришнпм енергијпм и прекп 110 kv са далекпвпдпм из ТЕ „Кплубара“.  

2.5.1.9.3.2 Тпплптна енергија 

Систем централизпванпг снабдеваоа тпплптнпм енергијпм града Бепграда састпји се 
пд 65 тпплптних извпра, 1.200 km дуге тпплпвпдне мреже, и са 6.954 предајне станице. 
Из пвпг система се тренутнп тпплптнпм енергијпм снабдева пкп 300.000 станпва и 
вище пбјеката ппслпвнпг прпстпра (вище пд 19.769.297 м2). Систем даљинскпг грејаоа 
шини, ппред блпкпвских и индивидуалних кптларница, 14 тпплана: „Нпви Бепград“, 
„Дунав“, „Впждпвац“, „Медакпвић“, „Церак“, „Миљакпвац“, „Бпрша“, „Банпвп брдп“, 
„Земун“, „Миријевп“, „Кпоарник“, „Вищоишка баоа“, „Батајница“ и „Младенпвац“ 

Щтп се тише прпизвпдое и исппруке тпплптне енергије за загреваое санитарне тппле 
впде, пна се врщи тпкпм целе гпдине из 11 тпплптних извпра, а пптрпщнпм тпплпм 
впдпм се снабдева 30.646 станпва. Пд свих тпплптних извпра 83% кап гпривп кпристи 
прирпдни гас, 16% мазут и самп нещтп маое пд 1% кап гпривп кпристи угаљ. 
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За прпизвпдоу и исппруку тпплптне енергије на теритприји града Бепграда надлежнп 
је ЈКП „Бепградске електране“, пснпванп 1989. гпдине. „Бепградске електране“ у 
ппгледу инсталисане снаге данас представљају један пд највећих класишних грејних 
система у Еврппи. Предузеће пбавља ппслпве: прпизвпдое и исппруке тпплптне 
енергије, ппслпве изградое и пдржаваоа тпплптних и гасних ппстрпјеоа, реализацију 
прпграма тпплификације, кап и пружаое пптребних инфпрмација кприсницима.  

Управа Градске ппщтине Земун, с пбзирпм на ненадлежнпсти у пвпј пбласти, не 
распплаже ппдацима п ппкривенпсти ппщтине електрпенергетскпм и тпплптнпм 
мрежпм, прпблемима или другим специфишнпстима ппдрушја. 

2.5.1.9.3.3 Обнпвљиви извпри енергије 

Дефинисан је циљ у пбласти пбнпвљивих извпра енергије кпји Република Србија треба 
да пствари у 2020. гпдини, а тп је 27% ушещћа пбнпвљивих извпра енергије у брутп 
финалнпј пптрпщои енергије.  

С пбзирпм на шиоеницу да град Бепград распплаже вепма ппвпљним услпвима за 
интензивније кприщћеое пбнпвљивих извпра енергије, пре свега бипмасе, бипгаса, 
гептермалних извпра и суншеве енергије, ппсебна пажоа би требала да се ппсвети пвпј 
прпблематици. Суншева енергија мпже бити знашајан извпр енергије за загреваое 
пптрпщне шисте и технишке впде, извпри гептермалне впде на теритприји града 
Бепграда нису у пптпунпсти истражени али ппстпје на теритприји града (темп. дп 80°С), 
дпк кпщава кап ветар дува прпменљивпм брзинпм а и не ппстпје адекватне лпкације 
за изградоу ветрп-паркпва, збпг шега пвај извпр није адекватан. 

Кап пример треба навести ЈКП „Бепградске електране”, кап првп предузеће у Србији 
кпје у прпцесу прпизвпдое тпплптне енергије кпристи бипмасу (палете и брикете), а 
најављена је изградоа првпг ппстрпјеоа на бипмасу у Србији, у Падинскпј Скели, 
инсталисане снаге 800 килпвата електришне и 5 мегавата тпплптне снаге. 

2.5.1.9.4 Гаспвпдна инфраструктура 

У плану је да се гаспвпднпм мрежпм ппкрије целп ппдрушје ппщтине. 

На теритприји Републике Србије предузеће задуженп за дистрибуцију прирпднпг гаса 
дп крајоих пптрпщаша је ЈП „Србијагас“. Дистрибутивни гаспвпдни систем ЈП 
„Србијагаса“ пбухвата гаспвпде средоег притиска пд 4 дп 16 бара (дужине пкп 650 km), 
и нискпг притиска дп 4 b (дужине пкп 3.000 km). Укупан брпј пптрпщаша прикљушених 
на мрежу гаспвпда у граду Бепграду је прекп 40.000 пптрпщаша. Прпсешна старпст 
наведенпг гаспвпднпг система је 15 гпдина. 

Пснпвни прпблеми система снабдеваоа прирпдним гаспм су немпгућнпст 
складищтеоа кап и неравнпмерна пптрпщоа у зимскпм и летоем перипду, збпг шега 
се и јављају прпблеми у „щпицевима“.  

Гаспвпдна мрежа пбухвата насеља Батајница, деп Батајнишкпг друма са индустријскпм 
зпнпм кап и деп ужег градскпг језгра 8 НАСЕЉЕ Калварија. У тпку су радпви на 
изградои дистрибутивне гасне мреже на целпкупнпм ппдрушју ГП Земун. 

У плану је да се гаспвпднпм мрежпм ппкрије целп ппдрушје ппщтине. 
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2.5.1.9.5 Ппщта и јавна телекпмуникаципна инфраструктура 

Опщтинска управа ГО Земун нема надлежнпст у пвпј пбласти. 

Теритприју Републике Србије, када је у питаоу пружаое ппщтанских услуга, ппкрива ЈП 
ПТТ сапбраћај „Србија“, пснпванп 1990. гпдине за пбављаое ПТТ делатнпсти. На 
ппдрзушју ГП Земун ппстпји некпликп ппщта, пднпснп свакп насеље има бар пп једну 
ппщту. 

9. пктпбра 2014. гпдине у Земуну, у Угринпвашкпј улици ппшеп је са радпм савремени 
регипнални ппщтанскп лпгистишки центар.  

Телекпмуникаципну мрежу на ппдрушју града (ГП-а) шине: 

• фиксна телекпмуникаципна мрежа 
• мпбилна телекпмуникаципна мрежа 
• интернет прпвајдери 
• јавне и кпмерцијалне радип и ТВ мреже 
• каблпвски дистрибутивни системи 
• функципнални системи (МУП, ЕПС…) 
• приватне телекпмуникаципне мреже (банке, академска мрежа…) 

Щтп се тише мпбилне телефпније, на теритприји Републике Србије, па тиме и 
теритприји града Бепграда ппслују три пператера мпбилне телефпније, „Телекпм 
Србије“, „Теленпр“ и „Вип“. На теритприји града Бепграда ппстпји дпвпљан брпј 
интернет прпвајдера и наципналних и приватних. Такпђе, щтп се тише радип и ТВ 
мреже, на теритприји града Бепграда ппстпји јавни сервис (ЈП РТС), кап и велики брпј 
кпмерцијалних мрежа, кап и каблпвских дистрибутивних система.  

Ппщтинска управа ГП Земун, с пбзирпм на ненадлежнпст у пвпј пбласти, не распплаже 
свежим ппдацима п ппкривенпсти ппјединих насеља телекпмуникаципнпм мрежпм, 
прпблемима кпје ппједина насеља имају и свим другим знашајним ппдацима везаним 
за пву пбласт. 

2.5.1.9.6 Сапбраћај и сапбраћајна инфраструктура 

Најзнашајније сапбраћајнице на ппдрушју ГО Земун су Аутппут Е75 и Аутппут Е70, 
Сремска магистрала кпја је у плану кап и пруга Бепград - НпвиСад – Субптица. 
Такпђе вепма знашајну сапбраћајницу у смислу впднпг сапбраћаја представља и 
река Дунав, кап и сапбраћајнице првпг, другпг реда и градске сапбраћајнице  
Угринпвашка, Првпмајска, Цара дущана и Тпщин бунар. 

Улагаое у развпј сапбраћајне инфраструктуре представља пснпвну претппставку 
развпја ппщтине, града, регипна или државе и самп пни кпји су свесни фенпмена 
глпбализације знају да кљуш оенпм щтп безбплнијем прилагпђаваоу највећим делпм 
лежи у дпбрп псмищљенпм, функципналнпм и капацитетпм задпвпљавајућем 
трансппртнпм систему. 

Претппставка преппзнаваоа пве пптребе има изузетан стратещки знашај какп за град 
Бепград, такп и за шитаву Републику Србију. Благпдети пплпжаја у смислу гепграфскп-
стратещке ппзиције указују на шиоеницу да Бепград има изузетнп ппвпљан 
сапбраћајнп-кпмуникативни пплпжај шији капацитети нису ни приближнп 
искприщћени. Град има изузетнп дпбру ппвезанпст са ужим и щирим пкружеоем 
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прекп два паневрппска кпридпра (VII и X) на кпјима лежи. У пквиру Градске управе 
града Бепграда, надлежнпст пбављаоа ппслпва има Секретаријат за сапбраћај. 

2.5.1.9.6.1 Друмски, железнишки и впдни сапбраћај 

Град Бепград представља свпјеврснп и јединственп швприщте када је друмски 
сапбраћај у питаоу. Паневрппски кпридпр 10, пднпснп аутппут Е-75 (какп је назван у 
делу крпз Републику Србију) иде пд Субптице, прекп Нпвпг Сада, Бепграда, према 
Нищу, где се рашва на правце према Спфији и Истанбулу, а други крак наставља према 
Сплуну и Атини). Затим, ту је аутппут Е-70 Бепград-Загреб, мнпщтвп регипналних и 
магистралних путева.  Щтп се тише градскпг сапбраћаја, иакп ппстпји велики брпј 
булевара и улица, сталан ппраст брпја станпвнищтва и самим тим и брпја впзила, 
вищедеценијскп неулагаое у сапбраћајну инфраструктуру, јпщ увек нереализпван 
прпјекат пбилазнице пкп Бепграда, технплпщка застарелпст ппреме за кпнтрплу и 
управљаое сапбраћајем и брпјни други прпблеми стављају рещаваое свих питаоа 
везаних за друмску инфраструктуру на припритетнп местп. 

Међу најважније активнпсти кпје се планирају за реализацију у нареднпм перипду су: 

 пбилазница пкп Бепграда – прпјекат пд наципналнпг интереса, кпји пбухвата 
изградоу 53,4 км прстенасте сапбраћајнице пкп щирег градскпг језгра, кпја је и 
деп Кпридпра 10 (тп је аутппут пд Батајнице прекп Дпбанпваца, Пстружнице, 
Железника и Белпг Пптпка дп Бубао Пптпка, и даље ка Паншеву мпстпм прекп 
Дунава кпд Винше); 

 заврщетак израде прпјектне дпкументације и реализација унутращоег 
магистралнпг пплупрстена пкп централне градске зпне (старпг језгра Бепграда, 
Савскпг амфитеатра, Нпвпг Бепграда и Старпг језгра Земуна); 

 израда прпјектне дпкументације и реализација сппљне магистралне тангенте. 
Пвпм сапбраћајницпм би се защтитилп старп градскп језгрп пд теретнпг 
сапбраћаја. Истпшни крак би се прптезап пд Великпг Мпкрпг Луга дп Рпспи 
ћуприје, а пптпм нпвпм Дунавскпм улицпм прекп ппдрушја Аде Хује и нпвим 
мпстпм ка левпј пбали Дунава; 

 израда прпјектне дпкументације за реализацију три мпста прекп Дунава 
(друмскп-железнишки мпст кпд Винше, мпст кпд Аде Хује; 

 дпградоа, рекпнструкција и прпщиреое пдређених градских сапбраћајница, 
ппсебнп пних кпје ппвезују централне градске делпве са градским ппщтинама: 
Угринпвашка, Првпмајска, Цара Дущана, Тпщин бунар; 

 изградоа мреже бициклистишких стаза и ппвећаое и унапређеое паркинг 
гаража и плацева. 

Град Бепград је израдип Генерални план Бепграда 2021 и План генералне регулације 
грађевинскпг ппдрушја седищта јединице лпкалне сампуправе – град Бепград кпјима 
је градску сапбраћајну инфраструкутру дефинисап крпз три вида сапбраћаја: друмски, 
железнишки и впдни. Према Статуту града Бепграда и Статуту ГО Земун, 
надлежнпсти и ппслпви кпји се тишу пдржаваоа и унапређеоа путне инфраструктуре 
градске ппщтине су да се “стара п изградои, пдржаваоу, управљаоу и кприщћеоу 
некатегприсаних путева (сепских, ппљских и других)”. 
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Знашај железнишкпг сапбраћаја је у развијеним државама пдавнп преппзнат и 
стратещки пдређен кап припритет, пре свега збпг релативнп ниских трпщкпва у пднпсу 
на друмски сапбраћај, збпг веће безбеднпсти и кап екплпщки прихватљивији. 

Град Бепград је једна пд еврппских метрпппла кпја има ту преднпст да се налази на 
друмскп-железнишкпм Кпридпру 10, кпји се сматра пптималнпм везпм Еврппе са 
Блиским и Средоим истпкпм. У складу са тим, а упркпс пплитишким, екпнпмским и 
финансијским пгранишеоима у ппследоих некпликп деценија, припритете Републике, 
а самим тим и града Бепграда, требалп би усмерити у правцу дпвпђеоа целпкупне 
железнишке инфраструктуре на нивп кпји захтевају еврппски стандарди. 

Прпблеми кпји прате железнишку инфраструктуру на теритприји града Бепграда су 
превасхпднп нерещенп питаое дпврщетка бепградскпг железнишкпг швпра 
(измещтаое кпмплетне инфраструктуре главне станице из Савскпг амфитеатра на 
лпкацију Прпкпп) и изузетнп низак степен ушещћа градскпг железнишкпг сапбраћаја 
(„Бепвпз“) у систему јавнпг градскпг превпза. Пд међунарпднпг знашаја су планирана 
Железнишкп-технишка путна станица у Земуну, а затим Интермпдални терминал и 
лпгистишки центар „Батајница“ кап друмскп-железнишки швпр у кпм се укрщтају и 
ппвезују трасе железнишкпг, друмскпг и решнпг трансппрта. 

Највећи прпблем из пве пбласти представља недпстатак прпстпра за паркираое, 
непбезбеђени пружни прелази (кплски и пещашки, деп пд насеља железнишка 
кплпнија дп станице у Батајници) и неппстпјаое путнишкпг пристанищта на Дунаву, у 
Земуну). 

2.5.1.9.6.2 Јавни градски превпз 

У граду Бепграду, јавни градски превпз је прганизпван путем пружаоа услуга Градскпг 
сапбраћајнпг предузећа „Бепград“ (аутпбуси, трплејбуси и трамваји), приватних 
аутпбуских превпзника, такси превпзника, линија експрес мини бусева и „Бепвпза“ 
кпји је градскпг и приградскпг карактера и кпји представља пснпву будућег 
бепградскпг метрпа).  

2.5.1.9.7 Грпбља  

„Јавнп предузеће за пијашне и ппгребне услуге Земун“ пдржава и пбавља ппслпве 
сахраоиваоа на грпбљима у Батајници и Угринпвцима. 

Јавнп предузеће за управљаое ппслпвним прпстпрпм „Ппслпвни прпстпр- Земун“ је 
пснпванп 9.10.1991. у циљу пбављаоа делатнпсти управљаоа и пдржаваоа ппслпвнпг 
прпстпра на кпме је нпсилац права кприщћеоа Градска ппщтина Земун. Пдлукпм 
псниваша, Скупщтине ппщтине Земун пд 30.12.2003. гпдине, Јавнпм предузећу се 
ппверавају ппслпви уређиваоа и пдржаваоа грпбаља и сахраоиваоа у ппсебним 
насељеним местима на ппдрушју ппщтине Земун, а Пдлукпм пд 11.6.2005. гпдине, 
Јавнпм предузећу ппверавају се ппслпви пбављаоа кпмуналне делатнпсти – 
пдржаваоа пијаца и пружаоа услуга на пијацама на ппдрушју ГП Земун, кпјима не 
управљају ЈКП Градске пијаце. 

Пдлукпм Скупщтине града Бепграда пд 1.7.2016. гпдине, Град Бепград преузима 
ппслпве управљаоа ппслпвним прпстпрпм у свпјини Града Бепграда, а Јавнп 
предузеће наставља да пбављаоа кпмуналну делатнпст, управљаое пијацама и 
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грпбљима, ппд нпвим називпм – „Јавнп предузеће за пијашне и ппгребне услуге 
Земун“, пднпснп скраћени назива „ЈП Земун“.  

Јавнп предузеће управља, пднпснп пдржава и пбавља ппслпве сахраоиваоа на 
грпбљима у Батајници и Угринпвцима.  

Прпблеми су маоак грпбних места на земунским грпбљима (ПГР - пм је планирана 
изградоа нпвпг грпбља у насељу Батајница и прпщиреое ппстпјећег у насељу 
Угринпвци). 

2.5.1.10 Реализпване инвестиције у инфраструктуру 

Пслущкујући пптребе грађана, ГП Земун улаже велике наппре и непрекиднп иницира 
инфраструктурне радпве, пд пбнпве улица, уређеое кплпвпза, шищћеое канала и 
уређеое пещашких стаза, какп у центру Земуна такп и у пбпдним насељима, прекп 
радпва на уређеоу паркпва и игралищта, дп ппстављаоа јавне расвете, пратећи 
стратегију равнпмернпг развпја Ппщтине. 

На ппдрушју градске ппщтине Земун евидентиран је велики брпј некатегприсаних 
путева (пкп 320). У плану је да се дп краја 2017. гпдине тај брпј препплпви, дпк би  у 
нареднпј гпдини све улице биле асфалтиране. 

Прпјектпм уређеоа некатегприсаних путева на ппдрушју градске ппщтине Земун у 
земунскпм насељу Батајница асфалтиране су 32 нпве улице, а дп краја 2017. гпдине у 
плану је јпщ 8 улица. У насељу Угринпвци асфалтиранп је или се ради  на путнпј 
инфраструктури у 90 улица, а у плану је да асфалт дпбије јпщ 40 улица.  

У тпку су радпви на шетвртпм делу изградое регипналнпг пута кпји спаја Нпвпсадски 
аутп-пут и Аутп-пут Бепград-Загреб. Пвај пут прплази ппред насеља Угринпвци, 
Батајница и насеља Бусије.  

У насељу Бусије је у тпку и изградоа пбјекта у кпм ће бити смещтена щкпла са 
наставпм дп шетвртпг разреда и пбданищте. Пвај прпјекат Градска ппщтина Земун 
реализује са Српскпм правпславнпм црквпм, Епархијпм сремскпм. 

За ппследое три гпдине у Земуну је уређенп седам дешјих игралищта, шетири сппртска 
терена и једна ПЕТ зпна за кућне љубимце. 

На иницијативу ГП Земун, у циљу ппвећаоа кпмфпра и безбеднпсти ђака, урађена је 
рекпнструкција фискултурних сала у три щкпле, у девет щкпла су санирани тпалети, а у 
девет щкпла се радилп на ппправци електришних и грпмпбранских инсталација, 
ревитализацији расвете, замени ппдпва и стпларије, санацији впдпвпдне и 
канализаципне мреже и прптивппжарнпј защтити. 

Нпвпизграђени дешји вртић „Паза“, кпји се налази у кругу фабрике „Електрпнска 
Индустрија“ на Батајнишкпм друму, ппврщине 2.160 m2, знашајнп је утицап на 
прпщиреое капацитета за смещтај деце. 

У насељу Алтина извпде се радпви на изградои вртића, на парцели пд 2,5 хиљаде 
квадрата, ппврщине пкп 1.500 квадрата, кпји ће мпћи да прими пкп 200 малищана. Рпк 
за заврщетак радпва предвиђен је за април 2018. гпдине. 

Градска ппщтина Земун пбезбедила је средства за уређеое маоих ппврщина, урбаних 
чеппва и прпстпра за пдмпр и рекреацију суграђана кпји живе у стамбеним 
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блпкпвима, а пп угледу на уређен прпстпр и саниране међублпкпвске ппврщине у 
пквиру стамбенпг насеља између улица Првпмајске, Златибпрске, Милана Узелца и 
Десе Лежајић. У сарадои са ЈКП ”Зеленилп – Бепград” направљене су три целине: 
игралищте за најмлађе, са мпдерним реквизитима и испуоеним стандардима 
безбеднпсти, пграђени сппртски терен за кпщарку, али и за друге сппртпве, кап и деп 
за пдмпр, са клупама, щахпвским стплпвима, стазама и цветним алејама. У улици 
Марка Миланпвића у Земун Ппљу птвпрен је фитнес парк, са шетири реквизита за 
фитнес, шиме је пвај деп Земун Ппља ппстап свпјеврстан урбани чеп. Пплемеоене су и 
зелене ппврщине, такп да ће пвај прпстпр за дружеое и игру бити на распплагаоу и 
малищанима и старијим суграђанима.  

У тпку 2017. заппшели су радпви на рекпнструкцији Старпг језгра Земуна. Радпви на 
инвестиципнпм пдржаваоу Гпсппдске улице пбухватају рущеое ппстпјећих бехатпн 
плпша, израду кпнструкције пд дрпбљенпг каменпг агрегата и израду нпсећих 
асфалтних слпјева, израду застпра пд камених плпша у укупнпј ппврщини пд 6.800 м2. 
Радпвима су пбухваћене и Лагумска улица и Магистратски трг, а предвиђена је 
рекпнструкција Прерадпвићеве, Кпспвске, Бепградске и Улице Петра Зриоскпг. Ради 
се и на уређеоу фасада са декпративнпм расветпм.  

У перипду пд 2014-2017. гпдине урађенп је укупнп 36 km впдпвпдне мреже. У МЗ 
Угринпвци израђенп је пкп 10 km мреже, а пкп 600 кућа је уведенп у систем, у Бусијама 
је изграђенп 12,5 km мреже и пкп 1.000 кућа је уведенп у систем. У Грмпвац је уведенп 
2 km впдпвпдне мреже кпја ппкрива пкп 60 кућа, на Впјнпм путу 450 m впдпвпдне 
мреже кпја ппкрива 33 куће, а у Батајници 76 km  впдпвпдне мреже кпјпм су 
ппкривене 553 куће.  

У насељу Плави хпризпнти и делу Батајнице урађена је канализаципна мрежа, за 
насеље Щангај врщи се израда планске дпкументације, а у Грмпвцу се пшекује 
изградоа 7 km впдпвпдне мреже. У насељу Плави Хпризпнт, Дирекција за грађевинскп 
земљищте и изградоу Бепграда Ј.П. извпди прпјектпваое и радпве на изградои 
канализације кпји представљају другу фазу у пквиру кпје се наставља щиреое 
канализаципне мреже у препсталим делпвима насеља, у кпјима се сада кпристе 
септишке јаме (улице Рајка Лещјанина, Кпсте Алкпвића, Никплаја Салтикпва, Кпсте 
Бранкпвића, Исидпра Стпјанпвића и Михајла Бандура). У претхпднпм перипду, у 
пквиру прве фазе и на пснпву урађене технишке дпкументације, изграђена  је 
канализаципна мрежа за ппдрушја кпја су гущће насељена и ближа насељу Камендин, 
црпна станица „Щкплскп дпбрп“ и пптис ф250 исппд железнишке пруге дп реципијента, 
ппстпјећег кплектпра у насељу Камендин. 

Планпви за наредни перипд усмерени су на:  

 пптпуну ппкривенпст дпмаћинстава са ппдрушја ГП Земун впдпвпднпм мрежпм, 
рекпнструкцију и замену дптрајалих мрежа, увпђеое свих кприсника у 
регуларну мрежу и систем наплате и др.  

 радпве на канализаципнпј мрежи, увпђеое канализације на Дпбанпвашкпм 
путу, щтп је предуслпв да се насеље Алтина кпмуналнп уреди у пптпунпсти.  

У  сарадои са Дирекцијпм за јавни превпз, асфалтирана су три аутпбуска стајалищта у 
Земун Ппљу, у улицама Фраое Крша и Дущана Мачаршића, дпк је ГП Земун, у сарадои 
са Градским секретаријатпм за защтиту живптне средине и ЈКП ”Зеленилп Бепград”, 
реализпвала деп прпјекта шищћеоа и уређеоа дивље деппније кпја се налази на 
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пптезу Щирпкпг пута у Батајници. 

У плану је и изградоа нпве зграде Центра за спцијални рад - пдељеое Земун.  

Најважније стране инвестиције у прпјекте пд капиталнпг знашаја за ГП Земун и оене 
станпвнике,  реализпвани у перипду пд 2012-2017 гпдине су следеће: 

 Пбилазница пкп Бепграда - Изградопм Пбилазнице пкп Бепграда ппвезује се крак 
Кпридпра Xs, E-75 (граница са Мађарскпм, Хпргпщ - Нпви Сад - Бепград) са 
Кпридпрпм X, E-70 (граница са Хрватскпм , Батрпвци - Бепград), државни пут I B 
реда брпј 26 и Рутпм 4, Е-763 (Бепград – Ппжега - граница са Црнпм Гпрпм - 
Бпљаре) и ппнпвп делпм Кпридпра X, Е-75 (Бепград - Нищ – Прещевп - граница са 
Македпнијпм). Ппзитивни ефекти се пгледају у пдгпварајућем преусмераваоу 
сапбраћаја са препптерећене пснпвне мреже градских сапбраћајница Бепграда на 
пбилазницу Бепграда, уз истпвременп смаоеое сапбраћајних тпкпва на 
најпптерећенијпј пснпвнпј мрежи градских сапбраћајница. За градску ппщтину 
Земун најзнашајније су следеће депнице пбилазнице: депница А: Батајница – 
Дпбанпвци и депница Б: Дпбанпвци  - Бубао пптпк 

 Пупинпв мпст - Пупинпв мпст у Бепграду ппвезује Земун и Бпршу, прекп Дунава. 
Оегпвпм изградопм ппвезан је Земун и Бпрша и деп Сппљне магистралне тангенте. 
У Земуну, мпст је ппвезан са улицпм Т-6 југпзападнп пд насеља Нпва Галеника, а у 
Бпрши са Зреоанинским путем, севернп пд насеља. Приступне сапбраћајнице 
пбухватају и везу Зреоанинскпг са Паншевашким путем. Мпст је дугашак 1.482 m, 
щирпк 29,1 m и виспк 22,8 m, са укупнп щест кплпвпзних трака и пещашкп – 
бициклистишким стазама са пбе стране.   

 Изградоа пбалпутврде је најважнији инфраструктурни прпјекат ппщтине Земун и 
реализпван је заједнишким улагаоем средстава ппщтине Земун, Секретаријата за 
кпмуналне и стамбене ппслпве Града Бепграда и Јавнпг впдппривреднпг предузећа 
„Бепградвпде“. Прпјекат је пбухватип радпве у впди, изградоу кпмплетне 
пбалпутврде, насипа и рекпнструкције канализаципних излива. Земун је дпбип 
пбалпутврду и трајну защтиту пд плављеоа Дунава. На пптезу између рестпрана 
„Щаран“ и рестпрана „Венеција“, у дужини пд 450 m уређенп је щеталищте, 
приступне стазе и бедем, щтп заједнп шини нпву архитектпнску целину Земунскпг 
кеја. Псим трајне защтите пд ппплава пвај деп има и туристишкп – привредни знашај 
за све грађане Земуна и Бепграда. 

 Земун парк - Земун парк је први ретаил парк у нащпј престпници, кпји свпјпм 
ппнудпм сасвим сигурнп меоа нашин на кпји се мпже прпвпдити време, уживати у 
забави, куппвини и дружеоу.  Лпкација Земун парка шини га и лакп приступашним и 
пд градске вреве пријатнп издвпјеним местпм у кпјем се мпже уживати тпкпм 
шитавпг дана. Земун парк пбезбеђује 16.000 m2 брутп прпдајне ппврщине, 640 
паркинг места и 23.000 m2 за птвпрени забавни парк.  Ппред великпг брпја дпмаћих 
и страних ренпмираних брендпва, кап и разнпврснпг садржаја, Земун парк је у 
пптпунпсти екплпщки и енергетски ефикасан пбјекат, кпји „рециклира“ впду, кпја 
се прикупља из кищнице и дела јавнпг система и кпристи за ппнпвп заливаое и 
шищћеое терена, уз дпдатнп прешищћаваое. 

 Белмакс Центар - Белмакс Центар представља мултинаципнални тргпвински 
центар кпји се пружа на 55.000 m2. Налази се на идеалнпј лпкацији, на раскрсници 
два аутппута Е-75 Бепград -  Нпви Сад и Е-70 Бепград - Загреб. Дп центра је лакп 
дпћи из свих крајева Србије аутпмпбилским, аутпбуским и железнишким 
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сапбраћајем. Ппслпваое центра се заснива на велепрпдајама прпизвпђаша и 
ексклузивних заступника рпбних марки кпји свпјпм рпбпм тргују у излпжбенп-
прпдајним и магацинским прпстприма. Пдлишна ппзиција за све лпгистишке 
пперације, вепма ппвпљне цене закупа, кап и 850 бесплатних паркинг места су 
ппсебни квалитети кпји свим кпмпанијама пмпгућавају успещнп велепрпдајнп 
ппслпваое. Циљ је да се на једнпм месту пкупе репрезентативни прпизвпђаши и 
тргпвци кпји ће квалитетпм свпјих прпизвпда и услугпм, а ппсебнп оихпвпм 
ппвпљнпм ценпм, привући велики брпј купаца. 

Пстале инвестиције:  

 Прва Пијаца – трг - У Земуну је птвпрена прва пијаца - трг у Бепграду. Пијаца 
функципнище дп краја раднпг времена, накпн шега се тезге измещтају, шиме је 
прпстпр на распплагаоу за друге активнпсти и разне манифестације. На пвај нашин 
пијаца - трг ппстаје местп пкупљаоа грађана и уметника. Мпбилна пијаца је 
ппплпшана гранитним неклизајућим плпшама, а шитав амбијент су упптпуниле 
фпнтана и нпва расвета. 

2.5.1.11 Грађанске иницијативе – петиције примљене у месним заједницама ГП 
Земун тпкпм 2016. и 2017. гпдине  

На пснпву реализпваних гпдищоих планпва рада месних заједница ГП Земун, 
Пдељеое за заједнишке ппслпве анализиралп је садржаје грађанских иницијатива кпје 
су прпслеђене месним заједницама у ппследое две гпдине и кпнстатпванп је да су 
најшещћи прпблеми грађана следећи: 

- Маоак паркинг места и неправилнп паркираое - прекп 100 пријава кпмуналнпј 
инспекцији; 

- Петиција са прекп 1.500 пптписа прикупљених тпкпм 2017. гпдине да се у МЗ 
Галеника ппставе ивишоаци и трптпари у улицама крпз кпје прплазе линије 
градскпг превпза - исте прпблеме су у маоем брпју писаних представки (пкп 
300) исказивали и грађани Батајнице, Земун Ппља и Угринпваца; 

- Прпблем впдпвпдне и канализаципне мреже није у надлежнпсти ГП Земун а 
грађани гпдинама врще притисак на службе ГП Земун да пве прпблеме рещи 
или ппкрене оихпвп рещаваое; 

- Прпблем ударних рупа и пптребу за уређеоем некатегприсаних путева какп 
насипаоем и асфатираоем истих такп и крпз уклаоаое растиоа уз пве путеве 
кпји се третирају кап некатегприсани (и кап такви пптпадају ппд надлежнпст ГП 
Земун) иакп их свакпдневнп кпристи прекп 100 путнишких  впзила, истицалп је 
тпкпм 2016. и 2017. гпдине вище пд 1.500 грађана, а мере оихпвпг уређеоа 
налагала је и ппщтинска и градска инспекција; 

- Прпблем уклаоаоа стабала и уређеоа јавних игралищта и паркпвских 
ппврщина истицалп је тпкпм 2016. и 2017. гпдине прекп 1.000 грађана у свакпј 
гпдини на ппдрушју све шетири месне заједнице ГП Земун. Наиме, наведене 
прпблеме није у свпју надлежнпст (рещаваое) узелп ниједнп пд градских 
предузећа углавпм збпг нерещених импвинских пднпса. 

Међу пвим прпблемима истицан је и прпблем безбеднпсти деце у щкплама, а тим 
прпблемпм се бавип и Савет безбеднпсти ГП Земун  и тп је рещенп крпз прпјекат 
„Безбедна щкпла“ и ппстављаое камера кпје надзире МУП Земун. 
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2.5.2 SWOT анализа – живптна средина, прпстпрнп уређеое и инфраструктура 

SWOT анализпм идентификпване су следеће интерне карактеристике ГП Земун (кап 
преднпсти, пднпснп слабпсти) и екстерни фактпри кпји утишу на развпј Градске 
ппщтине (щансе и претое) у ппгледу живптне средине, прпстпрнпг уређеоа и 
инфраструктуре: 

СНАГЕ СЛАБПСТИ 

Живптна средина 

 Усвпјен ЛЕАП за перипд 2011-2016. и у 
изради је ЛЕАП 2018-2023. 

 Врще се мереоа квалитета ваздуха  

 Впда из бепградскпг впдпвпда је 
здравственп безбеднa за људску 
упптребу 

 Спрпвпди се мпнитпринг квалитета 
ппврщинских впда 

 Река Дунав са разнпврсним живим 
светпм на оегпвим пбалама представља 
највеће прирпднп бпгатсвп Земуна  

 Великп ратнп пстрвп је защтићенп кап 
прирпднп дпбрп - „предеп изузетних 
пдлика“ 

 Градски парк у Земуну и Земунски кеј 
градскпм пдлукпм су защтићене 
културнп-амбијенталне целине пд 
ппсебнпг знашаја  

 У Земунскпм парку се налази 9 стабала 
старпсти вище пд 100 гпдина кпја имају 
статус защтићенпг прирпднпг дпбра  

 Јавне зелене ппврщине шине 7 % укупне 
зелене ппврщине града Бепграда 

 Прпјекат јавних радпва „Земунски екп 
шувара“ 

 Аерпзагађеое  

 Идентификпване су тзв. „црне ташке“ 
када је у питаоу загађен ваздух 

 Прпблеми са букпм  

 Загађенпст земљищта  

 Загађенпст ппдземних впда 

 Присуствп алергена, пре свих амбрпзије 

  Угрпженпст квалитета впде у Дунаву  

 Недпстатак прпјеката из пбласти защтите 
живптне средине 

ШАНСЕ ПРЕТОЕ 

 Град Бепград са институцијама 

 Усвпјена Стратегија пдрживпг развпја 
Републике Србије, Стратегија развпја 
града Бепграда и друге стратегије у 
пбласти защтите живптне средине 

 Прпцес придруживаоа ЕУ и примена 
еврп-стандарда и искустава у пбласти 
защтите живптне средине  

 Недпвпљне надлежнпсти ГП Земун 

 Пгранишен ппщтински бучет 

 Нерещени импвинскп-правни пднпси на 
земљищту 

 Кпмунална предузећа кпја се старају п 
питаоима битним за екплпгију и защтиту 
живптне средине су на нивпу Града 

 Неизграђенпст кпмуналне 
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 Фпндпви ЕУ 

 Усвпјен сет нпвих закпна из пбласти 
защтите живптне средине 

 Закпн п јавнп-приватнпм партнерству 
и кпнцесијама72 

 

инфраструктуре  

 Стихијскп кприщћеое вещташкпг 
ђубрива у ппљппривреди 

 Непрпписнп спаљиваое кпрпва и птпада 

  Дивље деппније 

 Ппасни гаспви са дивљих деппнија 

 Негативни утицаји индивидуалних  
лпжищта на квалитет ваздуха и 
неадекватан третман гаспва из 
ппстпјећих кптларница 

 Неппстпјаоа ппстрпјеоа за прераду 
птпадних впда 

 Неппстпјаое предтретмана птпадних 
впда привредних субјеката 

 Неуслпвне впдпвпдне мреже 

 Низак нивп свести грађана п защтити 
живптне средине  

 

СНАГЕ СЛАБПСТИ 

Прпстпрнп уређеое и инфраструктура 

 Ппстпјаое планске дпкументације 
(спрпвпди се прекп 30 урбанистишких 
планпва) – ппкривенпст планскпм 
дпкументацијпм  пкп 80% ппдрушја   

 ГУП-пм су предвиђене лпкације за 
привредне зпне и привредне паркпве 
(привредна зпна Гпрои Земун, зпна 1 и 
2; привредна зпна Гпрои Земун, зпна 3 и 
4; кпмплекс „Клисина“; привредне зпне 
уз Батајнишки пут; привредне зпне 
Аутппут Нпви Бепград- Земун – Суршин; 
привредне зпне Угринпвци) 

 Впдпвпднпм мрежпм је ппкривенп 
скпрп целп ппдрушје ппщтине Земун 

 „Јавнп предузеће за пијашне и ппгребне 
услуге Земун“ пдржава и пбавља 
ппслпве сахраоиваоа на грпбљима у 
Батајници и Угринпвцима 

 

 Недпстаје впдпвпдна мрежа у насељима 
Щангаја, Батајнице, Угринпваца, Бусије и 
Грмпвца 

 Нерещени кприснишки статуси кпд 
впдпвпдне мреже 

 Некпнтрплисани губици у впдпвпднпј 
мрежи у ппјединим насељима 

 Неппхпднпст замене ппстпјеће азбест- 
цементне мреже савременим и 
квалитетним материјалима 

 Ппкривенпст ппдрушја канализаципнпм 
мрежпм пкп 50 % 

 Ппкривенпст  пкп 50 % -у пдржаваоу ЈКП 
„Бепградски впдпвпд и канализација“ 

 „Дивља“ канализаципна мрежа у 
насељима Батајнице, Щангаја, Бусије, 
Угринпваца и Грмпвца 

 Недпстају ппдаци на ппщтинскпм нивпу 
п електрпенергетскпј, тпплптнпј и 
телекпмуникаципнпј мрежи  

                                                      
72

 „Сл.гласник РС“ бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016 
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ШАНСЕ ПРЕТОЕ 

 Регипнални прпстпрни план 
административнпг ппдрушја Бепграда и 
Генерални план града Бепграда 2021. 

 План генералне регулације грађевинскпг 
ппдрушја седищта јединице лпкалне 
сампуправе – град Бепград 

 Усвпјена Стратегија развпја града 
Бепграда  

 Развијен ГИС систем за град Бепград 

 Планиранп да се гаспвпднпм мрежпм 
ппкрије целп ппдрушје ппщтине  

 Знашајне сапбраћајнице - Аутппут Е75 и 
Аутппут Е70, Сремска магистрала (кпја је 
у плану), пруга Бепград - Нпви Сад -` 
Субптица, река Дунав 

 Железнишкп технишка путна станица у 
Земуну 

 Интермпдални терминал и лпгистишки 
центар „Батајница“ 

 Недпвпљне надлежнпсти градске 
ппщтине 

 Ппстпји пптреба за изградопм нпве 
трафпстанице у рубним ппдрушјима 
ппщтине  

 Пгранишен ппщтински бучет 

На пснпву спрпведене ситуаципне и SWOT анализе мпже се кпнстатпвати да су главне 
преднпсти на кпјима треба „градити“ Стратещки план развпја ГО Земун пп питаоу 
живптне средине, прпстпрнпг уређеоа и инфраструктуре: 

 У изради је ЛЕАП 2018-2023; 

 Ппстпјаое планске дпкументације (спрпвпди се прекп 30 урбанистишких 
планпва) – ппкривенпст планскпм дпкументацијпм пкп 80% ппдрушја. 

Највеће щансе за развпј ГП Земун пгледају се у: 

 Прпцес придруживаоа ЕУ и примена еврп-стандарда и искустава у пбласти 
защтите живптне средине;  

 Фпндпви ЕУ; 

 Усвпјен сет нпвих закпна из пбласти защтите живптне средине; 

 Закпн п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама73. 

Истпвременп, у ппступку развпја ГП Земун јављају се брпјни недпстаци и претое, шије 
је утицаје пптребнп минимизирати. Кап главни недпстаци издвајају се: 

 Аерпзагађеое и прпблеми са букпм;  

 Загађенпст земљищта и ппдземних впда; 

 Присуствп алергена, пре свих амбрпзије; 

  Угрпженпст квалитета впде у Дунаву;  

                                                      
73

 „Сл.гласник РС“ бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016 
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 Недпстатак прпјеката из пбласти защтите живптне средине; 

 Недпстатак впдпвпдне мреже у насељима Щангаја, Батајнице, Угринпваца, 
Бусије и Грмпвца, нерещени кприснишки статуси кпд впдпвпдне мреже, 
некпнтрплисани губици у впдпвпднпј мрежи и неппхпднпст замене ппстпјеће 
азбест- цементне мреже савременим и квалитетним материјалима; 

 „Дивља“ канализаципна мрежа у насељима Батајница, Щангај, Бусије, 
Угринпвци и Грмпвац. 

Пснпвне претое развпју ГП Земун пгледају се у: 

 Недпвпљне надлежнпсти ГП Земун; 

 Пгранишен ппщтински бучет; 

 Нерещени импвинскп-правни пднпси на земљищту; 

 Кпмунална предузећа кпја се старају п питаоима битним за екплпгију и защтиту 
живптне средине су на нивпу Града; 

 Стихијскп кприщћеое вещташкпг ђубрива у ппљппривреди и непрпписнп 
спаљиваое кпрпва и птпада; 

  Дивље деппније. 

На пснпву прирпде и распрпстраоенпсти идентификпваних ппзитивних и негативних 
елемената интернпг и екстернпг пкружеоа, преппрушује се да припритетна, критишна 
питаоа кпјима треба да се бави Стратегија развпја ГП Земун, пп питаоу живптне 
средине, прпстпрнпг уређеоа и инфраструктуре буду следећа: 

 Израда и реализација прпјеката из пбласти защтите живптне средине; 

 Ппкретаое иницијатива за:  

o Ппвећаое брпја ппврщина прве категприје (паркпвских и других) кпје су 
укљушене у редпвнп пдржаваое; 

o Дпдатнп ппбпљщаое сапбраћајница (прпщиреое улица, измещтаое 
сапбраћаја и сл.); 

o Уређеое тзв. „урбаних чеппва“; 

o Ппвећаое брпја мерних места за кпнтрплу ваздуха и буке; 

 Рекултивација земљищта накпн уклаоаоа дивљих деппнија; 

 Ппдрщка сепарацији птпада; 

 Већа и щира примена Закпна п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама 
за рещаваое прпблема у пбласти защтите живптне средине 

 Шищћеое Земуна и пбезбеђеое услпва за пдржаваое шистпће; 

 Стална едукација деце и пдраслих; 

 Израда недпстајуће планске дпкументације (за пкп 20% ппдрушја ГП Земун); 

 Ппкретаое иницијатива за:  
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o радпве на впдпвпднпј мрежи какп би се пбезбедила пптпуна 
ппкривенпст дпмаћинстава са ппдрушја ГП Земун впдпвпднпм мрежпм,  

o радпве на канализаципнпј мрежи, увпђеое канализације,  

o дпградоу, рекпнструкцију и прпщиреое градских сапбраћајница, 

o изградоу мреже бициклистишких стаза,  

o изградоу нпвих и унапређеое ппстпјећих паркинг гаража и плацева, 

o изградоу путнишкпг пристанищта на Дунаву, у Земуну; 

 Рекпнструкција и замена дптрајалих впдпвпдних мрежа, увпђеое свих 
кприсника у регуларну мрежу и систем наплате;  

 Наставак уређеоа некатегприсаних путева и путних прелаза на железници на 
ппдрушју градске ппщтине Земун. 

 

 

 

 

 


