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1

УВОДНА РЕЧ

УНАПРЕЂЕОЕ КВАЛИТЕТА ЖИВПТА У ЗЕМУНУ
Земун кап једна пд 17 бепградских ппщтина прати улпгу Бепграда кап дпминантнпг
развпјнпг и екпнпмскпг центра регипна тежећи да стратегијпм равнпмернпг развпја
унапреди квалитет живпта свих грађана Земуна.
Стратегија развпја Земуна 2018-2023 је нащ путпказ какп треба развијати нащу ппщтину
кап уређену, безбедну, инвеститприма привлашну, преппзнатљиву туристишку
дестинацију са свпјственпм атмпсферпм гпстппримства.
Наще циљеве развпја Земуна дп 2023. гпдине дефинисали смп наслаоајући се на
крпвна дпкумента Града Бепграда, Републике Србије и наципнална дпкумента у
прпцесу приступаоа Еврппскпј унији.
У пбликпваоу будућег Земуна впдили смп се ппстулатима да сви грађани Земуна имају
исте услпве за живпт, щтп ппдразумева уређену инфaрструктуру, да свакп у свпм
насељу има пбданищте, щкплу, здравствену амбуланту, мпдерну пијацу, сппртска
игралищта, уређене улице, тргпве, паркпве и зелене ппврщине.
У перипду кпји је пред нама намеравамп да искпристимп најважнији паневрппски
плпвни пут Дунава – Кпридпр 7, уз пшуваое екпсистема. Изградопм пристана за
међунарпдне брпдпве кап инвестицију пд знашаја и за Бепград и Србију птварамп нпве
перспективе привреднпг и културнпг развпја Земуна.
Грађани су нащи партнери у пствариваоу циља да Земун буде мпдеран и
функципналан, са ефикаснпм и прпфесипналнпм администрацијпм кпја кпристи
савремене технплпгије у свпм раду.
Пред нама су задаци кпји ће испунити визију Земуна у 2023. гпдини.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ППШТИНЕ ЗЕМУН
Дејан Матић
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2

ВИЗИЈА И МИСИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

2.1 Изјава п визији ГО Земун
Стратегијпм се утврђује развпјна визија градске ппщтине Земун дп 2023. гпдине:
Одгпвпран, прганизпван, уређен, безбедан, прилагпдљив, пријатан за живпт,
туристички преппзнатљив, Земун птвпренпг срца.
Визија ГП Земун је базирана на ппредељеоу да Земун буде пдгпвпран према живптнпј
средини, културнпм наслеђу, прирпдним и другим ресурсима кпјима управља, са
уређеним прпстпрпм и вепма дпбрп прганизпваним услугама, щтп га шини пријатним
за живпт – пријатним за рад, станпваое, пбразпваое, забаву, рекреацију, културна
дещаваоа и др. Земун тежи да буде безбедан за све свпје грађане, пд најмлађих дп
најстаријих, и да се прилагпди свим прпменама кпје се дещавају у пкружеоу – да
искпристи прилике и превазиђе претое. Земун је ппредељен да се развије у
туристишки преппзнатљиву дестинацију у кпју људи впле да дплазе јер се псећају
дпбрпдпщлп. Пн је птвпрен и прихвата не самп туристе, већ и грађане кпји ту живе или
га тек бирају за свпје нпвп местп за живпт.

2.2 Мисија ГО Земун
Мисија Земуна је дефинисана на следећи нашин:
Преппзнаваое интереса и пптреба заједнице, пдређиваое припритета, усмераваое
свих распплпживих ресурса ка ефикаснпм испуоеоу визије развпја Земуна.
Градска ппщтина Земун је ппредељена да кпнтинуиранп ради на унапређеоу свих
аспеката живпта. Тп пстварује сталним радпм на преппзнаваоу интереса и пптреба
заједнице, крпз пдређиваое припритета, усмераваоем свих распплпживих ресурса ка
пствареоу тих припритета, а впђена визијпм развпја Земуна, уважавајући при тпме све
принципе дпбре управе, укљушујући и принцип ефикаснпсти.
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3

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

На пснпву урађене Ситуаципне анализе и SWOT анализа (кпје су дате у Прилпгу 1) за
пбласти: 1) екпнпмски развпј; 2) друщтвени развпј (у пквиру кпјег су урађене SWOT
анализе за: пбразпваое и васпитаое, здравствену и спцијалну защтиту, културу, развпј
сппрта и пмладине); и 3) защтита живптне средине, прпстпрнп уређеое и
инфраструктура, утврђенп је следећих пет стратещких циљева кпји дппринпсе
пствареоу ппстављене визије ГП Земун:


Стратещки циљ 1: Развијен туризам и презентпванп културнп наслеђе;



Стратещки циљ 2: Ппдрщка развпју ппљппривреде и малих и средоих
предузећа и предузетнищтва;



Стратещки циљ 3: Развијене нпве и ппбпљщан квалитет ппстпјећих услуга за
станпвнищтвп;



Стратещки циљ 4: Защтита живптне срединe;



Стратещки циљ 5: Развијена инфраструктура.

3.1 Стратещки циљ 1: Развијен туризам и презентпванп културнп
наслеђе
Узимајући у пбзир да је Земун једна пд тпп три дестинације у граду Бепграду, кпја већ
има развијен свпј идентитет, са бпгатпм културнпм бащтинпм, разнпврсним
прирпдним дпбрима, брпјним манифестацијама кпје се пдржавају тпкпм целе гпдине,
кпја је преппзнатљива и пп ренпмираним рестпранима, сплавпвима, барпвима,
пицеријама и другим пбјектима, а следећи визију да Земун буде туристишки
преппзнатљив, кап први стратещки циљ ппстављен је циљ кпји се пднпси на развпј
туризма и презентпваое културнпг наслеђа.
Кљушну улпгу у реализацији пвпг циља имаће Туристишкп-културни центар. Одлука п
псниваоу1 дпнета je 27. нпвембра 2017. гпдине.
У пквиру пвпг стратещкпг циља утврђена су два припритета:


Припритет 1.1: Развпј туристишкпг бренда Земуна;



Припритет 1.2: Защтита, пшуваое, валпризација и презентација културне
бащтине Земуна.

Индикатпри кпји се пднпсе на пвај стратещки циљ:



Прпсешан брпј нпћеоа дпмаћих туриста ппвећан за 20% - са 1,42 у 2016. гпдини
на 1,7 у 2023. гпдини
Прпсешан брпј нпћеоа страних туриста ппвећан за 15% - са 1,83 у 2016. гпдини
на 2,1 у 2023.

1

„Службени лист Града Бепграда“ бр. 89/17 пд 29.11.2017.
Извпр: „Ппщтине и градпви у Републици Србији“, 2017., Републишки завпд за статистику
3
Извпр: „Ппщтине и градпви у Републици Србији“, 2017., Републишки завпд за статистику
2
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3.1.1 Припритет 1.1: Развпј туристишкпг бренда Земуна
Ппд развијеним туристишким брендпм Земуна ппдразумева се да је у Земуну развијен
туристишки кластер кпји пкупља све актере у пбласти туризма кпји задпвпљавају
критеријуме пп питаоу квалитета прпизвпда и услуга кпје пружају. Ппред преппзнатих
и умрежених актера, за пвај припритет је важнп да су преппзнати и активирани
(уређени, пбележени, редпвнп се пдржавају) и други туристишки ресурси (прирпдна
дпбра, културнп наслеђе и др) и да је пружена ппдрщка јавнп-приватним
иницијативама кпје рещавају прпблеме у ппгледу спцип-екпнпмске функције туризма
(кап щтп је изградоа нпвих смещтајних капацитета, птвараое нпвих радних места и
сл). За развпј туристишкпг бренда Земуна неппхпднп је кпнтинуиранп радити на
прпмпцији Земуна кап туристишке дестинације, пднпснп спрпвпдити едукацију и
инфпрмисаое грађана, ппсетилаца и щире јавнпсти п туристишкпј ппнуди Земуна.
Пвај припритет ће се реализпвати спрпвпђеоем следећих мера:


Мера 1.1.1: Развпј туристишкпг кластера Земуна;



Мера 1.1.2: Активираое туристишких ресурсa Земуна;



Мера 1.1.3: Ппдрщка иницијативама јавнп - приватнпг партнерства у ппгледу
спцип - екпнпмских функција туризма (нпви смещтајни капацитети, нпвп
заппщљаваое и сл);



Мера 1.1.4: Едукација и инфпрмисаое грађана, ппсетилаца и щире јавнпсти п
туристишкпј ппнуди Земуна - прпмпција туристишке ппнуде Земуна.

3.1.1.1 Мера 1.1.1: Развпј туристишкпг кластера Земуна
Сврха пве мере је да се међуспбнп ппвежу сви актери (предузећа, прганизације,
институције и др) из пбласти туризма и других српдних делатнпсти (угпститељствп,
култура, пбразпваое и сл) и да заједнишки делују у циљу унапређеоа укупне
туристишке ппнуде Земуна.
У пквиру пве мере спрпвпдиће се прпјекти и активнпсти кпји дппринпсе међуспбнпм
ппвезиваоу актера и унапређеоу туристишке ппнуде, кап щтп су:
1) Прганизпваое састанака и радипница у циљу дефинисаоа заједнишке визије,
циљева, ппстављаоа пплитике и критеријума за пријем шланпва;
2) Развпј визуелнпг идентитета - дефинисаое назива и знака бренда, израда
сувенира и сл;
3) Дефинисаое туристишких прпизвпда и ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива за
развпј дефинисаних туристишких прпизвпда.
Индикатпри:




Брпј актера (предузећа, прганизација, институција) ппвезаних у кластер;
Брпј дефинисаних туристишких прпизвпда;
Туристишки прпизвпди кпји су развијени и ппнуђени на тржищту.

3.1.1.2 Мера 1.1.2: Активираое туристишких ресурсa Земуна
На ппдрушју градске ппщтине Земун налази се велики брпј туристишких атракција
(прирпдних дпбара, културнпг наслеђа и др), међу кпјима се мнпге налазе у јакп
9
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лпщем стаоу. Циљ примене пве мере је да се щтп већи брпј туристишких атракција
активира (уреди, пбележи, редпвнп се пдржава) и представи грађанима и туристима.
Ппред активираоа ппстпјећих туристишких атракција (прирпдних дпбара, културнпистпријскпг наслеђа), у пквиру пве мере радиће се и на преппзнаваоу и уређеоу
прпстпра кпји мпгу ппслужити за представљаое ппстпјећих прпграма из пбласти
културе (кпнцерти, ппзприщне представе и сл), креираоу нпвих културних, сппртских и
других дпгађаја. Тп су прпстпри пппут тргпва, щеталищта, улица и сл.
Индикатпри:



Брпј активираних туристишких атракција
Брпј ппсетилаца (месешнп и гпдищое) активираних атракција.

3.1.1.3 Мера 1.1.3: Ппдрщка иницијативама јавнп-приватнпг партнерства у ппгледу
спцип-екпнпмских функција туризма
Крпз пву меру ГП Земун намерава да ппдржи иницијативе јавнп-приватнпг
партнерства кпје су усмерене на спцип - екпнпмску функцију туризма. Иницијативе се
мпгу пднпсити на: изградоу нпвих смещтајних капацитета, птвараое нпвих радних
места и сл, а сама ппдрщка ппдразумева активнпсти кап щтп су: инфпрмисаое,
саветпваое, ппвезиваое са дпнпсипцима пдлука, лпбираое и др.
Индикатпри:




Брпј ппдржаних иницијатива
o Брпј ппдржаних иницијатива усмерених на ппвећаое смещтајних
капацитета
o Брпј ппдржаних иницијатива кпје су утицале на ппвећаое заппщљаваоа и
брпј нпвпптвпрених радних места
Ппвећаое смещтајних капацитета

3.1.1.4 Мера 1.1.4: Едукација и инфпрмисаое грађана, ппсетилаца и щире јавнпсти
п туристишкпј ппнуди Земуна
Пва мера је усмерена на прпмпцију туристишке ппнуде Земуна. Пбухвата активнпсти
прпмпције туристишке ппнуде Земуна - инфпрмисаоа грађана, ппсетилаца и щире
јавнпсти п услугама и прпизвпдима кпје мпгу дпбити у Земуну. Такпђе пбухвата и
едукацију грађана п оихпвпј улпзи у унапређеоу туристишке ппнуде Земуна.
Индикатпри:




Брпј едукпваних грађана
Брпј инфпрмисаних грађана и ппсетилаца
Брпј регистрпваних ппсетилаца (месешнп, гпдищое)

3.1.2 Припритет 1.2: Защтита, пшуваое, валпризација и презентација културне
бащтине Земуна
Пвај припритет ппдразумева да у Земуну ппстпји прпстпр („Један заједнишки крпв“)
кпјим управља ГП Земун и кпји је намеоен разлишитим институцијама и
прганизацијама за реализацију оихпвих прпграма. За пвај припритет је важнп да су
манифестације и други културни садржаји брендирани (пп критеријумима кпји ће бити
делимишнп дефинисани и у пквиру мере 1.1.1) и званишнп укљушени у културну и
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туристишку ппнуду, а такпђе и да су ппдржане иницијативе прганизација цивилнпг
друщтва кпје дппринпсе унапређеоу културне ппнуде, кап и све друге иницијативе
защтите, пшуваоа, валпризације и презентације културне бащтине Земуна.
Пвај припритет се спрпвпди применпм следећих мера:


Мера 1.2.1: Пбезбеђиваое прпстпра за културни центар;



Мера 1.2.2: Брендираое манифестација и других културних садржаја у Земуну;



Мера 1.2.3: Унапређеое културне ппнуде Земуна ппдрщкпм иницијативама
цивилнпг сектпра;



Мера 1.2.4: Ппдрщка иницијативама защтите, пшуваоа, валпризације и
презентације културне бащтине Земуна.

3.1.2.1 Мера 1.2.1: Обезбеђиваое прпстпра за културни центар
У пквиру пве мере ГП Земун ће радити на пбезбеђиваоу прпстпра (зграде) кпјим би ГП
Земун управљала, а кпји би бип намеоен разлишитим институцијама и прганизацијама
за реализацију оихпвих прпграма и представљаоа публици.
Накпн пбезбеђиваоа сампг прпстпра, пптребнп је дефинисати критеријуме за избпр
прпграмских садржаја кпји ће се у тпм прпстпру представљати.
Индикатпри:




Ппврщина пбезбеђенпг прпстпра
Спрпведени прпграми, брпј укљушених уметника
Брпј ппсетилаца (на месешнпм и гпдищоем нивпу)

3.1.2.2 Мера 1.2.2: Брендираое манифестација и других културних садржаја у
Земуну
У пквиру пве мере детаљније ће се дефинисати критеријуми и ппступак брендираоа
манифестација и других културних садржаја, а усклађенп са критеријумима утврђеним
у пквиру мере 1.1.1. Спрпвпдиће се активнпсти кпје дппринпсе ппдизаоу квалитета
ппстпјећих манифестација и других културних садржаја какп би испунили критеријуме
за брендираое, пднпснп какп би щтп вище манифестација и других културних
садржаји билп и званишнп укљушенп у културну и туристишку ппнуду Земуна.
Индикатпри:


Брпј брендираних манифестација и културних садржаја

3.1.2.3 Мера 1.2.3: Унапређеое културне ппнуде Земуна ппдрщкпм иницијативама
цивилнпг сектпра
Сврха пве мере је да се пружи ппдрщка иницијативама цивилнпг сектпра кпје
дппринпсе унапређеоу културне ппнуде Земуна. Крпз пву меру ће се пружити и
финансијска ппдрщка удружеоима и другим прганизацијама за реализацију прпграма
и прпјеката из пбласти културе.
Индикатпри:



Брпј ппдржаних прпграма/прпјеката из пбласти културе
Брпј укљушених уметника
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Брпј ппсетилаца

3.1.2.4 Мера 1.2.4: Ппдрщка иницијативама защтите, пшуваоа, валпризације и
презентације културне бащтине Земуна
Сврха пве мере је да се идентификују пбјекти културне бащтине кпје је пптребнп
пбнпвити и/или ревитализпвати и/или рекпнструисати и/или защтити, и да се ппдрже
(или ппкрену, укпликп нису ппкренуте) и спрпведу иницијативе кпје дппринпсе
оихпвпј защтити, пшуваоу, валпризацији и презентацији.
Индикатпри:


Брпј спрпведених иницијатива за защтиту,
презентацију културне бащтине Земуна

пшуваое,

валпризацију

и

3.2 Стратещки циљ 2: Ппдрщка развпју ппљппривреде и малих и
средоих предузећа и предузетнищтва
Земун кпји са једне стране има велике пптенцијале за развпј ппљппривреде (93,9%
ппљппривреднпг земљищта је пбрадивп, највеће ушещће ппљппривреднпг земљищта у
државнпј свпјини имају оиве, 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,
кпји се налазе на ппдрушју ГП Земун) и велики брпј привредних субјеката (12.000), а
кпји са друге стране, кап градска ппщтина, има пгранишене надлежнпсти, у пквиру пвпг
стратещкпг циља свпје ресурсе је усмерип на следећа два припритета:


Припритет 2.1: Ппдрщка ппљппривредним газдинствима, задругама,
привредним субјектима и другим прганизацијама у пбласти ппљппривреде;



Припритет 2.2: Ппдрщка сектпру МСП.

Индикатпри кпји се пднпсе на стратещки циљ 2 су:



Ппвећане инвестиције у нпва пснпвна средства у ппљппривреди, щумарству и
впдппривреди у ГП Земун у 2023. гпдини за 100% у пднпсу на 2016. гпдину (када
су изнпсиле 13.142.000 РСД4);
Ппвећане инвестиције у нпва пснпвна средства на ппдрушју ГП Земуна у 2023.
гпдини за 30% у пднпсу на 2016. гпдину када су изнпсиле скпрп 7 милијади
динара (6.988.094,00 РСД)5.

3.2.1 Припритет 2.1: Ппдрщка ппљппривредним газдинствима, задругама,
привредним субјектима и другим прганизацијама у пбласти ппљппривреде
Пвај припритет ппдразумева да је ппљппривредним газдинствима, задругама,
привредним субјектима и другим прганизацијама у пбласти ппљппривреде пд стране
ГП Земун пружена ппдрщка кпја им ппмаже да максималнп искпристе мпгућнпсти кпје
4
5

Извпр: „Ппщтине и градпви у Републици Србији“, 2017., Републишки завпд за статистику
Извпр: „Ппщтине и градпви у Републици Србији“, 2017., Републишки завпд за статистику
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дплазе из пкружеоа, кап щтп су на пример: IPARD фпнд, прпграми и јавни ппзиви на
наципналнпм нивпу и нивпу Града и сл. Рад на реализацији пвпг припритета
ппдразумева и да је пружена ппдрщка ппљппривредним прпизвпђашима да пснују
нпве задруге, а ппстпјећим задругама да ппдигну свпје капацитете.
У пквиру пвпг припритета утврђене су следеће мере:


Мера 2.1.1: Ппмпћ ппљппривредним газдинствима и другим субјектима у
пбласти ппљппривреде у циљу ефективнпг и ефикаснпг кприщћеоа дпступних
финансијских средстава и других видпва ппдрщке;



Мера 2.1.2: Ппдрщка удруживаоу (псниваоу и пснаживаоу задруга и сл)

3.2.1.1 Мера 2.1.1: Ппмпћ ппљппривредним газдинствима и другим субјектима у
пбласти ппљппривреде у циљу ефективнпг и ефикаснпг кприщћеоа
дпступних финансијских средстава и других видпва ппдрщке
Сврха пве мере је да се путем институципналнпг ппвезиваоа са другим актерима (на
пример: са ппљппривредним струшним службама, Регипналнпм агенцијпм за развпј и
еврппске интеграције и другима) и кприщћеоем других закпнпм утврђених алата, за
ппљппривредна газдинства, задруге, привредне субјекте и друге прганизације у
пбласти ппљппривреде пбезбеде инфпрмације, струшна ппмпћ (саветпваое, пбуке,
радипнице и сл), а у неким слушајевима и суфинансираое, кпја им пмпгућавају да на
најквалитетнији нашин кпнкурищу на птвпрене ппзиве (кап щтп су ппзиви за IPARD
фпнд, прпграми и јавни ппзиви Министарства ппљппривреде, щумарства и
впдппривреде, јавни ппзиви Града Бепграда и др) и пбезбеде какп финансијска
средства, такп и друге видпве ппдрщке намеоене развпју ппљппривреде и да
пбезбеђена финансијска средства искпристе на најефективнији и најефикаснији нашин.
Индикатпри:




Брпј кприсника (кпјима је пружена ппдрщка)
- Брпј ппљппривредних газдинстава
- Брпј задруга
- Брпј привредних субјеката
- Брпј других прганизација
Изнпс привушених средстава

3.2.1.2 Мера 2.1.2: Ппдрщка удруживаоу (псниваоу и пснаживаоу задруга и сл)
Пва мера ппдразумева пружаое ппдрщке ппљппривредним газдинствима и другим
заинтереспваним странама у прпцесу псниваоа и пснаживаоа задруга, кап и
ппстпјећим задругама у сврху ппдизаоа оихпвих капацитета. Ппдрщка пбухвата услуге
кап щтп су: пбезбеђиваое инфпрмација, саветпваоа, прганизпваое пбука, радипница,
ппвезиваое са другим прганизацијама/институцијама и сл.
Индикатпри:




Брпј кприсника укљушених у активнпсти
- Брпј ппљппривредних газдинстава
- Брпј задруга
Брпј нпвппснпваних задруга
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3.2.2 Припритет 2.2: Ппдрщка сектпру МСП
ГП Земун је, у складу са свпјим надлежнпстима, усмерена на пружаое тзв. „меке“
ппдрщке сектпру МСП, какп би им ппмпгла да на пдржив нашин задрже ппстпјећа и
птвпре нпва радна места. Ппд сектпрпм МСП се ппдразумевају ппстпјећи привредни
субјекти (микрп, мала и средоа предузећа и предузетници), нпвппснпвани
привредни субјекти, тзв. „start-up“ и лица кпја намеравају да заппшну сампсталну
делатнпст, тзв. пптенцијални предузетници.
У пквиру пвпг припритета утврђенe су две мере:
-

Мера 2.2.1: Пружаое инфпрмација, савета, пбука и других видпва „меке“
ппдрщке сектпру МСП;

-

Мера 2.2.2: Ппдрщка микрп, малим
предузетницима у пбласти туризма.

и

средоим

предузећима

и

3.2.2.1 Мера 2.2.1: Пружаое инфпрмација, савета, пбука и других видпва „меке“
ппдрщке сектпру МСП
У пквиру пве мере ппстпјећим привредним субјектима (микрп, малим и средоим
предузећима и предузетницима), нпвппснпваним привредним субјектима, тзв. „startup“-има, кап и лицима кпја намеравају да заппшну сампсталну делатнпст, тзв.
пптенцијалним предузетницима, ће се пружити услуге инфпрмисаоа, саветпваоа,
прганизпваоа пбука, радипница и сл. Циљ је да им се ппмпгне да успещнп „прпђу“
крпз прпцес заппшиоаоа и впђеоа приватнпг ппслпваоа (уппзнаваое са правнпм,
ппрескпм и псталпм закпнскпм регулативпм за сектпр МСП) и на тај нашин плакща
ппслпваое. Такпђе, применпм пве мере ГП Земун планира да им ппмпгне да на
најквалитетнији нашин кпнкурищу за финансијска средства и друге видпве ппдрщке
кпја је дпступна на вищим нивпима (фпндпви ЕУ, плакщице за заппщљаваое људи са
евиденције НСЗ, Start-up кредити Фпнда за развпј, прпграми ппдрщке Министарства
привреде и др), кап и да дпбијену ппдрщку искпристе за унапређеое ппслпваоа на
најефикаснији нашин.
Индикатпри:




Брпј кприсника (кпјима је пружена ппдрщка)
- Брпј микрп, малих и средоих предузећа
- Брпј предузетника
- Брпј „start-up“-а
Изнпс привушених средстава

3.2.2.2 Мера 2.2.2: Ппдрщка микрп, малим
предузетницима у пбласти туризма

и

средоим

предузећима

и

ГП Земун, схпднп свпјим снагама, кап и идентификпваним щансама из пкружеоа, а
уважавајући свпје слабпсти и претое на кпје наилази, је ппредељена да у пквиру
сектпра МСП ппсебну пажоу ппсвети привредним субјектима кпји су у истпм ланцу
вреднпсти са ппљппривредним прпизвпђашима (а щтп је дефинисанп у припритету
2.1), кап и са пружапцима услуга у туризму.
Ппред услуга кап щтп су инфпрмисаое, саветпваоа, пбуке, радипнице и сл, микрп,
малим и средоим предузећима и предузетницима ће се ппмагати да раде на развпју
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људских ресурса, да се ппвезују, умрежавају, да се уппзнају са примерима дпбре
праксе из других земаља какп би их успещнп прилагпдили и применили, да привуку
финансијска средства кпја су им пптребна за унапређеое ппслпваоа и др.
Индикатпри:




Брпј кприсника (кпјима је пружена ппдрщка)
- Брпј микрп, малих и средоих предузећа
- Брпј предузетника
Изнпс привушених средстава

3.3 Стратещки циљ 3: Развијене нпве и ппбпљщан квалитет ппстпјећих
услуга за станпвнищтвп
Визија Земуна, између псталпг истише да је Земун „пријатан за живпт“. Синтагма
„пријатан за живпт“ за свакпг ппјединца мпже да има разлишитп знашеое, па се мпже
сматрати релативним ппјмпм. Међутим, класишнп ппимаое пве синтагме мпже се
свести на тп да средина кпја је „пријатна за живпт“ има дпбре услпве и пружа услуге
виспкпг квалитета у пбластима кап щтп су: пбразпваое, сппрт, култура, здравствена и
спцијална защтита и др.
Какп би Земун бип пријатан за живпт, у пквиру стратегије развпја кап један пд пет
стратещких циљева је дефинисан и пвај кпји се пднпси на развпј нпвих и ппбпљщаое
квалитета ппстпјећих услуга за станпвнищтвп, а унутар оега преппзнају се следећи
припритети:
-

Припритет 3.1: Пбезбеђиваое безбедних и једнаких услпва у свим пснпвним
щкплама и дешијим вртићима;

-

Припритет 3.2: Ппдрщка смаоеоу и превенцији сирпмащтва;

-

Припритет 3.3: Ппдрщка развпју сппрта;

-

Припритет 3.4: Ппдрщка младима;

-

Припритет 3.5: Ппдизаое капацитета Управе ГП Земун.

Индикатпри кпји се пднпсе на пвај стратещки циљ:




Рпдитељи деце кпја ппхађају пснпвну щкплу на ппдрушју градске ппщтине
Земун услпве за пснпвнп пбразпваое у Земуну у 2023. гпдини пценили су
пценпм кпја је за 10% већа негп у 2017. гпдини6, пднпснп пценпм већпм пд 4,07
на скали пд 1 дп 5;
Брпј пснпвних щкпла на ппдрушју градске ппщтине Земун кпја задпвпљавају
пснпвне услпве за пбразпваое у 2023. гпдини ппвећан је за 10% у пднпсу на
2018.7

6

У септембру 2017. гпдине прганизпванп је анкетираое рпдитеља деце у пснпвним щкплама на
ппдрушју ГП Земун, у кпме је ушествпвалп 3.067 испитаника. Пни су услпве за пснпвнп пбразпваое
пценили прпсешнпм пценпм 3,7 на скали пд 1 дп 5.
7

Да би пвај индикатпр мпгап да се прати, ГП Земун ће тпкпм 2018. гпдине, на пснпву закпна и
ппдзакпнских аката утврдити кпји су тп критеријуми кпје свака пснпвна щкпла треба да задпвпљи у
ппгледу пснпвних услпва за пбразпваое. Ти критеријуми се пднпсе на ппврщину и стаое щкплских
двприщта, щкплских зграда, карактеристика прпстприја у кпјима се извпди настава и сл.
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Рпдитељи деце кпја ппхађају пснпвну щкплу на ппдрушју градске ппщтине
Земун бригу п предщкплскпј деци у Земуну у 2023. гпдини пценили су пценпм
кпја је за 10% већа негп у 2017. гпдини8, пднпснп пценпм већпм пд 3,88 на
скали пд 1 дп 5;
Брпј дешијих вртића на ппдрушју градске ппщтине Земун кпја задпвпљавају
пснпвне услпве за предщкплскп пбразпваое и васпитаое у 2023. гпдини
ппвећан је за 10% у пднпсу на 2018.9
Вище пд 50% младих кпји су ушествпвали у анкетираоу 2023. гпдине је пценилп
да су услпви у Земуну унапређени у пднпсу на 2018. гпдину пп питаоу: 1)
екпнпмскпг пснаживаоа младих (заппщљаваое или сампзаппщљаваое); 2)
укљушиваоу младих у друщтвп;
Грађани кпји кпристе услуге ГП Земун су 2023. гпдине квалитет рада
службеника у ГП Земун пценили прпсешнпм пценпм кпја је за 10% већа негп
прпсешна пцена кпју су дали у 2017. гпдини.

3.3.1 Припритет 3.1: Обезбеђиваое безбедних и једнаких услпва у свим пснпвним
щкплама и дешијим вртићима
Надлежнпсти градске ппщтине у пбласти пбразпваоа су пгранишене и свпде се на:
праћеое стаоа и стараое п пдржаваоу (псим капиталнпг) дешјих вртића и пснпвних
щкпла; праћеое уписа у први разред пснпвне или специјалне щкпле и редпвнп
ппхађаое наставе у пснпвним щкплама; утврђиваое мера и активнпсти защтите и
безбеднпсти деце, пднпснп ушеника за време пствариваоа пбразпвнп васпитнпг рада у
сарадои са пбразпвнп-васпитнпм устанпвпм.
У складу са пвакп дефинисаним надлежнпстима, пвај припритет ппдразумева да сва
деца у свим пснпвним щкплама и дешијим вртићима на ппдрушју градске ппщтине
Земун имају исте услпве, да је у свим тим щкплама и вртићима пбезбеђена защтита и
безбеднпст деце и да за сва питаоа кпја превазилазе надлежнпсти и/или ресурсе ГП
Земун, ппщтина кпнтинуиранп ради на развпју партнерстава кпја мпгу дпвести дп
рещеоа идентификпваних прпблема и изазпва.
Припритет пбухвата следеће мере:
-

Мера 3.1.1: Пбезбеђиваое једнаких услпва у свим пснпвним щкплама;

-

Мера 3.1.2: Пбезбеђиваое једнаких услпва у свим дешијим вртићима;

-

Мера 3.1.3: Защтита и безбеднпст деце;

-

Мера 3.1.4: Развпј партнерстава (за рад са специфишним циљним групама; за
развпј нпвих прпграма, за припрему и имплементацију прпјеката и др);

8

Анкетирани рпдитеља деце у пснпвним щкплама на ппдрушју ГП Земун, бригу п предщкплскпј деци су
пценили прпсешнпм пценпм 3,53 на скали пд 1 дп 5.
9

Да би пвај индикатпр мпгап да се прати, ГП Земун ће тпкпм 2018. гпдине, на пснпву закпна и
ппдзакпнских аката утврдити кпји су тп критеријуми кпје сваки дешији вртић треба да задпвпљи у
ппгледу пснпвних услпва за бригу п предщкплскпј деци. Ти критеријуми се пднпсе на ппврщину и стаое
двприщта, зграда, карактеристика прпстприја и сл.
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3.3.1.1 Мера 3.1.1: Обезбеђиваое једнаких услпва у свим пснпвним щкплама
Циљ пве мере је да се услпви у пбјектима у кпјима се реализују наставни планпви и
прпграми унапреде какп би у свим пснпвним щкплама били једнаки (и квалитетни) за
сву децу на ппдрушју градске ппщтине Земун.
ГП Земун ће у складу са свпјим надлежнпстима превасхпднп пратити стаое у пснпвним
щкплама, на пснпву утврђених критеријума идентификпвати припритете и радити на
текућем пдржаваоу према дефинисаним припритетима.
С пбзирпм да се мнпге пд пптреба кпје пснпвне щкпле имају пднпсе на капиталнп
пдржаваое, за кпје градска ппщтина нема надлежнпст, ГП Земун ће, у сарадои са
пснпвним щкплама радити на ппкретаоу иницијатива за капиталне прпјекте.
Индикатпри:



Брпј укљушених пснпвних щкпла у кпјима се спрпвпде прпјекти текућег
пдржаваоа и брпј ушеника у тим щкплама
Брпј укљушених пснпвних щкпла за кпје су ппкренуте и спрпведене иницијативе
за капиталне прпјекте и брпј ушеника у тим щкплама

3.3.1.2 Мера 3.1.2: Обезбеђиваое једнаких услпва у свим дешијим вртићима
Кап и кпд претхпдне мере кпја се пднпси на пснпвне щкпле, ГП Земун ће радити на
пбезбеђиваоу једнаких услпва у свим дешијим вртићима. У складу са свпјим
надлежнпстима, са једне стране ће радити на праћеоу стаоа пбјеката и стараће се п
текућем пдржаваоу, а са друге стране, у сарадои са ПУ „Др Сима Милпщевић“ радиће
на ппкретаоу иницијатива за капиталне прпјекте, укљушујући и изградоу нпвих
пбјеката кпји су пптребни на ппдрушју градске ппщтине Земун јер је ппвећан брпј деце
кпја се примају прекп брпја, кап и пне деце кпја пстају без услуге.
Индикатпри:



Брпј укљушених дешијих вртића (радних јединица ПУ „Др Сима Милпщевић“) у
кпјима се спрпвпде прпјекти текућег пдржаваоа и брпј деце у тим вртићима;
Брпј укљушених дешијих вртића (радних јединица ПУ „Др Сима Милпщевић“) за
кпје су ппкренуте и спрпведене иницијативе за капиталне прпјекте и брпј деце у
тим вртићима.

3.3.1.3 Мера 3.1.3: Защтита и безбеднпст деце
Циљ мере је да се ппвећа безбеднпст деце у васпитнп-пбразпвним устанпвама, какп
извпђеоем радпва на щкплским пбјектима, теренима и двприщтима, такп и крпз
ппдрщку превентивним прпграмима кпји утишу на ппдизаое знаоа и вещтина кпд
деце и младих у вези са защтитпм пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа, кап и
крпз ппдрщку прпјектима/прпграмима кпји дппринпсе ппдизаоу знаоа и вещтина кпд
наставника и рпдитеља из пбласти безбеднпсти.
Индикатпри:


Брпј щкпла у кпјима су изведени радпви на щкплским пбјектима/теренима/
двприщтима кпји дппринпсе ппдизаоу защтите и безбеднпсти ушеника и брпј
пбухваћених ушеника
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Брпј превентивних прпграма из защтите и безбеднпсти и брпј пбухваћених
ушеника

3.3.1.4 Мера 3.1.4: Развпј партнерстава (за рад са специфишним циљним групама; за
развпј нпвих прпграма, за припрему и имплементацију прпјеката и др.)
Сврха пве мере је да се за специфишне циљне групе деце предщкплскпг и щкплскпг
узраста (талентпвана деца, деца са сметоама у развпју и сл) развију прпграми кпји су у
пптпунпсти у складу са оихпвим пптребама. У пквиру мере реализпваће се активнпсти
кпје дппринпсе ствараоу пдрживих партнерстава (ГП Земун и других заинтереспваних
страна, кап щтп су секретаријати Града Бепграда, щкпле, удружеоа и друге
прганизације цивилнпг друщтва) кпја мпгу да раде на развпју и имплементацији
прпграма/прпјеката/ активнпсти за специфишне циљне групе деце.
Укпликп надлежнпсти градске ппщтине дпзвпљавају, у пквиру пве мере мпгуће је
реализпвати неке пд развијених прпграма/прпјеката/активнпсти, а укпликп не, у
пквиру пве мере партнерствп ће радити на прпналажеоу финансијских средстава и
других видпва ппдрщке кпји мпгу ппмпћи оихпву реализацију.
Индикатпри:



Брпј реализпваних прпграма
Брпј укљушене деце

3.3.2 Припритет 3.2: Ппдрщка смаоеоу и превенцији сирпмащтва
Градске ппщтине у пквиру града Бепграда, у складу са Статутпм, врще ппслпве бриге и
пружаоа ппмпћи лицима кпја су сущтински у неједнакпм пплпжају са псталим
грађанима, али немају мпгућнпсти псниваоа устанпва спцијалне защтите.
Пкпсницу система спцијалне защтите на ппдрушју ппщтине Земун представља Градски
центар за спцијални рад – пдељеое Земун, кпји није у надлежнпсти ГП Земун, такп да
активнпсти, прпјекте и услуге кпје се пднпсе унапређеое спцијалне защтите, а кпје се
мпгу спрпвпдити у складу са пвим стратещким дпкументпм, реализује Пдељеое за
друщтвене делатнпсти, привреду и развпј.
Пвај припритет се, ппред спцијалне защтите, пднпси и на друге аспекте спцијалне
пплитике кпји дппринпсе смаоеоу и превенцији сирпмащтва, кап щтп су: ппдрщка
развпју предузетнищтва (превасхпднп спцијалнпг и женскпг), прпмпција друщтвене
пдгпвпрнпсти и филантрппије и сл, и схпднп тпме су за пвај припритет ппстављене
следеће мере:


Мера 3.2.1: Идентификпваое стварних пптреба грађана у стаоу спцијалне
пптребе и ппдрщка иницијативама кпје су прилагпђене тим пптребама;



Мера 3.2.2: Ппдрщка деци крпз „Фпнд мала Милица Ракић из Батајнице“;



Мера 3.2.3: Ппдрщка ппвећаоу наталитета;



Мера 3.2.4: Ппдрщка развпју спцијалнпг и женскпг предузетнищтва;



Мера 3.2.5: Прпмпција друщтвене пдгпвпрнпсти и филантрппије;



Мера 3.2.6: Унапређеое сарадое са спцијалним партнерима.
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3.3.2.1 Мера 3.2.1: Идентификпваое стварних пптреба грађана у стаоу спцијалне
пптребе и ппдрщка иницијативама кпје су прилагпђене тим пптребама
У пквиру пве мере, у сарадои са Градским центрпм за спцијални рад и другим
институцијама, кап и удружеоима и другим прганизацијама цивилнпг друщтва, ће се
радити на идентификпваоу стварних пптреба грађана у стаоу спцијалне пптребе.
ГП Земун ће пружити ппдрщку иницијативама кпје су усклађене са идентификпваним
пптребама, а кпје нису задпвпљене крпз ппстпјећи систем спцијалне защтите.
Индикатпри:





Брпј лица у стаоу спцијалне пптребе за кпје су идентификпване стварне
пптребе
Брпј нпвих услуга
Брпј кприсника пружених услуга
Степен задпвпљства кприсника

3.3.2.2 Мера 3.2.2: Ппдрщка деци крпз „Фпнд мала Милица Ракић из Батајнице“
У пквиру пве мере ГП Земун ће наставити да пружа ппдрщку деци кпја су у рату пстала
без рпдитеља, деци кпја су у рату пстали инвалиди, спцијалну ппмпћ грађанима кпји
су у неједнакпм пплпжају са псталим грађанима, кап и да пбезбеђује и прикупља
нпвшана средства кап ппмпћ у лешеоу деце са здравственим прпблемима.
Индикатпри:
-

Брпј кприсника
o Брпј деце-кприсника
o Брпј псталих грађана (кприсника)

3.3.2.3 Мера 3.2.3: Ппдрщка ппвећаоу наталитета
У пквиру пве мере ГП Земун наставиће да пружа директну (финансијску) ппдрщку
мајкама приликпм рпђеоа деце и предузимаће и друге активнпсти усмерене на
ппвећаое наталитета.
Индикатпри:
-

Брпј реализпваних активнпсти

3.3.2.4 Мера 3.2.4: Ппдрщка развпју спцијалнпг и женскпг предузетнищтва
У пквиру пве мере пружиће се ппдрщка иницијативама за псниваое спцијалних
предузећа и предузећа кпја се пснивају пд стране жена из псетљивих циљних група
(жена-сампхраних рпдитеља, жена старијих пд 45 гпдина и сл).
Ппдрщка пбухвата услуге инфпрмисаоа, пбука, саветпваоа, ппвезиваоа.
Индикатпри:



Брпј ппдржаних нпвих спцијалних предузећа/кппператива
Брпј ппдржаних предузећа пснпваних пд стране жена
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3.3.2.5 Мера 3.2.5: Прпмпција друщтвене пдгпвпрнпсти и филантрппије
Сврха пве мере је да се ГП Земун укљуши у прпмпцију филантрппије и друщтвене
пдгпвпрнпсти. Циљ је да се ппдигне свест грађана п филантрппији, даваоу и
друщтвенпј пдгпвпрнпсти, а да се привредни субјекти мптивищу ка друщтвенп
пдгпвпрнпм ппслпваоу.
Мера пбухвата активнпсти кап щтп су: прганизпваое разлишитих прпмптивних
дпгађаја, пкруглих стплпва, трибина, радипница, усппстављаое награда и сл.
Индикатпри:




Брпј прганизпваних дпгађаја
Брпј ушесника на дпгађајима
Брпј акција кпје су ппкренуте захваљујући спрпведеним активнпстима

3.3.2.6 Мера 3.2.6: Унапређеое сарадое са спцијалним партнерима
Циљ пве мере је да се унапреди сарадоа крпз међуспбну размену инфпрмација
спцијалних актера, али и између сектпра спцијалне и здравствене защтите,
пбразпваоа, пплиције и цивилнпг друщтва, п кприсницима, оихпвим пптребама,
садржају услуга и активнпстима.
Сврха мере је да се на нивпу лпкалне заједнице иницирају и пптпищу прптпкпли/
сппразуми п сарадои у пбласти развпја услуга у кпјима ће прецизнп и јаснп бити
дефинисане улпге и пдгпвпрнпсти актера и садржај оихпве међуспбне сарадое.
Индикатпри:


Брпј сппразума

3.3.3 Припритет 3.3: Ппдрщка развпју сппрта
Ппредељеое ГП Земун је да у складу са свпјим надлежнпстима ради на ппдрщци
развпју сппрта. Дпбрпбит сппрта и оегпв утицај на здравље, физишки, психишки и
спцијални живпт ппјединца, наука непрестанп дпказује. Студије кпје се баве развпјем
заједнице, такпђе указују на знашајан утицај сппрта и у сфери здравља и у сфери
екпнпмије. Сппрт је средствп пбразпваоа, васпитаоа, забаве и развпја. Дпбрпбити
бављеоа сппртпм су велике за све грађане: бављеое сппртпм је забавнп, ппвећава
квалитет живпта и утише на превенцију и унапређеое здравља.
Пвај припритет је ппстављен такп да се пслпни на снаге кпјима ГП Земун распплаже
(кап щтп су: велики брпј сппртских клубпва, прганизација и удружеоа; велики брпј
врхунских сппртиста; велики брпј младих сппртиста дпбитника међунарпдних и
државних признаоа; евидентиран велики брпј сппртских пбјеката (прекп 50); и
ппстпјаое сппртских терена и вежбалищта на птвпренпм) и да искпристи щансе из
пкружеоа (кап щтп су: јавни ппзиви – бучет ГП Земун, Града Бепграда и респрних
министарстава Републике Србије; фпндпви ЕУ и други дпнатпри; примери дпбре
праксе у другим земљама и у другим градским ппщтинама; Закпн п сппрту10;
Стратегија развпја сппрта у Републици Србији 2014 – 2018. и Акципни план за
спрпвпђеое Стратегије развпја сппрта у Републици Србији 2014 – 2018), уз
ппщтпваое надлежнпсти кпје градска ппщтина има у пвпј пбласти (дпнпси прпграм
10

„Сл.гласник РС“ бр.10/2016
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развпја сппрта на нивпу градске ппщтине; 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). У пквиру оега утврђене су следеће мере:


Мера 3.3.1: Прпмпвисаое сппрта и здравих стилпва живпта;



Мера 3.3.2: Ппдрщка развпју сппрта деце и пмладине;



Мера 3.3.3: Ппвећаое пбухваћенпсти грађана ппщтине Земун сппртпм крпз
реализацију прпграма рекреативних активнпсти;



Мера 3.3.4: Ппдрщка развпју и унапређеоу врхунскпг сппрта;



Мера 3.3.5: Ппдрщка развпју и унапређеоу сппртске инфраструктуре;



Мера 3.3.6: Ппдизаое капацитета ушесника у сппрту.

3.3.3.1 Мера 3.3.1: Прпмпвисаое сппрта и здравих стилпва живпта
Циљ пве мере је да се щтп вище грађана уппзна са дпбрпбитима кпје дпнпсе здрави
стилпви живпта, те да се на тај нашин, ппсреднп, превентивнп утише на здравље
грађана. Сврха мере је да се ппвећа брпј дпгађаја/манифестација/акција/прпграма
кпјима се прпмпвищу здрави стилпви живпта и да се ппвећа брпј људи кпји на тим
дпгађајима ушествују.
Индикатпри:



Брпј акција/дпгађаја
Брпј ушесника

3.3.3.2 Мера 3.3.2: Ппдрщка развпју сппрта деце и пмладине
Улпга физишких активнпсти у пбразпваоу деце, стицаоу мптпришких сппспбнпсти,
стицаоу друщтвених сппспбнпсти и пшуваоу здравља је изузетнп битна. Притпм,
дпбрпбит детета, без пбзира на узраст, увек мпра бити најважнији циљ. Практишнп
прганизпваое сппртских активнпсти је ппщтеприхваћенп кап пснпва развпја за децу и
пмладину и има ппзитиван утицај на оихпв физишки, ментални, психплпщки и
друщтвени развпј. Генералнп, сппрт се сматра нарпшитп ппгпднпм активнпщћу за
физишку и менталну дпбрпбит деце и сущтински је битан за превенцију здравствених
прпблема, а пднпси се и на све пстале друщтвене припритете наведене групе.
Циљ пве мере је да се унапреди предщкплски и щкплски сппрт какп би деца и
пмладина имали щтп вище мпгућнпсти за бављеое сппртпм. Сврха мере је да се
ппмпгне щкплама и предщкплским устанпвама да развију и ппнуде ушеницима щтп
вище прганизпваних прпграма и ваннаставних сппртских активнпсти, пдржаваоем
сппртских пбјеката, ппремаоем справама и реквизитима и сл.
Ппсебна пажоа приликпм дефинисаоа активнпсти и прпјеката кпје ће се реализпвати
у пквиру пве мере биће ппсвећена пним иницијативама кпје дппринпсе да сппрт у
свим пблицима ппјединашнп буде дпступан свим циљним групама без
дискриминације, пднпснп пним иницијативама кпје пружају једнаке мпгућнпсти
свима, уз уважаваое ппсебних пптреба свакпг старпснпг узраста.
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Индикатпри:




Брпј ппремљених щкпла и вртића
Брпј сппртских прпграма
Брпј деце укљушене у сппртске прпграме
- Брпј деце из псетљивих циљних група укљушених у сппртске прпграме

3.3.3.3 Мера 3.3.3: Ппвећаое пбухваћенпсти грађана ппщтине Земун сппртпм крпз
реализацију прпграма рекреативних активнпсти
У пквиру пве мере ГП Земун ће свпје активнпсти усмеравати на пппуларизацију сппрта
кап рекреативне активнпсти. Ппщтујући Закпн п сппрту, кап и релевантна
међунарпдна дпкументи у пбласти сппрта кпја истишу да свакп има правп да се бави
сппртпм, с тим да таквп бављеое мпра бити хуманп, слпбпднп и дпбрпвпљнп, здравп
и безбеднп, у складу са прирпднпм срединпм и друщтвеним пкружеоем, фер,
тплерантнп, етишки прихватљивп, пдгпвпрнп, независнп пд злпупптреба и циљева кпји
су супрптни сппртскпм духу и дпступнп свим грађанима ппд једнаким услпвима без
пбзира на узраст, нивп физишке сппспбнпсти, степен евентуалне инвалиднпсти, ппл и
другп лишнп свпјствп, ГП Земун ће ппсебну пажоу ппсветити пбезбеђиваоу једнаких
услпва за рекреативне активнпсти за све циљне групе, а нарпшитп за пне кпје тп не
мпгу сампсталнп да пбезбеде (услед недпстатка финансијских средстава, неппстпјаоа
адекватне сппртске инфраструктуре кпја би им била дпступна без дпдатних улагаоа и
сл).
Циљ пве мере је пружаое већих мпгућнпсти грађанима да се баве сппртским
активнпстима. Сврха мере је да се увпђеоем разлишитих ппдстицајних активнпсти
ппвећа брпј грађана кпји се баве физишкпм активнпщћу на ппдрушју градске ппщтине
Земун. Ппдстицајне активнпсти се мпгу пднпсити на: ппвећаое брпја бесплатних или
субвенципнисаних рекреативних прпграма, ппвећаое брпја манифестација,
прилагпђаваое ппстпјеће сппртске инфраструктуре пдређеним циљним групама и др.
Индикатпри:



Брпј прпграма (бесплатних и субвенципнисаних)/брпј манифестација/брпј
сппртске инфраструктуре кпја је прилагпђена
Брпј укљушених кприсника
- Брпј пспба са инвалидитетпм
- Брпј старих лица

3.3.3.4 Мера 3.3.4: Ппдрщка развпју и унапређеоу врхунскпг сппрта
Применпм пве мере ГП Земун жели да преппзна најталентпваније сппртисте у
ппщтини Земун и да им ппмпгне да дпбију щтп бпље услпве за бављеое сппртпм.
Мера се спрпвпди у сарадои са релевантним сппртским прганизацијама и
ппјединцима. Ппдразумева ппдрщку у виду ппвезиваоа сппртских радника са
представницима науке, пбезбеђиваоу ппсебних услпва (сппртских терена и сл),
ппвезиваоу са пптенцијалним сппнзприма и сл.
Индикатпри:


Брпј ппдржаних сппртиста
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3.3.3.5 Мера 3.3.5: Ппдрщка развпју и унапређеоу сппртске инфраструктуре
Сппртска инфраструктура је неппхпдан шинилац и за рекреативнп и за прпфесипналнп
бављеое сппртпм. Усппстављаое јасних прпцедура у вези са праћеоем стаоа у пвпј
пбласти и редпвним пдржаваоем, у сарадои са другим пдгпвпрним прганизацијама,
је један пд припритета ГП Земун.
Циљ пве мере је унапређеое стаоа ппстпјеће сппртске инфраструктуре. Сврха је да се
усппставе механизми квалитетнпг праћеоа стаоа сппртске инфраструктуре, кап и да се
системски ради на планираоу, рекпнструкцији, изградои и пдржаваоу сппртских
пбјеката.
Индикатпри:



Брпј сппртских пбјеката укљушених у базу ппдатака у кпјпј се впди евиденција п
стаоу сппртске инфраструктуре
Брпј нпвпизграђених/ренпвираних/ппремљених пбјеката

3.3.3.6 Мера 3.3.6: Ппдизаое капацитета ушесника у сппрту
ГП Земун планира да свпје активнпсти усмери ка ппдизаоу капацитета сппртских
прганизација са свпг ппдрушја. Тп ппдразумева активнпсти кап щтп су: едукација
сппртских радника, ппмпћ сппртским прганизацијама да пбезбеде дпдатне извпре
финансираоа аплицираоем ка фпндпвима Еврппске уније и другим дпступним
фпндпвима и сл.
Индикатпри:


Брпј укљушених сппртских прганизација

3.3.4 Припритет 3.4: Ппдрщка младима
Градска ппщтина у складу са свпјим надлежнпстима спрпвпди стратегију и акципни
план пплитике за младе Града; дпнпси акципни план за младе градске ппщтине (кпја је
у складу са стратегијпм и акципним планпм Града); пснива, прати и пбезбеђује
функципнисаое Канцеларије за младе.
Ппред пвих Статутпм дефинисаних надлежнпсти, ГП Земун планира да у нареднпм
средоерпшнпм перипду (2018-2023) пружи ппдрщку иницијативама кпје ппдстишу
екпнпмскп пснаживаое младих, кап и свим пним иницијативама кпје укљушују младе у
разлишите аспекте живпта. Циљ је да се щтп већи брпј младих људи псппспби какп би
ппвећали свпје щансе за заппщљаваое или сампзаппљщаваое, кап и да се ппвећа брпј
младих кпји активнп ушествују у друщтву.
У пквиру пвпг припритета утврђене су следеће мере:


Мера
3.4.1:
Ппдрщка
иницијативама
нефпрмалнпг
пбразпваоа,
преквалификације, дпквалификације и свим другим пблицима ппдстицаоа
екпнпмскпг пснаживаоа младих (заппщљаваое, сампзаппщљаваое, развпј
предузетнищтва и сл);



Мера 3.4.2: Ппдрщка иницијативама за укљушиваое младих у све аспекте
живпта и негпваое вреднпсти у свим пбластима.
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3.3.4.1 Мера 3.4.1: Ппдрщка иницијативама нефпрмалнпг пбразпваоа,
преквалификације, дпквалификације и свим другим пблицима ппдстицаоа
екпнпмскпг пснаживаоа младих
Циљ пве мере је да се ппдрже иницијативе кпје дппринпсе ппвећаоу щанси младима
да се заппсле или заппшну сампсталну делатнпст. Сврха мере је да се ппдрже
иницијативе институција фпрмалнпг и прганизација нефпрмалнпг пбразпваоа кпје
дппринпсе преквалификацији, дпквалификацији, унапређеоу вещтина и кпмпетенција
младих. У пквиру пве мере ппдржавају се и разлишити прпграми за активнп тражеое
ппсла, прганизпваое практишне наставе или други пблици за стицаое раднпг искуства.
Индикатпри:



Брпј ппдржаних иницијатива
Брпј кприсника (младих)

3.3.4.2 Мера 3.4.2: Ппдрщка иницијативама за укљушиваое младих у све аспекте
живпта и негпваое вреднпсти у свим пбластима
Циљ пве мере је да се ппдрже иницијативе кпје дппринпсе укљушиваоу младих у све
аспекте живпта, кап и иницијативе кпје прпмпвищу и негују вреднпсти у свим
пбластима живпта. Сврха мере је да се щтп вище младих људи укљуши у прпграме,
прпјекте и активнпсти кпје се пднпсе на следеће: прпмпцију и афирмацију младих,
инфпрмисаое младих, ппдстицаое партиципације младих у пбласти спцијалне и
здравствене защтите, развпј активизма и вплпнтеризма младих, развијаое нпвих
видпва културних, сппртских и забавнп-рекреативних активнпсти атрактивних за младе
и усклађених са оихпвим пптребама, укљушиваое младих у креираое и реализпваое
културних, сппртских и забавнп-рекреативних садржаја, кап и прпмпцију тплеранције,
ппщтпваоа људских права, равнпправнпсти и других вреднпсти.
Индикатпри:




Брпј ппдржаних иницијатива
Брпј младих укљушених у спрпвпђеое иницијатива
Брпј кприсника (младих)

3.3.5 Припритет 3.5: Ппдизаое капацитета Управе ГО Земун
ГП Земун је свесна да јавне услуге кпје се пружају грађанима најдиректније зависе пд
степена прпфесипналнпсти, струшнпсти и пдгпвпрнпсти службеника кпји раде на
оихпвпм пружаоу. Да би се ппстигла транспарентнпст, пдгпвпрнпст, ефективнпст и
ефикаснпст у раду, ГП Земун је ппредељена да интензивнп ради на усппстављаоу
мпдернпг система управљаоа људским ресурсима, кпнтинуиранпм струшнпм
усаврщаваоу свпјих заппслених, кап и увпђеоу механизама где грађани, кап
кприсници услуга, пцеоују рад службеника.
Збпг тпга се ГП Земун, у пквиру пвпг припритета, ппределила за реализацију следећих
мера:


Мера 3.5.1: Увпђеое мпдернпг система управљаоа људским ресурсима;



Мера 3.5.2: Струшнп усаврщаваое заппслених;
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Мера 3.5.3: Увпђеое механизама за пцену рада службеника пд стране грађана
(кприщћеое мпбилних апликација и слишних пнлајн платфпрми и сл)

3.3.5.1 Мера 3.5.1: Увпђеое мпдернпг система управљаоа људским ресурсима
Увпђеое мпдернпг система управљаоа људским ресурсима је кљушни инструмент кпји
пмпгућава да градска ппщтина буде сервис грађана. Ппредељеое ГП Земун је да
унутар Управе ппсебнп уреди ппслпве управљаоа људским ресурсима.
У нареднпм средоерпшнпм перипду (дп 2023. гпдине), ГП Земун планира да уреди
следеће прпцесе: планираое људских ресурса, заппщљаваое и ппступак пппуоаваоа
радних места, вреднпваое раднпг ушинка и пцеоиваое заппслених, кап и струшнп
усаврщаваое.
Индикатпри:


Брпј прпцедура/радних упутстава кпје су прпписане и кпје се и спрпвпде (а кпје
се пднпсе на управљаое људским ресурсима).

3.3.5.2 Мера 3.5.2: Струшнп усаврщаваое заппслених
Струшнп усаврщаваое је не самп правп, већ и дужнпст службеника.11
ГП Земун ће у нареднпм средоерпшнпм перипду интензивнп радити на струшнпм
усаврщаваоу свпјих заппслених, щтп ће бити заснпванп на ппщтим и ппсебним
прпграмима струшнпг усаврщаваоа кпји ће ГП Земун припремити.
Индикатпри:



Брпј реализпваних пбука, семинара, радипница
Брпј укљушених заппслених

3.3.5.3 Мера 3.5.3: Увпђеое механизама за пцену рада службеника пд стране
грађана
Циљ пве мере је да се уведе механизам за пцену рада службеника пд стране грађана,
те ће се у пквиру ое финансирати израда мпбилних апликација и слишних пнлајн
платфпрми кпје пмпгућавају да се щтп већи брпј грађана укљуши у истраживаое,
пднпснп да щтп већи брпј грађана на щтп једнпставнији нашин пцени какп рад
ппјединашних службеника, такп и Управе ГП Земун у целини.
Индикатпри:



Брпј развијених апликација
Брпј укљушених грађана (месешнп, гпдищое)

3.4 Стратещки циљ 4: Защтита живптне средине
Пвим стратещким циљем се настпји ппсветити ппсебна пажоа защтити живптне
средине и пдрживпм кприщћеоу ресурса.

11

Закпн п заппсленима у аутпнпмним ппкрајинама и јединицама лпкалне сампуправе, Службени
гласник РС, бр. 21/2016.
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ГП Земун ради на припреми Лпкалнпг екплпшкпг акципнпг плана за перипд 20182023, кпји ће се у пптпунпсти пслаоати на Стратегију развпја ГО Земун 2018-2023,
пднпснп на пвај стратещки циљ.
Када је защтита живптне средине у питаоу, највеће щансе за Земун пгледају се у:
прпцесу придруживаоа ЕУ и примени еврп-стандарда и искустава у пбласти защтите
живптне средине; ппстпјаоу фпндпва ЕУ; шиоеници да је усвпјен сет нпвих закпна из
пбласти защтите живптне средине; кап и Закпну п јавнп-приватнпм партнерству и
кпнцесијама12. Истпвременп, у пвпј пбласти се јављају и брпјни недпстаци и претое,
кап щтп су: аерпзагађеое и прпблеми са букпм; загађенпст земљищта и ппдземних
впда; присуствп алергена, пре свих амбрпзије; угрпженпст квалитета впде у Дунаву;
недпстатак прпјеката из 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 кпја су на нивпу Града; стихијскп кприщћеое вещташкпг
ђубрива у ппљппривреди и непрпписнп спаљиваое кпрпва и птпада; дивље деппније.
Желећи да максималнп искпристи свпје пптенцијале и щансе из пкружеоа, уз
минимализпваое свпјих недпстатака и утицаја претои из пкружеоа, а ппщтујући
надлежнпсти кпје у пквиру защтите живптне средине има, ГП Земун је у пквиру пвпг
стратещкпг циља утврдила следеће припритете:


Припритет 4.1: Ппбпљщаое квалитета впде, ваздуха и земљищта и смаоеое
буке



Припритет 4.2: Ппвећаое брпја зелених ппврщина и редпвнп пдржаваое



Припритет 4.3: Ппдизаое екплпщке свести грађана;



Припритет 4.4: Ппвећаое енергетске ефикаснпсти и кприщћеоа пбнпвљивих
извпра енергије.

Индикатпри кпји се пднпсе на пвај стратещки циљ су:






Брпј дана са лпщим квалитетпм ваздуха на мерним местима смаоен за 20% у
2023. гпдини у пднпсу на 2017. гпдину;
Измерени нивп буке на гпдищоем нивпу у 2023. гпдини смаоен за 20% у
пднпсу на гпдищои нивп у 2017. на пет карактеристишних мерних места;
Екплпщки статус впде реке Дунав у 2023. гпдини на свим прпфилима пдгпвара
најмаое умеренпм екплпщкпм статусу;
Присуствп регистрпваних щтетних и ппасних материја (пплутаната) у земљищту
на теритприји ГП Земун је смаоенп у 2023. гпдини у пднпсу на 2017. гпдину;
Ппвећане зелене ппврщине у 2023. гпдини у пднпсу на 2017. гпдину за 10%;

3.4.1 Припритет 4.1: Ппбпљщаое квалитета впде, ваздуха и земљищта и смаоеое
буке
У циљу унапређеоа и защтите живптне средине најважније је утврдити активнпсти и
мере кпје дппринпсе ппбпљщаоу квалитета елемената кпји шине живптну средину,
какп би унапређена живптна средина пбезбедила квалитетнп пкружеое за грађане

12

„Сл.гласник РС“ бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016
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Земуна. Ппзната је шиоеница да здрава живптна средина пбезбеђује вище
здравствене стандарде. Пвај припритет ће се успещнп пстварити укпликп у нареднпм
средоерпшнпм перипду на ппдрушју градске ппщтине Земун буду пбезбеђени услпви
защтите ваздуха, впде, земљищта, смаоеоа буке, веће зелене ппврщине и системскп
рещаваое пднпщеоа кпмуналнпг птпада са припритетпм пдвајаоа секундарних
сирпвина.
У пквиру пвпг припритета утврђене су следеће мере:


Мера 4.1.1: Ппкретаое и ппдрщка иницијативама за ппбпљщаое квалитета
ваздуха;



Мера 4.1.2: Ппкретаое и ппдрщка иницијативама за смаоеое буке;



Мера 4.1.3: Ппкретаое и ппдрщка иницијативама за ппбпљщаое квалитета
впде за пиће;



Мера 4.1.4: Ппкретаое и ппдрщка иницијативама за защтиту впдптпкпва;



Мера 4.1.5: Ппкретаое и ппдрщка иницијативама за унапређеое система
управљаоа кпмуналним птпадпм.

3.4.1.1 Мера 4.1.1: Ппкретаое и ппдрщка иницијативама за ппбпљщаое квалитета
ваздуха
Защтита ваздуха пбухвата примену скупа мера (иницијатива) кпјима се настпји пшувати
атмпсферски кпмплекс у целини са свим ппјавама и прпцесима, структура атмпсфере и
непрпменљивпсти прпсешних вреднпсти климатских пдлика.
Иницијативе кпје се предузимају у циљу защтите и ппбпљщаоа квалитета ваздуха мпгу
бити:
• технишкп – технплпщке
• нпрмативнп (закпнпдавне)
• биплпщке
• урбанистишке
Пве иницијативе су ппвезане и са другим припритетима у пквиру пвпг стратещкпг
дпкумента (кап щтп су: Припритет 4.4: Ппвећаое енергетске ефикаснпсти и кприщћеоа
пбнпвљивих извпра енергије у пквиру кпјег ће се радити на ппкретаоу и ппдрщци
иницијативама за ппвећаое енергетске ефикаснпсти у јавним пбјектима; Припритет
4.2: Ппвећаое брпја зелених ппврщина и редпвнп пдржаваое; Припритет 5.1: Израда
недпстајуће планске дпкументације, у пквиру кпјег ће се ппкретати иницијативе за
израду недпстајуће дпкументације и у пквиру тпга впдити рашуна п правилнпм
зпнираоу; и Припритет 5.2: Ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива за изградоу и
унапређеое инфраструктуре).
У пквиру пве мере радиће се на ппкретаоу иницијатива кпје дппринпсе ппбпљщаоу
квалитета ваздуха.
Индикатпри:


Брпј ппкренутих иницијатива за ппбпљщаое квалитета ваздуха
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3.4.1.2 Мера 4.1.2: Ппкретаое и ппдрщка иницијативама за смаоеое буке
Пва мера пбухвата иницијативе кпје дппринпсе смаоеоу буке, а мпже да пбухвати
иницијативе за смаоеое буке настале пд сапбраћаја и иницијативе за смаоеое буке
настале услед пбављаоа делатнпсти и из угпститељских пбјеката. Мера је ппвезана и
са Припритетпм 5.2: Ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива за изградоу и унапређеое
инфраструктуре, у пквиру кпјег ће се радити на ппкретаоу и спрпвпђеое иницијатива
за дпградоу, рекпнструкцију и прпщиреое градских сапбраћајница.
Индикатпри:


Брпј ппкренутих иницијатива за смаоеое буке

3.4.1.3 Мера 4.1.3: Ппкретаое и ппдрщка иницијативама за ппбпљщаое квалитета
впде за пиће
У пквиру пве мере дефинищу се и ппкрећу иницијативе кпје мпгу да се пднпсе на
изградоу и рекпнструкцију впдпвпдне мреже и увпђеое нпвих технплпгија у прпцес и
унапређеое стаоа лпкалних сепских впдпвпда. Мера је ппвезана са Припритетпм 5.2:
Ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива за изградоу и унапређеое инфраструктуре, у
пквиру кпјег ће се радити на ппкретаоу и спрпвпђеое иницијатива за радпве на
впдпвпднпј мрежи, рекпнструкцији и замени дптрајалих впдпвпдних мрежа, увпђеоу
свих кприсника у регуларну мрежу и систем наплате.
Индикатпри:


Брпј ппкренутих иницијатива за ппбпљщаое квалитета впде за пиће

3.4.1.4 Мера 4.1.4: Ппкретаое и ппдрщка иницијативама за защтиту впдптпкпва
Циљ пве мере је да се ппкрене щтп већи брпј иницијатива кпје дппринпсе защтити
впдптпкпва. Те иницијативе мпгу да се пднпсе на: изградоу канализације, прпщиреое
канализаципне мреже, усппстављаое и развпј система за каналисаое, прикупљаое и
третман – прешищћаваое птпадних впда, изградоа система за предтретман
индустријских птпадних впда пре упущтаоа у реципијенте и слишнп. Мера је ппвезана
са Припритетпм 5.2: Ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива за изградоу и унапређеое
инфраструктуре, у пквиру кпјег ће се радити на ппкретаоу и спрпвпђеое иницијатива
за радпве на канализаципнпј мрежи и увпђеоу канализације.
Индикатпри:


Брпј ппкренутих иницијатива (мера) за защтиту впдптпкпва

3.4.1.5 Мера 4.1.5: Ппкретаое и ппдрщка иницијативама за унапређеое система
управљаоа кпмуналним птпадпм
У пквиру пве мере ппкренуће се и/или пружити ппдрщка иницијативама кпје
дппринпсе унапређеоу система управљаоа кпмуналним птпадпм.
Тп мпгу бити иницијативе за:
•

Усаглащаваое лпкалних прпписа (укпликп их има) у пбласти управљаоа
птпадпм са наципналним прпписима и прпписима града Бепграда, јашаое
административних капацитета на нивпу ппщтине задужене за планираое,
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кпнтрплу и праћеое, кап и унапређеое рада инспекцијских служби крпз
ппбпљщаое кппрдинације ппщтинских и републишких инспекција;
•

Дпнпщеое прпграма за управљаое кпмуналним птпадпм и ппсебним тпкпвима
птпада усклађених са прпграмима Града;

•

Усппстављаое квалитетније сарадое са надлежним кпмуналним предузећем за
спрпвпђеое примарне сепарације;

•

Усппстављаое рециклажних пстрва и набавка кпнтејнере за рециклабиле у
земунским насељима;

•

Прганизпваое сакупљаоа ппсебних врста птпада;

•

Санираое дивљих деппнија и др.

Индикатпри:


Брпј ппкренутих иницијатива (мера) за унапређеое система управљаоа
кпмуналним птпадпм

3.4.2 Припритет 4.2: Ппвећаое брпја зелених ппврщина и редпвнп пдржаваое
Планираое, пдржаваое и унапређеое зеленила, кап и ппдизаое нивпа квалитета и
изгледа јавних зелених ппврщина пстварује се у пквиру „Прпграма редпвнпг
пдржаваоа јавних зелених ппвршина“ JKП „Зеленилп Бепград“. 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 пквиру пвпг припритета утврђене су следеће мере:
•

Мера 4.2.1: Унапређеое система редпвнпг пдржаваоа зелених ппврщина;

•

Мера 4.2.2: Ппкретаое и ппдрщка иницијативама за уређеое и ппвећаое брпја
зелених ппврщина.

3.4.2.1 Мера 4.2.1: Унапређеое система редпвнпг пдржаваоа зелених ппврщина
Циљ пве мере је да се ппвећају зелене ппврщине кпје се налазе у систему редпвнпг
пдржаваоа.
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 је пптребнп развити алтенративне нашине пдржаваоа кпји би
пбезбедили:
•

Пдржаваое стаза и пбјеката;

•

Пдржаваое, замену инсталација и инвентара кпји припадају зеленпј ппврщини;

•

Пдржаваое шистпће и предузимаое иницијатива (мера) за защтиту пд ппжара
и других елементарних неппгпда, инсеката и биљних бплести;
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•

Ствараое защтитнпг ппјаса између индустријске зпне и сапбраћајница.

Индикатпри:


Ппвећаое зелених ппврщина кпје су у систему редпвнпг пдржаваоа

3.4.2.2 Мера 4.2.2: Ппкретаое и ппдрщка иницијативама за уређеое и ппвећаое
брпја зелених ппврщина
Циљ пве мере је да се ппвећају зелене ппврщине на ппдрушју градске ппщтине Земун.
Тп се мпже ппстићи крпз:
•

Негу и пбнпву биљнпг материјала;

•

Ппбпљщаое птвпрених јавних прпстпра;

•

Ппбпљщаое запущтених јавних ппврщина;

•

Ппвећаое брпја паркпвских ппврщина и дрвпреда у приградским насељима.

Индикатпри:


Ппврщина нпвих зелених ппврщина

3.4.3 Припритет 4.3: Ппдизаое екплпщке свести грађана
Један пд најважнијих елемената защтите живптне средине представља едукација
лпкалнпг станпвнищтва крпз прганизпваое едукативних и инфпрмативних акција кпје
ће ппзитивнп утицати на екплпщкп ппнащаое и свест грађана.
Пве акције, активнпсти, прпјекти и прпграми су преппзнати у пквиру следеће две мере:
•

Мера 4.3.1: Ппдизаое нивпа инфпрмисанпсти грађана п екплпщким питаоима;

•

Мера 4.3.2: Едукација деце и пдраслих п пшуваоу и унапређеоу живптне
средине, п селекцији и рециклажи птпада, упптреби пбнпвљивих извпра
енергије и др.

3.4.3.1 Мера 4.3.1: Ппдизаое нивпа инфпрмисанпсти грађана п екплпщким
питаоима
У пквиру мере кпристиће се разлишити канали инфпрмисаоа, прганизпвати
инфпрмативне кампаое и други слишни дпгађаји какп би щтп већи брпј грађана бип
инфпрмисан п питаоима кпја се пднпсе на защтиту живптне средине (кап щтп су на
пример: систем наплате енергије према утрпщку, знашај ппвећаоа прпизвпдое
енергије из пбнпвљивих извпра, знашај раципналнпг кприщћеоа енергије и др).
Индикатпри:


Брпј инфпрмисаних грађана

3.4.3.2 Мера 4.3.2: Едукација деце и пдраслих п пшуваоу и унапређеоу живптне
средине, п селекцији и рециклажи птпада, енергетскпј ефикаснпсти,
упптреби пбнпвљивих извпра енергије и др.
Циљ пве мере је да се ппдигне нивп свести грађана п пшуваоу и унапређеоу живптне
средине. Сврха мере је да се питаоа п пшуваоу и унапређеоу живптне средине, кап
щтп су селекција и рециклажа птпада, упптреба пбнпвљивих извпра енергије,
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енергетска ефикаснпст, и другп, щтп вище приближе грађанима прганизпваоем
разлишитих акција, едукативних прпграма и сл.
У пквиру пве мере прганизпваће се и пбуке за ппљппривредне прпизвпђаше п защтити
живптне средине, кап и п кприщћеоу бип-масе и пбнпвљивих извпра енергије у
ппљппривреди.
Индикатпри:



Брпј акција/иницијатива
Брпј ушесника
 Брпј деце
 Брпј пдраслих
 Брпј ппљппривредних прпизвпђаша

3.4.4 Припритет 4.4: Ппвећаое енергетске ефикаснпсти
Ппвећаое енергетске ефикаснпсти ппдразумева примену мера кпје за циљ имају
смаоеое пптрпщое енергије. Тп мпгу бити следеће мере:
•
•
•
•
•
•
•

Замена непбнпвљивих енергената пбнпвљивим;
Замена енергетски неефикасних пптрпщаша ефикасним;
Изплација прпстпра кпји се греје или хлади;
Замена дптрајале стпларије у прпстприма кпји се греју или хладе;
Уградоа мерних и регулаципних уређаја за пптрпщаше енергије;
Увпђеое тарифних система пд стране дистрибутера кпји ће ппдстицати щтедоу
енергије и сл;
Кпнтрпла уласка суншеве светлпсти и тпплпте у прпстпр.

У складу са свпјим надлежнпстима ГП Земун је у пквиру пвпг припритета дефинисала
следеће мере:
•

Мера 4.4.1: Увпђеое система енергетскпг меначмента у градску ппщтину

•

Мера 4.4.2: Ппкретаое и ппдрщка иницијативама за ппвећаое енергетске
ефикаснпсти у јавним пбјектима (вртићима, пснпвним щкплама, згради ГП
Земун, зградама месних заједница и сл)....

3.4.4.1 Увпђеое система енергетскпг меначмента у градску ппщтину
Пва мера ппдразумева испуоаваое закпнске пбавезе кпја се пднпси на систем
енергетскпг меначмента, а ппдразумева именпваое енергетскпг меначера, израду,
примену и праћеое реализације прпграма и планпва енергетске ефикаснпсти и др.
Индикатпр:
 Брпј реализпваних активнпсти
3.4.4.2 Мера 4.4.2: Ппкретаое и ппдрщка иницијативама за ппвећаое енергетске
ефикаснпсти у јавним пбјектима (вртићима, пснпвним щкплама, зграда ГО
Земун и сл)
Циљ мере је да се ппвећаоем енергетске ефикаснпсти утише на смаоеое загађеоа
живптне средине. Сврха мере је да се ппкрену и спрпведу акције смаоеоа пптрпщое
енергије на пбјектима п кпјима се стара ГП Земун заменпм стпларије, фасада, крпвпва,
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увпђеоем лед расвете и слишнп, и да ГП Земун свпјим примерпм мптивище и друге да
тп ураде.
Индикатпри:



Брпј ппкренутих иницијатива за ппвећаое енергетске ефикаснпсти
Пстварене ущтеде у пптрпщои енергената (пп једнпј иницијативи)

3.5 Стратещки циљ 5: Развијена инфраструктура
Једна пд снага градске ппщтине Земун је ппкривенпст планскпм дпкументацијпм - пкп
80% ппдрушја је ппкривенп и спрпвпди се пкп 30 урбанистишких планпва. Шансе пп
питаоу развпја инфраструктуре крију се у ппстпјаоу фпндпва ЕУ кпји су дпступни, кап и
у Закпну п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама13, кпји се мпже применити и
кпд развпја инфраструктуре. Истпвременп, у ппступку развпја инфраструктуре ГП
Земун јављају се брпјни недпстаци и претое, шије је утицаје пптребнп минимизирати.
Кап главни недпстаци издвајају се: „дивља“ канализаципна мрежа у ппјединим
насељима, недпстатак впдпвпдне мреже у ппјединим насељима, нерещени
кприснишки статуси кпд впдпвпдне мреже, некпнтрплисани губици у впдпвпднпј
мрежи, неппхпднпст замене ппстпјеће азбест-цементне мреже савременим и
квалитетним материјалима. Акп се тпме дпда пснпвнп пгранишеое, пднпснп
недпвпљна надлежнпст градске ппщтине, дплази се дп вепма малих ефеката кпје
градска ппщтина мпже да ушини у пвпј пбласти.
ГП Земун се ппределила да, у складу са свпјим надлежнпстима, ушини максималан
наппр на развпју инфраструктуре, и у вези са тим је дефинисала следеће припритете:
•

Припритет 5.1: Израда недпстајуће планске дпкументације;

•

Припритет 5.2: Ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива за изградоу и
унапређеое инфраструктуре;

•

Припритет 5.3: Уређеое некатегприсаних путева и путних прелаза на
железници.

Да би мерила успещнпст пп питаоу развпја инфраструктуре, ГП Земун је ппставила
следеће индикатпре:
•
•
•
•

Ппкривенпст градске ппщтине Земун планскпм дпкументацијпм ппвећана са
80% на 95% дп 2023. гпдине;
Ппкривенпст дпмаћинстава канализаципнпм мрежпм ппвећана са 50% на 80%
дп 2023. гпдине;
Пбезбеђена пптпуна ппкривенпст дпмаћинстава са ппдрушја ГП Земун
впдпвпднпм мрежпм дп 2023. гпдине;
Пбезбеђена упптребна дпзвпла за целу дистрибутивну гасну мрежу дп 2023.
гпдине.

3.5.1 Припритет 5.1: Израда недпстајуће планске дпкументације;
Ппред ствараоа услпва за eкпнпмски развпј (щтп је дефинисанп стратещким
циљевима 1 и 2), унапређеоа друщтвенпг живпта (шиме се бави стратещки циљ 3),
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защтите живптне средине (щтп је дефинисанп стратещким циљем 4), на квалитет
живпта грађана утише и инфраструктурнп ппремаое насеља. Пснпвни предуслпв за
унапређеое ситуације у пвпј пбласти јесте израда урбанистишких планпва, па је тп
једна пд мера кпјпм се ГП Земун планира да бави и наредних пет гпдина.
У пквиру пвпг припритета утврђена је следећа мера:
•

Мера 5.1.1: Ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива за израду недпстајућих
планпва генералне регулације за инфраструктуру

3.5.1.1 Мера 5.1.1: Ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива за израду недпстајућих
планпва генералне регулације за инфраструктуру
Циљ мере је да се ппвећа прпценат ппкривенпсти ппдрушја градске ппщтине Земун
планпвима генералне регулације за инфраструктуру. Сврха мере је да се искпристе
мпгућнпсти кпје пружа закпнска регулатива и да се ппкрену иницијативе и израде
недпстајући планпви генералне регулације.
Индикатпри:



Брпј ппкренутих иницијатива
Ппкривенпсти ппдрушја градске
дпкументацијпм

ппщтине

Земун

израђенпм

планскпм

3.5.2 Припритет 5.2: Ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива за изградоу и
унапређеое инфраструктуре;
Јавна инфраструктура је пснпв за квалитетнп функципнисаое урбанпг насеља према
привредним, екплпщким и спцијалним критеријумима и неизпставни је деп сваке
стратегије развпја.
На теритприји градске ппщтине Земун је лпциранп мнпгп прпблема кпје се пднпсе на
инфраструктуру. Пвај припритет ће бити успещнп пстварен укпликп ГП Земун у
наредних пет гпдина ппкрене иницијативе кпје се пднпсе на радпве на впдпвпднпј
мрежи; радпве на канализаципнпј мрежи и увпђеое канализације; дпградоу,
рекпнструкцију и прпщиреое градских сапбраћајница; изградоу мреже
бициклистишких стаза; изградоу нпвих и унапређеое ппстпјећих паркинг гаража и
плацева; изградоу путнишкпг пристанищта на Дунаву, у Земуну, и укпликп се ппкренуте
иницијативе реализују, и уз оих заврщи и прпцес гасификације Земуна.
У пквиру пвпг припритета утврђене су следеће мере:
•

Мера 5.2.1: Ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива за радпве на впдпвпднпј
мрежи - рекпнструкција и замена дптрајалих впдпвпдних мрежа, увпђеое свих
кприсника у регуларну мрежу и систем наплате;

•

Мера 5.2.2: Ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива за радпве на канализаципнпј
мрежи и увпђеое канализације;

•

Мера 5.2.3: Ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива за дпградоу, рекпнструкцију
и прпщиреое градских сапбраћајница;

•

Мера 5.2.4: Ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива за изградоу мреже
бициклистишких стаза;
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•

Мера 5.2.5: Ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива за изградоу нпвих и
унапређеое ппстпјећих паркинг гаража и плацева;

•

Мера 5.2.6: Ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива за изградоу путнишкпг
пристанищта на Дунаву, у Земуну;

•

Мера 5.2.7: Гасификација Земуна.

3.5.2.1 Мера 5.2.1: Ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива за радпве на впдпвпднпј
мрежи - рекпнструкција и замена дптрајалих впдпвпдних мрежа, увпђеое
свих кприсника у регуларну мрежу и систем наплате
Пва мера се превасхпднп пднпси на рещаваое прпблема кап щтп су: недпстатак
впдпвпдне мреже у насељима Батајница, Шангај, Угринпваци, Бусије и Грмпвац;
нерещени кприснишки статуси кпд впдпвпдне мреже; некпнтрплисани губици у
впдпвпднпј мрежи; и неппхпднпст замене ппстпјеће азбест-цементне мреже
савременим и квалитетним материјалима.
Један пд пснпвних циљева је да се пбезбеди пптпуна ппкривенпст дпмаћинстава са
ппдрушја ГП Земун впдпвпднпм мрежпм. Мера ппдразумева ппкретаое и спрпвпђеое
иницијатива за радпве на впдпвпднпј мрежи (рекпнструкција и замена дптрајалих
впдпвпдних мрежа), увпђеое свих кприсника у регуларну мрежу и систем наплате.
Индикатпри:



Брпј ппкренутих иницијатива
Брпј дпмаћинстава пбухваћених реализпваним иницијативама

3.5.2.2 Мера 5.2.2: Ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива за радпве на
канализаципнпј мрежи и увпђеое канализације
Неки пд најзнашајних прпблема са кпјима се станпвнищтвп на ппдрушју градске
ппщтине Земун сусреће пднпсе се на недпстатак канализаципне мреже. Самп 50%
ппдрушја је ппкривенп канализаципнпм мрежпм, те самим тим ппстпји „дивља“
канализаципна мрежа и тп у насељима Батајница, Шангај, Угринпваци, Бусије и
Грмпвц. Циљ пве мере је да се щтп већи брпј кприсника укљуши у легалну
канализаципну мрежу.
Индикатпри:



Брпј ппкренутих иницијатива
Брпј дпмаћинстава пбухваћених реализпваним иницијативама

3.5.2.3 Мера 5.2.3: Ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива
рекпнструкцију и прпщиреое градских сапбраћајница

за

дпградоу,

У складу са свпјим надлежнпстима, ГП Земун ће радити на ппкретаоу иницијатива за
рещаваое прпблема кпје грађани имају у сапбраћају (сапбраћајне гужве, недпстатак
трптпара/стаза за пещаке, недпстатак стаза за бициклисте и сл), а кпји се мпгу рещити
дпградопм, рекпнструкцијпм или прпщиреоем градских сапбраћајница.
Индикатпри:


Брпј ппкренутих иницијатива
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Реализпване иницијативе – дужина дпграђених, рекпнструисаних или
прпщирених сапбраћајница

3.5.2.4 Мера 5.2.4: Ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива за изградоу мреже
бициклистишких стаза
Један пд нашина за рещаваое прпблема загађеоа и сапбраћајне гужве је ствараое
услпва за веће кприщћеоа бицикла кап превпзнпг средствп. Збпг тпга је ппредељеое
ГП Земун да ппкрене иницијативе за изградоу мреже бициклистишких стаза на
ппдрушју градске ппщтине и да се те иницијативе и спрпведу у нареднпм
средоерпшнпм перипду.
Индикатпри:



Брпј ппкренутих иницијатива
Реализпване иницијативе – дужина изграђених бициклистишких стаза

3.5.2.5 Мера 5.2.5: Ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива за изградоу нпвих и
унапређеое ппстпјећих паркинг гаража и плацева
Пвп је јпщ један пд нашина да се уреди сапбраћај на ппдрушју градске ппщтине Земун.
Циљ је да брпј уређених паркинг места пдгпвара стварним пптребама грађана. Збпг
тпга је ппредељеое ГП Земун да ппкрене иницијативе за изградоу нпвих и
унапређеое ппстпјећих паркинг гаража и плацева.
Индикатпри:



Брпј ппкренутих иницијатива
Реализпване иницијативе – брпј нпвих паркинг места

3.5.2.6 Мера 5.2.6: Ппкретаое и спрпвпђеое иницијатива за изградоу путнишкпг
пристанищта на Дунаву, у Земуну
У пквиру пве мере пптребнп је израдити дпкументацију и реализпвати прпјекат
изградое пристанищта.
Индикатпри:



Израђена дпкументација
Изграђенп пристанищте

3.5.2.7 Мера 5.2.7: Гасификација Земуна
У Земуну је заппшет прпцес гасификације. Изграђена је дистрибутивна гасна мрежа у
свим земунским насељима (изузев ужег градскпг језгра), пднпснп изграђенп је пкп 200
килпметара мреже (вище пд 85% дужине мреже). У нареднпм средоерпшнпм перипду
планира се заврщетак радпва на дистрибутивнпј мрежи, кап и пбезбеђеое упптребних
дпзвпла.
ГП Земун ће у пквиру пве мере радити на прпмпцији гасификације (инфпрмисаое
станпвнищтва п мпгућнпстима прикљушеоа на гасну мрежу и преднпстима кприщћеоа
прирпднпг гаса за грејаое). Пвп је пд изузетнпг знашаја, јер накпн замене класишних
гприва, кап щтп су дрва и угаљ, са прирпдним гаспм, дплази дп великпг ппбпљщаоа
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екплпщких параметара, а пре свега квалитета ваздуха. У пквиру пве мере пратиће се
брпј дпмаћинстава прикљушен на мрежу.
Индикатпри:



% изграђене мреже за кпју је пбезбеђена упптребна дпзвпла
Брпј
прганизпваних
дпгађаја/припремљених
материјала
инфпрмисаоу грађана

намеоених

3.5.3 Припритет 5.3: Уређеое некатегприсаних путева и путних прелаза на
железници
Пвај припритет је усклађен са надлежнпстима кпје градска ппщтина има. Оегпва
успещна реализација ппдразумева да ГП Земун има дефинисане критеријуме пп
кпјима се врщи припритизација сепских, ппљских и других некатегприсаних путева и
пружних прелаза кпје би билп пптребнп уредити и да се ти критеријуми примеоују у
пракси.
У пквиру припритета дефинисана је следећа мера:
•

Мера 5.3.1: Наставак уређеоа некатегприсаних путева и путних прелаза на
железници на ппдрушју градске ппщтине Земун према утврђеним
припритетима.

3.5.3.1 Мера 5.3.1: Наставак уређеоа некатегприсаних путева и путних прелаза на
железници на ппдрушју градске ппщтине Земун према утврђеним
припритетима;
Циљ мере је да сепски, ппљски и некатегприсани путеви, кап и пружни прелази буду у
сплиднпм стаоу за редпвну упптребу. Сврха мере је пдржаваое или изградоа
сепских, ппљских и других некатегприсаних путева.
Индикатпр мере:


Брпј метара саниранпг/изграђенпг сепскпг, ппљскпг или другпг некатегприсанпг
пута
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4

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ВИЗИЈЕ И СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА

Слика 1: Визија и стратещки циљеви

ВИЗИЈА: Одгпвпран, прганизпван, уређен, безбедан, прилагпдљив,
пријатан за живпт, туристички преппзнатљив, Земун птвпренпг срца.

СЦ1: Развијен
туризам и
презентпванп
културнп
наслеђе

СЦ2: Ппдрщка
развпју
ппљппривреде
и малих и
средоих
предузећа и
предузетнищтва

СЦ3:
Развијене
нпве и
ппбпљщан
квалитет
ппстпјећих
услуга за
станпвнищтвп

СЦ4:
Защтита
живптне
срединe

СЦ5: Развијена
инфраструктура

Слика 2: Стратещки циљ 1

СЦ1: Развијен туризам и презентпванп културнп наслеђе
Припритет 1.2: Защтита, пшуваое,
валпризација и презентација културне
бащтине Земуна

Припритет 1.1: Развпј туристишкпг
бренда Земуна

Мера 1.1.1: Развпј
туристишкпг
кластера Земуна

Мера 1.1.2:
Активираое
туристишких ресурсa
Земуна

Мера 1.2.1:
Пбезбеђиваое
прпстпра за
културни центар

Мера 1.2.2:
Брендираое
манифестација и
других културних
садржаја у Земуну

Мера 1.1.3:
Ппдрщка
иницијативама
јавнп-приватнпг
партнерства у
ппгледу спципекпнпмских
функција туризма

Мера 1.1.4:
Едукација и
инфпрмисаое
грађана, ппсетилаца
и щире јавнпсти п
туристишкпј ппнуди
Земуна

Мера 1.2.3:
Унапређеое
културне ппнуде
Земуна ппдрщкпм
иницијативама
цивилнпг сектпра

Мера 1.2.4:
Ппдрщка
иницијативама
защтите, пшуваоа,
валпризације и
презентације
културне бащтине
Земуна

Индикатпри:

 Прпсешан брпј нпћеоа дпмаћих туриста ппвећан за 20% - са 1,4 у 2016. на 1,7 у 2023. гпдини
 Прпсешан брпј нпћеоа страних туриста ппвећан за 15% - са 1,8 у 2016. гпдини на 2,1 у 2023.
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Слика 3: Стратещки циљ 2

СЦ2: Ппдрщка развпју ппљппривреде и малих и средоих предузећа и
предузетнищтва
Припритет 2.1: Ппдрщка
ппљппривредним газдинствима,
задругама, привредним субјектима и
другим прганизацијама у пбласти
ппљппривреде
Мера 2.1.1: Ппмпћ
ппљппривредним
газдинствима и
другим субјектима у
пбласти
ппљппривреде у
циљу ефективнпг и
ефикаснпг
кприщћеоа
дпступних
финансијских
средстава и других
видпва ппдрщке

Мера 2.1.2:
Ппдрщка
удруживаоу
(псниваоу и
пснаживаоу задруга
и сл)

Припритет 2.2: Ппдрщка сектпру МСП

Мера 2.2.1:
Пружаое
инфпрмација,
савета, пбука и
других видпва
„меке“ ппдрщке
сектпру МСП

Мера 2.2.2:
Ппдрщка микрп,
малим и средоим
предузећима и
предузетницима у
пбласти туризма

Индикатпри:

 Ппвећане инвестиције у нпва пснпвна средства у ппљппривреди, щумарству и впдппривреди
у ГП Земун у 2023. за 100% у пднпсу на 2016. гпдину (када су изнпсиле 13.142.000 РСД);

 Ппвећане инвестиције у нпва пснпвна средства на ппдрушју ГП Земуна у 2023. гпдини за 30% у
пднпсу на 2016. гпдину када су изнпсиле скпрп 7 милијади динара (6.988.094,00 РСД)

Слика 4: Стратещки циљ 3

СЦ3: Развијене нпве и ппбпљщан квалитет ппстпјећих услуга за
станпвнищтвп

Припритет 3.1:
Пбезбеђиваое
безбедних и једнаких
услпва у свим пснпвним
щкплама и дешијим
вртићима

Припритет 3.2: Ппдрщка
смаоеоу и превенцији
сирпмащтва

Припритет 3.3: Ппдрщка
развпју сппрта
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Мера 3.1.1: Пбезбеђиваое
једнаких услпва у свим
пснпвним щкплама

Мера 3.2.1: Идентификпваое
стварних пптреба грађана у
стаоу спцијалне пптребе и
ппдрщка иницијативама кпје
су прилагпђене тим
пптребама

Мера 3.3.1: Прпмпвисаое
сппрта и здравих стилпва
живпта

Мера 3.1.2: Пбезбеђиваое
једнаких услпва у свим
дешијим вртићима

Мера 3.2.2: Ппдрщка деци
крпз „Фпнд мала Милица
Ракић из Батајнице“

Мера 3.3.2: Ппдрщка развпју
сппрта деце и пмладине

Мера 3.1.3: Защтита и
безбеднпст деце

Мера 3.2.3: Ппдрщка
ппвећаоу наталитета

Мера 3.3.3: Ппвећаое
пбухваћенпсти грађана
ппщтине Земун сппртпм крпз
реализацију прпграма
рекреативних активнпсти

Мера 3.1.4: Развпј
партнерстава

Мера 3.2.4: Ппдрщка развпју
спцијалнпг и женскпг
предузетнищтва

Мера 3.3.4: Ппдрщка развпју
и унапређеоу врхунскпг
сппрта

Мера 3.2.5: Прпмпција
друщтвене пдгпвпрнпсти и
филантрппије

Мера 3.3.5: Ппдрщка развпју
и унапређеоу сппртске
инфраструктуре

Мера 3.2.6: Унапређеое
сарадое са спцијалним
партнерима

Мера 3.3.6: Ппдизаое
капацитета ушесника у сппрту

Припритет 3.4: Ппдрщка
младима
Мера 3.4.1: Ппдрщка
иницијативама нефпрмалнпг
пбразпваоа, преквалификацији,
дпквалификацији и свим другим
пблицима ппдстицаоа
екпнпмскпг пснаживаоа младих

Мера 3.4.2: Ппдрщка
иницијативама за укљушиваое
младих у све аспекте живпта и
негпваое вреднпсти у свим
пбластима

Припритет 3.5: Ппдизаое
капацитета Управе ГП Земун

Мера 3.5.1: Увпђеое мпдернпг
система управљаоа људским
ресурсима

Мера 3.5.2: Струшнп усаврщаваое
заппслених
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Мера 3.5.3: Увпђеое механизама
за пцену рада службеника пд
стране грађана

Индикатпри:

 Рпдитељи деце кпја ппхађају пснпвну щкплу на ппдрушју градске ппщтине Земун услпве за
пснпвнп пбразпваое у Земуну у 2023. гпдини пценили пценпм кпја је за 10% већа негп у
2017. гпдини, пднпснп пценпм већпм пд 4,07 на скали пд 1 дп 5;

 Брпј пснпвних щкпла на ппдрушју градске ппщтине Земун кпја задпвпљавају пснпвне услпве
за пбразпваое у 2023. гпдини ппвећан за 10% у пднпсу на 2018.

 Рпдитељи деце кпја ппхађају пснпвну щкплу на ппдрушју градске ппщтине Земун бригу п
предщкплскпј деци у Земуну у 2023. гпдини пценили пценпм кпја је за 10% већа негп у 2017.
гпдини, пднпснп пценпм већпм пд 3,88 на скали пд 1 дп 5;

 Брпј дешијих вртића на ппдрушју градске ппщтине Земун кпја задпвпљавају пснпвне услпве за
предщкплскп пбразпваое и васпитаое у 2023. гпдини ппвећан за 10% у пднпсу на 2018.

 Вище пд 50% младих кпји су ушествпвали у анкетираоу 2023. гпдине је пценилп да су услпви
у Земуну унапређени у пднпсу на 2018. гпдину пп питаоу: 1) екпнпмскпг пснаживаоа младих
(заппщљаваое или сампзаппщљаваое); 2) укљушиваоу младих у друщтвп;

 Грађани кпји кпристе услуге ГП Земун су 2023. гпдине квалитет рада службеника у ГП Земун
пценили прпсешнпм пценпм кпја је за 10% већа негп прпсешна пцена кпју су дали у 2018.
гпдини.

Слика 5: Стратещки циљ 4

СЦ4: Защтита живптне средине
Припритет 4.1: Ппбпљщаое квалитета
впде, ваздуха и земљищта и смаоеое
буке

Припритет 4.2: Ппвећаое брпја зелених
ппврщина и редпвнп пдржаваое

Мера 4.1.1:
Ппкретаое и
ппдрщка
иницијативама за
ппбпљщаое
квалитета ваздуха

Мера 4.1.2:
Ппкретаое и
ппдрщка
иницијативама за
смаоеое буке

Мера 4.2.1:
Унапређеое
система редпвнпг
пдржаваоа зелених
ппврщина

Мера 4.1.3:
Ппкретаое и
ппдрщка
иницијативама за
ппбпљщаое
квалитета впде за
пиће

Мера 4.1.4:
Ппкретаое и
ппдрщка
иницијативама за
защтиту впдптпкпва

Мера 4.2.2:
Ппкретаое и
ппдрщка
иницијативама за
уређеое и
ппвећаое брпја
зелених ппврщина
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Мера 4.1.5: Ппкретаое и
ппдрщка иницијативама
за унапређеое система
управљаоа кпмуналним
птпадпм

Припритет 4.3: Ппдизаое екплпщке
свести грађана

Мера 4.3.1:
Ппдизаое нивпа
инфпрмисанпсти
грађана п
екплпщким
питаоима

Мера 4.3.2:
Едукација деце и
пдраслих п пшуваое
и унапређеое
живптне средине, п
селекцији и
рециклажи птпада,
упптреби ПИЕ, ЕЕ и
др.

Припритет 4.4: Ппвећаое енергетске
ефикаснпсти и кприщћеоа пбнпвљивих
извпра енергије

Мера 4.4.2:
Ппкретаое и
ппдрщка
иницијативама за
ппвећаое
енергетске
ефикаснпсти у
јавним пбјектима

Мера 4.4.1:
Увпђеое система
енергетскпг
меначмента у
градску ппщтину

Индикатпри:

 Брпј дана са лпщим квалитетпм ваздуха на мерним местима смаоен за 20% у 2023. гпдини у
пднпсу на 2017. гпдину;

 Измерени нивп буке на гпдищоем нивпу у 2023. гпдини смаоен за 20% у пднпсу на гпдищои
нивп у 2017. гпдини на пет карактеристишних мерних места;

 Екплпщки статус впде реке Дунав у 2023. гпдини на свим прпфилима пдгпвара најмаое
умеренпм екплпщкпм статусу;

 Присуствп регистрпваних щтетних и ппасних материја (пплутаната) у земљищту на теритприји
ГП Земун је смаоенп у 2023. гпдини у пднпсу на 2017. гпдину;

 Ппвећане зелене ппврщине у 2023. гпдини у пднпсу на 2017. гпдину за 10%;
Слика 6: Стратещки циљ 5

СЦ5: Развијена инфраструктура
Припритет 5.1:
Израда
недпстајуће
планске
дпкументације

Припритет 5.2:
Ппкретаое и
спрпвпђеое
иницијатива за изградоу
и унапређеое
инфраструктуре

Припритет 5.3:
Уређеое
некатегприсаних
путева и путних
прелаза на
железници
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Мера 5.1.1:
Ппкретаое и
спрпвпђеое
иницијатива за
израду недпстајућих
планпва генералне
регулације за
инфраструктуру

Мера 5.2.1:
Ппкретаое и
спрпвпђеое
иницијатива за
радпве на
впдпвпднпј мрежи рекпнструкција и
замена дптрајалих
впдпвпдних мрежа,
увпђеое свих
кприсника у
регуларну мрежу и
систем наплате

Мера 5.2.2:
Ппкретаое и
спрпвпђеое
иницијатива за
радпве на
канализаципнпј
мрежи и увпђеое
канализације

Мера 5.2.3:
Ппкретаое и
спрпвпђеое
иницијатива за
дпградоу,
рекпнструкцију и
прпщиреое
градских
сапбраћајница

Мера 5.2.4:
Ппкретаое и
спрпвпђеое
иницијатива за
изградоу мреже
бициклистишких
стаза

Мера 5.2.5:
Ппкретаое и
спрпвпђеое
иницијатива за
изградоу нпвих и
унапређеое
ппстпјећих паркинг
гаража и плацева

Мера 5.2.6:
Ппкретаое и
спрпвпђеое
иницијатива за
изградоу путнишкпг
пристанищта на
Дунаву, у Земуну

Мера 5.3.1:
Наставак уређеоа
некатегприсаних
путева и путних
прелаза на
железници на
ппдрушју градске
ппщтине Земун
према утврђеним
припритетима

Мера 5.2.7: Гасификација Земуна

Индикатпри:

 Ппкривенпст градске ппщтине Земун планскпм дпкументацијпм ппвећана са 80% на 95% дп
2023. гпдине;

 Ппкривенпст дпмаћинстава канализаципнпм мрежпм ппвећана са 50% на 80% дп 2023.
гпдине;

 Пбезбеђена пптпуна ппкривенпст дпмаћинстава са ппдрушја ГП Земун впдпвпднпм мрежпм
дп 2023. гпдине;

 Пбезбеђена упптребна дпзвпла за целу дистрибутивну гасну мрежу дп 2023. гпдине;
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5

СКРАЋЕНИЦЕ

АПР

Агенција за привредне регистре

БДП

Брутп дпмаћи прпизвпд

БРГП

Брутп грађевинска ппврщина

ГВИ

Гранишна вреднпст имисије

ГИС

Гепграфски инфпрмаципни систем

ГП

Градска ппщтина

ГУП

Генерални урбанистишки план

ГЦСР

Градски центар за спцијални рад

ЕMS

Ecological Management System - систем меначмента защтите живптне
средине

ЗИС

Завпд за инфпрматику и статистику града Бепграда

ИРЛ

Интернп расељена лица

КП

Катастарска ппщтина

КЦС

Канализаципна црпна станица

ЛЕАП

Лпкални екплпщки акципни план

ММСПП

Микрп, мала и средоа предузећа и предузетници (предузетнищтвп)

НАЛЕД

Наципнална алијанса за лпкалнп екпнпмски развпј

НСЗ

Наципнална служба за заппщљаваое

ПСИ

Пспбе са инвалидитетпм

ПППВ

Ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда

ППП

Припремни предщкплски прпграм

СМТ

Сппљна магистрална тангента

УМП

Унутращои магистрални пплупрстен

UNHCR

Виспки кпмесаријат Уједиоених нација за избеглице

USAID

Америшка агенција за међунарпдни развпј (United States Agгency for
International Development)

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point – Анализа ппаснпсти и критишне
кпнтрплне ташке

ЦИП

Центар за интерактивну педагпгију

ЦС

Црпна станица

43

