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1 ПОЛОЖАЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ОДНОСИ СА ОРГАНИМА ГРАДА 
БЕОГРАДА 

1.1 Град Београд 

У складу са Уставом, Београд је главни град Републике Србије. Град има надлежности 
које су Уставом и законима поверени градовима, али и посебне надлежности и 
послове које су му поверене као главном граду Републике Србије. 

Град Београд има следеће органе власти: 

 Скупштина града  

 Градоначелник  

 Градско веће  

 Градска управа  

Изворне послове Града Београда као и законом поверене послове државне управе 
обавља Градска управа града Београда. Градску управу чине секретаријати, посебне 
организације, стручне службе и помоћници градоначелника. 

У циљу лакшег остваривања својих надлежности, ефикасније комуникације са 
грађанима и остваривања њихових права, град Београд подељен је на градске 
општине. Скупштина града Београда одлуком одређује границе градских општина, на 
основу мишљења Скупштина градских општина. 

Град Београд чине 17 градских општина: Барајево, Вождовац, Врачар, Гроцка, 
Звездара, Земун, Лазаревац,  Младеновац, Нови Београд,  Обреновац,  Палилула,  
Раковица,  Савски венац, Сопот, Стари град, Сурчин и Чукарица. 

Подручја градских општина чине насељена места, односно подручја катастарске 
општине која улазе у њен састав1.  

Функционисање Скупштине града Београд, извршних органа града (градоначелник и 
веће) и Градске управе, као и положај градских општина ближе је регулисано 
Статутом града Београда2.  

Односи органа Града и градских општина, као и међусобни односи органа градских 
општина у остваривању својих права и дужности утврђених овим статутом, заснивају се 
на сарадњи и договарању. 

У вршењу послова Града, органи Града: 

- обавештавају органе и службе градске општине, по сопственој иницијативи или на 
њихов захтев, о питањима од непосредног интереса за остваривање локалне 
самоуправе у Граду и за рад органа градске општине и обезбеђују учешће органа 
градске општине у припреми прописа Града од значаја за градску општину; 

- пружају стручну помоћ органима и службама градске општине у обављању 
њихових послова; 

- траже извештаје, податке и обавештења о обављању послова градске општине. 

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

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

Градска општина, у складу са законом, обавља послове из надлежности Града који су 
јој додељени Статутом града Београда. Њен основни задатак је да се стара о 
интересима и потребама грађана са свог подручја. Највиши правни акт градске 
општине је Статут који доноси Скупштина градске општине, а у сагласности је са 
Статутом града Београда. 

Послове градске општине врше њени органи: 
• Скупштина градске општине  
• Председник  градске општине  
• Веће градске општине      
• Управа градске општине  

У циљу остваривања одређених права од непосредног значаја за грађане одређеног 
подручја, градска општина оснива месне заједнице или друге облике месне 
самоуправе. Месна заједница има статус правног лица, а статутом градске општине се 
утврђују њена права и обавезе. Представничко тело грађана у месној заједници је 
Савет месне заједнице. Скупштина града, односно градске општине одлуком поверава 
одређене послове из своје надлежности месним заједницама, као и потребна средства 
за вршење тих послова.  

1.3 Земун као градска општина 

Земун је једна од 17 градских општина града Београда. Чине је четири 
катастарске општине: Земун, Земун Поље, Батајница и Угриновци. Има 4 месне 
заједнице: МЗ Батајница, МЗ Земун Поље, МЗ Угриновци и МЗ Галеника. 

Градска општина Земун је део територије града Београда и врши послове који су јој 
одређени Статутом града Београда и Статутом градске општине Земун. 
Скупштина градске општине Земун је на седници 20. септембра 2013. године донела 
Статут градске општине Земун, којим је уредила своја права и дужности као и 
организацију и рад својих органа3.  

Статутом дефинисане послове градске општине врше њени органи:  
• Скупштина градске општине  
• Председник градске општине  
• Веће градске општине     
• Управа градске општине  

Неке од најважнијих надлежности и послова поверених органима градске општине 
Земун су: 
1) доноси статут, буџет и завршни рачун буџета градске општине; 
2) доноси стратегије од локалног значаја у складу са актима Града;   
3) доноси програме и спроводи пројекте развоја градске општине и стара се о 

унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини, у складу са 
актима Града; 

4) оснива месну заједницу и друге облике месне самоуправе, по прибављеном 
мишљењу грађана, у складу са законом, овим статутом и актима градске општине; 

                                                      
3
 Статут Градске општине Земун („Службени лист града Београда“, број 43/13 – пречишћен текст) 
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5) доноси решење у првом степену за изградњу и реконструкцију објеката до 800 м2 
бруто површине (по ЈУС-у) и претварању заједничких просторија у стамбени, 
односно пословни простор и за те објекте издаје потврду о усклађености идејног 
пројекта са издатим изводом из урбанистичког плана, односно актом о 
урбанистичким условима; 

6) одлучује о постављању привремених објеката на јавним површинама (киосци, 
баште, покретне тезге и сл), у складу са прописом Града; 

7) даје мишљење на просторне и урбанистичке планове које доноси Град; 
8) стара се о одржавању комуналног реда у градској општини и спроводи прописе 

којима се уређује комунални ред; 
9) стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и 

других некатегорисаних путева; 
10) прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом 

подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту 
животне средине на свом подручју, у складу са актима Града и стара се и 
обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним 
лековитим својствима; 

11) прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних 
школа; прати упис у први разред основне или специјалне школе и редовно 
похађање наставе у основним школама и покреће прекршајни поступак против 
родитеља, односно старатеља, у складу са законом; у сарадњи са образовно-
васпитном установом утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, 
односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других 
активности које организује установа, у складу са законом; 

12) подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, 
обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за градску 
општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може оснивати 
установе културе;  

13) доноси  програм  развоја  спорта  на  нивоу  градске  општине  који  је усклађен са 
програмом развоја спорта на нивоу града; учествује у изградњи и одржавању 
спортских објеката на свом подручју; обезбеђује средства за финансирање и 
суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области 
спорта на подручју градске општине; може оснивати установе у области спорта; 

14) спроводи стратегију и акциони план политике за младе Града; доноси акциони 
план за младе градске општине, у складу са стратегијом и акционим планом Града; 
може да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе; 

15) стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју и 
може основати туристичку организацију ради промовисања туризма на свом 
подручју; 

16) спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на 
свом подручју утврђене актима Града; 

17) предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених 
зграда и води евиденцију о начину организовања послова одржавања стамбених 
зграда; предлаже мере за уређење зелених површина и дечјих игралишта и 
објеката јавне расвете и сл; 

18) помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са 
посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са 



Стратегија развоја градске општине Земун 2018-2023 – Ситуациона и SWOT анализа 

7 

 

осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама особа са 
инвалидитетом и другим социјално- хуманитарним организацијама на свом 
подручју; 

19) стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и 
колективних права припадника националних мањина и етничких група; 

20) стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана на 
свом подручју. 

Органи градске општине у вршењу својих послова дају органима Града иницијативе за 
уређивање или доношење, односно измену прописа из надлежности Града и за 
предузимање мера од значаја за остваривање права и дужности градске општине; 
траже мишљење од надлежног органа Града о примени прописа и других општих акта 
Града; учествују у припремању прописа Града чија је садржина од посебног значаја за 
остваривање права и дужности градске општине и рад органа градске општине; и врше 
и друге послове у складу са Статутом града и другим прописима. 

Градска општина Земун је ради задовољења интереса и потреба од непосредног 
значаја за грађане са њеног подручја основала месне заједнице које разматрањем 
бројних питања доприносе стварању бољих услова живота у месној заједници.  

Општина Земун има 4 месне заједнице:  

 МЗ Батајница 

 МЗ Угриновци 

 МЗ Земун Поље 

 МЗ Галеника 

1.3.1 Структура прихода и расхода 

Скупштина града Београда, утврђује годишњи обим јавних средстава за вршење 
поверених и других, законом одређених послова Града Београда и градских 
општина и расподелу прихода између града и градских општина у тој години. 

Општински/градски буџет је план прихода и примања и расхода и издатака за једну 
годину са оквирним плановима за наредне две године. План прихода нам говори 
колико новца и из којих извора општина/град планира да оствари, док планирани 
расходи показују на шта ће се остварени приход трошити. Буџет општине/града 
припрема локална управа или одељење за финансије и буџет процењујући могућности 
прикупљања средстава (планирани обим прихода и примања) и захтеве буџетских 
корисника и потребе локалне заједнице (план расхода и издатака). Нацрт који изради 
локално одељење за финансије и буџет, разматра општинско/градско веће и утврђује 
Предлог одлуке о буџету. Предлог одлуке о буџету општине/града разматра и усваја 
општинска/градска скупштина. 

Приходи који су Законом о финансирању локалне самоуправе одређени као изворни 
приходи јединице локалне самоуправе (Град Београд), су приходи Града Београда, 
које Одлуком о обиму средстава за сваку буџетску годину у одређеном проценту, 
Скупштина града Београда уступа градским општинама.  

Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и 
утврђивању прихода и примања који припадају Граду, односно градским општинама, 
коју за сваку буџетску годину доноси Скупштина града Београда, утврђује се годишњи 
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обим јавних средстава за вршење поверених и других, законом одређених послова 
Града Београда и градских општина и расподела прихода између града и градских 
општина у тој години, а којом се обезбеђује остваривање утврђеног обима средстава. 

Структура прихода и расподела прихода између Града и Градске општине Земун за 
2018. годину  састоји се од: 

- Пореза на доходак грађана – зараде који се остварује на подручју градске општине  
дели се између Града и Градске општине Земун у односу 86,13 : 13,87  што значи да 
13,87% припада Градској општини Земун; 

- Пореза на имовину, који се остварује на подручју градске општине и дели се 
између Града и Градске општине Земун у односу 78:22, што значи да 22% припада 
Градској општини Земун;  

- Пореза на наслеђе и поклон, који се остварује на подручју градске општине дели 
се између Града и Градске општине Земун у односу 80:20, што значи да 20%  
припада ГО Земун;  

- Прихода од локалних комуналних такси који се остварује на подручју градске 
општине дели се између Града и градске општине у односу 92:8, што значи да 8% 
припада ГО Земун; 

- Прихода од пореза на пренос апсолутних права који се остварује на подручју 
градске општине дели се између Града и градске општине у односу 92:8, што значи 
да  8% припада Градској општини Земун; 

- Прихода од пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности 
који се остварује на подручју градске општине дели се између Града и градске 
општине у односу 98:2, што значи да  2% припада ГО Земун; 

- Прихода од локалних административних такси, новчане казне по издатом 
прекшајном налогу, мандатне казне, приход који својом делатношћу остваре 
органи, организације и службе градске општине, мешовити и неодређени приходи 
су приходи Градске општине Земун.   

Одлуком Града о обиму средстава чланом 15. приход од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности на којима је носилац права својине Град Београд, а оствари 
се на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Земун, Звездара, Нови Београд, 
Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица, у целини припада Граду. 

У складу са Законом о буџетском систему и Упутством за припрему програмског 
буџета, Одељење за финансије и буџет Градске општине Земун је припремило Одлуку 
о буџету за 2018. годину на програмски начин где су расходи и издаци класификовани 
према уже дефинисаним надлежностима и мерама корисника буџета. 

На тај начин приказано је: 
- у које сврхе се средства троше; 
- на који начин је таква потрошња повезана са средњорочним циљевима; 
- какви резултати се остварују.  

Програмски приказ буџета пружа јединствен оквир за утврђивање приоритетних 
расхода и издатака, унапређује координацију политика, обезбеђује финансијску 
подршку средњорочним плановима корисницима буџета, омогућава корисницима 
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буџета да уоче неефикасно трошење средстава, доприноси унапређењу услуга јавне 
управе и омогућава транспарентност која је разумљива за грађане. 

Одлука о буџету Градске општине Земун за 2018. годину обухвата седам програма 
са  следећом програмском структуром: 

- Програм 4: Развој туризма - у оквиру којег се налази један пројекат: Промоција 
туризма. 

- Програм 9: Основно образовање - у оквиру којег се налази 8 пројеката: 
- Смештај и исхрана деце ученика са сметњама у развоју; 
- Одржавање (осим капиталног) основних школа; 
- Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на 

удаљености од 2 км и ученика ОШ на удаљености од 4 км од седишта школе; 
- Награђивање ученика; 
- Превоз ученика на републичка и међународна такмичења; 
- Заштита и безбедност деце; 
- Светосавско звонце; 
- Одржавање (осим капиталног) дечијих вртића. 

- Програм 11: Социјална и дечја заштита - у оквиру којег се налази једна 
програмска активност: Социјална помоћ и три пројекта: 
- Пројекти по конкурсу у области социјалне заштите; 
- Фонд „Мале Милице Ракић из Батајнице“; 

- Новогодишња честитка прворођеној девојчици и прворођеном дечаку. Програм 13: 
Развој културе и информисања - у оквиру којег се налазе три пројекта: 
- „Сталне манифестације“;    
- Пројекти по конкурсу из области културе; 
- Информисање;  

- Програм 14: Развој спорта и омладине - у оквиру којег се налазе две програмске 
активности: 1) Подршка предшколском и школском спорту; и 2) Спровођење 
омладинске политике; и три пројекта: 
- Учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских терена; 
- Пројекти по конкурсу у области спорта; 
- Бесплатна школа пливања. 

- Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе - у оквиру којег се налази 6 
програмских активности и то: 
- Функционисање локалне самоуправе градских општина – Управа; 
- Функционисање месних заједница; 
- Општинско правобранилаштво; 
- Инспекцијски послови; 
- Текућа буџетска резерва; 
- Стална буџетска резерва; и 

и 12 пројеката: 
- Обележавање верских празника – Бадњи дан и Богојављење; 
- Награда „Полицајац и ватрогасац месеца“; 
- Финансирање рада Одсека за лична стања грађана, вођење матичних књига и 

изборна права; 
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- Ванредне ситуације; 
- Изградња и одржавање објеката на којима ГО има право коришћења; 
- Набавка и одржавање опреме и набавка нематеријалне имовине; 
- Одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева и путних 

прелаза на железници; 
- Најлепши Божићни излог и најлепша цветна алеја; 
- Лето на Лиду; 
- Канцеларија за локални и економски развој; 
- Развој заједнице; 
- Заштита животне средине. 

- Програм 16: Политички систем – у оквиру којег се налазе две програмске 
активности 1) Функционисање скупштине и 2) Функционисање извршних органа; и 
два пројекта:   

- Дан општине и општинска слава – Крстовдан; 
- Међународна и међуопштинска сарадња. 

Пренета средства, неутрошена у претходној години распоређена су на општу 
потрошњу: 
- средства  добијена од Града Београда за:  

- реализација пројекта Канцеларије за младе ГО  Земун „Знање будућности – ИТ 
школа маркетинга“; 

- финансирање програма општинског тела за координацију безбедности 
саобраћај   на путевима градске општине Земун; 

- финансирање текућег одржавање некатегорисаних путева на подручју ГО 
Земун; 

- трансфер средстава остварених од накнаде за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта и од давања у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији града Београда – атарски путеви. 

- средства добијена од Републике - Комесаријат за избеглице и миграције за: 
- побољшање услова становања и живота за ИРЛ  за набавку  грађевинског   

материјала; 
- побољшање услова становања породичних домаћинстава избеглица; 
- реализација пројекта Канцеларије за младе ГО Земун „Сервис за развој 

омладинског предузетништва“.  

- средства добијена од НИС а.д. Нови Сад  - финансирање пројекта одобреног путем 
Јавног конкурса 2017 - "Јавна зелена површина специјалне намене - дечије 
игралиште“. 

У 2018. години за капиталне пројекте планирано је укупно 58.361.522,00 динара и то 
за:  

- зграде и грађевинске објекте 
- пројектно планирање 
- опрему за саобраћај - лиценце 
- опрему за јавну безбедност 
- набавку административе опреме. 
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2 СИТУАЦИОНА АНАЛИЗА 

2.1 Општи подаци о градској општини Земун 

Земун се налази на пловном Дунаву, у близини аеродрома и на раскрсници два 
важна европска коридора, аутопута Е-70 и аутопута Е-75. 

Градска општина Земун једна је од 17 београдских општина која је до одвајања 
општине Сурчин 2004. године била друга у Граду, по величини територије и броју 
становника. Подручје данашње општине чине поред градског језгра насеље Угриновци 
и четири новонастала насеља Грмовац, Плави Хоризонти, Алтина и Бусије.  

Градска општина Земун заузима површину од 150 км2 или 4,6% површине града 
Београда. Граничи се са градским општинама Палилула, Стари град, Нови Београд и 
Сурчин и са општином Стара Пазова (Слика 1).  

Слика 1: Положај ГО Земун 

 

 

 

 

 

 

 

Земун је смештен на десној обали Дунава, на 1.173 км од ушћа, испод самог лесног 
платоа, у непосредној близини ушћа Саве у Дунав, те се може рећи да је Дунавом 
директно повезан са Будимпештом, Бечом, Братиславом, и даље преко канала Рајна- 
Мајна- Дунав са севером Европе и једном од највећих светских лука, Ротердамом, као 
и са Констанцом и Црним морем на истоку. Општина Земун налази се у близини 
аеродрома и на раскрсници два важна европска коридора, аутопута Е-70 у дужини од 
20 км и аутопута Е-75 у дужини од 18 км (Слика 2). 

Општину Земун покрива мрежа од 172 км путева. Мост на Дунаву који повезује Земун 
и Борчу (Пупинов мост) представља регионалну везу између Београда и јужног Баната 
и бољу саобраћајну везу за више од пола милиона житеља Земуна, Палилуле и Новог 
Београда.  Мост Земун – Борча није само градска магистрала, већ и потенцијал развоја 
стамбених, привредних и индустријских садржаја, и преусмеравање транзитног 
саобраћаја који има значај за целу Србију.  

Железнички коридор пролази кроз подручје општине Земун дужином од 18 км, са две 
железничке путничке станице Земун поље и Батајница. 

28. новембра 2017. године отпочели су радови на модернизацији и реконструкцији 
пруге Београд – Будимпешта на железничкој станици Земун. Ова реконструкција 
омогућиће да се возови на деоници Београд центар – Батајница крећу брзином од 120 
km/h, а на деоници од Батајнице до Старе Пазове до 200 km/h.  
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Слика 2: Важне саобраћајнице које пролазе кроз ГО Земун 

 

Земун и његова околина у целини имају обележје низије. Као део велике природне 
целине – Панонске низије, Земун има панонска природна обележја. Мало која тачка 
прелази висину од 100 метара надморске висине.  

Клима је на подручју Земуна умерено-континентална. Изражена су 4 годишња доба. 
Зиме су умерено хладне, а лета топла; пролећа и јесени су прилично кишовити.  

Земун обилује разноврсним зеленилом. Ближе уз речне токове и на адама су ритске 
шуме, у којима расту разне врсте врба, топола, низијски брест, бели јасен, багремац, 
купина и друго шибље.  

Бурна је историја Земуна, од његовог настанка до данас. Освајале су га многе војске, 
разарали, био је економски напредан, али и град који је доживљавао пропаст. Земун је 
једно од најстаријих насеља у Европи, па самим тим и у нашој земљи. Земун је настао 
на месту где се данас налази кула Гардош, на том истом брегу, у доба неолита, када је 
саграђено прво утврђено насеље пре више од 7.000 година.  

Територијално, историјски, политички, културно, економски, саобраћајно, Земун је 
везан за Београд, у чијем је саставу од 1934. године.  
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2.2 Демографска анализа 

Земун је мултикултурна, мултиетничка и мултиконфесионална средина.  

Вековима уназад на овом простору заједно живе припадници различитих култура, 
вероисповести и националних припадности у чему се огледа специфичност градске 
општине Земун у односу на друге градске општине. 

2.2.1 Кретање броја становника  

Према попису из 2011. године, Земун има 168.170 становника. Са просечно 1.146 
становника по км2, има више од два пута већу густину насељености од града 
Београда и четрнаест пута већу од републичког просека. У читавом послератном 
периоду становништво Земуна у целини бележи умерен, константан пораст. 

Према подацима Републичког завода за статистику на дан 30.6.2016. године Земун има 
172.803 становника, односно тај број је према попису из 2011. године износио 168.170.  

Taбeлa 1: Општи подаци, на дан 30.6.2016. 

Врсте података ГО Земун 

Површина (км2) 150 

Становништво (укупно) 172.803 

Становништво (на 1 км2) 1.152 

Број насеља 1 

Број катастарских општина 4 

Број регистров.месних заједница 4 

Број месних канцеларија 2 

Извор: Републички завод за статистику, Општине и региони у РС, 2017. 

Taбeлa 2: Упоредни преглед броја становника ГО Земун, града Београда и Републике 
Србије  

Територија 
Број становника 

(попис 2002.) 
Број становника 

(попис 2011.) 
Број становника 

(стање 30.06.2016.) 

Република Србија 7.498.001 7.186.862 7.058.322 

Град Београд 1.576.124 1.659.440 1.683.962 

ГО Земун 191.645 168.170 172.803 

Извор: Републички завод за статистику,Општине и региони у РС, 2003, 2012 и 2017. 

Taбeлa 3: Кретање броја становника према пописима од 1948. до 2011. године 

Година 
пописа 

Број 
становника 

Промена броја 
становника 

Година 
пописа 

Број 
становника 

Промена броја 
становника 

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 

Извор: Републички завод за статистику 

У читавом послератном периоду становништво Земуна у целини бележи умерен, 
константан пораст који је остварен захваљујући позитивном миграционом салду до 
краја 90-тих, који је настао због развојног амбијента у периоду индустријализације и 
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природног прираштаја. Привредна кретања деведесетих која су била дестимулативна 
условила су процес исељавања радно-способног (и фертилног) становништва, опадање 
стопе природног прираштаја, смањење процента радно-способног становништва. 
Између пописа 2002. и пописа 2011. из општине Земун је издвојена општина Сурчин, 
што је такође значајно утицало на смањени тренд раста броја становника. 

2.2.2 Природни прираштај и фертилитет 

Природни прираштај у Земуну је негативан. Стопа укупног фертилитета је испод 
2,1 - износи 1,5), те је присутан проблем депопулације. 

Природни прираштај у Земуну је негативан и у 2015. години износи -0,9,  што је (по 
апсолутној вредности) више него у 2002. (када је износио -0,2) и 2011. години (када је 
био 0,0), што указује на већу стопу морталитета. Та стопа је (по апсолутној вредности) 
ипак нижа од негативне стопе природног прираштаја коју има Србија (-5,3) и град 
Београд (-1,7). 

Табела 4: Упоредни преглед виталних карактеристика становништва ГО Земун, града 
Београда и Републике Србије у 2002., 2011. и 2015. години  

Виталне карактеристике 2002. година 2011.година 2015. година 

Живорођени 

Реп. 
Србија 

Број 78.101 65.598 65.657 

на 1.000 становн. 10,4 9,0 9,3 

Град 
Београд 

Број 16.342 17.738 18.356 

на 1.000 становн. 10,4 10,8 10,9 

ГО 
Земун 

Број 2.216 1.880 1.885 

на 1.000 становн. 11,5 11,6 11,0 

Умрли 

Реп. 
Србија 

Број 102.785 102.935 103.678 

на 1.000 становн. 13,7 14,2 14,6 

Град 
Београд 

Број 19.621 20.246 21.196 

на 1.000 становн. 12,4 12,3 12,6 

ГО 
Земун 

Број 2.249 1.720 2.044 

на 1.000 становн. 11,7 11,6 11,9 

Природни 
прираштај 

Реп. 
Србија 

Број -24.684 -37.337 -38.021 

на 1.000 становн. -3,3 -5,2 -5,3 

Град 
Београд 

Број -3.279 -2.508 -2.840 

на 1.000 становн. -2,0 -1,5 -1,7 

ГО 
Земун 

Број -33 8 -159 

на 1.000 становн. -0,2 0,0 -0,9 

Умрла 
одојчад 

Реп. 
Србија 

Број 790 414 346 

на 1.000 становн. 10,1 6,3 5,3 

Град 
Београд 

Број 179 102 82 

на 1.000 становн. 11,0 5,8 4,5 

ГО 
Земун 

Број 20 9 7 

на 1.000 становн. 9,0 5,2 3,7 

Просечна старост мајке 
при рођењу првог 
детета 

Република Србија - - 28,2 

Град Београд - - 30,2 

ГО Земун - - 29,7 
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Виталне карактеристике 2002. година 2011.година 2015. година 

Стопа укупног 
фертилитета 

Република Србија - - 1,5 

Град Београд - - 1,5 

ГО Земун - - 1,5 

Број склопљених 
бракова 

Република Србија 41.947 35.808 36.949 

Град Београд 9.098 9.463 9.324 

ГО Земун 1.146 819 867 

Број разведених 
бракова 

Република Србија 9.982 8.251 9.381 

Град Београд 2.455 2.436 2.599 

ГО Земун 227 283 168 

Извор: Републички завод за статистику, Општине и региони у РС, 2003, 2012 и 2016. 

Значајно је да се број умрле одојчади смањује из године у годину како по броју, тако и 
по стопи на 1.000 становника. 

На жалост, стопа укупног фертилитета у ГО Земун, као и у граду Београду и у Републици 
Србији износи само 1,5. С обзиром да стопа од 2,1 обезбеђује просто обнављање 
становништва, стопа нижа од 2,1 резултује смањењем становништва. С обзиром да је у 
Србији додатно присутан и феномен емиграције, Србија се озбиљно суочава са 
депопулацијом. 

2.2.3 Избеглице и интерно расељена лица 

На подручју градске општине Земун живи укупно 9.186 лица која су била изложена 
присилним миграцијама и егзистенцијалним потешкоћама које то ствара.  

Према подацима из званичних пописа и регистрација које је организовао Комесаријат 
за избеглице и миграције РС и UNHCR и података Повереништва за избегла, прогнана и 
расељена лица општине Земун, на дан 19.06.2014. године у општини Земун, 
евидентирано је 2.639 избеглица у одговарајућем статусу. 

Према интерним подацима на подручју општине Земун постоји неколико 
новоформираних насеља настањених избегличком популацијом који су у највећем 
броју регулисали држављанство Републике Србије и лична документа. Између осталих 
насеља или делови насеља са избегличком популацијом су Угриновци-део, Грмовац, 
Бусије, Батајница-део, Земун поље-део, Алтина, Плави хоризонт и Земун-део са 
пројектованим бројем избеглица у статусу и интегрисаних лица cca 32.400 лица. 

На дан 19.06.2014. године, у бази података је евидентирано 6.212 интерно расељених 
лица са валидном документацијом. Непознаница је колико борави ИРЛ у општини 
Земун без одговарајућих исправа, имајући у виду да је реч о популацији која је склона 
честим миграцијама. Њихов локалитет је у делу Ул. Тошин бунар, насеље Марије 
Бурсаћ, Грмеч, Депо 25. мај-Ратко Митровић, Земун поље-део, Батајница-део. 

Од 2011. године до 01.09.2014. године, у Републику Србију је враћено 335 грађана по 
Споразуму о реадмисији (подаци за Земун). С обзиром на то да су њихове адресе 
фиктивне, врло је тешко евидентирати их и попуњене обрасце доставити Комесаријату 
за избеглице и миграције.  

Може се рећи да у градској општини Земун живи укупно 9.186 лица која су била 
изложена присилним миграцијама и егзистенцијалним потешкоћама које то ствара. У 
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овај број нису укључена  лица која су се интегрисала у друштво, а нису решили основно 
стамбено и егзистенцијално питање. 

2.2.4 Старосна структура становништва 

Просечна старост је 41,1 године, што је ниже од просека Републике Србије и града 
Београда. 

Према попису из 2011. године, становништво у ГО Земун са просечном старошћу од 
41,1 године је нешто млађе од просека Републике Србије (42,2 године), као и града 
Београда (41,8).  

Taбeлa 5: Становништво према старости (према попису 2011.) 

 
Република Србија Град Београд ГО Земун 

Бр.становника % Бр.становника % Бр.становника % 

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

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

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

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

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

Просечна старост 42,2 41,8 41,1 

Извор: Републички завод за статистику, Општине и региони у РС, 2016. 

Учешће особа до 14 година у укупном броју становника (које износи 14,9%) је нешто 
веће од просека у Републици Србији (14,3%) и у граду Београду (14,0%), док је 
проценат становништва са 65 и више година нижи (износи 15,4% за ГО Земун, 16,4% за 
град Београд и 17,4% за Републику Србију). 

Када се посматрају контигенти становништва у распону од по 4 године, у Републици 
Србији највише је становника који имају од 55 до 59 година, па онда оних старости од 
60 до 64, па од 50 до 54 године. За град Београд такође је највише становништва 
старости од 55 до 59 година, потом 30-34, а онда оних који имају од 25 до 29 годину. 
Међу становницима ГО Земун највише је оних који имају 30 до 34 године, потом 
становништво старости од 55 до 59 година, а онда они са 35 до 39 година. 

Упоредни преглед становништва Републике Србије, града Београда и ГО Земун према 
старости по попису 2011. дат је на Графикону 1, док су контигенти становништва по 
старости у ГО Земун представљени на Графикону 2.  
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Графикон 1: Упоредни преглед становништва Републике Србије, града Београда и ГО 
Земун према старости по попису 2011. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

0
-4

5
-9

1
0
-1
4

1
5
-1
9

2
0
-2
4

2
5
-2
9

3
0
-3
4

3
5
-3
9

4
0
-4
4

4
5
-4
9

5
0
-5
4

5
5
-5
9

6
0
-6
4

6
5
-6
9

7
0
-7
4

7
5
-7
9

8
0
-8
4

8
5
+

Република Србија

Град Београд

ГО Земун

 
Извор: Републички завод за статистику,Општине и региони у РС, 2016. 

Графикон 2: Становништво у ГО Земун према старости по попису 2011. 

 
Извор: Републички завод за статистику,Општине и региони у РС, 2016. 

Према подацима Републичког завода за статистику за 2015. годину, ГО Земун има 
следеће индикаторе становништва: 

 Просечна старост је 41,4 године; 

 Индекс старења - однос броја старог (60 и више година) и младог (од 0 до 19 
година) становништва је 119,3; 

 Број лица која имају од 15 до 64 године је 116.102, што чини 67,56% укупног 
становништва; 
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 Број пунолетних лица (од 18 и више година) је 140.435 или 81,71% 
становништва; 

 Број деце предшколског узраста (од 0 до 6 година) је 13.102 или 7,62% укупног 
становништва; 

 Број деце од 7 до 14 година је 13.636 или 7,93% становништва; 

 Очекивано трајање живота живорођене деце рођене 2013-2015. године износи 
73,21 година за мушкарце, односно 78,46 година за жене, што је изнад просека 
РСе (72,62 за мушкарце и 77,67 за жене), а приближно као за град Београд 
(73,75 за мушкарце и 78,57 за жене).  

2.2.5 Полна структура 

Полна структура је иста као на републичком и регионалном нивоу - међу млађим 
контигентима становништва до 24 године, проценат становништва мушког 
пола је нешто већи него женског, а за контигенте који прелазе 24 године, са 
бројем година старости повећава се разлика у корист становништва женског 
пола у односу на мушки. 

У контигентима од по 4 године, мушкараца има највише у старосној доби од 30-34 
године, потом старости од 35-39 и старости од 55 до 59 година. Жена има највише 
старости од 55 до 59 година, потом од 30 до 34 и старости од 60 до 64 године.  

Графикон 3: Становништво ГО Земун према полу и старости (према попису 2011.) 

 
Извор: Републички завод за статистику,Општине и региони у РС, 2016. 
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Taбeлa 6: Становништво према полу и старости (према попису 2011.) 

 
Република Србија Град Београд ГО Земун 

Бр.становника % Бр.становника % Бр.становника % 

Укупно 
становника 

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 година 
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 година 
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 године 
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+ година 
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 

Извор: Републички завод за статистику, Општине и региони у РС, 2016. 

Ради поређења процењени број становника по другим београдским општинама у 
2015. години (средином године) дат је у табеларном приказу.  

Taбeлa 7: Процењен број становника у Београду у 2015. години (средином године). 

Град/ 
градска 
општина 

Број становника по старосним групама 
Просечна 

старост 
Индекс 
старења 

Стопа 
зависности 

становништва 
Укупно 0-14 15-64 

65 и 
више 

Град 
Београд 

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

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

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

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

Гроцка 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 

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

Нови 
Београд 

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

Обреновац 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 

Раковица 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 

Извор: „Саопштење  бр. 49/2016“, Секретаријата за управу Града Београда, Сектор 
статистике 
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2.2.6 Брачна структура 

35,4% мушкараца старости преко 15 година је неожењено, односно 27,1% жена 
изнад 15 година старости је неудато. 

Према попису из 2011. године удео лица преко 15 година старости која нису ступила у 
брак је на републичком нивоу је 33,3% код мушкараца и 22,9% код жена. Тај проценат 
на подручју ГО Земун је нешто већи – 35,4% код мушкараца и 27,1% код жена и креће 
се око просека који важи за град Београд, где је 34,9% мушкараца  старијих од 15 
година неожењено, односно 27,2% жена је неудато. 

Проценат разведених међу мушкарцима је између републичког просека (4,1%) и 
београдског просека (4,7%), односно у ГО Земун 4,4% мушкараца преко 15 година 
старости су разведени. Проценат разведених жена на подручју ГО Земун износи 7,1% и 
он је већи од просека Републике (5,7%) и мањи од просека града Београда (7,4%). 

2.2.7 Образовна структура 

Удео становништва са вишом или високом школом је знатно изнад републичког 
просека, а нижи него у граду Београду. 

Према уделу становништва преко 15 година старости без школске спреме или са 
недовршеном основном школом, ГО Земун (са 5,6%) је скоро на нивоу града Београда 
(5,3%) и доста боље позициониран од републичког нивоа (са 13,7%). Од тог укупног 
броја у ГО Земун (који износи 7.593), 22% су мушкарци, а 78% су жене. Само 2,6% од 
укупног броја мушкараца који су преко 15 година старости је без школске спреме или 
са недовршеном основном школом. Код жена је тај проценат доста већи и  износи 
8,2%.  

Удео становништва преко 15 година старости које је завршило вишу или високу школу 
је у Земуну износи 23%, што је знатно изнад републичког, а ниже од просека у граду 
Београду (27,8%). Другим речима, док је у Земуну готово четвртина становника 
високообразована, у граду Београду скоро трећина, у Србији је то мање од једне 
шестине.  

Број жена са вишом или високом школом (17.687) у ГО Земун већи је од броја 
мушкараца са истим степеном образовања (15.274). И не само по броју, већ и по 
учешћу у укупном броју, жене са вишом или високом школом имају већи проценат – 
23,3% од укупног броја жена старости изнад 15 година, у односу на 22,7% - удео који 
имају мушкарци са високом или вишом школом у укупном броју мушкараца старости 
преко 15 година. 

2.2.8 Економска структура 

43,5% укупне популације је економски активно. Проценат незапослених је 18,6%, 
што је испод републичког, а мало изнад % на подручју града Београда. 

Удео популације ГО Земун који је економски активан чинио је 43,5% укупне популације 
у 2011. години, што је изнад просека за Републику Србију и на истим нивоу као за град 
Београд. Од укупног броја економски активних, 81,4% обавља занимање, а 18,6% је 
незапослено, што је повољнији однос него на нивоу целе Србије (незапослених има 
22,4%) и мало неповољнији у односу на град Београд (незапослених је 17,9%). Међу 
незапосленим становништвом ГО Земун, њих 28,3% је 2011. први пут тражило посао.  
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Taбeлa 8: Становништво према економској активности (према попису 2011.) 

Категорија 
Република 

Србија 
Град 

Београд 
ГО Земун 

Укупно становништво 7.186.862 1.659.440 168.170 

Активно 
становништво 

Свега 2.971.220 722.108 73.137 

% у односу на укупно  41,3 43,5 43,5 

Запослени 
Број 2.304.628 593.021 59.501 

% у односу на активно 77,6 82,1 81,4 

Незапослени 
Број 666.592 129.087 13.636 

% у односу на активно 22,4 17,9 18,6 

Незапослени 
који траже први 
посао  

Број 241.033 38.051 3.859 

% у односу на број 
незапослених 

36,2 29,5 28,3 

Извор: Републички завод за статистику,Општине и региони у РС, 2016. 

2.2.9 Етничка структура 

Срби чине 87,9% становништва, Роми 3,3%, а остале етничке групе 4,5% 
становништва. 

Најбројнија етничка група су Срби која чини 87,9% становништва. Друга по величини 
етничка група – Роми, има удео од само 3,3%. Остале етничке групе (којих има око 20) 
чине 4,5% становништва, док се 4,3% становништва или није изјаснило или је 
непозната њихова припадност. 

2.2.10 Структура домаћинстава 

Просечан број чланова по домаћинству у Земуну је 2,9 

Просечан број чланова по домаћинству у Земуну је 2,9, колико износи и просек на 
територији Србије. У структури домаћинстава преовлађују двочлана домаћинства 
(24,6%), а затим једночлана (21,1%%) и трочлана (21,1%). Најмање има домаћинстава 
са шест и више чланова (5,6%) и петочланих домаћинстава (7,7%). 

2.2.11 Општи трендови популационог развоја  

У односу на просечно стање у Републици Србији, становништво градске општине 
Земун је приближније пожељним демографским трендовима, а мање пожељно у 
односу на град Београд у целини.  

Пожељан је тренд раста броја становника, који је ГО Земун остваривао од 1948. до 
2002. године, а који је имао пад само између пописа 2002. и 2011. године, 
превасходно због оснивања нове градске општине Сурчин. 

Услед негативног природног „обнављања“ становништва, старосна структура је у фази 
дубоке демографске старости са тенденцијом пораста просечне старости 
становништва. Са смањењем фертилитета иде и смањење просечног броја 
домаћинстава, као и удео једночланих и двочланих домаћинстава (има их више од 
45%). Ипак, очекивано трајање живота на рођењу је веће у односу на просек у 
Републици Србији и међу женама и међу мушкарцима.  



Стратегија развоја градске општине Земун 2018-2023 – Ситуациона и SWOT анализа 

22 

 

Други пожељан тренд је увећање удела високообразованог становништва. 

Тренд запослености и удела издржаваних лица за ГО Земун не може се рећи да је 
пожељан, али је бољи него што је стање на целој територији Србије. 
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2.3 Економски развој 

2.3.1 Опис тренутне ситуације 

2.3.1.1 Привреда града Београда4 

Са више од 1,6 милиона становника (23% становништва Србије) и више од 670.000 
запослених, Београд представља не само седиште државних органа и институција, већ 
и туристички, трговачки, индустријски, саобраћајни, финансијски, културни, научни и 
образовни центар.  

Према прелиминарним резултатима обрачуна регионалног бруто домаћег производа 
(БДП) за 2015. годину, Београд учествује са 39,3% (1.590.947 мил. РСД) у БДП-у 
Републике Србије и 33% у броју запослених, због чега има одлучујући утицај на 
привредни живот Србије. У 2015. години, Београдски регион је имао за око 60% већи 
БДП по глави становника у односу на републички просек, односно 947.000 РСД, по 
становнику. 

Са укупно 122.775 привредних субјеката, у септембру 2016, од чега је 61.560 
привредних друштава и 61.215 предузетника, привреда града Београда је остварила 
следеће перформансе: 

 Индустријска производња – У октобру 2016. године мања је за 2,4% у односу на 
просек 2015. године. Индустријска производња у периоду јануар – октобар 2016. 
године у односу на исти период 2015. године мања је за 0,4%. Производња у 
периоду јануар – октобар 2016. године, у односу на исти период 2015. године у 
сектору „Рударство” мања је за 7,3%, у сектору „Прерађивачка индустрија” мања је 
за 0,1%, док је у сектору „Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и 
климатизација” већа за 0,7%. 

 Грађевинарство – Посматрано према регионима у Републици Србији, у 
Београдском региону у трећем кварталу изведено је 31% од укупне вредности 
радова на територији Републике Србије. У октобру 2016, највећа грађевинска 
активност, посматрано према областима, забележена је у Београдској области, 33% 
од предвиђене вредности новоградње.  

 Саобраћај - Када посматрамо градски саобраћај, на територији Београда је у 
трећем кварталу 2016. превезено укупно 149.626.000 путника, што чини 78% 
превезених путника у градском саобраћају у Србији. У друмском саобраћају, 
Београдски регион у трећем кварталу 2016, бележи 821.000 превезених путника, 
218 милиона путничких километара, 987.000 тона превезене робе и превезених 455 
милиона тонских километара. 

 Туризам – Град Београд је у периоду јануар – новембар 2016. године посетило 
укупно 838.728 туриста (161.839 домаћих и 676.889 страних посетиоца), што 
представља повећање од 13 % у односу на исти период претходне године. За 
једанаест месеци 2016. године остварено је укупно 1.709.802 ноћења, што 

                                                      
4
 Извор: Републички завод за статистику, Завод за информатику и статистику Града Београда, Агенција за 

привредне регистре, Национална служба за запошљавање – Филијала за Град Београд - 
http://www.kombeg.org.rs  

http://www.kombeg.org.rs/
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представља раст у укупном броју ноћења од 10% у односу на исти период 2015. 
године. 

 Промет робе у трговини на мало - У периоду јануар – септембар 2016. г. промет 
робе у трговини на мало, када посматрамо индексе продаје и откупа производа 
пољопривреде, шумарства и рибарства, Београдски регион, бележи  пад од 5,4 % у 
односу на исти период 2015. године. 

 Укупна спољнотрговинска размена Београда за месец новембар 2016. у еврима, 
износила је 1.034,5 мил. евра, од чега 312,6 мил. евра је био извоз, а 721,9 мил. 
евра увоз, па је дефицит износио 409,3 мил. евра. Укупна спољнотрговинска 
размена Београда за период јануар – новембар 2016. је износила 10.341,7 мил. 
евра, од од чега је извоз износио 3.134,1 мил. евра, док је увоз износио 7.207,6 
мил. евра. Спољнотрговински дефицит Београда за посматрани период је износио 
4.073,5 мил. евра. У привреди Београда у периоду јануар – новембар 2016. стопа 
покривености увоза извозом износила је 43,5% и већа је за 5 одсто у односу на исти 
период претходне године. 

 Укупан број запослених у Београду, у трећем кварталу 2016. године, износио је 
674.309 лица, што је повећање од 0,7% у односу на други квартал 2016. или 0,5% у 
односу на исти квартал претходне године. Од тог броја, 597.012 чине запослени у 
правним лицима, 74.159 су предузетници и запослени код њих, док 3.138 су 
регистровани индивидуални пољопривредници. Посматрано по регионима, 
незапосленост је најмања у Београдском региону, где стопа незапослености износи 
13,3%. 

 Просечна зарада у Београду, исплаћена у новембру 2016. године, износила је 
78.598 динара. У односу на просечну зараду исплаћену у октобру 2016. године, 
номинално је већа за 1,1%, а реално за 1,5%. Просечна зарада без пореза и 
доприноса у Београду, исплаћена у новембру 2016. године, износила је 57.191 
динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у октобру 
2016. године, номинално је већа за 1,2%, а реално за 1,6%. Просечна зарада у 
Београду, исплаћена у периоду јануар – новембар 2016. године, у односу на 
просечну зараду исплаћену у периоду јануар – новембар 2015. године, номинално 
је већа за 4,2%, а реално за 3,1%.  

Зa послове који се тичу програма економског развоја, бриге о општем оквиру за 
привређивање и запошљавање и све друге послове на територији града Београда 
задужен је Секретаријат за привреду. 

Што се осталих институција на нивоу града Београда тиче, Дирекција за робне резерве 
води рачуна о обиму и структури робних резерви, Управа за цене води рачуна о 
ценама у комуналним и другим делатностима из надлежности Града, док се Управа за 
пољопривреду бави пословима у вези са пољопривредом на територији Града. 
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2.3.1.2 Надлежности ГО Земун 

Пословима из области привреде и развоја који су у надлежности ГО Земун бави се 
Одсек за привреду у Одељењу за друштвене делатности, привреду и развој. 

Градска општина Земун, према Статуту и у складу са законом, преко својих органа: 

 доноси програме и спроводи пројекте развоја градске општине и стара се о 
унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини, у складу са 
актима Града; 

 стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју и 
може основати туристичку организацију ради промовисања туризма на свом 
подручју;  

 одређује, односно одобрава продајно место на којем се обавља трговина на мало 
ван продајног објекта, као и време и начин те трговине у складу са законом;  

 спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на 
свом подручју утврђене актима Града. 

У општинској управи ГО Земун, пословима из области привреде и развоја, који су у 
надлежности Градске општине, бави се Одељење за друштвене делатности, привреду 
и развој (које се, као што сам назив каже, бави и пословима друштвеног развоја), у 
оквиру кога је Одсек за привреду.  

Одсек за привреду врши израду нормативних и других акта из области локалног 
економског развоја; припрема програме и спроводи пројекте развоја општине и стара 
се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини, у складу са актима Града; 
прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом 
подручју, доноси и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту 
животне средине у складу са актима Града, и стара се и обезбеђује услове за очување, 
коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима; стара се о 
развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју и предузима 
мере ради промовисања туризма на свом подручју; спроводи мере заштите, 
коришћења и уређења пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене актима 
Града; обављање стручних, административних, техничких и других послова на вођењу, 
координирању и сервисирању послова из области економског развоја општине; 
организацију и учешће општине на разним промотивним манифестацијама, сајмовима 
и привредним изложбама; одржавање редовних контаката са републичким и другим 
институцијама које се баве унапређењем економског развоја и привлачењем 
инвестиција; представљања општине на регионалном, државном и међународном 
нивоу у активностима везаним за локални економски развој; сарадњу са Националном 
службом за запошљавање (НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања; 
успостављања контаката са међународним организацијама и донаторима; припрему 
стратегија од локалног значаја у складу са актима Града; предлаже акта из делокруга 
рада Одељења које доносе органи Општине; и друге послове у складу са законским и 
подзаконским прописима и интерним актима; издавање уверења из регистра 
привредних субјеката, препис решења из регистра привредних субјеката, издавање 
уверења о претрпљеној штети на пољопривредним културама и оштећење усева 
насталих услед суше 2003. године, као и пружање брзих одговора из привреде. 

У току године редовно, од стране Одсека за привреду, врши се увид у јавне позиве, 
конкурсе и огласе са званичних интернет презентација државних институција, 
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делегације ЕУ у Србији и невладиних организација. Такође, врши се анализа јавних 
позива и претрага „Водича кроз потенцијалне изворе финансирања за пројекте ОЦД, 
локалних самоуправа, НСЗ, МСП, предузетника и појединаца у Србији“.  

Градска општина Земун у 2009. години систематизовала послове локалног-економског 
развоја, јер је препозната потреба да се успоставе континуирани контакти са 
пословном заједницом на подручју ГО Земун како би се остварили следећи циљеви: 
пружање стручне помоћи, давање савета и информација, организација обука и 
предавања који ће пружити логистичку подршку локалним привредницима; анализа 
пословног окружења (кроз анкетирање привредних субјеката), осмишљавање и 
реализација пројеката који ће допринети подстицању развоја малих и средњих 
привредних субјеката; помоћ локалним привредницима при регистрацији привредне 
делатности кроз остваривање сарадње са  другим надлежним органима; припрема 
предлога развојних пројеката, аплицирање код градских, републичких, европских и др. 
фондова и управљање и  спровођење истих. 

Током 2016. године за послове локалног-економског развоја, у циљу обезбеђивања 
стимулативног оквира за пословање, издвојена су средства у буџету у износу од 
500.000,00 РСД у оквиру Програма 15: Опште услуге локалне самоуправе (Пројекат 
0602-1014: Канцеларија за локални и економски развој), док је у 2017. години је у 
оквиру Одсека за привреду, за послове праћења и унапређења општих оквира за 
привређивање опредељено је 2.600.000,00 РСД. 

Након систематизовања послова локалног-економског развоја, примат је био 
реализација пројеката финансираних превасходно из фондова Европске уније.  

2.3.1.2.1 Пројекти локалног-економског развоја финансирани од стране Делегације 
ЕУ у Србији 

2.3.1.2.1.1 Пројекат „Земун на Дунаву“ – Програм  EXCHANGE 3 

Време реализације пројекта од 25.03.2011. до 24.06.2012. Укупна вредност пројекта: 
212.550,00 евра. 

Уговор између Делегације ЕУ у Републици Србији и ГО Земун потписан је 25.03.2011. 
године ради реализације Exchange3 програма којим је управљала Стална 
конференција градова и општина. Реализација пројекта допринела је  туристичкој 
понуди Земуна, повећању броја туристичких посета, као и повећању запошљавања у 
сектору туризма. ГО Земун у сарадњи са партнерима - општином Крањ и „Високом 
туристичком школом“, унапредила је своје туристичке потенцијале путем размене 
искуства и у складу са примерима добре праксе из земаља ЕУ. У ту сврху основан је 
Туристички информациони центар путем кога ће се развијати и промовисати 
спрецифичан бренд Земуна, као и Удружење пружалаца туристичких услуга „Земун на 
Дунаву“. 

2.3.1.2.1.2 Пројекат: „Успостављање услуге помоћи за рањиве групе изебглица и 
интерно расељених лица у Земуну – програм ИПА 2009“ 

Укупна вредност пројекта:  111.063 евра.  

На позив Делегације Европске уније, Градска општина Земун је 24. маја 2011. године у 
оквиру програма „Унапређење права, запошљавања и животних услова избеглих и 
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интерно расељених лица у РС“ аплицирала са пројектом „Успостављање услуге помоћи 
у кући за рањиве групе избеглица и интерно расељених лица у Земуну“. Партнер на 
пројекту је био Градски центар за социјални рад.  

Увођењем новог сервиса „Помоћ у кући“ породицама и деци са сметњама у развоју из 
реда избеглих и интерно расељених лица побољшала се економска стабилност ових 
породица, јер је брига подељена између стручних радника и чланова породице. На 
коначном плану, пројекат је допринео укључивању у заједницу којој припадају. Путем 
јавног позива изабрано је осам неговатељица, два лекара и један возач који их је возио 
до удаљених периферних и избегличких насеља (Бусије, Грмовац, Плави Хоризонт, 
Угриновци). Сви запослени су прошли обуку на тему психосоцијалне подршке и на 
крају пројекта добили сертификате. Услугу је примило више од 75 породица избеглица 
и интерно расељених лица.  

2.3.1.2.1.3 Пројекат „Партнерство кроз Србију“ 

Укупна вредност пројекта за четири општине: 336.751,00 евра; Укупна вредност 
пројекта за ГО Земун: 80.825,00 евра. 

Градска општина Земун је потписала уговор о Конзорцијуму са три општине, Чоком, 
Тополом и Новим Кнежевцем и учествовала у имплементацији пројекта „Партнерство 
кроз Србију“ на конкурсу Делегацијe Европске Комисије у Републици Србији, за 
подршку развоју услуга у заједници за децу са сметњама у развоју и њихове породице.  

Пројектом је успостављена услуга Дневни боравак за децу са сметњама у развоју у  
Школи за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“, ул. Цара Душана бр.143  у 
Земуну, где се пружала подршка за око 15 корисника са сметњама у развоју, на период 
од две године. Са корисницима су радили дефектолог, неговатељица и психолог пет 
радних дана у недељи, од 8 до 15. 30  часова.  

2.3.1.2.1.4 Пројекат „Помоћ у грађевинском материјалу за избеглице и интерно 
расељена лица“  

Укупна вредност пројекта:  82.000 евра.  

Циљ пројекта: Побољшање положаја избеглица и интерно расељених лица у општини 
Земун.  

Број грађевинских пакета: 31; Вредност сваког грађевинског пакета је 2000 евра. 
Укупна вредност грађевинских пакета је 62.000 евра. 

Обнова стамбених објеката за избегла и интерно расељена лица. Пројекат омогућује 
бољу интеграцију циљних група, побољшање животних услова, делимично решава 
социјалне и економске проблеме ових група. Формиран је Тим за имплементацију 
пројекта од 6 чланова и Комисија за утврђивање процедуре и избор корисника 
грађевинског материјала од 7 чланова. За сада је усвојен Пословник о раду Комисије и 
Правилник о расподели грађевинског материјала, након чега ће уследити 
објављивање јавног огласа за доделу грађевинског материјала.  
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2.3.1.2.2 Пројекти спровођења јавних радова у оквиру послова локалног-економског 
развоја и послова  заштите животне средине финансирани од стране 
Републике Србије 

2.3.1.2.2.1 Јавни рад „Дигитализација података из Регистра привредних 
субјеката“ 

Средства НСЗ. Укупна вредност пројекта: 1.271.112,68 динара. 

Циљ пројекта је формирање  електронске база података привредних субјеката, чиме је 
повећана брзина у приступу и добијању потребних података приликом израде 
Уверења за привредне субјекте. 

2.3.1.2.2.2 Јавни рад „Сачувајмо зелену оазу“ 

Средства НСЗ. Време реализације пројекта: од 15.05. до 15.09.2011. Укупна вредност 
пројекта: 705.207,00 динара. 

„Сачувајмо зелену оазу“ je пројекат извођења јавних радова - чишћења и одржавања 
Великог ратног острва за предстојећу купалишну сезону. 

2.3.1.2.2.3 Јавни рад „Формирање електронске базе података привредника 
Земуна“ 

Средства НСЗ. Време реализације пројекта: 6 месеци у 2012. години. Вредност 
пројекта: 1.230.747,44 динара. 

Циљ пројекта је развој адекватне базе података кроз ефикасан обухват свих 
привредних субјеката у општини Земун. 

2.3.1.2.2.4 Јавни рад „Унапређење рада услужног центра ГО Земун отварањем 
инфо пулта за особе са сензорским инвалидитетом“ 

Средства НСЗ. Време реализације пројекта: 6 месеци у 2012. години. Вредност 
пројекта: 493.255,56 динара. 

Циљ пројекта је био олакшан приступ информацијама у ГО Земун особама са 
сензорским инвалидитетом и њихово запошљавање.  

2.3.1.2.2.5 Јавни рад „Формирање базе података пружалаца туристичке понуде 
Земуна са пратећим услугама у локалном туризму“ 

Средства НСЗ. Време реализације пројекта: 6 месеци у 2013. години. Вредност 
пројекта:  1.602.382,56 динара. 

Циљ пројекта је формирање електронске базе података пружалаца туристичких услуга 
и туристичких локалитета и понуде из области културе за потребе Туристичког центра 
Земун; ажурирање информација везаних за програме туристичких манифестација у 
Земуну, као и програма из културне понуде Земуна;  пружање бесплатних инфо-услуга 
туристима и гостима.  

2.3.1.2.2.6 Јавни рад „Пословни on-line именик“ 

Средства НСЗ. Време реализације пројекта: 6 месеци у 2013. години. Вредност 
пројекта: 1.568.474,40 динара 
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 „Пословни on-line именик“ представља јединствену електронску целину сачињену од  
података привредних субјеката систематизованих по посебним карактерима.  

2.3.1.2.2.7 Пројекат „Моја земунска картица“  

Пројекат „Моја земунска картица“, почео је са реализацијом 04. априла 2016. године, а 
осмишљен је у циљу подстицања малих и средњих привредних субјеката у градској 
општини Земун, да кроз одобрене попусте на асортиман подстичу продају своје робе и 
услуга, а грађани остварују битне уштеде приликом куповине. Попусти се крећу у 
распону од 5% до бесплатних услуга.  

Закључно са 31. децембром 2016. године, издато је око пет хиљада (5.000) 
персонализованих картица грађанима, односно потписано је око двестапедесет (250) 
Протокола о сарадњи са земунским привредницима.  

У периоду од 1. јануара 2017. године, када је реализација Пројекта ушла у другу 
годину, до 1. јануара 2018. године, Протокол о сарадњи по пројекту је потписало 15 
партнера, а издато је око 5.100 персонализованих картица „Моја земунска картица“ 
грађанима Земуна. 

У периоду од 4. априла 2016. године, када је почела реализација пројекта,  до 25. 
јануара 2018. године издато је 10.200 песонализованих картица „Моја земунска 
картица“, а сарадња кроз коју су грађанима Земуна обезбеђене посебне погодности 
приликом куповине производа и коришћења услуга, је успостављена са укупно 265 
фирми. 

У оквиру пројекта  ГО Земун „Моја земунска картица“  у периоду од 2016. до 2018. 
године финансирани су бесплатни рекреативни и едукативни програми рекреативног 
пливања за пензионере, обуке у пливању за децу, рекреативног играња стоног тениса, 
основне обуке за рад на рачунару, плеса са корективним вежбама, обука у пружању 
прве помоћи, а обезбеђене су и бесплатне карте за позориште.  

У току 2016–2017. године, поред бесплатних програма из области спорта и рекреације, 
организован је и програм обуке за рад на рачунару. Програм „Бесплатна обука за рад 
на рачунару“ организован је за 60 полазника - пензионера, незапослених лица и 
социјално угрожених лица. На крају обуке полазници су добили сертификате о 
завршеној обуци.  

2.3.1.2.2.8 Пројекат: „Инфо пулт за пружање помоћи осетљивим групама 
грађана“ 

Средства Националне службе за запошљавање. Време реализације пројекта: 4 месецa 
у 2017. години. Вредност пројекта: 131.095,56 динара 

Циљ пројекта је лакши и једноставнији приступ информацијама у ГО Земун старијим 
суграђанима, слепим особама, особама са инвалидитетом, а састоји се у пружању 
услуга у попуњавању захтева, прикупљању потребне документације, која се налази у 
општини Земун, помоћи за лакше сналажење особа у простору општине, пратњи 
странака до одељења и служби општине. 
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2.3.1.2.2.9 Пројекат: ''Помоћ старима“ 

Средства Националне службе за запошљавање. Време реализације пројекта: 4 месеца 
у 2017. години. Вредност пројекта: 786.573,36 динара 

Циљ пројекта је пружање помоћи старијим суграђанима у обављању свакодневних 
послова, кроз ангажман шест незапослених лица са евиденције Националне службе за 
запошљавање. 

2.3.1.2.2.10 Пројекат „Земунски еко-чувари“ 

Средства Националне службе за запошљавање. Време реализације пројекта: 3. мај – 3. 
септембар  2017. године. Вредност пројекта: 484.382,24 динара. 

Циљ пројекта је чишћење и уређење зелених јавних површина, ангажовањем четворо 
незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање из категорије 
теже запошљивих лица. 

2.3.1.2.3 Најзначајнија предавања, трибине, обуке и  манифестације у организацији 
Градске општине Земун а која се тичу послова локалног-економског 
развоја, одрживог развоја и послова екологије и заштите животне средине 

Најзначајнија предавања, трибине, обуке и  манифестације у организацији Градске 
општине Земун а која се тичу послова локалног-економског развоја, одрживог развоја 
и послова екологије и заштите животне средине, реализовани у року 2016-2017. 
године су:  

 „Перспективе социјалног предузетништва и франшизног пословања као услова 
самозапошљавања“; 

 „Професионално опредељење и могућност запошљавања за ученике средњих 
школа на територији градске општине Земун“; 

 Дечији фестивал „Празник лабудова – Цвркут Земуна“ којим се афирмише 
манифестациони туризам; 

 Инфо-сесија „Сaвeтoвaњe и упућивaњe организација цивилног друштва на 
пoтeнциjaлнe извoрe финaнсирaњa пројеката“ која представља јачање 
капацитета који се односи на комуникацију између општине и цивилног 
друштва; 

 Едукативне радионице „Еколошке пешачке туре на Великом ратном острву“; 

 Бесплатна обука за активно тражење посла АТП-1; 

 Сајам запошљавања 2016. и 2017. године. 

2.3.1.2.4 Међународна сарадња 

Градска општина Земун има богату међуопштинску и међународну сарадњу. До сада је 
склопљено укупно 27 различитих споразума и повеља о пријатељству и братимљењу. 

У оквиру СФРЈ склопљени су следећи споразуми у периоду од 1965. до 1975. године;  

1. Бања Лука (Република Српска/БиХ) – Повеља о пријатељству; 
2. Битољ (Македонија) – Повеља о пријатељству; 
3. Крањ (Словенија)  – Повеља о пријатељству; 
4. Осијек (Хрватска) – Повеља о пријатељству; 
5. Херцег Нови (Црна Гора) – Повеља о пријатељству; 
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6. Општина Трње-Загреб (Хрватска) - Међуопштинска сарадња; 
7. Дрниш (Хрватска) – Повеља школа, спортских и културно- уметничких друштава 

и месних заједница. 

Ту су и други инострани градови: 

 Руски град Судислава (Кастромска област) - Повеља о пријатељству и сарадњи  
(1955. године). 

На препоруку Сталне конференције градова, Народни одбор општине Земун је на 
састанку одржаном 1956. године у граду Паризу успоставио везе са групом градова,   

- 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 основана организација «Збратимљених градова» - «Jumelage» (Жмлаж), у којој 
се од тих првих успостављених контаката мењао и број потписника.  

Повеља је потписана 1989. године у Земуну са градовима:  
1. ESCH-SUR-ALZETTE (Luksemburg) 
2. MODLING (Austrija) 
3. OFFENBACH (Nemačka) 
4. PUTEAUH (Francuska) 
5. TULBURG (Holandija) 
6. VELLETRI (Italija) 

Земун се 2003. године, након паузе од 12 година, поново прикључио асоцијацији. Ова 
асоцијација има за циљ развијање међусобне културне и спортске сарадње, али се у 
последње време појављују иницијативе и на пољима заштите животне средине, 
развоја цивилног друштва и људских права.  

Земун је са градовима «Jumelage» Офенбахом, Ешом, Питоом, Велетријем, Косзегом и 
Медлигом, у Аустрији 2014. године потписао Повељу и на тај начин обновио чланство у 
овој асоцијацији.  

Ту су још и: 

 Општина ОХРИД (Македонија) – Споразум о успостављању односа 
пријатељства   и  сарадње (2003. године) 

 Окружна управа ИМАТХИАС (Грчка) – Протокол о сарадњи у оквиру 
братимљења (2004. године) 

 КРФ (Грчка) – Протокол о сарадњи (2005. година) 

 РИФ ДАМАСК (Сирија) – Споразум о намерама (2005. година) 

 АЛ-РАМ, ИСТОЧНИ ЈЕРУСАЛИМ, ДРЖАВА ПАЛЕСТИНА – Протокол о 
братимљењу (2007.година) 

 ОПШТИНА НЕСВИЖ, МИНСКА ОБЛАСТ, РЕПУБЛИКА БЕЛОРУСИЈА - Споразум о 
сарадњи (2010. година) 
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У 2011. години Скупштина општине Земун донела је две Одлуке о успостављању 
сарадње са градом Гвадалахаром, Мексико и градом Сент Андрејом, Република 
Мађарска, за које је Влада Републике Србије дала сагласност, а које су објављење у 
Службеном листу града Београда. 

У 2012. години Скупштина градске општине донела је Одлуку о успостављању 
сарадње са општином Зубин Поток, за коју је Влада Републике Србије дала 
сагласност5.  

У 2015. години потписан је Меморандум о разумевању са општином Keqiao, град 
Shaoxing, провинција Zhejiang, Народна Република Кина.   

2.3.1.2.5 Пројекти локалног-економског развоја реализовани у сарадњи са 
братимљеним градовима 

2.3.1.2.5.1 Пројекат „Земун на Дунаву“ – Програм EXCHANGE 3 

У оквиру овог пројекта, који је описан у претходном поглављу, Градска општина Земун 
у сарадњи са партнерима - Општином Крањ и „Високом туристичком школом“, 
унапредила је своје туристичке потенцијале путем размене искуства и у складу са 
примерима добре праксе из земаља ЕУ.  

2.3.1.2.5.2 Пројекат „Партнерства одрживог развоја локалних самоуправа“ 

Пројекат „Партнерства одрживог развоја локалних самоуправа“ који спроводи 
агенција „Глобални ангажман“ а финансира Савезно министарство за привредну 
сарадњу и развој суфинансирајућих Савезних покрајина Републике Немачке, је 
покренут 2016. године. Пројекат подразумева сарадњу на реализацији циљева 
одрживог развоја, вредности 5.000 евра и сарадњу на промоцији циљева одрживог 
развоја Агенде 2030, вредности  2.000 евра.  

Фокус конкретног пројекта је приближавање реализацији 3 циља одрживог развоја: 
унапређење инклузивног и одрживог економског раста, повећање запослености и 
достојанствен рад  за све људе, стварање инклузивних, сигурних, прилагодљивих и 
одрживих градова и насеља и учвршћивање глобалног партнерства за одрживи развој.  

Ангажовањем и сарадњом стручних лица из братских општина која размењују знања и 
препознају заједничке потребе, размењују се искуства, упознају примери добре праксе 
и  налазе се најуспешнији модалитети за решавање проблема. 

2.3.1.3 Привреда Земуна 

Захваљујући географском положају, са развијеним друмским, речним и ваздушним 
саобраћајем, Земун је привлачан за развој привреде и отварање дистрибутивних 
центара и складишта роба. Поседује природне лепоте, богату историју, 
традицију, културу и има велики туристички потенцијал.  

Због свог географског положаја, Земун поседује велики привредни потенцијал. Чини га 
привредна зона која се налази на најатрактивнијим локацијама за будуће инвеститоре 
(Новосадски пут, аутопут Београд-Загреб, Пупинов мост и насеље Угриновци). Поред 
тога, Земун је средиште друмског, речног и ваздушног саобраћаја, што пружа нове 

                                                      
5
 Службени лист града Београда бр 69/12. 
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могућности за отварање дистрибутивних центара и складиштења роба. Земун 
представља и велики туристички потенцијал. Поседује природне лепоте, богату 
историју, традицију, културу. 

Привреда Земуна је препознатљива по звучним именима као што су Галеника а.д., 
Галеника Фитофармација, Coca-Cola HBC Србија, Минел Шредер, Knauf, Икарбус,  Unisol 
Group, BALL-Ball Packaging Europe, Belgrade d.o.o, Metro-Cash &Carry Srbija, Термодом, 
Пупин-Телеком Инжињеринг, Europolis, Институт за кукуруз Земун поље, Ирител а.д., 
Тризма, Azarro Parallel doo, Кодар инжењеринг доо, ITN Group doo, Quadra Graphic, 
Завод ''Висан'', ''Звезда-огледало'' а.д., ДП ИНСА, Afrodite Mode Colection doo, Градина 
доо, Bomex inženjering, ГП ''Планум''. Наведена предузећа су представници 
фармацеутске, хемијске, прехрамбене, електронске, дрвне, текстилне и грађевинске 
индустрије. Велики потенцијал се налази и у ИТ сектору,  који је такође заступљен у 
градској општиниЗемун. Последњих година земунска привреда може да се похвали  
отварањем великог броја представништава иностраних компанија. 

Привредна активност по општинама у Београду може се одсликати три расположива 
показатеља: број привредних субјеката, број запослених и просечна зарада (Напомена: 
статистички се не обрачунава додата вредност по општинама).  

2.3.1.3.1 Привредни субјекти – број и делатност 

На подручју ГО Земун има преко 12.000 привредних субјеката (привредних 
друштава и предузетника). Највише су заступљене следеће делатности: 
трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала и 
прерађивачка индустрија. 

Према подацима Сектора за статистику Секретаријата за управу града Београда, на 
подручју градске општине Земун за 2015. годину6 послује више од 7.000 правних лица 
(7.181) (привредних друштава, установа, државих органа, правосудних органа, 
удружења, политичких организација, скупштина зграда, синдикалних организација и 
др.), што чини 8,9% свих правних лица на подручју града Београда. Највећи број 
правних лица је у секторима: 1) трговина на велико и мало, поправка моторних возила 
и мотоцикала – 2.439 правних лица или 34,0% свих правних лица; 2) прерађивачка 
индустрија – 862 или 12,0%; 3) стручне, научне, иновационе и техничке делатности – 
647 или 9,0%. У осталим секторима послује мање од 50% правних лица, што је 
графички представљено у Табели 9 и на Графикону 4. 

Табела 9: Правна лица према секторима делатности у ГО Земун у 2015. 

Правна лица према секторима делатности Број % 

Трговина и поправка моторних возила 2.439 34,0 

Прерађивачка индустрија 862 12,0 

Стручне, научне, техничке и иновационе делатности 647 9,0 

Грађевинарство 388 5,4 

Уметност, забава и рекреација 330 4,6 

Административне и помоћне услужне делатности 256 3,6 

Саобраћај и складиштење 247 3,4 

                                                      
6
 Извор: „Статистички годишњак Београда 2015.“, Секретаријат за управу – Сектор за статистику, 2016.  
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Правна лица према секторима делатности Број % 

Услуге смештаја и исхране 242 3,4 

Информисање и комуникације 220 3,1 

Остало 1.550 21,6 

УКУПНО: 7.181 100,0 

Извор: Статистички годишњак Београда 2015. 

Графикон 4: Правна лица према секторима делатности у ГО Земун у 2015. 

 
Извор: Статистички годишњак Београда 2015. 

Према подацима Сектора за статистику Секретаријата за управу града Београда за 
2015. годину7, у градској општини Земун има 6.035 предузетника или 10,3% од укупног 
броја предузетника у граду Београду. Највећи број предузетника је у следећим 
секторима: 1) саобраћај и складиштење – 1.174 предузетника или 19,5% од укупног 
броја; 2) трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала – 1.172 
или 19,4%; 3) прерађивачка индустрија – 674 или 11,2%; 4) стручне, научне, 
иновационе и техничке делатности – 642 или 10,6% од укупног броја предузетника у ГО 
Земун (Табела 10 и Графикон 5). 

Табела 10: Предузетници према секторима делатности у ГО Земун у 2015. 

Предузетници према секторима делатности Број % 

Саобраћај и складиштење 1.174 19,5 

Трговина и поправка моторних возила 1.172 19,4 

Прерађивачка индустрија 674 11,2 

Стручне, научне, техничке и иновационе делатности 642 10,6 

Грађевинарство 461 7,6 

Услуге смештаја и исхране 417 6,9 

                                                      
7
 Извор: „Статистички годишњак Београда 2015.“, Секретаријат за управу – Сектор за статистику, 2016.  
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Предузетници према секторима делатности Број % 

Информисање и комуникације 286 4,7 

Административне и помоћне услужне делатности 249 4,1 

Остало 960 15,9 

УКУПНО: 6.035 100,0 

Извор: Статистички годишњак Београда 2015. 

Графикон 5: Предузетници према секторима делатности у ГО Земун у 2015. 

 
Извор: Статистички годишњак Београда 2015. 

Као и на подручју града Београда, број предузетника у ГО Земун расте из године у 
годину – од 3.886 у 1996. години, више од 4.439 у 2000. и 5.714 у 2010., до 6.035 у 2015. 
години (Графикон 6). 
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Графикон 6: Број предузетника у граду Београду и ГО Земун од 1996-2015. 
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Извор: Статистички годишњак Београда 2015. 

Последњи подаци добијени од АПР-а за 2017. годину показују да на подручју ГО Земун 
има тачно 5.533 активних привредних друштава и 6.807 предузетника. Међу њима је 
50 страних активних привредних друштава. 

2.3.1.4 Запосленост, незапосленост и зараде 

Број запослених на 1.000 становника је мањи од просека на нивоу Града, али је 
мањи и број незапослених на 1.000 становника. Просечне зараде су изнад 
републичког просека, али испод просека града Београда. 

Према Републичком заводу за статистику8 број запослених у ГО Земун је у 2015. 
години био 56.855, што представља 8,5% од укупног броја запослених у граду 
Београду.  

Већина запослених је у правним лицима – 50.154 или 88,2%. 6.607 лица или 11,6 је 
запослено код приватних предузетника. Преосталих 94 су регистровани индивидуални 
пољопривредници. 

Број запослених у ГО Земун на 1.000 становника је мањи него што је то у граду 
Београду (где је број запослених на 1.000 становника 399) и износи 331. Број 
запослених у правним лицима на 1.000 становника изоси 292 и он је такође мањи него 
што је у граду Београду (292). 

Највећи број запослених је у секторима трговини на велико и мало и поправка 
моторних возила – 16.800 или 29,5% укуног броја запослених у правним лицима, и 
прерађивачка индустрија (Табела 11 и Графикон 7). 

                                                      
8
 Извор: „Општине и градови у Републици Србији“, 2016., Републички завод за статистику 
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Табела 11: Број запослених у правним лицима по делатностима у ГО Земун 

Делатност Број запослених % 

Трговина и поправка моторних возила 16.800 29,5 

Прерађивачка индустрија 9.602 16,9 

Здравствена и социјална  заштита 5.553 9,8 

Саобраћај и складиштење 4.367 7,7 

Грађевинарство 3.822 6,7 

Образовање 3.562 6,3 

Стручне, научне, техничке и иновативне делатности 2.990 5,3 

Остало 10.066 17,7 

УКУПНО: 56.762 100,0 

Извор: Републички завод за статистику,Општине и региони у РС, 2016. 

Графикон 7: Број запослених у правним лицима по делатностима у ГО Земун 

 
Извор: Републички завод за статистику, Општине и региони у РС, 2016. 

Број запослених на подручју ГО Земун у периоду 2010-2015. године се није значајније 
мењао. 

Табела 12: Број запослених на подручју ГО Земун у периоду 2010-2015. 

Година 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Број запослених 55.297 55.170 56.171 56.371 57.842 56.855 

Извор:Статистички годишњак Београда 2015. 

Број запослених у радњама по годинама се мењао. Приметан је значајан раст 
запослених у радњама у периоду 2000-2010., а такође и пад у периоду 2010-2015. 
године. 
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Табела 13: Број запослених у радњама на подручју ГО Земун  

Година 1990. 2000. 2010. 2014. 2015.9 

Број запослених 662 5.282 10.414 8.424 6.607 

Извор:Статистички годишњак Београда 2015 

Према Републичком заводу за статистику10 број незапослених у ГО Земун је 31.12.2015. 
био 10.455, што представља 9,9% од укупног броја незапослених у граду Београду. Број 
незапослених на 1.000 становника у граду Београду је 63, док је тај број у ГО Земун 
мало мањи и износи 61. На подручју ГО Земун 23,0% од укупног броја незапослених 
или 2.407 лица први пут тражи посао, док је тај проценат на подручју Града нешто већи 
и износи 25,3%. Без квалификације на подручју Земуна је 18,2/ незапослених или 1.898 
лица, што је нешто више него у граду Београду, где је без квалификације 16,6% 
незапослених. Жене чине 55,2% незапослених у ГО Земун. 

Најновији подаци који су од стране Националне службе за запошљавање (НСЗ)- 
филијала Земун добијени за израду Локалног акционог плана за запошљавање ГО 
Земун за 2017. годину (јануар 2017.), у ГО Земун забележено је 10.068 активних 
незапослених лица, док је регистрована незапосленост око 13.000 особа. 

Просечне зараде (без пореза и доприноса) по запосленом у Земуну су износиле у 
2015. години 51.655 динара и биле су изнад просека Републике Србије (44.432 динара), 
а ниже од просека у Београду (55.551 динара) (Графикон 8).  

Графикон 8: Просечне зараде (без пореза и доприноса) по запосленом у РСД 

 
Извор: Републички завод за статистику, Општине и региони у РС, 2016. 

Поређења ради, дат је приказ просечних зарада по београдским општинама у  периоду 
од I-XI 2016. године, из кога се види да је бруто зарада на подручју ГО Земун на нивоу 

                                                      
9
 Од 2015. године примењује се нова методологија заснована на комбиновању података Централног 

регистра обавезног социјалног осигурања и Статистичког пословног регистра 
10

 Извор: „Општине и градови у Републици Србији“, 2016., Републички завод за статистику 
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са бруто зарадама у Обреновцу, нижа од бруто зарада у ГО Врачар, Лазаревац, Нови 
Београд, Палилула, Стари град и Сурчин, а виша од зарада остварених у ГО Барајево, 
Вождовац, Гроцка, Звездара, Младеновац, Раковица, Савски венац, Сопот и Чукарица. 

Табела 14: Просечне зараде у београдским општинама у периоду јануар-новембар 
2016. године 

Градска општина Бруто зарада Нето зарада 

Барајево 50.891 36.918 

Вождовац 61.605 44.554 

Врачар 84.845 60.979 

Гроцка 48.886 35.511 

Звездара 66.615 48.103 

Земун 72.740 52.907 

Лазаревац 89.882 64.268 

Младеновац 45.876 33.331 

Нови Београд 91.754 67.424 

Обреновац 72.779 51.222 

Палилула 81.465 60.491 

Раковица 53.552 38.719 

Савски венац 68.052 48.965 

Сопот 45.626 33.215 

Стари град 89.780 65.813 

Сурчин 114.149 83.352 

Чукарица 61.478 44.521 

Извор: Саопштење бр. 92/2016 Секретаријата за управу Града Београда, Сектор 
статистике 

2.3.1.5 Подстицање развоја предузетништва и запошљавања 

У циљу подстицања развоја предузетништва организоване су бројне трибине и 
предавања од којих су назначајнији: „Подршка развоју малих и средњих предузећа са 
територије градске општине Земун“, „Женско предузетништво у Земуну“, „Субвенције 
Секретаријата за привреду за мала и средња предузећа“, „Српски вез кроз историју, 
као облик запошљавања жена и перспективе развоја“, „Услуге Привредне коморе 
Србије“, „Промоција компанија на друштвеним мрежама“, „Светски дан очувања 
енергије и зелени послови будућности“, „Перспективе социјалног предузетништва и 
франшизног пословања као услова самозапошљавања“ и др. 

Током 2017. године организоване су следеће привредне манифестације: 
- "Саветовање пољопривредника општине Земун" - Организатори: Градска општина 

Земун, Привредна комора Београда, Задружни савез Београда,  
- "Заштита биљне производње од прекомерне употребе хербицида и других 

хемијских материја" - Организатор: Градска општина Земун и Институт за заштиту 
биља и животне средине. 

- „Како планирати и развијати мали породични бизнис“ - Организатор: ГО Земун и 
Висока школа модерног бизниса. 



Стратегија развоја градске општине Земун 2018-2023 – Ситуациона и SWOT анализа 

40 

 

- „Туристичка привреда и ризик тероризма“ - Организатор: ГО Земун и Факултет за 
правне и пословне студије Нови Сад. 

- „Значај бренда као показатеља квалитета“ - Организатор: ГО Земун и Висока школа 
модерног бизниса. 

- „Дани европске баштине“ - Природа и наслеђе. 

Применом различитих мера Градска општина Земун настоји да смањи број 
незапослених на подручју општине.  

Локални акциони план запошљавања ГО Земун за 2017. годину (ЛАПЗ) представља 
обједињени преглед циљева и приоритета локалне политике запошљавања који се 
кроз активности, мере и програме реализује на подручју ГО Земун током 2017. године 
и на тај начин доприноси пуној имплементацији стратешког циља политике 
запошљавања и текућим реформским процесима који су од значаја и утицаја на област 
политике запошљавања. Главни циљ ЛАПЗ-а је смањење незапослености кроз обухват  
и ангажовање незапослених лица са подручја ГО Земун, али и приказ битне улоге ГО 
Земун као главног покретача у примени сета мера, активности и програма  који су 
планирани кроз поменути документ. Програми и мере активне политике запошљавања 
за које се планира да ће бити реализовани у 2017. години, у сарадњи ГО  Земун и НСЗ- 
филијала Земун (НСЗ), утврђене овим Акционим планом су: 

1) Обуке за активно тражење посла за лица до 30 година; 
2) Обуке о предузетништву и самозапошљавању; 
3) Предавања ради информисања младих о избору будућег занимања и 

могућностима развоја каријере (професионална орјентација); 
4) Презентација по објављивању јавних позива послодавцима; 
5) Сајам запошљавања; 
6) БГ стручна пракса. 

У 2017. години спроведена су  три јавна рада у трајању од четири месеца као подстицај 
запошљавању, а запослено је укупно 10 лица са евиденције НСЗ. За јавне радове 
издвојено је бруто 1.442.051,16 РСД, а послодавац је НСЗ. 

2.3.1.6 Директне инвестиције 

Највише је инвестирано у прерађивачку индустрију. 

На основу информација Републичког завода за статистику11, на подручју ГО Земун у 
2016. години у нова основна средства је инвестирано близу 7 милијарди динара 
(6.988.094.000 РСД), што је само 3,1% инвестиција у граду Београду. Највише је 
инвестирано у: 1) прерађивачку  индустрију 2.750 милиона РСД или 39,3% од укупних 
инвестиција; 2) трговину на мало и велико и поправку моторних возила – 1.756 
милиона РСД или 25,1%; 3) информисање и комуникације – 986 милиона РСД или 
14,1% од укупних инвестиција у ГО Земун. 

У пољопривреду, шумарство и рибарство је инвестирано 13 милиона динара или 0,2% 
инвестиција, а у услуге смештаја и исхране 56 милиона динара или 0,8% од укупних 
инвестиција у ГО Земун. 

                                                      
11

 Извор: „Општине и градови у Републици Србији“, 2017., Републички завод за статистику 
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Износ од 2.750 милиона РСД који је на подручју ГО Земун инвестиран у прерађивачку 
индустрију представља 18,9% од укупних инвестиција у прерађивачку индустрију у 
граду Београду. У трговину на велико и мало и поправку моторних возила је 
инвестирано 9,5% од укупних инвестиција у граду Београду, у образовање 7,1%, у 
здравствену и социјални заштиту – 6,8%, у услуге смeштаја и исхране – 6,6%,   у 
информисање и комуникацију – 2,5%, у пословање некретнинама - 2,3%, у уметност, 
забаву и рекреацију – 1,1%, а у саобраћај и складиштење – 1,7% од укупних 
инвестиција у граду Београду. 

Инвестиција у рударство и снабдевање водом и управљање отпадним водама у ГО 
Земун није било, а инвестиције у следеће делатности су веома мале у односу на 
инвестиције у граду Београду (мање од 1%): пољопривреда, шумарство и рибарство; 
грађевинарство; државна управа и обавезно социјално осигурање; снабдевање 
електричном енергијом, гасом и паром; финансијске делатности и делатности 
осигурања; стручне, научне, иновационе и техничке делатности; и административне и 
помоћне услужне делатности. 

2.3.1.7 Пословна инфраструктура 

На подручју општине Земун налазе се четири привредне зоне укупне површине 470 
ha. ГО Земун нема предузеће за управљање пословним простором, већ се ти 
послови обављају на нивоу града Београда и његових јавних предузећа.  

Сам положај Земуна условио је његов будући развој који се креће у два правца, један 
је ширење ка аутопуту, где је инфраструктурна опремљеност присутна и други  правац 
према реци. Развојем привредних зона омогућен је долазак страних инвеститора и 
отварање нових радних места. 

Градска општина Земун располаже са четири привредне зоне, које се налазе на 
следећим потезима: уз Новосадски аутопут, Горњи Земун са изласком на Дунав, у 
Батајници на делу дуж железничке пруге и код обилазнице железничког чвора. 
Инфраструктурно су опремљене и располажу укупном површином од 470 ha, и то: 

- Привредна зона 1 има површину од 145,05 ha, од чега су комплекси постојећих 
привредних делатности на 84,99 ha.  

- Површина привредне зоне 2 је 82,05 ha, а комплекси постојећих привредних 
делатности су на 36,66 ha. 

- Површина зоне 3 је 106,47 ha, а комплекси постојећих привредних делатност су 
на 24,42 ha.  

- Привредна зона 4 има површину од 102,20 ha, а комплекси постојећих 
привредних делатности су на 86,7 hа. 
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Слика 3: Привредне зоне Горњи Земун – зоне 1 и 2 

 

Извор: "Службени лист града Београда", бр. 34/2004,  План детаљне регулације , 
http://www.urbel.com/documents/planovi/4271(sl%20l%2034-03).pdf, Урбанистички 
завод Београда/ Планска документа 

Привредне зоне Горњи Земун - зоне 1 и 2  (Слика 3) - Планом детаљне регулације 
обухваћене су прва и друга зона привредне зоне Горњи Земун која је у концепту плана 
саобраћајницама подељена на 4 зоне. Планом је обухваћено подручје површине око 
270 ха. Границом плана обухваћен је простор између спољне регулације планиране 
саобраћајнице С-8 (од раскрснице са Новим новосадским путем /аутопут Београд-
НовиСад/ до Батајничког пута); Батајничког пута (комплетна регулација од раскрснице 
са планираном саобраћајницом Т-6 до северозападне границе комплекса фабрике 
"Звезда"); Северозападне границе комплекса фабрике "Звезда" продужене до 
Батајничког и Новог новосадског пута, као и унутрашње регулације Новог новосадског 
пута.  

Подручје привредне зоне Горњи Земун зона 1 и 2 планира се за привредне и 
комерцијалне делатности, комуналне пунктове, саобраћајне површине и терминал, 
јавно зеленило, специјализоване центре са припадајућим објектима.  

Привредне зоне Горњи Земун - зоне 3 и 4 обухватају површине које су намењене за 
привредне делатности, комерцијалне делатности, индивидуално становање и зелене 
површине. Подручје обухваћено планом детаљне регулације привредне зоне Горњи 
Земун – зоне 3 и 4, представља део привредне зоне Горњи Земун, једне од 
најзначајнијих привредних зона Београда на уводном правцу са севера, изузетно 
добро саобраћајно повезане, са непосредном везом на планирани заобилазни пут. 
Саобраћајни приступ овим локацијама остварује се са Батајничког пута или са Новог 
новосадског пута (аутопут Београд- Нови Сад). Предности ове локације се огледају у 
изузетно доброј саобраћајној повезаности, могућностима снабдевања енергијом, 
водом и повољним условима за изградњу објеката.  

http://www.urbel.com/documents/planovi/4271(sl%20l%2034-03).pdf
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Привредна зона Горњи Земун налази се на терену који је један од најповољнијих у 
Београду за смештај привредних делатности. У оквиру привредне зоне Горњи Земун 
изграђени су комплекси великих привредних организација Галеника, Кока Кола, 
Далија, БИМ Славија, Електронска индустрија, ПКБ-ПИК Земун, Институт за кукуруз. 
Заступљена је прехрамбена, хемијска и електроиндустрија.  

Поред наведених привредних делатности, зона може да се користи и за следеће 
намене: погони и базе грађевинских предузећа, складишта робе, складишта 
грађевинског материјала, складишта течних и чврстих горива, робни терминали, 
робно-транспортни центри, велики комплекси и трговине, тржни и услужни центри, 
технолошки паркови, научно-истраживачки комплекси, слободне зоне, туристички 
објекти, угоститељски објекти и објекти других компатибилних намена.  

Најзначајније трговачке зоне у Земуну су: улица Господска, Бежанијска, Првомајска, 
део Главне улице, ТЦ Змај, ТЦ Земун парк, ТЦ BN BOSS, ТЦ Земуникум, градска пијаца у 
Земуну и др.  

Корисници зона, односно привредни субјекти који послују на подручју зона, се 
подржавају у односима са органима Републике и јединицом локалне самоуправе, као 
и са организацијама и јавним предузећима. Зоне се промовишу кроз организовање 
различитих фестивала и догађаја у њима, као и пројекат „Моја земунска картица“. 
Реализују се активности које утичу на побољшање услова и обима пословања у зони, 
стварање услова за отварање нових радних места и побољшање квалитета живота у 
зони. 

Јавно предузеће за управљање пословним простором „Пословни простор- Земун“ је 
основано 9.10.1991. у циљу обављања делатности управљања и одржавања пословног 
простора на коме је носилац права коришћења Градска општина Земун. Одлуком 
Скупштине града Београда од 1.7.2016. године, Град Београд преузима послове 
управљања пословним простором у својини Града Београда, а Јавно предузеће 
наставља да обављања комуналну делатност, управљање пијацама и гробљима, под 
новим називом – „Јавно предузеће за пијачне и погребне услуге Земун“, односно 
скраћени назива „ЈП Земун“.  

Тако да ГО Земун нема предузеће за управљање пословним простором, већ се ти 
послови обављају на нивоу Града Београда и његових јавних предузећа.  

2.3.1.8 Туризам 

2.3.1.8.1 Природна богатства и културно-историјско наслеђе 

Земун има богату културну баштину – велики број објеката који имају статус 
заштићених споменика. Обилује разноврсним природним добрима, са два од седам 
најзначајнијих просторних целина и заштићених добара града Београда. 

Због изузетног положаја, богатог културно-историјског наслеђа и разноврсних 
природних добара, Земун поседује велики туристички потенцијал.  

Земун има богату културну баштину, а као најстарији објекат који се помиње још у 9. 
веку је утврђење на Гардошу, Земунска тврђава, као и кула. Међу посебним 
туристичким атракцијама издваја се старо језгро Земуна које је формирано током XVIII 
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и XIX века, испод ког се налази велики број лагума. Према подацима Јавног предузећа 
„Склоништа“, лагуми се у Земуну налазе на 74 евидентираних локација. 

У Табели 15 је дат преглед најзначајнијих непокретних културних добара са тачним 
локацијама, временским периодом из ког датирају и ауторима тих дела. 

Табела 15: Преглед непокретних културних добара на подручју ГО Земун 

Назив културног добра Локација 
Временски 
период  из 
ког датира 

Аутор културног 
добра 

Списак добара уписаних у Евиденцију непокретности које уживају претходну заштиту 

Локалитети с археолошким садржајем 

Шанчине – Сакуле Угриновци - - 

Комплекс локалитета на 
десној обали Дунава 

Узводно до Земуна на 
делу од Говеђег Брода 
до Капеле 

- - 

Градитељски објекти 

Вила Светозара Мићовића Прегревица бр.  50 - - 

Српска школа у Батајници 
Пуковника Миленка 
Павловића 5 

- - 

Кафана Бели Медвед, 
Земун 

Василија Василијевића  

бр. 10 
прелаз из 
XVII у XVIII  

- 

Црква Блажене Деве 
Марије 

Велики трг 1785-95. - 

Кућа Росандић 
Старца Вујадина 5, 
Капетана Радича 
Петровића 1 

- - 

Зграда индустријалца 
Драгана Томљеновића 

Старца Вујадина 1, 22. 
октобра 7-11 

- - 

Целине и делови градитељских објеката с историјским или архитектонским вредностима 

Модернистичка целина 
Земунa 

границе: 22. октобра, 
Карађорђев трг, 
Карађорђева, Николаја 
Островског, 
Авијатичарски тр 

- 

Архитекта Михаило 
Радовановић. Рани 
модернистички 
концепт строгог 
функционализма  
чини урбану и 
архитектонску 
вредност од посебног 
значаја 

Културна добра од великог значаја  

Споменици културе 

Ичкова кућа 
Угао Бежанијске бр.18 и 
Светосавске бр. 23 

1793. - 

Кућа породице Карамата Караматина  бр. 17 1764. - 

Кућа у којој се родио 
Димитрије Давидовић 

Главна бр. 6 
III трећина 

XVIII в. 
- 

Ливница Пантелић Гајева бр.15 
1854. 

 

Реконструкција 1926. 
- Јосиф Маркс 

Просторне културно историјске целине 

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
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Назив културног добра Локација 
Временски 
период  из 
ког датира 

Аутор културног 
добра 

Старо језгро Земуна - 
почетак 

XVIII в. 
- 

Културна добра 

Споменици културе 

Богородичина црква у 
Земуну 

Рајачићева бр. 4 1780. - 

Царинарница  Змај Јовина бр. 26 1781. - 

Црква Св. Арханђела 
Михаила и Гаврила 

Батајница, Пуковника 
Миленка Павловића бр.2 

1780. - 

Црква Св. Димитрија 
(Харишева капела) 

Гробљанска бр. 5 1874-76. 
арх. Светозар 
Ивачковић 

Црква Св. Тројице 
Угао улица Добановачка 
72 и Светотројичина 

1842. Јозеф Фелбера 

Дом Српске православне 
црквене општине 

Светосавска 

бр. 22 
1909. 

Инж. Коста 
Атанацковић-
Станишић 

Контумацка капела Св. 
Арханђела Михаила и 
Гаврила 

Градски парк  

бр. 3 
1830/31 - 

Контумацка капела Св. Рока 
Градски парк  

бр. 3 
- - 

Кућа Афродите Биало Главна бр. 45 1800. - 

Кућа Буровца на Гардошу 

 
Висока бр. 27 

крај 

XVIII в 
- 

Кућа др Саве Недељковића Цара Душана бр. 41 1905. - 

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

Кућа породице Марковић 
Господска бр.14, 
Магистратски трг бр.11 

крај 
XVIII в 

ограђена 
1801. 

- 

Кућа са сунчаним сатом Главна бр. 23 1823. - 

Кућа у Улици Главна бр. 7 
(Зграда штампарије Јове 
Карамате) 

Главна бр. 7 
прелаз из 

XVIII у XIX в 
- 

Магистрат  Магистратски трг  бр.3 
1826. – 
1832. 

Градитељ 

Јозефа Фелбер 

Николајевска црква Његошева бр. 43 1752. - 

Српска школа у Горњој 
вароши 

Светотројичина бр. 4 1872. Милан Ј. Јеремић 

Спиртина кућа Главна бр. 9 
средина 
XVIII в. 

- 

Земунска гимназија Градски парк бр. 1 1879. арх. Никола Колар 

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

Земунска тврђава Гардош 1896. кула висока 36 м 

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
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
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Назив културног добра Локација 
Временски 
период  из 
ког датира 

Аутор културног 
добра 

Земунско гробље на 
Гардошу 

Гардош 1740. - 

Евангелистичка црква Тошин бунар бр.2 
1926 – 1930. 

године 
Арх. Hugo Erlih 

Црква Св.Георгија 
Угриновци,  угао улица 
Београдске и Косанчић 
Ивана 

пре 1756. - 

Зграда Команде 
ваздухопловства 

Авијатичарски трг бр. 12 1935. 
Арх. Драгиша 

Брашован 

Зграда Дечијег дома 
краљице Марије 

Цара Душана 

 бр. 57 
1919. 

према пројекту 
грађевинара Фрање 
Катинчића 

Основна школа „Краљица 
Марија“ 

Првомајска  

бр. 79 
1901. - 

Биндерова кућа 
Др Петра Марковића бр. 
4 

1911. Фрањо Јенч    

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

Зграда Водне заједнице Авијатичарски трг бр. 10 1901. 
Фрањо Јенч Јосип 
Катанчић 

Стара зграда 
Пољопривредног факултета 

Немањина бр. 6 1932. арx. Гојко Тадић 

Археолошка налазишта 

Антички Таурунум Земун - - 

Брестове међе 

Земун-Комплекс 
локалитета на десној 
обали Дунава узводно 
од Земуна на делу од 
Говеђег Брода до Капеле 
у Земуну 

- - 

Извор: „Обавештење о стављању непокретности под претходну заштиту и Списак 
непокретних културних добара на подручју ГО Земун“, Завод за заштиту споменика 
културе града Београда, децембар 2017. 

Земун обилује разноврсним природним добрима. Добар део „зеленог блага“ града 
Београда налази се на подручју општине Земун у оквиру које се налазе две од седам 
најзначајнијих просторних целина и заштићених објеката, што погодује развоју 
екотуризма, а то су: 1) Велико ратно острво и 2) Градски парк Земуна.  

Велико ратно острво, предео изузетних одлика и оаза нетакнуте природе, налази се  
близу градског језгра. На рубу Великог ратног острва се налази и песковита плажа 
Лидо. На острву је флора која је карактеристична за мочварна станишта: трска и рогоз, 
шашеви и шевар, врба и црна топола, зова, багремац, коприва, бела росуља, повит, 
ладолеж и остале зељасте врсте. На острву су колоније белих чапљи, сивих чапљи, 
црвених чапљи и гакова. Природне реткости су: жалар, слепић, чигра, сребрнасти 
галеб, кукумавка и славуј, а од стално насељених птица, ту су и: сеница, пузавац, кос, 
трстењака, млакара, бела плиска и дивља патка, па се на овом подручју може 

http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/zemunsko-grbolje.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/zemunsko-grbolje.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/anticki_taurunumu.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/zemun/brestove-medje.html
http://beogradskonasledje.rs/


Стратегија развоја градске општине Земун 2018-2023 – Ситуациона и SWOT анализа 

47 

 

развијати и екслузивни вид екотуризма који се односи на посматрање птица (bird-
watching). 

Земунски градски парк (1886. године) налази се у центру Земуна у склопу заштићене 
просторно-културно историјске целине. Површина парка износи 77.206 м2 у коме се 
налази око 1.300 стабала лишћарског и четинарског дрвећа од којих 9 стабала старости 
више од 100 година имају статус заштићеног културног добра. 

Земун обилује и другим зеленим површинама као што су парк „Кеј ослобођења“ који 
се протеже од Старе Капетаније до хотела Југославија, затим паркови на Калварији, у 
Горњем Земуну, Батајници и други.  

У Дунаву је некада било много више рибе, али се и данас лови шаран, буцов, деверика, 
смуђ, црвеноперка, кечига, бабушка, сом, гргеч и вретенар, што пружа добар основ за 
развој риболовног туризма. 

Познато шеталиште које је на самој обали Дунава чија је дужина 2,5 km, допуњено 
новоизграђеном обалоутврдом дужине 450 m, а које је обогаћено различитим 
садржајима за све генерације, такође даје нови инпут и потенцијал за развој туризма. 

2.3.1.8.2 Манифестациони туризам 

Земун обилује бројним манифестацијама које се одржавају током целе године. 

У савременом туризму посебна је улога манифестација и оне пружају велике 
могућности за привлачење туриста и дају велике привредне ефекте који се огледају у 
броју посетилаца, броју ноћења, потрошњи итд. Према неким истраживањима 
манифестације су прве на листи туристичких мотива за долазак туриста. Оне 
представљају интегрални део туризма и моћно су  средство да се заинтересују туристи 
за посету неком организованом догађају. Уз промоцију традиционалне културе и 
аутентичности, социјализација је основна карактеристима манифестација. Земун 
обилује бројним манифестацијама током читаве године а најпознатије су: 

 Богојављенско  пливање - Туристичка манифестација верског карактера са 
организованом литијом земунским улицама и пливањем у залеђеном Дунаву за 
звање “Носилац богојављенског крста”. Учествује преко 100 пливача из земље и 
иностранства. Догађај има више од 5.000 посетилаца. 

 Ускрс у општини Земун - Ликовне и креативне радионице за децу, у оквиру којих 
малишани сaвлађују бројне ликовне и вајарске технике и показују своју 
креативност. Садржи такмичење малишана у туцању јајима под називом „За најјаче 
јаје”; продајну изложбу ускршњих аранжмана и наменски обликованих производа 
– радова примењених уметника. Учесници су локално становништво и туристи. 

 Земунски међународни салон карикатуре - Први Салон је одржан 1996. године. 
Салон данас у свом поседу има око 15.000 оригиналних карикатура аутора из око 
100 земаља са свих континената. На Салону учествују највећа имена светске и 
домаће карикатуре, па је земунска манифестација високо рангирана у свету. 

 Међународни фестивал монодраме и пантомиме - Представља најстарији 
фестивал овог типа у Европи. Почев од 1973. године на фестивалу се представљају 
најбоље представе монодраме и пантомиме из целог света. Најбољу монодраму и 
пантомиму бира стручни жири и жири публике. 
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 Лето на Гардошу - Културно-уметничка манифестација на најлепшем земунском 
простору у којој учествују еминентни уметници.  Разноврстан програм обухвата 
концерте, драме, кабарее, комедије као и програме намењене најмађима. 
Манифестацију посети око 10.000 посетилаца међу којима је велики број туриста. 

 Лето на Кеју - Циљ ове манифестације је да грађанима, а посебно младима, понуди 
нове инспиративне садржаје као што су едукативне и вршњачке радионице. 
Посетиоци могу уживати у музичким и ликовним радионицама, позоришним 
представама, сценским наступима и интерактивној настави о култури и 
цивилизацијама света. На манифестацији се ангажује велики број учесника, како 
младих и неафирмисаних, тако и оних који су својим уметничким радом већ 
етаблирани у разнородним областима. 

 Лето на Лиду - Туристичко-рекреативни и мултимедијални програм, који се 
реализује кроз низ спортско-рекреативних активности као што су: турнири у малом 
фудбалу на песку, одбојка на песку, рукомет на песку, рвање, ревијални плесови на 
песку и др., на плажи Лидо, на Великом ратном острву.  Плажу “Лидо” у току сезоне 
посети више од 60.000 људи. 

 Теслин дан – манифестација посвећена великом научнику, у Земуну се одржава од 
2011. године. 

 Културно лето Батајнице – културно уметничка и туристичка манифестација, у 
Батајници се одржава од 2017. године. 

 Трг отвореног срца - културно - уметничка и туристичка манифестација, у Земуну се 
одржава од 2016. године.  

 Земунске музичке вечери - од новембра 2016. године, Музичка школа „Коста 
Манојловић“ наставља културну традицију Земуна, одржавањем музичких вечери. 
Ова култна манифестација, обновљена је после 25 година. 

2.3.1.8.3 Смештајни капацитети и други угоститељски објекти 

Смештајне капацитете чине хотели са три и четири звездице, хостели, 
коначишта и преноћишта. Земун је препознатљив по реномираним ресторанима, 
сплавовима, баровима, пицеријама и другим  угоститељским објектима. 

На подручју општине Земун познати хотели су: 

 Хотел „Скала"(30 лежаја) 

 Хотел „Лав" (46 лежаја) 

 Хотел „Златник" (50 лежаја) 

Поред ових хотела, налазе се и други смештајни капацитети, као што су: Вила „Форест“, 
Хостел „Елеонор Сингер“, Конак „Ђепето“, Коначиште „Централ“, Коначиште „Оасис“, 
Преноћиште „Узелац“, Преноћиште „Белведере“, Преноћиште „М“. 

Табела 16: Хотели у Земуну  

Р. 
бр. 

Назив објекта Категорија Број соба 
Број 
апартмана 

Број лежаја 

1.  Хотел „Југославија“ *** 76 7 165 

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

3.  Хотел „Златник“ **** 37 4 50 
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Р. 
бр. 

Назив објекта Категорија Број соба 
Број 
апартмана 

Број лежаја 

4.  Хотел „Лав“ *** 26 2 55 

5.  „Euro Garni Hotel“ **** 21 1 47 

6.  Хотел „Скала“ *** 17 2 42 

7. Хотел Оасис *** 18 - 30 

8. Вила Петра *** 8 - 13 

9. Хостел „Theather 011“  8  24 

10. Хостел Кавала  7  14 

11. Хостел Рулер - 5 - 9 

12. Апартман „C5“ -  6 20 

13. 
„Garni hotel Semlin Bed & 
Breakfast“  

*** 16  32 

14. Хотел „Kengur Resort“ *** 8 2 24 

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

Извор: https://www.booking.com  › Srbija › Centralna Srbija › Beograd и директни 
контакти са хотелима 

Према подацима Секретаријата за привреду Градске управе града Београда, који по 
Закону о туризму издаје решења и води евиденцију о категоризованим угоститељским 
објекатима за смештај врсте: кућа, апартман, соба и сеоског туристичког домаћинства у 
Београду, на подручју општине Земун се налази 18 таквих објеката, који имају 122 
смештајне јединице са 250 лежаја. Списак категорисаних угоститељских објеката 
приватног смештаја за издавање туристима, који садржи назив објекта, адресу, статус, 
врсту објекта, категорију, број смештајних јединица и број лежаја дат је у Табели 17. 

Табела 17: Категорисани угоститељски објекти приватног смештаја за издавање 
туристима у Земуну (стање на дан 01.01.2018.) 

Р. 
бр. 

Назив 
објекта 

Адреса  Статус  
Врста 

објекта 
Категорија 

Број 
смештајних 

јединица 

Број 
лежаја 

1. 
Власник: 
Јелена 
Деспотовић 

Прегревица 
59 

Физичко 
лице 

соба *** 2 4 

2. 
Франстал 
апартмани 

Горњоградска 
од 7-6 

Правно 
лице 

апартман **** 5 9 

3. 
Вила Бела 
Маре 

Хемингвејева 
17 

Физичко 
лице 

апартмани 
**** 
*** 

3 
1 

10 

4. Зен 
Прегревица 
59 

Физичко 
лице 

апартман **** 1 4 

5. Ретензија 
Палмира 
Тољатија 15 

Физичко 
лице 

апартман ***** 1 2 

6. Визура Славонска 18 
Физичко 
лице 

соба *** 16 27 

7. 
Апартмани 
Ц5 

Цетињска 5 
Правно 
лице 

апартман ***** 6 16 

8. 
Вила 
Акација 

Трг Бранка 
Радичевића 
 бр. 2 

Правно 
лице 

соба *** 5 10 

https://www.booking.com/
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Р. 
бр. 

Назив 
објекта 

Адреса  Статус  
Врста 

објекта 
Категорија 

Број 
смештајних 

јединица 

Број 
лежаја 

9.  Сан 011 
Ратарски пут  
Бр.37 

Физичко 
лице 

соба *** 7 13 

10. 
Апартман 
Лала 

Тршчанска 57 
Правно 
лице 

апартман **** 8 23 

11. Вила Елена 
Миће 
Радаковића 
бр.2ц 

Правно 
лице 

Апартман 
типа 
студио 

**** 
 

   1 2 

12. Вила Елена 
Миће 
Радаковића 
бр.2 

Правно 
лице 

 соба 
*** 
** 

5 
1 

11 

13. 
Камп 
“Дунав“ 

Батајнички 
друм 7 део 
бр.12 

Правно 
лице 

соба 
** 
* 

3 
3 

 15 

14. 
Власник 
Драгана 
Мијатовић 

Призренска  
036 -a 

Физичко 
лице 

 соба 
*** 
** 

2 
2 

9 

15. Вила Петра 
Дубровачка 
10 

 Физичко 
лице 

соба ***  8  13 

16. Вила Земун 
Фрушкогорска 
1 

Физичко 
лице 

соба *** 10 19 

17. 
Ориент 
вила 

Добановачка 
99 

Правно 
лице 

соба **** 8 19 

18. 
Вила 
Форест 

Мајевичка 
бр.2 

Правно 
лице 

соба **** 24 44 

УКУПНО: 122 250 

Извор података: Секретаријат за привреду Градске управе града Београда 

Земун је синоним за ресторане, сплавове (ресторане на води), барове, пицерије и све 
остале угоститељске објекте, који су најпознатији у овој београдској општини. 

Познати сплавови Земуна су: „Амфора river caffe“, „Бахус“, „Monza“, „Rio caffe“, 
„Fashion Caffe“, „Blaywatch“, „Acapulco“, „Otard“, „Кеопс“, „Храбро срце“, „Бибис“, 
„Н20“ , „Савана“ и други.  

Неки од старих реномираних угоститељских објеката су свакако: "Шаран", "Венеција", 
„Маг клуб“ „Река", „Галеб“, „Сент Андреа“ који су уз своју номиналну функцију веома 
значајни као туристички пунктови. Остали, веома познати ресторани у Земуну су: 
"Гардош",  „Balкan Express“, "Широка стаза", "Код Капетана", "Златно весло", "Стара 
Капетанија", "Жабар" , „Bella Napoli“, „Ђепето“, „Наја“, „Кеј“, „Златник“,  „Данубиус“, 
„Кајак“, „Милутинац“, „Три Лађара“, „Мalevilla“, „Царинарница“, „ Милагро“, 
„Платани“, „Маринеро“, „Стари Земун“, „Салаш“,Лидо“, „Сач“, Вардар, „Campo de 
Fiori“, „Дака“, „Слога“, „Галерија“, „Дубочица“ и др.  

Земун има 27 привредних друштва, регистрованих за делатност путничких агенција и 
турооператера, као и помоћ туристима.  



Стратегија развоја градске општине Земун 2018-2023 – Ситуациона и SWOT анализа 

51 

 

2.3.1.8.4 Број туриста и остварена ноћења 

Удео Земуна у броју туриста и остварених ноћења у граду Београду је мали. 
Просечан број ноћења домаћих туриста је 1,4, а страних 1,8.  

Иако град Београд оствари 33,2% од броја туриста у Републици Србији и 57,5% од броја 
страних туриста који посете Србију, односно 53,3% свих ноћења страних туриста у 
Србији, удео Земуна у броју туриста и остварених ноћења у граду Београду је мали. У 
Земуну се региструје 6,6% свих туриста који посете Београд, односно 6,0% од укупног 
броја страних туриста у граду Београду. Хотели и други смештајни капацитети остваре 
5,2% свих ноћења у Београду, односно 5,4% ноћења страних туриста. При томе је и 
просечан број ноћења, са 1,4 ноћења домаћих туриста и 1,8 ноћења страних туриста 
нижи и од просека града Београда (2,3 ноћења домаћих и 2,0 остварених ноћења 
страних туриста) и од републичког просека (3,3 ноћења домаћих и 2,1 ноћења страних 
туриста). 

Табела 18: Број туриста и остварених ноћења у Земуну у 2016. години 

Категорија 
Република 

Србија 
Град Београд ГО Земун 

Број % Број % %*1 Број % %*2 

Туристи 

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

Домаћи 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 

Ноћења 
туриста 

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

Домаћи 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 

Просечан 
број 
ноћења 

Домаћи 3,3 2,3 1,4 

Страни 2,1 2,0 1,8 

Извор: Републички завод за статистику, Општине и региони у Републици Србији, 
2017.  
Легенда: *1-% у односу на број у Републици Србији; *2-% у односу на број у граду 
Београду 

2.3.1.8.5 Стратегија развоја туризма ГО Земун 2010-2016. 

ГО Земун је имала дефинисану Стратегију развоја туризма, али је период њеног 
важења истекао. 

Свесна чињенице да се развојем туризма постижу и: равномеран привредни развој, 
повећање добити, развој града, обогаћивање културних садржаја, позитивна 
демографска кретања, стварање претпоставке за развој терцијарних привредних грана, 
отварање нових радних места и уопште, унапређење услова живота у Земуну, Градска 
општина Земун је усвојила Стратегију развоја туризма за период 2010-2016.  

У Стратегији развоја туризма наведена је визија Земуна, као „важног туристичког 
место, које својим изузетним положајем на десној обали Дунава привлачи велики 
број аутохтоних и алохтоних туриста у Београд, који долазе на реку у потрази за 
одмором од градске гужве и наглашене динамике у окриље дела града који одише 
аутентичним миром уз реку. Земун - као центар наутичког туризма са 
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најсавременијом наутичком инфраструктуром, као и богатом, квалитетно 
осмишљеном културном и угоститељском понудом. Земун - као град ресторана и 
центар доброг провода и психофизичке релаксације“.  

Стратегијом је утврђено следећих пет стратешких циљева: 1) Активирање туристичких 
ресурса Земуна 2) Позиционирање Земуна као атрактивног туристичког места 3) Развој 
предузетништва у туризму 4) Подстицање организованих облика сарадње свих 
учесника туризма Земуна 5) Повећање квалитета живота становништва. 

2.3.1.8.6 Туристичке организације   

Основан је Туристички центар Земун и донета је Одлука о оснивању Туристичко-
културног центра ГО Земун, који раде на промоцији и унапређењу туризма. 

Туристички центар Земун д.о.о. основан је у априлу 2010. године, како би радили на 
промоцији и унапређењу туризма у општини, а у циљу позиционирања Земуна на 
туристичкој мапи, креирањем туристичких производа, брендирањем Земуна као 
пожељног места за живот и за туристичке посете, информисањем туриста о смештају, 
гастро понуди, транспорту, забавним и културним садржајима, и обогаћивањем 
културних, спортских и других садржаја интересантних за туристе. Туристички центар 
организује манифестације од значаја за Земун. Током летњег периода реализује 
традиционалне манифестације, као што су: Лето на Лиду, Лето на Гардошу и Лето на 
Кеју, као и низ других манифестација које промовишу Земун као пожељну туристичку 
дестинацију. 

На седници Скупштине ГО Земун, одржане 27.11.2017. године донета је Одлука о 
оснивању Туристичко-културног центра Градске општине Земун12. 

2.3.1.8.7 Финансирање Програма: Развој туризма у ГО Земун 

Током 2015. и 2016. године ГО Земун је за развој туризма издвајала од 9 до 11 милиона 
динара. У 2017. распоређене су апропријације у укупном износу од 36.100.000,00 
динара, а у 2018. у износу од 34.200.000,00 динара за унапређење туристичке понуде 
Општине кроз учешће на сајмовима и организовање програма у летњем периоду. 

Табела 19: Финансирање Програма: Развој туризма у ГО Земун од 2015-2018. 

Година 
Пројекат/ програмска активност (ПА) 

Вредност (РСД) 
Шифра Назив 

2015. Пројекат 1502-1001 Промоција туризма 9.000.000,00 

2016. Пројекат 1502-1001 Промоција туризма 10.850.000,00 

2017. Пројекат 1502-1001 Промоција туризма 36.100.000,00 

2018. Пројекат 1502-1001  Промоција туризма 34.200.000,00 

Извор: Одлуке о буџету ГО Земун за 2015, 2016, 2017. и 2018. 

2.3.1.9 Пољопривреда 

Општина Земун има 11.766,5 ha пољопривредног земљишта, од чега је обрадиво 
93,8%, од чега је под њивама 95,3% од обрадивог земљишта. Највеће учешће према 

                                                      
12

 „Службени лист Града Београда“ бр. 89/17 од 29.11.2017. 
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категоријама коришћења пољопривредног земљишта у државној својини имају 
њиве 

Пољопривредно земљиште општине Земун заузима 4,6% од укупног пољопривредног 
земљишта града Београда. 

Према подацима из „Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији града Београда за 2017.“, општина Земун 
има 11.766,5 ha пољопривредног земљишта, од чега је обрадиво 11.039,9 ha (или 
93,8%), пашњаци су на 230,6 ha (2%), трстици и мочваре на 122,6 ha (или 1%), а остало 
земљиште је на 373,4 ha (или 3,2% укупног пољопривредног земљишта). 

ГО Земун чине четири катастарске општине: Земун, Земун Поље, Батајница и 
Угриновци, од којих највећу површину укупног пољопривредног земљишта, као и 
укупно обрадивог пољопривредног земљишта има КО Угриновци (4.639,2 ha, односно 
4.346,8 ha обрадивог), а најмање КО Земун (530 ha, односно 430,6 ha обрадивог).  

Табела 20: Преглед површина пољопривредних култура земљишта на подручју ГО 
Земун и по катастарским општинама (у ha) 

Катастарске 
општине 

Обрадиво пољопривредно 
земљиште 

Пашњаци 
Трстици 

и 
мочваре 

Остало 
Укупно 

пољопривр. 
земљиште Врста обр. 

пољ. земљ. 
ха 

Ук. обрад. 
пољ.земљ. 

Укупно  

ГО Земун  

Њиве 10.520,1 

11.039,9 230,6 122,6 373,4 11.766,5 

Вртови  120,3 

Воћњаци  149,1 

Виногради 136,4 

Ливаде 1140,1 

КО Батајница 

Њиве 3.293,4 

3.395,5 16,7 0 136,1 3.548,3 

Вртови  0,1 

Воћњаци  17,6 

Виногради 65,2 

Ливаде 19,0 

КО Земун 
Поље 

Њиве 2.706,9 

2.867,9 76,9 1,5 102,7 3.049,0 

Вртови  99,2 

Воћњаци  33,5 

Виногради 28,3 

Ливаде 0 

КО Земун 

Њиве 320,2 

429,6 22,9 5,8 71,6 530,0 

Вртови  20,7 

Воћњаци  78,4 

Виногради 9,9 

Ливаде 0,4 

КО 
Угриновци 

Њиве 4.199,6 

4.346,8 114,1 115,3 63,0 4.639,2 

Вртови  0,2 

Воћњаци  19,5 

Виногради 32,9 

Ливаде 94,6 

Извор: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији града Београда за 2017. годину 
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Највеће учешће према категоријама коришћења пољопривредног земљишта у 
државној својини имају њиве које су истовремено и најпогодије за давање у закуп. 

Табела 21: Преглед површина пољопривредних култура земљишта по облицима 
својине на подручју ГО Земун исказани у ha у 2017. години 

Својина 
Обрадиво пољопривредно земљиште 

Пашњаци 
Трстици и 
мочваре 

Остало 
Њиве Вртови Воћњаци Виногради Ливаде 

Приватна  4.680,6 0,6 55,5 72,1 79,5 22,1 94,5 140,4 

Државна 3.641,2 76,8 60,7 61,2 31,9 151,6 18,6 187,3 

Јавна 1.341,7 43,2 32,9 3,0 1,2 48,6 7,4 42,7 

Друштвена 437,3 0 0 0 1,4 0,3 0 2,9 

Др.облици 419,2 0 0 0 0 0 1,8 0,1 

Извор: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији града Београда за 2017. годину 

Табела 22: Површине пољопривредних култура земљишта по класама 
(пољопривредно земљиште у ha) 
Култура I II III IV V VI 

Њиве 1.080,5 3367,4 3547,4 2115,0 331,1 30,6 

Вртови 89,4 30,6 0,2 0 0 0 

Воћнаци 100,4 30,7 17,9 0,1 0 0 

Виногради 80,3 23,2 29,9 2,9 0 0 

Ливаде 1,0 0 16,2 64,8 38,2 0 

Пашњаци 96,1 4,7 106,1 23,8 0 0 

Трстици-мочваре 1,5 121,1 0 0 0 0 

Укупно 1.449,1 3.577,7 3.717,7 2.206,5 369,3 30,6 

Извор: РГЗ за 2017. годину 

У општини Земун предњаче површине пољопривредних култура земљишта друге и 
треће класе. 

На основу  података из „Приказа коришћења пољопривредног земљишта на 
територији града Београда за 2017. годину по општинама“, најзначајнији  
корисници пољопривредног земљишта у државној својини  на подручју градске 
општине Земун су следећа правна лица: Пик Земун, Институт за сточарство, Институт за 
кукуруз, Установа геронтолошки центар Београд и пољопривредни произвођачи -
сточари. 

Површине пољопривредног земљишта на територији града Београда према 
катастарским класама и културама су врло хетерогене, од чега зависе и производне 
особине овог земљишта. На ширем подручју градске општине Земун доминирају 
типови земљишта чернозем (или црница) и еутрични камбисол. Црница је погодна за 
гајење свих врста житарица (кукуруз, пшеница, раж и др) и представља хумусно-
акумулативна земљишта са A-C профилом. Чернозем се налази у првој бонитетној 
класи. Овој класи припадају врло добра земљишта, иловастим механичким саставом и 
добром структуром. Погодна су за наводњавање, а када су заштићена од поплава, 
користе се за биљну производњу без ограничења. На земљиштима прве бонитетне 
класе, у условима наводњавања, постижу се високи и стабилни приноси гајених 
биљака. Гајњача (еутрични камбисол) у погледу погодности и ограничења за биљну 

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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производњу припада другој бонитетној класи земљишта. Мере поправке квалитета 
земљишта су заштита од ерозије, терасирање, континуирана обрада, правилан 
плодоред, интензивно ђубрење органским и минералним ђубривима. Ова врста 
земљишта погодна је за ратарску, повртарску, воћарску и виноградарску производњу. 

2.3.1.9.1 Подаци о пољопривредном становништву и  газдинствима 

1.000 регистрованих пољопривредних газдинстава, у којима је 2.376 особа са 
сталним запослењем. 65% газдинстава је са једним или два члана. 36% 
газдинстава располаже са 1 ха и мање коришћеног пољопривредног земљишта. 

На подручју ГО Земун има 1.000 регистрованих пољопривредних газдинстава, у којима 
је 2.376 особа са сталним запослењем, од чега је 975 жена. Највише је газдинстава са 
једним или два члана, и то чак 652 газдинства. Од укупног броја регистрованих 
газдинстава само седам има 7 и више запослених. 

361 пољопривредно газдинство располаже коришћеним пољопривредним 
земљиштем од 1 ha и мање, 112 пољопривредних газдинстава располаже између 1 и 2 
ha, 165 газдинстава располаже између 2 и 5 ha, 97 газдинстава располаже између 5 и 
10 ha коришћеног пољопривредног земљишта, 46 пољопривредних газдинстава 
располаже са 146 ha некоришћеног земљишта.  4 пољопривредна газдинства 
располажу са 3 ha под шумама и 1 газдинство се бави узгојем рибе на 0,2 ha.  

Пољопривредна газдинства у Земуну баве се узгојом: говеда (2.403 или 4,5% од 
укупног броја грла у Београду), свиња 8.422 или 4,2%, живине (22.923 или 2% од 
укупног броја на подручју Града).  

Пољопривредна газдинства располажу са 669 трактора, па се може рећи да 67% 
регистрованих пољопривредних газдинстава располаже са пољопривредном 
механизацијом. 

2.3.1.9.2 Производна структура  

 На подручју општине углавном је заступљена ратарско-сточарска производња  
(Батајница,  Угриновци).   

У ратарству доминира производња пшенице на 1.819 ha, кукуруза на 2.886 ha, 
индустријског биља на 787 ha и сточно-крмног биља на 510 ha и повртног биља на 282 
ha. Највећи део ратарских производа представља подлогу за сточарску производњу  
(музне краве, товна јунад, свиње), а један део житарица се продаје млиновима. 
Сточарство све више губи на значају, мада је овај крај некада био препознатљив по 
сточарској производњи. Воћарска производња је веома оскудна  и највише се гаје 
вишње, кајсије и трешње. Повртарство је заступљено и производња је доминантна на 
мањим површинама, натуралног типа (за личну потрошњу, мање количине се износе 
на тржиште). Заступљено је пчеларство (око 40 до 50 пчелара са око 50 кошница по 
пчелару). 

Општина Земун, заједно са општинама Палилула, Сурчин, Обреновац и Гроцка припада 
градским општинама које остварују значајнију продају и откуп одређених 
пољопривредних производа у односу на друге општине које припадају граду Београду. 
Са подручја Земуна прода се или откупи  7.334 t пшенице или 20% од укупне продаје и 
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откупа пшенице са подручја Града, 3.628 t кукуруза (20% од укупне продаје и откупа 
Београда), 4.975.000 t млека (5,7% од укупне продаје и откупа са подручја Града). 

2.3.1.9.3 Земљорадничке задруге и удружења  

На подручју ГО Земун функционишу 4 (четири)  задруге. 

Задруге на подручју градске општине Земун најчешће функционишу као ''откупне 
станице'', тачније као посредници ка прерађивачкој индустрији, у односу на коју, због 
сопствених слабости (разједињености, мале тржишне и економске снаге), имају мали 
утицај у процесу формирања откупних цена и услова откупа. 

На подручју ГО Земун функционишу четири задруге, од којих озбиљно послује ЗЗ 
''Радивој Поповић'', у Угриновцима која је основана 2003. године и која има 14 чланова 
– задругара и преко 40 коопераната. Задругари послују преко задруге тј. набављају 
средства за производњу и продају своје производе. Задруга има 5 стално запослених 
лица. Задруга организује откуп млека, снабдевање пољопривредника 
репроматеријалом, средствима за производњу, деловима за пољопривредну 
механизацију и другом робом која је потребна за пољопривредну производњу. У 
оквиру задруге послује пољопривредна апотека. У саставу задруге послују две откупне 
станице, једна за откуп млека, а друга за откуп житарица. Откупна станица за млеко 
откупљује млеко од 32 пољопривредна произвођача тренутно, и то са подручја 
катастарске општине Угриновци и отпрема га прерађивачима. У оквиру задруге послује 
и откупно место и вага од 60 t за мерење житарица. Задруга је закупила 240 ha земље 
која је у власништву верских објеката за производњу шећерне репе, кукуруза, пшенице 
и уљане репице.  

Пољопривредним произвођачима недостају адекватна финансијска подршка и 
едукација, а велики проблем је и продаја и пласман производа, такође недостаје и 
адекватна форма удруживања и припрема за заједнички наступ на тржишту, већи 
аграрни буџет, институције за контролу квалитета пољопривредних производа, 
ревитализација задруга и задружних савеза. 

2.3.1.9.4 Привредни субјекти и  научне институције   

На подручју ГО Земун регистрована су 43 привредна друштва и 63 предузетника у 
сектору пољопривреде, шумарства и рибарства.  

На основу података из Статистичког годишњака Београда 2015. године на подручју 
ГО Земун од укупно 7.181, у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства 
регистрована су 43 привредна друштва.  

Када је реч о предузетницима, а на основу истог извора информација, у Земуну 63 
предузетника су своју делатност регистровали у области пољопривреде, шумарства и 
рибарства, што је око 1% од укупно 6.035 предузетника, колико их има на подручју ГО 
Земун. 

Важнији привредни субјекти на подручју ГО Земун су:  

 ПИК „Земун” - који поседује 2.370 ha пољопривредног земљишта, од чега је 75% 
друштвено, а 25% државно власништво. Иако предузеће има изузетно плодно 
земљиште, велики је проблем власништво над земљиштем  (према проценама, 
предузеће располаже са свега око  700 ha своје,   тачније друштвене земље);  
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• Прерада меса „Гомбит”, д.о.о. Земун; 
• „Тривук“, производња сухомеснатих производа;                                                                                        
• Производни погон предузећа „Београдска пекарска индустрија” а.д. са 3.664 m2;  
• Млинови: „Жито Дунав“ и „Житопродукт“;  
• Седиште фабрике протеина и уља “Биопротеин” а.д. (чланица “Банкомгрупе”);  
• Расадник дрвећа, шибља, перена, сезонског цвећа у оквиру ЈКП „Зеленило” – 

Београд;  
• „Винарија Богуновић”;  
• „Coca Cola” Србија а.д. Земун;  
• „Unistol group”, д.о.о. Београд;  

2.3.1.10 Научно-истраживачке институције 

На подручју ГО Земун налази се Пољопривредни факултет Универзитета у 
Београду и више института који имају значајну улогу у развоју пољопривреде, као 
и других привредних делатности. 

Значајну улогу у развоју привреде како Земуна, тако и целог региона, одувек су имале 
образовне и научно-истраживачке институције 

На подручју ГО Земун налазе се следеће институције које су веома значајне за развој 
пољопривреде: 

• Пољопривредни факултет Универзитета у Београду;  
o Институт за пољопривредну технику - организациона целина 

састављена од три катедре (Катедра за механизацију пољопривреде; 
Катедра за техничке науке; Катедра за математику и физику) у оквиру 
којих се одвија наставни и научни процес везан за науке из области 
пољопривредне технике и енергетике као и мере за одрживу 
пољопривредну производњу, примену информационих система и 
аутоматизације у пољопривредној производњи са крајњим циљем 
рационалног коришћења пољопривредне технике у процесу 
производње здравствено безбедне хране.  

• Ветеринарски завод, Земун, а.д.;  

• Институт за кукуруз  „Земун Поље”, који је основан 1946. године; Институт 
поседује пољопривредно  земљиште у државној и друштвеној својини,  као и 
Центар за сушење и дораду семена;  

• Институт за сточарство Земун, који је основан 1952. године. Институт поседује 
неколико експерименталних, сточарских фарми и експерименталну мини 
кланицу; 

• Институт за заштиту биља и животну средину, Одсек за штеточине биља -  

Поред наведених, за развој привреде, значајне су и следећи институти који се налазе 
на подручју ГО Земун: 

• Институт за примену нуклеарне енергије - Научноистраживачка делатност 
обухвата основна и примењена истраживања у биологији, хемији, 
биомедицини и мониторингу и заштити животне средине. Области 
истраживања су: ендокринологија, имунологија, биологија репродукције, 
метаболизам, гликобиологија, агроекологија и радиоекологија.    
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• Рударски институт - Научноистраживачка, развојна, иновациона и инжењерско 
креативна – пројектантска делатност оријентисана је на експлоатацију и 
припрему минералних сировина, механику стена и тла, вентилацију рудника, 
заштиту животне и радне средине, рекултивацију и уређење деградираних 
предела, термотехнику и сагоревање енергената, рудничке објекте и 
инфраструктуру, електроенергетско напајање, рудничку геологију, 
хидрогеологију, системско инжењерство, надзор, контролу и управљање 
процесима у рударству, рачунарски интегрисане технологије и економику 
индустрије минерала. 
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2.3.2 SWOT анализа – увод 

SWOT13 анализа представља инструмент стратегијског менаџмента који има широку 
примену у изради стратегија развоја, укључујући ту стратегије развоја заједнице 
(региона/града). На његову важност указује и чињеница да је обавезан део планских 
докумената којима се конкурише за коришћење средстава из европских фондова. 

SWOT анализа служи као полазна основа за идентификовање кључних проблема и 
посредно за дефинисање средњорочних и дугорочних циљева. Њен основни циљ је 
утврђивање и анализа снага и слабости заједнице (града/региона), те могућности и 
опасности са којима је заједница (град/регион) изложена, а све у циљу добијања 
адекватне полазне основе за дефинисање и утврђивање њених стратешких циљева. 
Такође, SWOT анализа је изузетно погодна и као инструмент за синтезу резултата који 
се добијају из детаљне анализе тренутног стања (социо-економске анализе). 

SWOT се, у основи, заснива на одговору на питање „Где смо ми сада?“. Одговор на ово 
питање даће процена јаких и слабих страна кроз анализу и евалуацију унутрашњих 
услова у заједници (граду/региону) и података о окружењу и спољних фактора који 
утичу на функционисање заједнице (града/региона). 

Веза између снага и слабости треба да омогући идеју о нивоу развијености, док веза 
између слабости и претњи служи за формулисање основних проблема са којима се 
развој суочава. Повезаност између снаге и претњи дефинише развојни ризик, док веза 
између слабости и шанси идентификује ограничења развојног процеса.14 

Анализа окружења или околине подразумева истраживање свих важнијих 
карактеристика како спољашњег, тако и унутрашњег окружења у циљу 
идентификовања стратешких фактора који ће одредити будућност заједнице 
(града/региона). Анализа окружења и идентификација стратешких фактора може се 
сагледати као подршка одлучивању у процесу формулисања стратегије. 

 SWOT елементи: 

 S – СНАГА (Strengths) је предност која дату заједницу (град/регион) чини 
атрактивнијом у односу на остале; 

 W – СЛАБОСТ (Weaknesses) је ограничење, препрека, недостатак који спречава 
дату заједницу (град/регион) да унапреди свој систем; 

 О – ШАНСА (Opportunities) је повољна ситуација у заједници (граду/региону); 

 T – ПРЕТЊА (Threats) је неповољна ситуација у заједници (граду/региону) која 
може да потенцијално угрози стратегију. 

За сваку од наведених елемената предвиђена су питања која помажу у припреми 
квалитетне и свеобухватне анализе како следи: 

 

                                                      
13

Израз SWOT долази од почетних слова енглеске речи за снаге(strengths), slabosti (weaknesses), што 
представља позитивне и негативне унутрашње карактеристике, односно могућности(opportunities) i 
претње (threats), што чине позитивне и негативне спољашње карактеристике. 
14

Програм развоја АП Војводине 2014-2020. 
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S 
 

СНАГЕ 

(Strengths) 

Постоје ли јединствене 
предности које чине 

заједницу (град/регион) 
различитим од других? 

W 
 

СЛАБОСТИ 

(Weaknesses) 

Да ли заједница 
(град/регион) користи 

све своје потенцијале на 
најбољи начин? 

 

Унутрашњи 
фактори 

O 
 

ШАНСЕ 

(Opportunities) 

Постоје ли позитивни 
трендови или спољни 

фактори који могу 
позитивно утицати на 

заједницу 
(регион/град)? 

T 
 

ОПАСНОСТИ 

(Threats) 

Који су трендови на 
тржишту који штете 

заједници 
(региону/граду)? 

 

Спољашњи 
фактори 
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2.3.3 SWOT анализа – економски развој 

SWOT анализом идентификоване су следеће интерне карактеристике ГО Земун 
(предности, односно слабости) и екстерни фактори који утичу на развој Градске 
општине (шансе и претње) у погледу економског развоја: 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Велики број привредних субјеката 
(12.000)  

 Прерађивачка индустрија међу три 
најзаступљеније делатности и има 
највише остварених инвестиција  

 Постоје 4 привредне зоне површине 470 
ha на подручју ГО Земун  

 Организације подршке (Одсек за 
привреду, послови локалног-економског 
развоја) 

 Број запослених на 1.000 становника,  
просечне зараде, образовна структура 
становништва су изнад републичког 
просека   

 Земун је једна од три топ дестинације у 
граду Београду 

 Богата културна баштина (велики број 
објеката који имају статус заштићених 
споменика) 

 Разноврсна природна добра  

 Велико ратно острво и Земунски парк - 2 
од 7 најзначајнијих просторних целина и 
заштићених објеката у Граду 

 Бројне манифестације које се одржавају 
током целе године 

 Препознатљивост по реномираним 
ресторанима, сплавовима, баровима, 
пицеријама и др. објектима 

 Туристичке организације (Туристички 
центар Земуна и донета одлука о 
оснивању Туристичко-културног центра) 

 93,9% пољопривредног земљишта је 
обрадиво 

 Највеће учешће пољопривредног 
земљишта у државној својини имају 
њиве 

 1.000 регистрованих пољопривредних 

 Најдоминантније делатности трговина на 
велико и мало и поправка моторних 
возила и мотоцикала  

 Број запослених на 1.000 становника, 
просечне зараде, образовна структура 
становништва испод просека за град 
Београд  

 ГО Земун нема предузеће за управљање 
пословним простором 

 Удео Земуна у броју остварених ноћења 
у граду Београду је веома мали (према 
статистичким подацима)  

 Мали смештајни капацитети у односу на 
број посетилаца 

 Туристичке атракције које су у јако 
лошем стању 

 65% пољопривредних газдинстава је са 
једним или два члана 

 36% газдинстава располаже са 1 ha и 
мање коришћеног пољопривредног 
земљишта 

 На подручју ГО Земун функционишу 4 
(четири)  задруге, од којих озбиљно 
послује само једна 
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газдинстава 

 2.376 особа са сталним запослењем у 
пољопривредним газдинствима 

  67% регистрованих пољопривредних 
газдинстава располаже са 
пољопривредном механизацијом 

 43 привредна друштва и 63 
предузетника у сектору пољопривреде, 
шумарства и рибарства 

 Пољопривредни факултет Универзитета 
у Београду и више института који имају 
значајну улогу у развоју пољопривреде, 
као и других привредних делатности 
налазе се на подручју ГО Земун 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 Градска општина главног града 

 Повољан географски положај 

 Развијен друмски, ваздушни и речни 
саобраћај 

 Усвојена Стратегија развоја града 
Београда 

 Јавни позиви Града Београда (за развој 
пољопривреде, МСПП, start-up, туризам, 
самозапошљавање) 

 Регионална агенција за развој и 
европске интеграције Београд - која 
прати све позиве, део је мреже Развојне 
агенције Србије 

 Фондови ЕУ (HORIZON 2020, COSMЕ, IPA), 
а нарочито IPARD фонд 

 Дунав (потенцијал за развој туризма) 

 Олакшице за запошљавање људи са 
евиденције НСЗ 

 Start-up и други кредити Фонда за развој 

 Програми подршке од стране различитих 
министарстава  

 Закон о јавно-приватном партнерству и 
концесијама15 

 Уредба о условима и начину привлачења 
директних инвестиција16 

 Градска општина са недовољним 
надлежностима 

 Депопулација становништва 

 Ограничен општински буџет 

 Нерешени имовинско-правни односи 

                                                      
15

 „Сл.гласник РС“ бр.88/2011, 15/2016 и 104/2016 



Стратегија развоја градске општине Земун 2018-2023 – Ситуациона и SWOT анализа 

63 

 

На основу спроведене ситуационе и SWOT анализе може се констатовати да су главне 
предности на којима треба „градити“ Стратешки план развоја ГО Земун по питању 
економског развоја: 

 Земун – једна од три топ дестинације у граду Београду; 

 Потенцијали за развој пољопривреде (обрадиво пољопривредно земљиште, 
њиве у државној својини, 1.000 регистрованих пољопривредних газдинстава, 
2.376 особа са сталним запослењем у пољопривредним газдинствима, 67% 
регистрованих пољопривредних газдинстава располаже са пољопривредном 
механизацијом, 106 привредних субјеката у сектору пољопривреде, шумарства 
и рибарства, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду и више 
института који имају значајну улогу у развоју пољопривреде, као и других 
привредних делатности, налазе се на подручју ГО Земун); 

 Велики број привредних субјеката. 

Највеће шансе за развој ГО Земун огледају се у следећем: 

 Повољан географски положај са развијеним друмским, ваздушним и речним 
саобраћајем; 

 IPARD фонд; 

 Програми и јавни позиви на националном нивоу и нивоу Града; 

 Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд - која прати све 
позиве, део је мреже Развојне агенције Србије; 

 Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама17 

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

 Туристичке атракције које су у јако лошем стању; 

 65% пољопривредних газдинстава је са једним или два члана; 

 На подручју ГО Земун функционишу 4 (четири)  задруге, од којих озбиљно 
послује само једна 

Основне претње развоју ГО Земун огледају се у: 

 Градска општина са недовољним надлежностима; 

 Депопулација становништва; 

 Нерешени имовинско-правни односи. 

На основу природе и распрострањености идентификованих позитивних и негативних 
елемената интерног и екстерног окружења, препоручује се да приоритетна, критична 
питања којима треба да се бави Стратешки план развоја ГО Земун, по питању 
економског развоја буду следећа: 

 Развој туризма, што укључује 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 Развој туристичког кластера (који би обухватао све чиниоце, укључујући и 
пружаоце услуга у области туризма); 

o Стављање у функцију туристичких атракција (уређење, одржавање и сл.); 

o Подршка иницијативама јавно-приватног партнерства (на пример: 
смештајни капацитети и др.) 

 Развој пољопривреде укључује следеће: 

o Подршка различитим субјектима (пољопривредним газдинствима, 
задругама, привредним субјектима и др.) у циљу већег искоришћења 
доступних финансијских средстава (IPARD фонд, програми и јавни позиви 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,  јавни позиви 
Града Београда); 

o Подршка удруживању (оснивању и оснаживању задруга и сл.). 

 Подршка развоју МСПП, а нарочито оних који су у функцији развоја 
пољопривреде и туризма. 
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2.4 Друштвени развој 

2.4.1 Опис тренутне ситуације 

У процесу планирања развоја градске општине Земун посебну пажњу треба посветити 
институцијама друштвеног развоја. Под тим се подразумева тренутни статус и 
планирање развоја: 

• институција образовања; 
• система здравствене и социјалне заштите; 
• објеката  и  институција  које  својим  деловањем подстичу културни и  спортски 

живот општине; 
• удружења грађана. 

2.4.1.1 Надлежности 

Када је реч о надлежностима у области  друштвеног  развоја,  према  Статуту 
градске општине Земун, oпштина обавља следеће послове: 

• прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и 
основних школа;  

• прати упис у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање 
наставе у основним школама и покретање прекршајног поступка против 
родитеља, односно старатеља, чије дете није благовремено уписано, односно 
не похађа припремни предшколски програм, у складу са законом;  

• у сарадњи са образовно-васпитном установом утврђује мере и активности 
заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно 
васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са 
законом;  

• организује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради 
похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 km и 
ученика основне школе на удаљености већој од 4 km од седишта школе; превоз, 
смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на 
удаљеност места становања од школе; превоз ученика на републичка и 
међународна такмичења;  

• подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом 
подручју, обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја 
за градску општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја 
може оснивати установе културе; 

• доноси програм развоја спорта на нивоу градске општине који је усклађен са 
програмом развоја спорта на нивоу Града;  

• учествује у изградњи и одржавању спортских објеката на свом подручју;  
• обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма којима се 

задовољавају потребе грађана у области спорта на подручју градске општине;  
• може оснивати установе у области спорта; 
• спроводи националну стратегију за младе и акциони план политике за младе 

Града;  
• утврђује акциони план политике за младе на подручју градске општине који је 

усклађен са акционим планом за спровођење стратегије за младе Града;  
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• може основати савет за младе на нивоу градске општине;  
• обезбеђује услове за реализацију програма установа и удружења младих и 

удружења за младе, која делују на подручју градске општине;  
• може да оснује, прати и обезбеђује функционисање Канцеларије за младе на 

свом подручју; 
• помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са 

посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају 
са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама 
особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним организацијама на 
свом подручју;  

• стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних 
и колективних права припадника националних мањина и етничких група; 

Градска општина нема надлежности у  области здравства, па ће у овој  анализи бити 
само споменуте институције са подручја градске општине Земун и њихови основни 
подаци. 

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

• образовање и васпитање 
• културна и природна баштина 
• спорт и млади 
• здравствена и социјална заштита 

2.4.1.2 Образовање и васпитање 

На подручју ГО Земун налази се једна предшколска установа, 20 основних школа, 8 
средњих школа, 1 музичка школа (основна и средња), 3 високошколске установе и 
два факултета. 

Мрежу  образовно-васпитних установа у градској општини Земун чине:  

 Предшколска установа ''Др Сима Милошевић'', која у свом саставу има 32 
објекта ; 

• 20 основних школа; У овај број су укључене и 3 специјалне школе (за слепу и 
слабовиду децу, децу оштећеног слуха и ометену у развоју), од којих је једна 
школа и за основно и за средње образовање;  

• 1 музичка школа – за основно и средње музичко образовање; 
• 8 средњих школа, од којих је једна специјална школа која је и за основно и 

средње образовање; 
• 3 високошколске установе и два факултета.  

Посебна брига о младим талентованим људима се води у Регионалном центру за 
таленте.  

Регионални центар за таленте Београд 1 - Земун основан је 1997. године и 
представља један од једанаест регионалних центара у Србији који су се оформили 
деведесетих година са задатком да окупе потенцијално надарене ученике основних и 
средњих школа и да им кроз посебно организоване облике рада омогуће 
напредовање у областима које сами изаберу (а у којима показују изузетну надареност 
и таленат) и тиме подигну потенцијал научног подмлатка.  
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Регионални центар за таленте Београд 1 организује рад талентованих ученика са 
стручњацима из друштвених и природних наука кроз менторски рад на пројектима,  
похађање курсева, предавања, школу математике за младе таленте - ученике од 
трећег до шестог разреда основне школе, ликовну радионицу за ученике од првог 
разреда основне школе, припремну наставу за полагање мале и велике матуре, летње 
и зимске математичке и истраживачке кампове. 

Регионални центар за таленте Београд 1 - Земун задужен је за рад са талентованим 
ученицима са подручја општина Земун, Нови Београд и Сурчин. Захваљујући 
разумевању ГО Земун, Центар је смештен у посебну зграду и располаже простором од 
око 350 m2. Има 5 учионица различитих капацитета, две канцеларије и санитарни чвор. 
За протеклих 20 година кроз усавршавање у центру прошло је око 4.000 ученика. 
Многима је то омогућило да изаберу професију, добију стипендију и упишу жељену 
школу или факултет.18 

Музичка школа ''Коста Манојловић'' је однеговала многе талентоване младе људе 
који су стекли и светску славу. 

2.4.1.2.1 Предшколско образовање и васпитање 

Током 2015. године 5.931 дете је користило услуге предшколског образовања и 
васпитања. Преко броја је примљено 244 деце, а 1.596 деце је остало без услуге 
због недовољних капацитета. 

Према подацима у Статистичком годишњаку Београда 2015, у Земуну је у 32 
предшколска објекта услуге у 2015. години користило 5.931 дете предшколског 
узраста,  смештених у 263 васпитне групе.  

Графикон 9: Број деце предшколског узраста по узрасту у ГО Земун, у 2015. 

 
Извор: Статистички годишњак Београда 2015. 

                                                      
18

 извор:  http://www.talentizemun.rs/ 

http://www.talentizemun.rs/
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Највише је било деце од 3 године до припремног предшколског програма (ППП) – 
2.816 или 47% од укупног броја деце у вртићима. У групама до 3 године старости  
налазило се 1.359 деце или 23%, док је на припремним предшколским програмима 
(ППП) било 1.756 деце или 30% од укупног броја деце који су користили услуге 
предшколских установа (Графикон 9). 

Услуге предшколског образовања и васпитања није плаћало 1.055 деце, по 
регресивним ценама услуге је користило шесторо деце, а за 4.870 деце предшколског 
узраста је 2015. године плаћана пуна цена.  

Највећи број деце је користило услуге у трајању од 9 до 12 часова – 4.125 деце, а 50 
деце је било у вртићима до 6 часова. Целодневни припремни предшколски програм је 
користило 1.177 деце, а ППП у трајању од 4 часа – 579 деце. 

У 2015. години у објектима предшколског образовања и васпитања било је запослено 
844 лица, од чега 549 васпитача, 9 стручних сарадника, 30 сарадника и 237 осталих. То 
је у просеку 10,8 деце на 1 васпитача, док на нивоу Града на 1 васпитача у просеку 
долази 12,5 деце. 

Од 1990. до 2015. године број деце предшколског узраста која су користила услуге 
вртића у Земуну је варирао – од 5.389 деце у 1990., преко 3.962 деце у 2005. до 5.931 
корисника у 2015. години.  

Кретање броја деце предшколског узраста корисника услуга од 1995. до 2015. године 
дат је на Графикону 10. 

Графикон 10: Кретање броја деце предшколског узраста корисника услуга од 1995. до 
2015. године 
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Извор: Статистички годишњак Београда 2015. 

Уз овај број варирао је и број деце која су примљена преко капацитета, као и број деце 
која нису примљена због недовољног капацитета. Тако да је у 2015. години ситуација 
најнеповољнија, односно у 2015. години је примљено 244 деце преко броја, а 1.596 
деце је остало без услуге због недовољних капацитета.  
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Кретање броја деце предшколског узраста која су примљена преко броја  и деце која 
нису примљена у периоду од 1995. до 2015. године дато је на Графикону 11. 

Графикон 11: Кретање броја деце предшколског узраста која су примљена преко броја  
и деце која нису примљена у периоду од 1995. до 2015. године 
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Извор: Статистички годишњак Београда 2015. 

Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ укључена је у пилот пројекат од 
националног значаја “Године узлета’’и примењује се у вртићу Земунски бисер, 

Осим тога, Установа има вртић који ради по Монтесори програму «Отворени 
Монтесори вртић Петар Пан» у Батајници. Током целе године се реализује музички 
програм «Плес предшколаца» за које Установа има обучене кординаторе - васпитаче 
који раде са децом. 

На основу члана 98. став 19. Закона о основама система образовања и васпитања19 и 
члана 34. став 6. Закона о предшколском васпитању и образовању20, министар 
просвете, министар здравља и министар рада и социјалне политике споразумно су 
прописали Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци 
детету и ученику21, којим се уређују ближи услови за процену потреба за пружањем 
додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику и састав и 
начин рада интерресорне комисије. Додатна подршка обезбеђује се без 
дискриминације по било ком основу сваком детету, односно ученику из друштвено 
осетљивих група, коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 
инвалидитета, тешкоћа у учењу и других разлога потребна додатна подршка у 
образовању, здравству или социјалној заштити. 

Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или 
социјалне подршке детету и ученику коју је именовао градоначелник Београда, у 

                                                      
19

 „Службени гласник РС”, број 72/09 
20

 „Службени гласник РС”, број 18/10 
21

 “Службени гласник РС“, број 63/10 
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складу са Правилником заседа у ГО Земун и састављена је од: лекара, педијатра – 
представник Дома здравља Земун, дипл. специјалног педагога - представника Центра 
за социјални рад – Одељење Земун и дипломираног психолога, као представника 
образовног система. Стручну и административно-техничку потпору Комисију пружа 
координатор Комисије – лице запослено у општинској управи, Одељењу за друштвене 
делатности, привреду и развој. У 2016. години Комисија је донела 124 „Индивидуална 
плана подршке детету/ученику“. 

14. августа 2013. године ГО Земун је са Секретаријатом за образовање и дечију заштиту 
Града Београда потписала уговор о преносу непокретности - објекта предшколске 
установе у насељу Алтина. У априлу 2018. године очекује се завршетак радова на овом 
објекту и проширење капацитета предшколске установе за 200 нових места. 

Према Статуту Града, градска општина је надлежна да прати стање, стара се и 
одржава дечје вртиће. У складу са расположивим средствима, а на захтев предшколске 
установе, ГО Земун ангажује средства за текуће поправке  вртића.  

Табела 23: Средства која је ГО Земун ангажовала за текуће поправке вртића у периоду 
2015-2017. 

ПУ “Др Сима Милошевић”- Радне јединице 
Одобрена средства у 

2015. години 

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 Милошевић”- Радне јединице 
Одобрена средства у 

2016. години 

1) Р.Ј. “Први корак” 2) Р.Ј. “Палчић” 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. “Цврчак” 9) Р.Ј. “Веверица” 

10) Р.Ј.”Златни бор” 11) Нови објекат у Угриновцима 

ПУ “Др Сима Милошевић”- Радне јединице 
Одобрена средства у 

2017. години 

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

УКУПНО одобрена средства 2015-2017: 21.496.617,40 

Извор: ГО Земун 

2.4.1.2.2 Основно образовање и васпитање 

У школској 2016/2017. години основну школу на подручју ГО Земун је похађало 
13.690 ученика у 17 основних школа у 517 одељења. У три специјалне школе било је 
укупно 1.129 ученика. Две од 20 основних школа нема попуњене све капацитете. 

Основне школе остварују циљеве и задатке образовања и васпитања ученика од 6 до 
17 година  дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања22 и 
Законом о основном образовању и васпитању23. Школским развојним плановима, 

                                                      
22

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

 «Службени гласник РС», бр. 55/2013 
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школе су дефинисале своје правце развоја, а посебан акценат се ставља на 
професионални развој наставног кадра, осавремењивање наставног процеса и 
повећање постигнућа ученика. 

ОШ «Сава Јовановић Сирогојно» је школа у којој се већ 50 годинa образују деца 
степена лаке и умерене менталне ометености и деца са аутистичним спектром. Налази 
се у Земуну, у Призренској бр.37, у реновираној и пространој згради и једна је од 
највећих оваквог типа у Београду и Србији. У школи се тренутно образује 132 ученика. 
Током боравка у школи ученици имају организовану бесплатну исхрану. Ученицима 
чији су родитељи корисници материјалне помоћи обезбеђена је исхрана преко 
Градског секретаријата за дечију заштиту. 

ОШ “Радивој Поповић” има дугу традицију у којој се већ 69 година образују деца 
оштећеног слухa, деца са проблемима у говорно језичком развоју и другим сметњама 
у развоју. Школа и интернат се налазе на изузетно мирној локацији, заштићена од 
појачаног саобраћаја, близу центра Земуна. Сви школски објекти су лоцирани на 
површини од око 11.000 m2. Простор школе обухвата велико школско двориште у 
којем су смештени школа, интернат, школска кухиња и остали помоћни објекти. 
Корисници услуга дома/ интерната су: деца/ученици са сметњама у развоју 
предшколског, основношколског и средњошколског узраста чије је стално 
пребивалиште ван места школе. Капацитет дома је 80 места.   

Школа за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић” је позната институција која 
слепој и слабовидој деци из целе Србије пружа могућност да се развију у радно 
способне и самосталне особе. Рад школе се заснива на редовном наставном плану и 
програму који је прилагођен деци оштећеног вида и обухвата: предшколско и  
припремно предшколско васпитање и образовање, основно образовање и васпитање 
и средње образовање и васпитање. Школа организује васпитни рад, смештај, исхрану 
и превентивну здравствену заштиту и негу ученика у Дому. Дом је установа за смештај 
слепе, слабовиде и вишеструко ометене деце од предшколског до средњошколског 
узраста. У дому постоји 18 стамбених јединица.  

Музичка школа „Коста Манојловић“ отпочела је са радом 1. септембра 1939. године, 
као издвојено одељење музичке школе „Станковић“ из Београда. Школске 1981/82 
године школи је припојено специјално одељење, ранија Музичка школа дома за 
ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“. Ово одељење данас образује ученике 
клавира, виолине, хармонике, кларинета и соло певања. У непосредној близини 
градског парка, заједно са Земунском гимназијом, Пољопривредним факултетом и две 
основне школе ова школа чини образовно језгро Земуна. Учење музике се одвија у три 
образовна циклуса: 1) предшколско образовање (који обухвата музички вртић, 
музичко забавиште и припремни предшколски програм); 2) основно музичко 
образовање; 3) средње музичко образовање. Настава се организује у три одвојена 
простора – у матичној школи, затим у одељењу за слабовиду децу „Вељко 
Рамадановић“ и Основној школи „Лазар Саватић“. Основно образовање до сада је 
стекло око 3.000 ученика а средњу школу завршило је око 650 ученика. 

Током школске 2016/2017. године основну школу у Земуну је похађало 13.690 ученика 
у 17 основних школа у 517 одељења. У три специјалне школе било је укупно 383 
ученика. 



Стратегија развоја градске општине Земун 2018-2023 – Ситуациона и SWOT анализа 

72 

 

Табела 24: Основне школе у ГО Земун у школској 2016/2017. години 

Назив основне школе и адреса 
Број 
учен.  

Број одељења 
и попуњеност 

капацитета 
ДА/НЕ 

Број 
наставника 
разредне 
наставе 

Број 
наставника 
предметне 

наставе 

Земун      

ОШ „Мајка Југовића“, Градски парк 9 600
24

 26 ДА 19 24 

ОШ „Светозар Милетић“, Немањина 25 1.155 36 ДА 25 31 

ОШ „Лазар Саватић“,Кеј ослобођења 27 874 30 ДА 23 29 

ОШ „Раде Кончар“, Златиборска 44 739 30 ДА 17 36 

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

ОШ „Петар Кочић“, Првомајска 79 620 24 ДА 14+2
25

 26 

ОШ „Гаврило Принцип“, Крајишка 34 838 32 ДА 20 34 

ОШ „Соња Маринковић“, Аласка 17 714 24 ДА 20 28 

ОШ „Горња Варош“, Добановачка 72 597 25 ДА 17 28 

ОШ „Бранко Пешић“, Стевана Јовановића 4 500 23 ДА 10 21 

Земун поље      

ОШ „Илија Бирчанин“, Браће Крњешевац 2 1.253 49 ДА 28 47 

Батајница      

ОШ „Бошко Палковљевић-Пинки“, 
Пук.Миленка Павловића5 

767 28 ДА 14 31 

ОШ „Бранко Радичевић“ 1.352 50 ДА 28 54 

ОШ „Светислав Голубовић-
Митраљета“,Далматинске загоре 94 

1.010 36 ДА 18 39 

Угриновци      

ОШ „Станко Марић“,Учитеља Цвеје 5 550 23 ДА 12 27 

Нова Галеника      

ОШ „Михајло Пупин“,Емилије Јакшић 37a 894 33 ДА 23 33 

Алтина      

ОШ „Сава Шумановић“, Добановачки пут 107 918 32 ДА
26

 22 33 

УКУПНО: 13.690 517 319 520 

ОШ „Сава Јовановић-Сирогојно“ , Призренска 
37  

157 29 ДА 42 7 

ОШ „Радивој Поповић“,Призренска 37 91 11 90% 11 20+12 

Школа за ученике оштећеног вида „Вељко 
Рамадановић“ - основна и средња, Цара 
Душана 143, Земун 

135 56 ДА 
65 

наставних 
класа 

65 наставних 
класа 

УКУПНО: 383 96    

Извор: Одељење за друштвене делатности, привреду и развој – Подаци добијени од 
школа 

Основну школу током школске 2016/2017. године у школама у Земуну је завршило 
1.581 ученика, од чега је њих 30 завршило специјалне школе. 

                                                      
24

 Мањак простора 
25

 Два васпитача предшколске  групе 
26

 Препуњен 
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Табела 25: Број ученика који су завршили основну школу и просечан укупан број 
бодова на крају разреда у основним школама ГО Земун у школској 2016/2017. години 

Назив основне школе 

Број 
ученика 
који су 

завршили 
ОШ 

Број 
носилаца 
дипломе 

„Вук 
Караџић“ 

Број 
ученика 
који су 

освојили 
награде 

Просечан 
укупан 

број 
бодова из 

школе 

ОШ „Мајка Југовића“ 80 24 4 59,45 

ОШ „Светозар Милетић“ 118 19 2 60,36 

ОШ „Лазар Саватић“ 94 20 15 59,62 

ОШ „Раде Кончар“ 77 18 0 59,65 

ОШ „Сутјеска“ 36 1 - 46,44 

ОШ „Петар Кочић“ 65 11 - 57,34 

ОШ „Гаврило Принцип“ 97 9 - 56,97 

ОШ „Соња Маринковић“ 86 9 1 54,85 

ОШ „Горња Варош“ 82 24 - 61,96 

ОШ „Илија Бирчанин“ 140 10 16 57,30 

ОШ „Бранко Пешић“ 77 - - 45,69 

ОШ „Бошко Палковљевић-Пинки“ 81 6 - 55,41 

ОШ „Бранко Радичевић“ 131 8 29 54,41 

ОШ „Светислав Голубовић-Митраљета“ 125 10 7 54,54 

ОШ „Станко Марић“ 75 7 - 53,86 

ОШ „Михајло Пупин“ 102 12 1 59,18 

ОШ „Сава Шумановић“ 85 15 1 59,28 

ОШ „Сава Јовановић-Сирогојно“   16 - - 62,23 

ОШ „Радивој Поповић“ 5 - - 58,39 

Школа за ученике оштећеног вида 
„Вељко Рамадановић“ - основна и 
средња 

9 1 9 55,18 

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
http://www.upis.mpn.gov.rs  

У 2016. и 2017. години ГО Земун је организовала припремну наставу за мале 
матуранте, коју је похађало укупно 1.793 ученика. 

Посматрајући просечан укупан број бодова који су остварили у шестом, седмом и 
осмом разреду, најбољи успех током школовања остварили су осмаци у ОШ „Сава 
Јовановић- Сирогојно“ у којој је осми разред завршило 16 ученика и у ОШ „Горња 
варош“, у којој су осми разред завршила 82 ученика. 

Табела 26: Резултати на крају осмог разреда и на завршним испитима у основним 
школама на подручју ГО Земун у школској 2016/2017. години 

Назив основне школе 

Просечан број бодова 

Пријемни испит Укупно 
(школа + 

пријемни) Математ. 
Матерњи 

језик 
Комбин. 

тест 
Укупно 

ОШ „Мајка Југовића“ 6,27 7,48 5,77 19,53 78,98 

http://www.upis.mpn.gov.rs/
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Назив основне школе 

Просечан број бодова 

Пријемни испит Укупно 
(школа + 

пријемни) Математ. 
Матерњи 

језик 
Комбин. 

тест 
Укупно 

ОШ „Светозар Милетић“ 6,93 8,24 6,78 21,94 82,30 

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

ОШ „Раде Кончар“ 6,41 7,93 6,79 21,13 81,45 

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

ОШ „Петар Кочић“ 5,24 7,81 6,18 19,23 77,19 

ОШ „Гаврило Принцип“ 6,43 7,16 6,08 19,67 77,26 

ОШ „Соња Маринковић“ 6,61 7,58 7,69 21,88 76,82 

ОШ „Горња варош“ 6,85 7,26 5,80 19,91 81,87 

ОШ „Илија Бирчанин“ 5,37 6,61 5,68 17,65 77,14 

ОШ „Бранко Пешић“ 2,97 3,41 4,40 10,78 63,18 

ОШ „Бошко Палковљевић-Пинки“ 4,93 5,99 5,88 16,79 73,56 

ОШ „Бранко Радичевић“ 5,02 6,64 4,80 16,16 70,86 

ОШ „Светислав Голубовић-
Митраљета“ 

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

ОШ „Станко Марић“ 5,35 6,95 6,84 19,14 73,00 

ОШ „Михајло Пупин“ 7,71 8,43 8,79 24,93 84,11 

ОШ „Сава Шумановић“ 6,40 7,69 6,96 21,04 80,38 

ОШ „Сава Јовановић-Сирогојно“   8,52 8,67 8,94 26,13 88,36 

ОШ „Радивој Поповић“ 8,35 8,85 8,85 26,05 84,44 

Школа за ученике оштећеног вида 
„Вељко Рамадановић“ - основна и 
средња 

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

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
http://www.upis.mpn.gov.rs  

На пријемном су најбоље резултате постигли ученици из специјалних основних школа, 
ОШ „Сава Јовановић – Сирогојно“ и ОШ „Радивој Поповић“. 

Поред њих, најбоље резултате су постигли ученици ОШ „Михајло Пупин“.  

2.4.1.2.2.1 Школски објекти 

Основне школе имају школска дворишта површине од око 500 m2 до 3 haа. Од 20 
основних школа пет нема фискултурну салу. 

Табела 27: Капацитети школских објеката у основним школама на подручју ГО Земун 

Назив основне школе 

Површина 
школе 

Површина 
школског 
дворишта  

Постојање 
фискултурне 

сале  
Број 

учионица 

m2 m2 ДА/НЕ m2 

ОШ „Мајка Југовића“ 3.797 2.500 ДА 370 16+3 

ОШ „Светозар Милетић“ 4.015 2.500 ДА 200 28 

http://www.upis.mpn.gov.rs/
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Назив основне школе 

Површина 
школе 

Површина 
школског 
дворишта  

Постојање 
фискултурне 

сале  
Број 

учионица 

m2 m2 ДА/НЕ m2 

ОШ „Лазар Саватић“ 5.719 6.331 ДА 225 30 

ОШ „Раде Кончар“ 3.980 29.000 ДА 315 20 

ОШ „Сутјеска“ 3.850 10.500 ДА 300 16 

ОШ „Петар Кочић“ 4.109 11.81827 ДА 20728  

ОШ „Гаврило Принцип“ 5.612 8.629 НЕ - 37 

ОШ „Соња Маринковић“ 4.392 8.629 ДА 510 25 

ОШ „Горња Варош“ 2.709 5.079 ДА 326 19 

ОШ „Илија Бирчанин“ 8.185 20.000 ДА 500 40 

ОШ „Бранко Пешић“ 2.000 565 НЕ - 13 

ОШ „Бошко Палковљевић-
Пинки“ 

2.520 1.892 НЕ - 
15 

ОШ „Бранко Радичевић“ 5.608 13.572 ДА 400 32 

ОШ „Светислав Голубовић-
Митраљета“ 

2.720 8.141 ДА 320 18 

ОШ „Станко Марић“ 2.646 30.000 ДА 400 10 

ОШ „Михајло Пупин“ 5.930 12.068 ДА 320 34 

ОШ „Сава Шумановић“ 3.700 6.250 ДА 630 20 

ОШ „Сава Јовановић-Сирогојно“   2.603 32.806 НЕ - 25 

ОШ „Радивој Поповић“ 2.249 11.200 ДА  12+14 

Школа за ученике оштећеног 
вида „Вељко Рамадановић“ - 
основна и средња 

2.289 430 НЕ - 26+10 

Извор: Одељење за друштвене делатности, привреду и развој – Подаци добијени од 
школа 

У наредне четири године у основним школама се планирају следећи радови: 
- ОШ „Мајка Југовића“ - Реновирање вањске фасаде, декоративно осветљење, 

реконструкција још 2 ученичка тоалета; 
- ОШ „Светозар Милетић“ - Санација објекта  истуреног одељења у Шилопају; 

набавка и опремање намештајем; 
- ОШ „Лазар Саватић“ - Санација фасаде; уређење школског дворишта; кречење; 

замена трибина  на теренима; уређење опсерваторије на крову школе;  
- ОШ „Раде Кончар“ - Реновирање 10 ученичких тоалета са по четири кабине; 

обнављање кухињског намештаја и реновирање ђачке кухиње; санација фасаде; 
обнављање ПВЦ подова; набавка савремене опреме за кабинетску наставу и један 
број школских столица; 

- ОШ „Сутјеска“ - Санација тоалета, постављање ограде око школског дворишта и 

                                                      
27

 Површина се односи на цео комплекс (зграда, двориште и спортски терени) 
28

 Фискултурна сала је нестандардних димензија 
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игралишта, кречење учионица, мењање паркета у сали, кречење фасаде; 
- ОШ „Петар Кочић“ - Фасада и осветљење фасаде; постављање лаке бетонске  

плоче на тавану старе зграде; кречење преосталих учионица ; санација комплетне 
кухиње и трпезарије; санација подрумских простора; замена улазних капија у 
школу са уличне и дворишне стране; замена лима на крову нове зграде и замена 
неколико дотрајалих олука; санација канцеларијског простора који је у води, и 
канцеларије педагога и психолога; 

- ОШ „Гаврило Принцип“ - Уградња ПВЦ и дрвених врата 130 комада; санација и 
адаптација фискултурне сале; замена преосталог дела прозора у објекту кухиње и 
трпезарије; измена асфалтне подлоге на терену за одбојку површине 10x20 m; 
замена заштитне мреже на теренима за физичку културу; радови на санирању 
шахте у дворишту; грађевински радови на изради кишне канализације око објекта 
школе; замена подова; 

- ОШ „Соња Маринковић“ - Кречење, набавка немештаја и наставних средстава; 
- ОШ „Горња Варош“ - Санација канализационе мреже и санитарних чворова; 

надзиђивање школе и опремање новог простора наставним средствима; 
прикључивање на даљинско грејање; асфалтирање испуцалих делова терена и 
асфалтирање уништене  бетонске површине поред терена; поправка рефлектора на 
терену; замена жичане мреже на улазној капији  на терен; 

- ОШ „Илија Бирчанин“ - Постављање сокла и металне ограде на целој површини 
школског дворишта; постављање лед расвете у свим учионицама и ходницима 
школе; замена винас плочица у учионицама и ходницима школе; замена дела 
дотрајале столарије; 

- ОШ „Бранко Пешић“ - Сређивање фасаде; замена подова у пет учионица; замена 
котла на чврсто гориво; кречење школе; сређивање дела таванског простора; 
реконструкција кровне конструкције са надзиђивањем; замена унутрашњих врата; 

- ОШ „Бошко Палковљевић-Пинки“ - Фасада старе и нове школске зграде; подови у 
ходнику старе зграде; скидање старе фарбе и бојење столарије на старој школској 
згради; замена врата на 20 просторија; изградња фискултурне сале под условом да 
школа добије одговарајући плац чији су сада корисник Поште Србије; 

- ОШ „Бранко Радичевић“ - Асфалтирање школског дворишта; замена кровних 
прозора;; кречење свих просторија у школи; изградња амфитеатра са 
надстрешницом у школском дворишту; надстершнице на два ђачка улаза; 

- ОШ „Светислав Голубовић-Митраљета“ - Комплетно реновирање фискултурне 
сале; реновирање мокрих чворова; надоградња школе (16 учионица); 

- ОШ „Станко Марић“ - Замена спољашње и унутрашње столарије; санација крова; 
надоградња другог дела школске зграде; израда надстрешнице изнад ђачког улаза 
у школу;  

- ОШ „Михајло Пупин“ - Изградња фискултурне сале већих димензија; сређивање и 
ојачавање ограде око школе; уградња климе у 10 учионица; уградња видео-
надзора; (могућност преграђивања свечане сале за добијање нових учионичких 
кабинета); 

- ОШ „Сава Шумановић“ - Надоградња школе; 
- ОШ „Сава Јовановић-Сирогојно“  - Адаптација поткровља и уградња лифта 
- ОШ „Радивој Поповић“ - Замена два струјомерна ормана са осигурачима и 

бројилима, провера мерне групе, и провера свих електроинсталација (каблова); 
санација хидрантске мреже и хидрантске опреме; постављање заштитне мреже на 
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степеништу у згради дома за ученике и у школи, и уградња гелендера на подестима 
степеништа у школи; санација оштећене фасаде на згради школе, дома за ученике 
и кухиње; поправка пода у кабинету за техничко и информатичко образовање и 
молерски радови у кабинету за техничко и информатичко образовање, површине 
70 m2; санација поплочаног дела дворишта површине 3000 m2 и ивичњака дужине 
400 m; санација тротоара око зграде дома за ученике, дужине 80 m и ограде око 
дворишта школе и дома за ученике, дужине 300 m; замена улазних врата на згради 
школе и дома, са амортизером за затварање; замена водоводне мреже од 
прикључка до објекта дома, школе и кухиње, око 200 m; хобловање и лакирање 
паркета у три учионице; замена рефлектора у сали за физичко; замена жичане 
ограде, дужина 150 m; пресвлачење асфалтом улазне стазе површине 175 m2 и 
постављање ивичњака, дужине 70 m; замена једне мале улазне капије (метална) и 
санација друге мале улазне капије (метална); бетонирање површина испод 
реквизита на дечијем игралишту, укупне површине 120 m2 са постављањем тартан 
гумене подлоге. 

- Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ - основна и средња - 
Фасадна столарија – прозори; подови-постављање керамике и паркета/ламината; 
проширење зграде у двориште за додатне учионице; уградња централног 
расхладног система; замена радијатора. 

Градска општина Земун и 20 основних школа са подручја општине Земун као 
наручиоци,  потписали су у фебруару 2017. године уговор са понуђачем за пружање 
услуга за набавку опреме за видео-надзор. У свих 20 основних школа је уведен видео-
надзор. 

У периоду 2015-2018. у оквиру Програма: Основно образовање и васпитање одвојена 
су средства за финансирање следећег:  

- Смештај и исхрана деце ученика са сметњама у развоју; 
- Одржавање (осим капиталног) основних школа; 
- Превоз деце и њихових пратилаца ради похађања предшколског програма на 

удаљености од 2 km и ученика ОШ на удаљености од 4 km од седишта школе; 
- Награђивање ученика; 
- Превоз ученика на републичка и међународна такмичења; 
- Заштита и безбедност деце; 
- Светосавско звонце; 
- Одржавање (осим капиталног) дечијих вртића. 

Табела 28: Финансирање Програма: Основно образовање и васпитање у ГО Земун од 
2015-2018. 

Година 
Пројекат/ програмска активност (ПА) 

Вредност (РСД) 
Шифра Назив 

2015. 

Пројекат 2002-1001 
Смештај и исхрана деце и ученика са 
сметњама у развоју  

14.000.000,00 

Пројекат 2002-1002  
 Одржавање (осим капиталног) 
основних школа   

10.500.000,00 

Пројекат 2002-1003  
Превоз деце и њихових пратилаца 
ради похађања предшколског 
програма на удаљености већој од 2 

29.000.000,00 
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Година 
Пројекат/ програмска активност (ПА) 

Вредност (РСД) 
Шифра Назив 

km и ученика ОШ на удаљености 
већој од 4 km од седишта школе и 
деце са сметњама у развоју без 
обзира на удаљеност места 
становања од школе 

Пројекат 2002-1004  Награђивање ученика   1.500.000,00 

Пројекат 2002-1005 
Превоз ученика на републичка и 
међународна такмичења  

400.000,00 

Пројекат 2002-1006 Заштита и безбедност деце  7.000.000,00 

Пројекат 2002-1007 Светосавско звонце  2.000.000,00 

Пројекат 2002-1008 
Одржавање (осим капиталног) 
дечјих вртића   

3.000.000,00 

 2016. 

Пројекат 2002-1001 
Смештај и исхрана деце и ученика са 
сметњама у развоју  

14.000.000,00 

Пројекат 2002-1002  
 Одржавање (осим капиталног) 
основних школа   

28.557.200,00 

Пројекат 2002-1003  

Превоз деце и њихових пратилаца 
ради похађања предшколског 
програма на удаљености већој од 2 
km и ученика ОШ на удаљености 
већој од 4 km од седишта школе и 
деце са сметњама у развоју без 
обзира на удаљеност места 
становања од школе 

27.000.000,00 

Пројекат 2002-1004  Награђивање ученика   1.510.500,00 

Пројекат 2002-1005 
Превоз ученика на републичка и 
међународна такмичења  

400.000,00 

Пројекат 2002-1006 Заштита и безбедност деце  32.800.000,0029
 

Пројекат 2002-1007 Светосавско звонце  1.000.000,00 

Пројекат 2002-1008 
Одржавање (осим капиталног) 
дечјих вртића   

11.500.000,00 

2017. 

Пројекат 2002-1001 
Смештај и исхрана деце и ученика са 
сметњама у развоју  

15.500.000,0 

Пројекат 2002-1002  
 Одржавање (осим капиталног) 
основних школа   

29.518.560,00 

Пројекат 2002-1003  

Превоз деце и њихових пратилаца 
ради похађања предшколског 
програма на удаљености већој од 2 
km и ученика ОШ на удаљености 

27.000.000,00 

                                                      
29

 Извршење је у износу 3.994.000,00 динара, односно 12,18%, јер плаћања по закљученим уговорима 
доспевају у 2017. години.   
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Година 
Пројекат/ програмска активност (ПА) 

Вредност (РСД) 
Шифра Назив 

већој од 4 km од седишта школе и 
деце са сметњама у развоју без 
обзира на удаљеност места 
становања од школе 

Пројекат 2002-1004  Награђивање ученика   2.200.000,00 

Пројекат 2002-1005 
Превоз ученика на републичка и 
међународна такмичења  

500.000,00 

Пројекат 2002-1006 Заштита и безбедност деце  35.000.000,00 

Пројекат 2002-1007 Светосавско звонце  1.000.000,00 

Пројекат 2002-1008 
Одржавање (осим капиталног) 
дечјих вртића   

18.800.000,00 

2018. 

Пројекат 2002-1001 
Смештај и исхрана деце и ученика са 
сметњама у развоју 

17.000.000,00 

Пројекат 2002-1002 
Одржавање (осим капиталног) 
основних школа   

53.801.344,00 

Пројекат 2002-1003 

Превоз деце и њихових пратилаца 
ради похађања предшколског 
програма на удаљености већој од 2 
km и ученика ОШ на удаљености 
већој од 4 km од седишта школе и 
деце са сметњама у развоју без 
обзира на удаљеност места 
становања од школе 

27.500.000,00 

Пројекат 2002-1004 Награђивање ученика   2.500.000,00 

Пројекат 2002-1005 
Превоз ученика на републичка и 
међународна такмичења 

2.500.000,00 

Пројекат 2002-1006 Заштита и безбедност деце 10.103.000,00 

Пројекат 2002-1007 Светосавско звонце 1.200.000,00 

Пројекат 2002-1008 
Одржавање (осим капиталног) 
дечјих вртића   

13.000.000,00 

Извор: Одлуке о буџету ГО Земун за 2015, 2016, 2017. и 2018. 

2.4.1.2.3 Средње образовање и васпитање 

Надлежности градске општине по питању средњег образовања и васпитања су 
веома ограничене. 

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

Средње стручне школе које се налазе на подручју општине Земун су: 
1) Економска школа ''Нада Димић'', Земун, 22.октобра 19  
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2) Средња медицинска школа ''Надежда Петровић'', Земун, Наде Димић 4  
3) Електротехничка школа “Земун”, Земун, Наде Димић 4  
4) „Политехника-школа за нове технологије“', Земун, Аутопут 18  
5) Саобраћајно-техничка школа, Цара Душана 262  
6) Правно биротехничка школа ''Димитрије Давидовић'', Земун, Тошин бунар 17  
7) Школа за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић”, која поред 

предшколског и припремно предшколског васпитања и образовања и основног 
образовања и васпитања, обухвата и средње образовање и васпитање 

На подручју општине Земун налази се и једна гимназија - Земунска гимназија, Градски 
парк бр. 1, као и музичка школа - Музичка школа „Коста Манојловић“, Немањина бр. 9. 

Табела 29: Преглед места по профилима за упис у средње школе на подручју ГО Земун 
у школској 2017/2018. години 

Подручје Профил 
Дужина 
трајања 
школов. 

Број 
места 

Економска школа ''Нада Димић'' 

Економија, право и 
администрација 

Финансијски администратор 4 60 

Економски техничар 4 60 

Медицинска школа “Надежда Петровић” 

Здравство и социјална 
заштита 

Козметички техничар 4 60 

Медицинска сестра – техничар 4 120 

Здравствени неговатељ 3 30 

Медицинска сестра – васпитач 4 30 

Електротехничка школа “Земун” 

Електротехника 

Администратор рачунарских мрежа 4 60 

Електротехничар аутоматике 4 30 

Електротехничар информационих 
технологија – оглед 

4 48 

Електротехничар рачунара 4 30 

Електромеханичар за термичке и 
расхладне уређаје 

3 15 

Електроинсталатер 3 15 

Електротехничар обновљивих извора 
енергије – дуално 

4 30 

Политехника – школа за нове технологије 

Политехника 

Техничар мехатронике 4 - 

Техничар за роботику 4 - 

Техничар за компјутерско управљање 4 - 

Машински техничар за компјутерско 
конструисање 

4 - 

Техничар за рециклажу 4 - 

Златар 3 - 
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Подручје Профил 
Дужина 
трајања 
школов. 

Број 
места 

Саобраћајно-техничка школа 

Машинство и обрада 
метала 

Машински техничар моторних возила 4 30 

Аутомеханичар 3 60 

Електротехника 

Аутоелектричар 3 30 

Електротехничар за електронику на 
возилима 

4 30 

Хемија, неметали и 
графичарство 

Лакирер  3 30 

Саобраћај 

Техничар друмског саобраћаја  4 120 

Техничар за логистику и шпедицију – 
дуално 

4 30 

Возач моторних возила 3 90 

Правно-биротехничка школа “Димитрије Давидовић” 

Економија, право и 
администрација 

Пословни администратор 4 60 

Правни техничар 4 60 

Техничар обезбеђења 4 30 

Школа за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић” 

Економија, право и 
администрација 

Биротехничар  4 6 

Трговина, 
угоститељство и 
туризам 

Пакер  2 12 

Саобраћај Техничар ПТТ саобраћаја 4 6 

Текстилство и 
кожарство 

Једногодишње оспособљавање за рад 1 12 

Земунска гимназија 

Гимназија 

Природно-математички смер 4 150 

Друштвено-језички смер 4 150 

Оглед за гимназије за ученике са 
посебним способностима за физику 

4 20 

Ученици са посебним способностима за 
рачунарство и информатику 

4 20 

Музичка школа „Коста Манојловић“ 

Култура, уметност и 
јавно информисање 

Музички извођач 4 32 

Дизајнер звука 4 16 

Извор: http://srednjeskole.edukacija.rs  

У складу са надлежностима, градска општина није имала могућности да утиче на 
формирање образовних  профила и није имала значајнији утицај на привредну слику 
општине и града.  Новом методологијом уписне политике у средње школе за школску 

http://srednjeskole.edukacija.rs/
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2017/2018. годину, предвиђена је значајнија улога локалне самоуправе и привреде, 
где план уписа треба да буде заснован на подршци градских општина и да осликава 
реалне потребе привредног развоја локалне средине. 

2.4.1.2.4 Високо образовање и васпитање 

Градска општина нема надлежности када је реч о високошколском образовању 

Због ненадлежности када је реч о високошколском образовању, у овом поглављу се 
само наводе институције које се налазе на подручју ГО Земун. 

На подручју градске општине Земун налазе се следеће високошколске установе: 

 Криминалистичко-полицијска академија Земун, Цара Душана 196  

 Висока инжењерска школа струковних студија Техникум таурунум, Земун, Наде 
Димић 4  

 Висока здравствена школа струковних студија Земун, Цара Душана 254  

 Пољопривредни факултет Универзитета у Београду Земун, Немањина 6  

 Географски факултет Универзитета у Београду Земун, Војвођанска 1 

На подручју градске општине Земун налази се и један студентски дом - Студентски 
дом „Жарко Мариновић” са капацитетом од свега 155 места. У њему су углавном 
смештени бруцоши (две трећине капацитета), а остала места попуњавају студенти 
старијих година. Највећи део станара су студенти Високе здравствене школе и 
Криминалистичко полицијске академије, будући да дом дели део зграде са ове две 
образовне установе. 

2.4.1.3 Културна баштина 

На подручју ГО Земун налазе се значајне установе културе, велики број споменика, 
спомен обележја, спомен плоча и биста.   

Регион Београда је средиште националних институција културе и уметности. Град 
Београд је оснивач 30 установа културе – 11 позоришта, 8 установа заштите споменика 
културе, 4 библиотеке и 7 центара за културу и галерија. У својој надлежности има и 
једно јавно предузеће из области културе („Београдска тврђава“). Културна политика 
Београда, коју дефинише и спроводи Секретаријат за културу, покрива уобичајено 
дефинисано подручје културе, препознато пре свега као поље стваралаштва, заштите 
баштине и приказивања.  

Земун је један од значајнијих културних центара у историји Србије. И данас 
представља  значајно културно средиште. 

На подручју општине Земун најзначајније установе културе су: Завичајни музеј Земун, 
Библиотека „Св. Сава“, Опера и театар Мадленијанум, као и Дом културе “Угриновци“.  

Завичајни музеј Земун - Народни музеј Земуна, основан је 1954. године, а од 1968. 
године интегрише се у састав Музеја града Београда, под називом Завичајни музеј 
Земуна. Повремене тематске изложбе оствариване су у згради општине Земун, а од 
1971. године, стална музејска поставка (прошлост Земуна и околине) налази се у 
адаптираној кући породице Спирта (неоготика) у Земуну. Спиртина кућа - 
високопартерна зграда припадала је старој, богатој и утицајној грчкој трговачкој 
породици Спирта. Подигнута је око 1840. године према плановима непознатог 
архитекте, који је у духу владајућег романтизма подржавао готски стил (псеудоготика). 
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Архитектонским одликама и богато опремљеним ентеријером (зидне слике и украси, 
тапети, интарзирани паркети, керамичке стилске пећи и камини), она се издваја од 
земунских кућа свог времена. Извесно је да тиме потврђује посебни друштвени 
положај и укус чланова ове породице, чији је члан Павле Спирта 1856. године добио 
племићко звање и право на породични грб. Главни део зграде, чија је фасада 
компонована у шеми непарних бројева, карактеристичној за период романтизма,у 
висини једноспратних кућа с којима је спојена у уличном блоку. Oд 1968. до 1970. 
године, зграда је темељито адаптирана под надзором Завода за заштиту споменика 
културе града Београда да би се у њој уредила стална изложба Завичајног музеја 
Земуна. Поставка обухвата прошлост Земуна, од настанка до 1945. 

Завичајни музеј затворен је за љубитеље уметности јула 2002. године због 
реновирања. Још увек није отворен за јавност. 

Библиотека „Свети Сава“  Земун је најстарија библиотека у Срба. Основана је, још 
давне 1825. године. То је културна установа, која се данас налази у саставу библиотеке 
Града Београда. Током година, често је мењала простор. Последњих двадесет година 
налази се на локацији у улици Петра Зрињског бр. 8. Зграда, у којој се данас налази 
библиотека „Свети Сава“, комплетно је реновирана за потребе библиотеке од стране 
општине Земун. Поседује простор од око 650 m² и користи се и за организовање 
ликовних и књижевних изложби. 

Огранци библиотеке: Карађорђев трг, Карађорђева бр.1, Нови Град, Првомајска бр. 8, 
Горњи Град, Цара Душана бр. 123, Нова Галеника,  Косте Драгићевића бр.37, Батајница,  
Мајке Југовића бр.11 и Земун поље, Душана Маџарчића бр.1. 

Опера и театар Мадленијанум - Опера и театар Мадленијанум је прва приватна Опера 
и театар не само код нас, већ у ширем региону и налази се на месту некадашње 
земунске сцене Народног позоришта. Мадленијанум је организован као модел новог 
музичко сценског позоришта код нас без сопственог ансамбла, али са сталним 
организационо правним апаратом и техничком екипом. Овакав меценатски подухват 
везан је за огромни културни и духовни допринос  општини. У протеклом периоду 
обогатила је културни простор Земуна оперским, балетским и драмским репертоаром 
највиших уметничких домета. 

Када се Мадленијанум, као тада нова институција, 1998. године уселио у зграду 
Позоришта у Земуну (арх. Богдана Ћосића), затечен је један потпуно оронуо, дотрајао и 
девастиран објекат. Новим архитектонско-урбанистичким решењем (дело академика 
проф. арх. Ивана Антића) – модерним, али истовремено и брижљиво уклопљеним у 
амбијент и контекст старог Земуна – наглашен је изузетан значај јавне функције 
позоришта, али су реафирмисани и потенцијали места. Овај квалитет нарочито је 
видљив у решењу пјацете испред објекта, која је сензибилно третирана као простор 
преклапања спољног и унутрашњег, па се указује као проширење фоајеа, или пак, као 
својеврсна урбана позорница. 30 

Дом  културе „Угриновци“ - Општина Земун започела је 2010. године радове на 
комплетној реконструкцији зграде Дома културе у Угриновцима. Радило се на 
реконструкцији крова, спољашности и унутрашњости. Прва фаза радова завршена је 

                                                      
30

 Извор: http://operatheatremadlenianum.com/  

http://operatheatremadlenianum.com/
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2011. године. Дом културе се простире на 1.450 m2,  а од тога је реконструисано 800 
m2. Зграда се састоји од приземља и првог спрата. Приземље чини мултифункионална 
сала (250 m2), сцена са гардеробом (80 m2) и фоаје (100 m2). На првом спрату у 
реконструисаном делу објекта смештен је мултимедијални центар и сала са састанке 
са канцеларијом (150 m2). Осим декоративне фасаде и уређеног ентеријера Дом 
културе располаже са најсавременијом расветом и техником што омогућава извођење 
свих врста музичко-сценских приказа. Током 2017. године, део Дома културе (156 m2), 
уступљен је Секретаријату за образовање Града Београда, за потребе предшколске 
установе. 

У Земуну се налази и велики број споменика културе. 

Зграда ГО Земун - Културно историјска вредност споменичког карактера - Зграда 
општине Земун је подигнута на месту Градске куће изгореле у другој половини XIX века 
према пројекту градског инжењера Драгутина Капуса. Зграда је саграђена 1886. године 
као једноспратница градске управе-градског поглаварства Земуна који је у то време 
имао статус слободног града. Монументална и репрезентативна зграда са средишњим 
ризалатом украшена стубовима, балконом и кубетом са сатом, обликована је у духу 
неоренесансе. Нажалост, 17. априла 1944. године здање  је погођена бомбом 
англоамеричке ратне авијације. Према плановима београдског архитекте Рајка Татића 
генерално је обновљена 1946. године, а  до 1949. године проширена до 
Прерадовићеве улице, дозидан је други спрат с новим кровном конструкцијом и 
измењеним средишњим ризалитом с главним улазом.  Два свечана (централна) хола 
красе велики мозаици уметника-сликара Милана Јовановића а између приземља и 
првог спрата је слика под називом  Панорама Земуна. На зидовима скупштинске  сале 
налазе се фреске сликара Ђорђа Теодоровића и у њој се одржавају седнице Скупштине 
општине У холу скупштине општине Земун налази се поставка Галерије 
градоначелника свих градоначелника и председника Општине од 1918. године до 
данас са кратким освртом на земунску самоуправу. Кабинет председника Градске 
општине Земун има поглед на Магистратски трг и Градску пијацу. У Кабинету се налази 
део намештаја, који је пронађен на тавану  Месне канцеларије у Угриновцима у врло 
лошем стању. Рестауриран и представља праву ризницу богатства. Зидове Кабинета 
оплемењују слике Ђорђа Теодоровића под називом „Освајање Земуна“ и Марклена 
Мосијенка  под називом „Поглед на доњи град“. 

Ичкова кућа (Угао Бежанијске 18 и Светосавске 23) - Подигнута је 1793. године са 
делимичним спратом  и убраја се у зграде из прелаза барока у класицизам. У њој се 
налазила гостионица са свратиштем за људе, коње и за запрежна возила, касније под 
називом «Код Краљевића Марка». У њој је боравио трговац и посредник између 
београдских, солунских и других трговаца Петар Ичко, који је после увођења дахијске 
управе пребегао у аустријски погранични Земун. После пожара (1982.) зграда је 
темељно реконструисана – Кућа културе. 

Кућа породице Карамата ( Ул. Караматина 17) - Једна од малобројних градских кућа у 
најстаријем делу Земуна. Састоји се из три дела. Највећи и највиши део, 
једноспратницу с високим двогубим кровом, подигао је 1763. године имућни трговац 
Кузман Јовановић. Деценију касније купио ју је трговац Димитрије Карамата, 
досељеник из Катранице (данас Пирги) у Грчкој Македонији, чији је син Јован 1827. 
године дозидао спрат у средњем делу и према утрошеним средствима може се рећи 
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да је извршио реконструкцију објекта у целини. Тада је зграда с типичним одликама 
барока добила фасаду обликовану у духу класицизма. Репрезентативна зграда везана 
је за више историјских догађаја и личности. У време аустријско-турског рата 1788/89. у 
њој су боравили цар Јосиф II, потоњи цар Франц I, фелдмаршал Ласи, а затим 
фелдмаршал Лаудон са штабом Главне аустро-немачке војске према Србији, односно 
Турској. У време Српског покрета у Аустрији 1848/49. године била је станиште 
патријарха Јосифа Рајачића и дела чланова Главног одбора Војводине Српске. 
Атанасије Карамата учествовао је у раду Одбора и постао његов касир (благајник). Као 
гост у кући је био и велики српски реформатор Вук Караџић. У стану власника сачуван 
је покретни инвентар који потиче из разних периода. Највећу вредност има збирка 
портрета почев од Димитрија до академика Стевана и супруге му Тијане, која 
представља драгоцене примерке српског сликарства од краја XVIII века до наших дана. 
У збирци су заступљени Георгије Тенецки, Павел Ђурковић, Урош Предић, Павле Васић 
и други. Караматина кућа представља један од најзначајнијих споменика културе 
Земуна и града Београда.  

Зграда штампарије Јове Карамате, (Ул. Главна) - Стамбено-пословна једноспратница 
подигнута на прелазу из XVIII у XIX век, а обликована је у стилу барока с елементима 
класицизма. Припадала је познатој породици Стефановић од Вилова. Просторије у 
приземљу су пословне и у њима се налазио хотел «Европа», па позната, значајна 
штампарија Јове Карамате. Данашња зграда је реконструисана и том приликом су 
враћени временом нестали украси. 

Кућа Димитрија Давидовића (Ул. Главна 6) - Првобитно стамбена једноспратница на 
углу с Давидовићевом улицом, подигнута је у трећој трећини XVIII века у скромнијоj 
варијанти грађанског класицизма. Према предању у њој је 1789. године рођен 
Димитрије Давидовић, новинар, дипломата, државник, писац Сретењског устава, отац 
српске штампе. Приликом обележавања јубиларне прославе покретања првог српског 
дневника «Новина сербских» - 1985. године на згради је постављена мермерна 
спомен-плоча. На Кеју ослобођења 1989. откривена је бронзана биста великана, рад 
непознатог аутора, којом је обележено 200 година од његовог рођења. 

Ливница "Пантелић" (Ул. Гајева 15) - Браварска радионица и ливница Пантелић 
основана је 1854.године. Временом радионица се развила у специјализовано 
предузеће за ливење звона и израду торањских сатова. Приземна зграда која поред 
архитектонских амбијенталних вредности израђених у декоративној обради 
екстеријера има у себи ретко сачувану занатску радионицу са непоновљивим 
историјским садржајем. Ливница је најстарији облик индустријске баштине Земуна и 
Београда. Ово културно добро од националног значаја данас није доступно за јавност. 

Богородичина црква (Ул. Патријарха Рајачића) - Грађена је настојањем истоверних 
Срба, Цинцара и Грка и углавном је 1780. године завршена. Монументална 
познобарокна црква касније је добила (1788.) богато изрезбарени иконостас, рад 
новосадског мајстора Аксентија Марковића, који је 1815. године осликао један од 
најпознатијих српских класицистичких сликара тог времена – академски уметник 
Арсеније Теодоровић. Исте године постављено је велико звоно (постоји и данас) које 
подсећа на победу коалиције европских држава у рату с царем Наполеоном. Велику 
сводну фреску изнад солеје (простор испред олтара) урадио је земунски сликар Живко 
Петровић, а зидне слике, у техници ал секо – 1937. године руски сликар Андреј 
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Биценко. У порти је 1822. године Српска црквена општина подигла нову једноспратну 
класицистичку зграду за Српску и Грчку школу. У њој је 1825. године основана 
Словеносрпска библиотека (данас Библиотека «Свети Сава»). 

Царинарница (Ул. Змај Јовина 26) - На месту пређашње приземљуше исте намене 
1781. године подигнута је на обали Дунава угаона једноспратница обликована у стилу 
класицизма с карактеристичним троугластим забатом (тимпаноном) изнад кровног 
венца у средини главне фасаде где је и лучно заобљен камени портал. Зграда је била 
једна од највећих у тада пограничном Земуну, уз њу су се налазили магазини Соларе. 
Данас се користи за становање, складиштење и угоститељство. 

Храм Светог Архангела Гаврила, Батајница, (Ул. Несврстаних земаља 2) - Батајница, 
некадашње село, па приградско насеље од 1971. године је саставни део Земуна и ужег 
подручја града Београда. У центру насеља је православна црква подигнута 1780. 
године у скромнијој варијанти барока, карактеристичној за цркве у бившој Војној 
граници. Престоне иконе на олтару радио је сликар Теодор Крачун (XVIII в.) значајни 
представник српског барока у Војводини. У близини цркве су споменик Палим 
борцима 1941-1945. године, рад уметнице Љубинке Савић-Граси и спомен-обележје 
које подсећа да је 101 Батајничанин страдао у време Првог светског рата 1914-1918. 
године. 

Харишева црква св. Димитрија (Ул. Гробљанска 5) - Грчке трговачке породице 
Петровић-Харис саградиле су је у српско-византијском стилу 1874-76. године према 
плановима познатог арх. Светозара Ивачковића. Слике на ниском иконостасу радио је 
Павле Симић. Испод цркве је крипта чланова у своје време познате породице. У 
ограђеној порти сахрањени су остаци двадесет Земунаца, припадника Народно-
ослободилачког покрета, који су страдали у усташком логору у Старој Градишки (1944). 
У близини је костурница и надгробник који је Општина града Земуна 1928. год. подигла 
«Погинулим и умрлим српским борцима за време Првог светског рата». У 
северозападном делу гробља је заједничко почивалиште Жртава фашистичког терора у 
којем је сахрањено неколико хиљада логораша с бившег београдског Сајмишта на 
левој обали Саве и стела са именима настрадалих земунских Јевреја од 1941. до 1945. 
године. 

Црква Св. Тројице (угао улица Светотројичине и Добановачке) - Налази се у Горњој 
вароши, првом предграђу Земуна које је засновано у последњој деценији XVIII века. 
Црква мањих димензија, на месту  пређашње скромне богомоље, саграђена је 1842. 
године према плановима домаћег градитеља Јозефа Фелбера. Иконостас је осликао 
земунски сликар Живко Петровић, син ковачког мајстора Јована, који је обављао 
занатске послове за устаничку Србију. У храму су сачувани извесни култни предмети, 
међу којима су ратарски и зидарско-тесарски еснафски барјаци. У саставу цркве 1799. 
године основана је Српска школа. Њену партерну зграду из 1872. године данас користи 
Основна школа за одрасле. 

Дом Српске православне црквене општине  (Ул. Светосавска 22) - На западној страни 
Богородичине цркве је, на челу блока између три улице, на проширеном земљишту 
старе црквено-школске зграде из 1822. године, према плановима земунског инжењера 
Косте Атанацковића-Станишића 1909. године, саграђена за проширене потребе 
Црквене општине и њене Српске школе, за оно време репрезентативна спратна зграда. 
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Једноспратница је обликована у духу неоромантизма и одликују је разуђена фасада с 
главним улазом и богато стилским обрађеним завршним венцем. 

Контумацке цркве (Градски парк б.б.) - Служиле су верским потребама путника који су 
у Контумацу издржавали прописани карантин. Православну цркву св. Архангела 
Гаврила, као своју задужбину, подигао је у стилу барока земунски привредник Теодор-
Тоша Апостоловић. Њен иконостас осликали су 1830/31. године земунски уметници 
Димитрије Братоглић и Константин Лекић. Данас је то манастир Св. Архангела Гаврила 
поред кога се налази римокатоличка црква св. Рока која је саграђена 1836. године 
према плановима земунског градитеља Јозефа Фелбера. 

Кућа Афродите Биало (Ул. Главна 45) - Подигнута је око 1800. године. Обликована је у 
стилу ампира. Главни улаз има једну од најлепших сачуваних стилских капија у Старом 
језгру Земуна. Зграда представља репрезентативни примерак боље грађанске куће 
свог времена, а са суседним кућама у блоку чини јединствену амбијенталну целину. 

Кућа Буровца на Гардошу (Ул.Висока 27) - Подигнута је крајем XVIII века као 
правоугаона троделна стамбена кућа. Била је оријентисана ужом страном ка улици и 
постављена слободно на ивици парцеле. Грађена је од набоја, с једноставним кровом 
покривеним трском. Забати су били дашчани, а под земљан. Главни улаз је био 
асиметрично постављен према трему који је чинила испуштена стреха. Имала је две 
собе и кухињу у средини. Као сачувани примерак војвођанске куће, покривене трском, 
кућа је проглашена за споменик културе. Током времена у потпуности је урушена. 

Кућа др Саве Недељковића (Ул.Цара Душана 4) - Подигнута је 1905. године, према 
пројекту непознатог аутора, као угаона високопартерна, стамбена варошка кућа "L" 
основе за градског физикуса др Саву Недељковића. Фасада коју карактерише 
уједначен, ритмичан низ прозорских отвора, декорисана је богатом пластичном 
декорацијом обликованом у сецесијском духу. Кућа представља архитектонско стилску 
вредност као једна од репрезентативнијих кућа земунског предграђа Горња варош. 

Кућа инж. Павла Хорвата, (Ул.Ивићева 4, Земун) - Стамбена кућа саграђена 1910. 
године. Налазила се у поседу инжењера Павла Хорвата који је 1911. године израдио 
нови регулациони план Земуна. Има подрум, приземље и спрат. Обликована је у стилу 
сецесије. Карактерише је асиметрично постављен улаз, плитки средишњи ризалит 
наглашен тимпаноном, у којем се налаzи картуш, као и стојеће фигуре на атици. 
Мансардни кров је покривен етернит плочама и бибер црепом. По својим 
архитектонско стилским вредностима, доследно спроведеном концепту сецесијске 
декорације, овај споменик културе припада групи стамбених објеката културно-
историјских вредности земунског градитељског наслеђа. 

Кућа породице Марковић, (Ул. Господска 14) - Мада породица није инвеститор, кућа 
се приписује Марковићима. Угаона једноспратница саграђена је крајем  XVIII века, а 
дограђена 1801. године. Припада типу грађанских стамбено-пословних кућа тога 
времена. Обликована у духу барока и ампира. Ратне 1944. године пресечено је 
прочеље тако да је нарушена првобитна композиција. И данас је у поседу значајне 
породице чија су два члана били изборни градоначелници Земуна: трговац Стеван 
(1878-1884) и адвокат Петар (1907-1914 и 1926-1930), који је писац прошлости Земуна, 
сликар и економ. 
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Кућа са сунчаним сатом, (Ул. Главна 23) - Репрезентативна једноспратница с угаоним 
еркером подигнута је 1823. године и припадала је грчкој породици Зико. На фасади 
крила у Дубровачкој улици налази се сунчани сат (1828) који у сунчаним данима 
показује месно време. У кући је последње године живота провео јавни радник, 
књижевник и правник Јован Суботић (+1886). Заштићена зграда, обликована у стилу 
ампира.  

Стари Магистрат  (Магистратски трг 3) - За проширене послове Комунитетског 
магистрата, према плановима домаћег градитеља Јозефа Фелбера, од 1826. до 1832. 
године саграђена је класицистичка једноспратница с плитким средишњим ризалитом, 
који се завршава троугластим забатом. Симетрично обликована зграда је 1836. 
доградњом проширена на једном крилу. Мада је тиме измењена првобитна 
концепција, зграда представља антологијски примерак класицистичке архитектуре 
Земуна. После 1871. године зграду је користио Котарски (Срески) суд. Од 1995. године 
је је седиште Централне отаџбинске управе Српске радикалне странке. 

Николајевска црква (Ул. Његошева 43) - Саграђена је на месту дрвене цркве 1745-
1752. године и има све одлике барокних цркава подизаних у време Војне границе. 
Богати вишепојасни иконостас осликао је 1762. године иконописац Димитрије 
Бачевић, који се убраја у најистакнутије сликаре прелазног доба од традиционалне 
уметности до барока. Зидне слике и низ икона, међу њима и целивајуће, радио је 
Земунац Живко Петровић (+1868). У великом пожару 1867. године изгорео је 
првобитни звоник. Приликом обнове, до 1870. године ради стабилности грађевине на 
јужној и северној фасади, изграђени су контрафори. Почетком 30-тих година XX века 
уместо старих прозора с решеткама од кованог гвожђа уграђени су витражи с 
ликовима светаца према предлошцима сликара Миленка Ђурића у познатој 
сомборској радионици породице Станишић. У цркви су сачувани предмети, међу њима 
црквене књиге и еснафски барјаци, који су значајни за културну и привредну историју.  

Српска школа у Горњој Вароши (Ул. Светотројичина 4) - Школска зграда је саграђена 
1872. године, према пројекту Милана Ј. Јеремића. Дограђена је 1912. године. Грађена 
је као партнерни објекат, издужене правоугаоне основе, окренут дужом страном 
према улици. Фасада је обликована у духу неокласицизма, са елементима сецесије. 
Карактерише је уједначен ритам прозорских отвора око којих је плитка пластична 
декорација. Споменик културе има архитектонско стилске, амбијенталне и културно -
историјске вредности. Налази се у непосредној близини порте Светотројичине цркве, 
чији је саставни део, и представља значајно сведочанство развоја школства у Земуну. 

Земунска гимназија (Градски парк 1) - Монументална неоренесансна двоспратница 
саграђена је 1879. године према плановима загребачког архитекте Николе Колара за 
тадашњу Нижу реалну школу (основана 1858), која отварањем виших разреда постаје 
Велика реалка, данас Гимназија. Касније, од 1914. до 1916. дограђен је новији део исте 
спратности према плану који је потписан иницијалима V.R. Обликован је у духу 
постсецесије тако да представља једно од првих модернијих архитектонских 
остварења у граду. У заједничком главном улазу на западној страни блока налазе се 
бисте народних хероја Наде Димић, бивше ученице Земунске гимназије и Трговачке 
академије, коју је урадио Коста Ангели Радовани и спомен-плоча с именима ученика 
гимназије,, који су погинули у антифашистичком рату 1941-1945. године. На простору 
између Гимназије и Пешадијске касарне  2004. године на високом постољу с 
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пригодним текстом откривена је бронзана биста песника Бранка Радичевића (1824-
1853), рад вајара Милана Бесарабића, некадашњег професора Земунске гимназије 

Земунска пошта (Ул. Главна 8) - На месту зграде из XVIII века према плановима 
градског инжењера Драгутина Капуса 1896. саграђена је једноспратница у 
неоренесансном стилу с декоративним елементима барока. Општим изгледом убраја 
се у репрезентативне зграде старог језгра града. 

Остаци средњовековне тврђаве - Остаци некадашњих бедема најстарији су видни 
знаци далеке прошлости града. Извесно је да је истурени део лесног платоа био 
настањен и утврђиван још у праисторији, а и  у време Римљана. Утврде се помињу у 
хроникама у вези с Првим крсташким ратом 1089. године и у XII веку, кад су се водили 
ратови за превласт између Византије и Угарске. Постојеће зидине с четири кружне 
куле, тзв. готског типа, подигнуте на прелазу из XIV у XV век, у време продора Турака на 
Сави и Дунаву. Године 1521. опсели су Београд и напали одбрану Земуна. Последњи 
отпор пружили су шајкаши под вођством браће Скобалић. У време владавине Турака 
утврђење је запуштено и кад је 1917. године аустро-немачка војска коначно преотела 
Земун, остаци бедема су изгубили значај.  

Земунска миленијумска кула на Гардошу  - Земунско миленијумско здање подигнуто 
је на најистакнутијем делу Гардоша, у рушевини средњовековне тврђаве, од које су 
остале данас само угаоне куле и делови одбрамбеног зида. Кулу су пројектовали 
мађарски архитекти,еклектички у мешавини историјских стилова, са нагласком на 
романске елементе. 

Градња је завршена 5. августа 1896. године, док је свечано отварање било 15 дана 
касније. Тога јутра, одржано је свечано богослужење у свим земунским црквама. Да би 
обележили хиљадугодишњицу  свог боравка у Панонији, Мађари су у Будимпешти 
подигли монументалну кулу, а још четири такве исте куле су сазидали у четири града, 
на крајњим границама своје тадашње државе. Земун, као најјужнији град у поседу 
угарске круне, био је један од та четири града. 

Земунско гробље на Гардошу - Оснивање данашњег простора Земунског гробља на 
Гардошу везује се, према старијим плановима, за период пре 1740. године, а већ 
средином XVIII века на платоу Гaрдошког брега просторно је оформљен комплекс који 
чине два гробља, а конфенсионално три: православно, католичко и јеврејско, која су и 
данас у функцији. О континуитету живљења на овом простору сведоче делимично 
очувани археолошки културни слојеви, а одбрамбени зид са пушкарницама и 
бастионима из 1841. године, сачуван као ограда гробља, представља један од 
последњих очуваних делова градског бедема којим је некада био окружен цео Земун. 
У саставу гробља налази се неколико вредних архитектонских објеката као што су 
надгроба црква породице Хариш, саграђена по пројекту познатог архитекте Светозара 
Ивачковића 1876. године, капела породице Спирта и капела на католичком гробљу. 
Велики број надгробних споменика различитих стилских и иконографских особености 
од прворазредног су значаја за хронолошко праћење континуитета културног развоја 
овог дела града, у распону од два века. 

Евангелистичка црква, (Тошин бунар 2) - Подигнута је у периоду од 1926-1930. године 
на углу улица Прилаз и Тошиног бунара. Цркву одликује основа која асоцира на облике 
тролиста – ротонде са наглашеном апсидом и два бочна крила, симетрично 
постављена у односу на централни улаз. Изнад тросливних кровова који покривају 
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скраћену припрату и бочна крила, диже се тамбур већих димензија. Над кубетом је 
лантерна на коју је првобитно постављен крст као симбол Христовог страдања. 
Грађевина поседује сведен број симетрично постављених отвора на фасади. Ово 
компактно, затворено архитектонско решење, које највероватније припада школи 
архитеката Хуга Ерлиха и Виктора Ковачића, поседује урбанистичку вредност оличену у 
изузетно успешном решењу у односу на положај раскршћа, надомак прилаза Старом 
језгру Земуна.Црква представља оригинално и ретко архитектонско остварење 
обликовано у доследно спроведеном модернистичком концепту. Несумњива је његова 
културно-историјска и документарна вредност, као сведочанства постојања и 
живљења једне хришћанске конфесионалне заједнице у периоду између два светска 
рата у Земуну. 

Црква Св. Великомученика Георгија, Угриновци - Према изворима, саграђена је пре 
1756. године. 

Дечији дом краљице Марије (Ул.Цара Душана 57) - Споменик културе саграђен је 
1919. године, према пројекту грађевинара Фрање Катинчића. У згради се налазио 
Дечији дом краљице Марије, то јест дом за сремску сирочад, који се финансирао 
средствима Фонда краљице Марије. Споменик културе поседује архитектонско-стилске 
и културно историјске вредности, као део историјског грађевинског фонда Земуна из 
времена његовог привредног, друштвеног и културно-просветног успона и као 
сведочанство бриге Двора о незбринутој деци. Зграда је данас уступљена на 
коришћење Регионалном центру за таленте Београд 1 – Земун и организацији 
„Пријатељи деце Земуна“. 

Основна школа „Краљица Марија“ (Ул. Првомајска 79) - Зграда је подигнута 
1901.године за нижу пучку мешовиту школу у Франценсталу, старом земунском 
предграђу насељеном немачким становништвом. До 1918. године у њему се налазила 
немачка основна школа, а затим Основна школа „Краљица Марија“. Споменик културе 
представља значајну културно-историјску и архитектонску вредност. Документује 
развој школства на подручју града и најбољи је примерак историцистичког 
архитектонског концепта изван  Старог језгра Земуна.  

Зграда  Команде ваздухопловства у Земун, (Авијатичарски трг 12) - Подигнута је 1935. 
године, по плановима архитекте Драгише Брашована, на месту порушених зграда 
некадашње Војне команде. Зграда представља једно од најзначајних дела модерне 
југословенске архитектуре. У овом делу арх. Брашован је широким потезима и игром 
маса решио јединствени архитектонски програм, изразивши просторном 
композицијом специфичан садржај објеката.  Зграда својим квалитетима доприноси, 
већ оствареним историјским вредностима Старог језгра Земуна. 

Поред наведених споменика културе на подручју ГО Земун се издвајају и други 
културно-историјски објекти.  

Међу просторно културно историјским целинама издваја се Старо језгро Земуна и 
Модернистичка целина Земуна.  

Архитектура Старог језгра Земуна типолошки и стилски припада војвођанској кући и 
варијантама барока, класицизма, романтизма, историјских неостилова, сецесије и 
савремене функционалистичке или академске архитектуре. Међутим, она у целини 
више носи печат симбиозе разних стилова него што представља скуп чистих и 



Стратегија развоја градске општине Земун 2018-2023 – Ситуациона и SWOT анализа 

91 

 

изразитих примерака појединих стилова. У тој истовременој појави разних стилских 
елемената, огледа се дух земунског грађанства, историјски значај и географски 
положај Земуна, традиционалност становништва и градских институција. Таква 
архитектура је израз посебних историјских услова развоја Земуна у оквиру Војне 
границе, а и сталешког припадништва и развоја његових градитеља. 

Модернистички део Земуна, обухвата простор између зграда и регулисања линије 
следећих улица: Карађорђева, Карађорђев трг, 22. октобра, Николаја Островског и 
Авијатичарски трг. Овај део Земуна, дело архитекте Михаила Радовановића, има 
истакнуто место не само у Земуну, већ и у Београду јер у себи садржи рани 
модернистички концепт строгог функционализма и чини урбану и архитектонску 
вредност од посебног значаја. Као такав, јединствени стилски пример урбанистичког и 
архитектонскг квалитета акумулираног у једном стилски јединственом простору, онда 
постаје културно-историјски споменик. 

Објекти градске архитектуре су: 

 Вила Светозара Мићовића, Прегревица 50 

 Основна школа „Бошко Палковљевић – Пинки“, Батајница 

 Споменик културе - Пољопривредни факултет - Подигнут је 1932. године по 
плановима арx. Гојка Тадића, на простору некадашњег Контумаца. Зграда је 
обликована репрезентативно, у закаснелим историјским стиловима. Садржајем 
и архитектонском композицијом чини јединство са самосталним школским 
објектима подигнутим раније на простору порушених контумацких зграда и 
добро се уклапа у слободно конципирану југозападну зону урбанистичке 
целине Старог језгра Земуна. 

 Споменик културе - Биндерова кућа (Ул. Соње Маринковић) - Подигнута 1911. 
године по плановима Фрање Јенча. Обликована је у духу сецесије и спада међу 
градске виле високог стамбеног стандарда. По архитектонским одликама и 
употребљеним материјалима једна је од најмодернијих кућа Старог језгра 
Земуна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Споменик културе - Зграда водне заједнице у Земуну (Авијатичарски трг 10) - 
Подигнута је 1908. године. као прва зграда на проширеном градском терену 
добијеном после уклањања спољних одбрамбених шанчева. Зграду је подигла 
„Задруга за исушење југоисточног Срема“, односно водна заједница. Радове су 
изводили грађевинари Фрања Jенч и Јосип Катанчић. Обликована је у стилу 
сецесије, са наглашеним масама у општој архитектонског композицији која 
изражава управни садржај зграде. Имала је подрум, приземље и спрат, а 1928. 
године је изведена адаптација тако да су задржане претходне архитектонске 
одлике. Спада међу значајне грађевине Земуна. 

 Кафана Бели медвед у Земуну - Прелаз из 17. у 18. век, зграда је уцртана у 
најстаријим плановима Земуна као квадрат вел. 5x5 хвати. У литератури се 
помиње као зграда у којој је одсео Евгеније Савојски 1717. године. Једина која 
је сачувана из турског периода. Представља најстарију кућу Старог језгра Земуна 
и једини примерак архитектуре ове врсте.  
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 Споменик културе - Стара Капетанија - Земунска капетанија саграђена је 1908. 
године на основу пројекта Ф. Ремела. Овде су пристајали бродови на редовним 
дунавским линијама, па и на линији Београд-Будимпешта-Беч.  

 Зграда индустријалца Драгана Томљеновића (Старца Вујадина 1, угао 22. 
октобра 7-11) 

 Кућа Росандића( Старца Вујадина 5, Капетана Радића Петровића 1) 

 Кућа Михаила Градојевића (Мирослава Тирша 14) 

 Кућа Јулијуса Берковића, (Мирослава Тирша 13 ) 

Међу објектима сакралне архитектуре је Црква Блажене деве Марије (Велики трг, 
1785-95.) - Подигнута на месту некадашње џамије. Црква је једнобродна грађевина са 
полуобличастим сводом. Обликована је у стилу ампира са ретардираним барокним 
елементима. Представља сведочанство вишеконфесионалног састава земунског 
становништва. 

Археолошка налазишта су: 

 Антички Таурунум, Земун 

 Брестове међе, Земун  

 Шаучине - Сакуле у Угриновцима - Комплекс локалитета на десној обали 
Дунава узводно од Земуна на делу од Говеђег Брода до Капеле. 

У складу са Одлуком о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на 
територији града Београда31, Градска општина Земун је надлежна за одржавање 
споменика, спомен-плоча и скулптуралних дела на подручју општине.   

У оквиру Старог језгра Земуна налазе се следећи споменици, спомен плоче и бисте: 

 Споменик палим борцима у народној револуцији од 1941 - 1945 - У парку у центру 
Земуна, подигнут 1954. Аутор: Јован Кратохвил. 

 Бомбаш - У Градском парку у Земуну. Постављен 1946. Аутор: Вања Радауш 

 Спомен плоча на кући из које је Месни комитет Земун руководио НОБ од 1942., 
Авијатичарски трг 2. Постављена 1949. 

 Ламартинов стуб - Подигнут 1933. у спомен стогодишњице боравка Ламартина у 
земунском контумацу. 

 Споменик кожарском раднику - У Градском парку у Земуну. Аутор: Борис Калин 

Земунско гробље на Гардошу је утврђено за споменик културе32 и налази се у оквиру 
Старог језгра Земуна, културног добра од великог значаја. У оквиру гробља налази се 
више значајних споменика, спомен облежја и надгробника: 

- Споменик жртвама фашистичког терора 1941 -1944  на Земунском гробљу - 
подигнут 4. јула 1957. Заједничко почивалиште умрлих и настрадалих у логору 
Старо сајмиште. 

- Споменик жртвама фашистичког терора у порти Харишеве капеле на земунском 
гробљу - Спомен обележје на заједничком гробу пронађених и 

                                                      
31

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

 Сл. лист града Београда бр. 21/94 
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идентификованих Земунаца настрадалих 23. септембра 1944. у 
концентрационом логору Стара Градишка. Подигнут 1946. 

- Кенотаф жртвама фашизма на јеврејском гробљу у Земуну - Кенотаф са 
именима настрадалих земунских Јевреја 1941 - 1945. Подигнут седамдесетих 
година 20. века. 

- Спомен-костурница пали борцима у Првом светском рату - На православном 
гробљу у Земуну.  Подигнут 1957. и обновљен. 

- Споменик палим ратницима у Првом светском рату на католичком гробљу у 
Земуну. 

- Споменик јеврејским жртвама фашистичког терора - на јеврејском гробљу у 
Земун. Подигнут 1957. и обновљен. 

- Спомен плоча палим наставницима и ученицима земунских школа - Градски 
парк 1; Налази се у оквиру споменика културе Земунска гимназија. 

Евидентирани споменици, спомен обележја и спомен плоче: 

- У Земуну 

- Спомен плоча палим борцима у НОБ - Постављена 1950. на згради амбуланте 
предузећа „Братство јединство“. 

- Спомен плоча палим радницима у НОБ - На фасади предузећа „ИНСА“, 
посвећена радницима тог предузећа који су настрадали у НОБ. 

- Спомен плоча палим борцима у НОР на железничкој станици - Постављена 
1958, посвећена палим службеницима железничког чвора Земун. 

- Спомен плоча палим радницима фабрике кожа „Кристима Ковачевић“,  
Максима Горког 118. Постављена 7. јула 1952. 

- Спомен плоча палим друговима на згради предузећа „Навип“, Симе Шолаје 7. 
Постављена 7. јула 1950. 

- Спомен плоча палим жртвама из колектива „Иван Милутиновић“, Творничка 14. 
Постављена јуна 1951. 

- Спомен плоча на кући у којој се родио Јанко Лисјак- Пуђка, Цара Душана 165. 
Постављена јула 1948. 

- Спомен плоча на кући у којој је радио Стеван Дукић, секретар Српског комитета 
за Земун, Петра Драпшина 7 - Постављена јула 1978. 

- Спомен плоча на кући у којој је живео Јакуб Кубуровић, секретар партијске 
ћелије, Јакуба Кубуровића 6 - Постављена 7. јула 1953. 

- Споменик пилотима браниоцима Београда, на кеју испред Хотела „Југославија“ 
Откривен 1994.; Аутор: вајар Миодраг Живковић; изливен у Уметничкој ливници 
„Пластика“. Посвећен пилотима Југословенског краљевског ваздухопловства 
који су страдали бранећи Беогргад током Априлског рата 1941. године 

− У Батајници 
− Споменик палим борцима у Народноослободилачком рату - Подигнут на 

централном тргу 1954., Аутор: Љубинка Савић Граси 
− Споменик палим борцима у Народноослободилачком рату - Подигнут испред 

Задружног дома 1962. 
− Споменик изгинулим ратницима у Првом светском рату - Налазио се у центру 

села. 1957. премештен испред дома „Партизан“ 

− У Угриновцима 
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− Споменик палим борцима у Народноослободилачком рату – Подигнут 1951. 

Земун је познат и по својим галеријама, као што су: „Стара капетанија“ у некадашњој 
пристанишној згради,  Галерија „Икар“ смештена у згради Дома ваздухопловства, 
Атеље за очување амбијенталне целине „Чубрило“ галерија која се налази у кули на 
Гардошу и многе друге. 

Градска општина Земун тежи да културне манифестације повеже са културним и 
природним наслеђем, као што је стари Земун са Тврђавом и Кулом на Гардошу, 
Земунски Кеј са прелепим погледом на Дунав, Градски парк Земуна са јединственим 
дрворедом старим више од 150 година, у коме се налази и Римски саркофаг. 

Градска  општина  Земун  може  да  се  похвали  изузетним  богатством  културних 
манифестација које  привлаче  пажњу како  локалног становништва  тако и  становника 
других општина и градова. Скупштина ГО Земун је „Одлуком о сталним 
манифестацијама у области културе од значаја за градску општину Земун“ регулисала 
одржавање сталних манифестација у општини Земун. Одлуком је утврђено да су 
сталне манифестације: Лето на Гардошу, Лето на Kеју, Лето на Лиду, Земунски 
међународни салон карикатуре, Међународни фестивал монодраме и пантомиме, 
Теслин дан, Културно лето Батајнице и Трг отвореног срца. Ове манифестације су 
детаљније описане у поглављу документа које се односи на туризам. 

Очувањем културне баштине, која се огледа у сакупљању, чувању и презентацији 
српског културног наслеђа се бави више културних посленика, као и културно 
уметничких удружења у ГО Земун, међу којима су: Клуб матичне културе Земуна, 
Друштво ликовних и примењених уметника Земуна, Удружење уметника и љубитеља 
уметности „Широка стаза“, Књижевно друштво које је издавач часописа „Писмо“, 
Књижевни клуб „Иво Андрић“, Позориште аматера Батајница ПАБ – склониште у 
театру, Земунски камерни оркестар и др., као и КУД дома аматера „Бранко 
Радичевић“, Ансамбл народних игара и песама „Таурунум“, КУД „Батајница“, КУД 
„Седмица“, КУД „Јана“, КУД „Лена“, КУД „Ћирило и Методије“ и др. 

Међу њима су најзначајнији: 

- Културно уметничко друштво дом аматера „Бранко Радичевић“ - основано још 
давне 1921. године. Главни циљ је очување културне баштине (сакупљање, чување 
и презентацију српског културног наслеђа). Бави се и културном делатношћу: 
фолклор, музика, хор, оркестар, соло певачи. Има око 160 чланова.  

- Ансамбл народних игара и песама „Таурунум“ већ дуго година има за циљ 
очување културне баштине (сакупљање, чување и презентација српског културног 
наслеђа). Културна делатност -  фолклор и музика. 

- Културно уметничко друштво „Батајница“ - Главни циљ је очување културне 
баштине (сакупљање, чување и презентација српског културног наслеђа). Сарађују 
са друштвима из региона: Вишеград, Петрово - подно Озрена, Босански Брод, 
Српским друштвом „Срма“ из Битоља и друштвом „Срма“ из Куманова. Има 
фолклорну секцију и од 100 до 130 чланова. 

- Културно уметничко друштво «Седмица» из Угриноваца ради на очувању српске 
традиције, обичаја и игара. Покренули су и Међународни фестивал фолклора 
„Тканица“.  Културна делатност: фолклор, музика; Број чланова је око 120. 
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- Културно уметничко друштво «Ћирило и Методије» из Угриновца, основано је 
2011. године од стране Српске православне црквене општине Бусије заједно са 
житељима овог насеља, како би народне игре, песме и обичаји били сачувани од 
заборава. Културна делатност: фолклор, музика и певање. Број чланова је 118. 

- Културно уметничко друштво «Јана» основано је 2011. године и окупља младе 
људе који желе да раде на очувању народне традиције. Главни циљ КУД-а „Јана“ је 
неговање српске традиције и сарадња са културним институцијама у земљи и 
иностранству у области културе, уметности и образовања. Културна делатност је 
фолклор и музика. Број чланова је од 75 до 80; 

- Културно уметничко друштво «Лена», Земун Поље основано је 2015. године.  
Културна делатност је фолклор и музика. Број чланова је око 50; 

Општина подржава програме и пројекте установа културе, удружења у култури, 
појединаца и других субјеката којима се, у складу са Законом о култури33  
задовољавају општи интереси у области културе и то:  

• стварање услова за подстицање културног и уметничког стваралаштва, ширење 
и унапређивање едукације у области културе;  

• подстицање стручних и научних истраживања у култури,  
• подстицање међународне културне сарадње,  
• подстицање примене нових технологија у култури, нарочито информационих 

технологија и дигитализације,  
• подстицање младих талената у области културног и уметничког стваралаштва,  
• стварање услова за подстицање самосталног културног и уметничког 

стваралаштва, 
• подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва,  
• подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури,  
• подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и 

доступности свих културних садржаја особама са инвалидитетом. 

Од 2015. до 2018 за Програм: Развој културе издвајано је од 7 до 23,1 милиона динара 
за пројекте: 1) Сталне манифестације; 2) Пројекти по конкурсу у области културе, и 
почев од 2018. године за пројекат: Информисање. 

Табела 30: Финансирање Програма: Развој културе у ГО Земун од 2015-2018. 

Година 
Пројекат/ програмска активност (ПА) 

Вредност (РСД) 
Шифра Назив 

2015. 

Пројекат 1201-1001 Сталне манифестације 5.000.000,00 

Пројекат 1201-1002 
Пројекти по конкурсу у области 
културе 

2.000.000,00 

2016. 

Пројекат 1201-1001 Сталне манифестације 3.000.000,00 

Пројекат 1201-1002 
Пројекти по конкурсу у области 
културе 

4.900.000,00 

2017. 
Пројекат 1201-1001 Сталне манифестације 5.500.000,00 

Пројекат 1201-1002 Пројекти по конкурсу у области 21.122.000,00 

                                                      
33

 „Службени гласник РС“, бр. 72/2009 
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Година 
Пројекат/ програмска активност (ПА) 

Вредност (РСД) 
Шифра Назив 

културе 

2018. 

Пројекат 1201-1001 Сталне манифестације 6.200.000,00 

Пројекат 1201-1002 
Пројекти по конкурсу у области 
културе 

8.500.000,00 

Пројекат 1201-1003 Информисање 8.440.600,00 

Извор: Одлуке о буџету ГО Земун за 2015, 2016, 2017. и 2018. 

На подручју ГО Земун постоји потреба за оснивањем Културног центра Земуна, а 
основни проблем, када је у питању област културе је недостатак финансијских 
средстава. 

2.4.1.4 Спорт и млади 

На подручју Земуна ради велики број клубова и спортских удружења са којима ГО 
Земун има неку врсту сарадње. Евидентирано је преко 50 спортских објеката. 

Под спортским активностима се подразумевају сви облици физичке и умне активности 
које, кроз неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изражавање или 
побољшање физичке спремности и духовног благостања, стварање друштвених односа 
или постизање резултата на такмичењима свих нивоа. 

Спорт као делатност од јавног интереса треба да испуни своју друштвену мисију која 
поред такмичарског има важан васпитни, здравствени културни, социјални и други 
садржај. Дакле, спорт није сам себи циљ, он је средство образовања, васпитања, 
забаве и развоја.  

Статутом града Београда34 подељена је надлежност локалне самоуправе у области 
спорта између града Београда и градских општина.  

Надлежности Града у области спорта су следеће: оснива установе и организације у 
области спорта, учествује у планирању, изградњи и одржавању спортских објеката од 
интереса за Град; обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката у области спорта и организује одржавање спортских такмичења и 
манифестација од значаја за Град; учествује у реализацији система школског спорта у 
Граду и обезбеђује услове за рад са младим спортским талентима. 

Одлуком о задовољењу потреба и интереса грађана у области спорта у Београду35 
утврђено је да су потребе и интереси грађана у области спорта, за чије се оствaривање 
обезбеђују средства из буџета градских општина подстицање и стварање услова за 
унапређење спорта за све, односно бављења грађана спортом, посебно деце, 
омладине, жена и особа са инвалидитетом. 

Градска општина доноси програм развоја спорта на нивоу градске општине који је 
усклађен са програмом развоја спорта на нивоу Града; учествује у изградњи о 
одржавању спортских објеката на свом подручју; обезбеђује средства за финансирање 

                                                      
34

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

 „Службени лист града Београда“ бр. 57/13, 43/2015 
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и суфинансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта 
на подручју градске општине; може оснивати установе у области спорта.  

Градска општина Земун предузима мере како би се: 
- обезбедили услови да сви грађани општине Земун, посебно деца, омладина, 

жене, особе са инвалидитетом и стари имају могућност да се баве спортом, 
кроз пружање одговарајућих услова и програма свих врста и обезбеђивање 
одговарајућег стручног кадра; 

- обезбедило стварање базе спорта: спорт у школама и сви видови укључења 
деце у спортске активности; 

- обезбедило планирање, изградња и реконструкција потребних спортских 
објеката за развој и унапређење спорта у општини Земун; 

- подржало и подстакло бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање 
врхунских спортских резултата; 

На подручју градске општине Земун данас постоји и ради велики број клубова и 
спортских удружења са којима ГО Земун има неку врсту сарадње, односно, 302 
спортска удружења или организација које су регистроване у Агенцији за привредне 
регистре (АПР) са пребивалиштем на подручју ГО Земун. На основу структуре клубова, 
извршена је подела клубова у складу са чланом 139. Закона о спорту36, који се односи 
на „Националну категоризацију спортова“, у оквиру ког се утврђују критеријуми за 
категорисање и одређује ранг спортских грана, на основу остварених резултата, 
националне и међународне традиције, националне и међународне медијске 
заступљености и популарности, здравственог, социјалног и другог утицаја на учеснике, 
финансијског значаја и финансијске самосталности, рекламне атрактивности, 
приступачности појединих спортских грана и других значајних фактора. 

На подручју општине Земун евидентирана су 52 спортска објекта и то: девет стадиона, 
пет спортских центара, тридесет отворених терена и осам тениских терена. Стадиони 
су у јавној својини (града Београда), државној својини (Република Србија) или 
заједничкој – државно-јавној својини и дата су на коришћење или фудбалским 
клубовима или ГО Земун или приватним лицима (привременим корисницима).  

Табела 31: Стадиони на подручју ГО Земун 

Назив објекта Опис објекта Адреса 

Стадион "Борац" Земун 
Травнат терен, трибине са једне 
стране, пратећи садржаји 

Задругарска бр. 74, Земун 

Стадион  клуба „Слога“ 
Земун 

Травнат терен, трибине са једне 
стране, пратећи садржаји 

Словенска бр. 46, Земун 

Стадион  клуба „БСК“ 
Батајница 

Травнат терен, трибине са једне 
стране, пратећи садржаји 

Несврстаних земаља бр.7, 
Земун 

Стадион клуба 
„Милутинац“ 

Травнат терен, трибине са једне 
стране, пратећи садржаји 

Наде Димић бр. 5/7, Земун 

Стадион омладинског 
клуба „Институт“ 

Травнат терен, трибине са једне 
стране, пратећи садржаји 

Земун 

                                                      
36

 „Сл. гласник РС“ бр.10/2016 
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Назив објекта Опис објекта Адреса 

Стадион клуба 
“Синђелић“ Угриновци 

Травнат терен, трибине са једне 
стране, пратећи садржаји 

Крњешевачка бр. 119, 
Угриновци-Земун 

Стадион клуба „ПКБ“ 
Земун, насеље „13. мај“' 

Травнат терен, трибине са једне 
стране, пратећи садржаји 

Насеље „13. мај“, Земун 

Стадион  клуба „Змај“ 
Травнат терен, трибине са једне 
стране, пратећи садржаји 

Словенска бб, Земун 

Градски стадион Земун – 
ФК Земун 

Стадион прима 12.000 гледалаца. 
Осим главног травнатог терена, 
објекат располаже помоћним 
теренима за тренинг (травнатим и 
са шљаком, као и свим пратећим 
садржајима ) 

Угриновачка бр. 80, Земун 

Извор: Програм развоја спорта на територији Градске општине Земун за период 
2016-2018. 

Спортски терени су такође у јавној, државној, заједничкој, али и приватној и 
мешовитој. Дају се на коришћење ГО Земун, клубовима, приватним лицима 
(привременим корисницима). 

Многи спортски објекти се због неадекаватног одржавања налазе у веома лошем 
стању и зато постоји велика потреба за њиховом ревитализацијом. 

На подручју градске општине Земун налази се следећих пет спортских центара: 

1) Културно - спортски центар „Пинки“ - Основан је 1974. године као Дом спортова, 
омладине и пионира. Намењен је за све врсте малих спортова, кошарку, одбојку, 
рукомет, борилачке спортове, стони тенис, ритмичку гимнастику и др. Комплекс 
располаже са два отворена кошаркашка терена за рекреацију, стрељаном за 
ваздушно оружје, фитнес центром, балетским студијом и базеном. Хала има 1980 
места. У јавној је својини. 

2) Спортски центар „Визура“ - Саграђен је 2006. године. На површини од 600 m2 
налази се сала (400 m2), са свлачионицама и тушевима, као и кафе, из кога се могу 
несметано посматрати дешавања на терену. На спрату су три апартмана за смештај 
спортиста. У државној је својини. Приватна лица имају права коришћења. 

3) Спортски центар „Телеоптик“ - Обухвата површину од 10 ha и спада у спортске 
објекте највише уредности. Располаже са: 8 идеалних фудбалских терена, 
централном зградом укупне површине преко 400 m2, 19 апартмана, сауном и 
теретаном са најсавременијом опремом,рест. Са кухињом прилагођеном 
спортистима, савремено опремљеним медицинским блоком за физикалну, кинези 
и хидротерапију, инсталираном расветом која у истом тренутку осветљава свих 8 
терена. Изграђен 1998. године. У државној је својини. Право коришћења имају ФК 
"Телеоптик" и ФК "Партизан" 

4) Bowling centar Colosseum - Постоји од фебруара 2007. године. Простире се на око 
1.300 m2, има 10 стаза за америчко куглање. У просторијама BC „Колосеум“ се 
одржавају разне промоције и презентације. У мешовитој је својини. Право 
коришћења имају приватна лица. 
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5) Спортско рекреативни центар „Ребро“ – То је затворени базен у приватној својини. 

6) Спортски центар Мастер - Центар садржи мултифункционалну спортску халу са 
капацитетом седења од 736 фиксних места и 600 покретних места, голове, 
климатизацију, озвучење, рипстоле са струњачама, четири свлачионице са подним 
грејањем, тушевима и тоалетима, као и собу за прву помоћ. Паркет и подлога су 
JUNCKERS са ФИБА сертификатом, а лед расвета је PHILIPS најновије генерације. Фитнес 
и Спа Клуб 300 омогућава својим члановима коришћење базена 20x6м, финске 
сауне, парног купатила, слане собе, хидромасажне каде и тепидаријума. У понуди 
је и CRYOSAUNA, као и велики број масажа које су смештене у четири засебне 
целине. Теретана је опремљена са врхунском  strenght и фитнес опремом PRECOR и 
GYM 80. Смештена је на галерију са терасом и тартан стазом дужине 60 m. 
Повезана је посебним лифтом са свлачионицама и садржајима у приземљу. На 
галерији је универзална сала за аеробик, пилатес, јогу и плес. Спортски центар 
Мастер поседује и две професионалне стонотениске сале са 14 столова за играње, 
за рекреацију и такмичење, као и малу и велику спортску салу. Такође центар је 
опремљен и за тестирање спортиста. У приватној је својини. 

У образовним установама на подручју ГО Земун постоје затворени (попут фискултурних 
сала) и отворени терени, и то: 
- ОШ „Мајка Југовића“37 - фискултурна сала; отворени терен (бетон); 
- ОШ „Светозар Милетић“ - фискултурна сала; отворени терени: 1 терен за рукомет и 

мали фудбал (бетон), кошаркашки терен, 3 одбојкашка терена, јама за скок у даљ и 
3 тартан стазе дужине 50 и 60м; 

- ОШ „Лазар Саватић“ - фискултурна сала; отворени терени: кошаркашки терен са 
трибинама, терен за рукомет и мали фудбал, терен за одбојку, атлетска стаза и 
стаза за скок у даљ; 

- ОШ „Раде Кончар“ - фискултурна сала; отворена 3 терена за мали фудбал, кошарку 
и одбојку; 

- ОШ „Сутјеска“ - фискултурна сала38; отворени кошаркашки терен (бетон), 
фудбалски терен (земља); 

- ОШ „Петар Кочић“ - фискултурна сала; 2 отворена терена - за мали фудбал, 
кошарку и рукомет; 

- ОШ „Гаврило Принцип“ - фискултурна сала39; отворено игралишта: игралиште за 
рукомет  35x18 м, игралиште за кошарку 24x12 м и игралиште за одбојку 18x9 м; 

- ОШ „Соња Маринковић“ - фискултурна сала (паркет); отворени терени: рукометни 
терен (асфалт 40х20м2) и кошаркашки терен (асфалт 30х15м2); 

- ОШ „Горња варош“ - фискултурна сала40; 1 отворен терен за фудбал и кошарку; 
- ОШ ''Илија Бирчанин'' - фискултурна сала; 2 отворена терена: за мали фудбал и 

кошарку (одбојку);  
- ОШ „Бранко Пешић“ – само отворен терен  за мини фудбал и 2 коша; 
- ОШ „Бошко Палковљевић-Пинки“ – само 1 отворени спортски терен за рукомет, 

мали фудбал и кошарку; 

                                                      
37

 Зграда је под заштитом Завода за заштиту споменика културе града Београда 
38

 Санација  фискултурнe салe током 2016. 
39

 Адаптирана учионица 
40

 Санација  фискултурнe салe током 2016. 
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- ОШ „Бранко Радичевић“ - фискултурна сала; отворени терени: 1 терен за фудбал и 
кошарку и 1 терен за одбојку; 

- ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“ - фискултурна сала41 и 3 отворена терена: за 
фудбал, кошарку и рукомет 

- ОШ „Станко Марић“ - фискултурна сала (трибине); 1 отворени спортски терен за 
фудбал, кошарку, рукомет 

- ОШ „Михајло Пупин“ - фискултурна сала42; отворено игралиште 20х40 м 
- ОШ „Сава Шумановић“ - фискултурна сала; 1 отворени спортски терен за кошарку, 

одбојку и рукомет 
- ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“ – мултифункционални спортски терен;  
- ОШ „Радивоје Поповић“ - фискултурна сала43; 1 отворени терен спортски; 
- „Вељко Радмановић“ - фискултурна сала44; 1 отворен спортски терен/игралиште 

(мањи)- за фудбал и кошарку 
- Земунска гимназија - 2 мање фискултурне сале; отворен терен за рукомет, мали 

фудбал (унутар дворишта школе) 
- Економска школа „Нада Димић“ - Фиксултурна сала45 
- Средња медицинска школа „Надежда Петровић“ - фискултурна сала46 
- Електро техничка школа „Земун“47 
- Техничка школа „Змај“ - Фискултурна сала; отворени бетонирани терен (користи се 

за више спортова: мали фудбал, рукомет, кошарка) 
- Саобраћајно-техничка школа - фискултурна сала; отворен спортски терен; 
- Правно биротехничка школа „Димитрије Давидовић“ – отворен спортски терен (3 

кош табле;  два гола) 

У прегледу се види да у Земуну постоје школе које немају фискултурне сале. Међутим, 
међу онима које их поседују постоје проблеми са спортском опремом и реквизитима.  

На подручјуји општине Земун евидентирано је осам вежбалишта на отвореном са 
постављеним справама за вежбање и пратећим садржајем.  

Готово већина спортских клубова и удружења у ГО Земун делују као аматерска 
друштва и као таква се сусрећу са низом проблема. Пре свих, истиче се њихово 
финансирање, јер се у времену кризе поједине области „од мањег значаја“ 
запостављају на уштрб економских питања и социјалних давања. Затим, постоји 
недовољна мотивисаност стручних кадрова за рад у аматерском спорту. 

Табела 32: Приказ броја спортских организација/клубова/удружења којима је општина 
Земун определила финансијска средства у периоду 2010-2014. године. 

Година 
Укупан број подржаних 
спортских организација/ 
клубова/ удружења 

Средства у 

динарима 

2010. 53 више од 3.000,000,00 

                                                      
41

 Санација  фискултурнe салe током 2016. 
42

 Фискултурна сала је у лошем стању, потребна је реконструкција 
43

 Санација  фискултурнe салe током 2016. 
44

 Фискултурна сала није у функцији 
45

 Фиксултурна сала је у издвојеном  објекту у  дворишту школе 
46

 Фискултурна сала је неусловна 
47

 Недостају подаци 
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Година 
Укупан број подржаних 
спортских организација/ 
клубова/ удружења 

Средства у 

динарима 

2011. 34 око 2.000.00,00 

2012. 41 више од 3.000,000,00 

2013. 36 више од 4.000,000,00 

2014. 1 300.000,00 

У току 2016 – 2017. године финансирани су бесплатни програми рекреативног пливања 
за пензионере, обуке у пливању за децу,  рекреативног играња стоног тениса, као и 
спортске корективне вежбе за старије суграђане. 

 Програм „Бесплатна школа пливања“, се реализује, у сарадњи са КСЦ „Пинки“, 
кроз бесплатне тромесечне обуке пливања за 100 деце са подручја ГО Земун, у 
периоду од 1. јула 2016. до 1. јула 2017. године. Програм је настављен, у 
сарадњи са КСЦ Пинки, кроз бесплатне тромесечне обуке  пливања за 140 деце 
из Земуна, у периоду од 1. јула 2017. до 1. јула 2018. године. 

 Програм „Бесплатни термини за стони тенис“, који се реализује, у сарадњи са 
КСЦ „Пинки“, кроз 50 бесплатних једносатних термина месечно за рекреативно 
играње стоног тениса за грађане Земуна, у периоду од 1. октобра 2016. до 1. 
октобра 2017. године. 

 Програм „Бесплатно рекреативно пливање за пензионере“ се реализује у 
сарадњи са КСЦ „Пинки“, кроз обезбеђивање бесплатних ваучера за базен 
месечно за пензионере из Земуна, у периоду од  марта  до  августа   2017. 
године. Такође, програм је настављен и у периоду од октобра до децембра 
2017. године. Током 2017. године, подељено је 2.580 дневних карти. 

 Програм „Плес са корективним вежбама“ - у периоду од 29.10. до 29.12.2017. 
године, реализован је програм плеса са корективним вежбама, у виду 
једночасовне обуке за 80 пензионера. 

Табела 33: Финансирање Програма: Развој спорта и омладине у ГО Земун од 2015-
2018. 

Година 
Пројекат/ програмска активност (ПА) 

Вредност (РСД) 
Шифра Назив 

2015. 
Пројекат 1301-1002 

Пројекти по конкурсу у области 
спорта 

2.000.000,00 

Пројекат 1301-1003 Пројекат школског спорта СПОРТИШ 3.000.000,00 

2016. 

Пројекат 1301-1001 
Учешће у изградњи, опремању и 
одржавању спортских објеката 

4.100.000,00 

Пројекат 1301-1002 
Пројекти по конкурсу у области 
спорта 

2.000.000,00 

Пројекат 1301-1003 Пројекат школског спорта СПОРТИШ 2.000.000,00 

Пројекат 1301-1004 Пројекат бесплатна школа пливања 500.000,00 

2017. ПА 1301-0002 
Подршка предшколском и школском 
спорту 

2.500.000,00 
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Година 
Пројекат/ програмска активност (ПА) 

Вредност (РСД) 
Шифра Назив 

ПА 1301-0005 Спровођење омладинске политике 3.811.000,00 

Пројекат 1301-1001 
Учешће у изградњи, опремању и 
одржавању спортских објеката 

26.600.000,00 

Пројекат 1301-1002 
Пројекти по конкурсу у области 
спорта 

3.000.000,00 

Пројекат 1301-1004 Пројекат бесплатна школа пливања 500.000,00 

2018. 

ПА 1301-0002 
Подршка предшколском и школском 
спорту 

3.000.000,00 

ПА 1301-0005 Спровођење омладинске политике 2.840.267,67 

Пројекат 1301-1001 
Учешће у изградњи, опремању и 
одржавању спортских објеката 

66.964.499,95 

Пројекат 1301-1002 
Пројекти по конкурсу у области 
спорта 

4.000.000,00 

Пројекат 1301-1004 Пројекат бесплатна школа пливања 847.500,00 

Извор: Одлуке о буџету ГО Земун за 2015, 2016, 2017. и 2018. 

Од 2015. до 2017. за Програм: Развој спорта и омладине издвајано је између 5 и 35 
милиона динара годишње. У оквиру Програма финансиране су две програмске 
активности: 1) Подршка предшколском и школском спорту; и 2) Спровођење 
омладинске политике; и три пројекта: 

- Учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских терена; 
- Пројекти по конкурсу у области спорта; 
- Пројекат бесплатна школа пливања. 

Исте програмске активности и пројекти планирани су и у 2018. години, с тим што је за 
Пројекат: Учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката планирано 
скоро 67 милиона динара. 

Добробити спорта и његов утицај на здравље, физички, психички и социолошки 
квалитет живота појединца, наука непрестано доказује. Студије које се баве развојем 
заједнице, такође указују на значајни утицај спорта и у сфери здравља и у сфери 
економије. Градска општина Земун је опредељена да и даље ради на стварању услова 
за системски развој спорта, квалитетно праћење стања у области спорта, унапређење 
ресурса и реализацију спортских активности за све узрасте.  

ГО Земун је развила и усвојила Програм развоја спорта на територији градске 
општине Земун за период 2016-2018. године и Акциони план спортске 
инфраструктуре на територији градске општине Земун48.  

Програм је дефинисао да ће ГО Земун своје деловање посебно усмерити на следеће 
приоритете: 

- развој спорта у општини Земун код деце и омладине, посебно кроз програме 
школског и предшколског спорта; 

                                                      
48

 бр. 06-105/2016-II/21 од  05.02.2016. године 
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- повећање обухвата бављења грађана општине Земун спортом кроз реализацију 
програма рекреативних активности; 

− развој и унапређење врхунског спорта у општини Земун; 
− развој и унапређење спортске инфраструктуре у општини Земун; 

Детаљан Акциони план 2016-2018. је урађен за спортску инфраструктуру и у њему су 
дефинисане активности за следеће мере које доприносе остварењу наведених 
посебних циљева, који утичу на реализацију општег циља: Развијена и унапређена 
инфраструктура: 

 Посебан циљ 1: Успостављена потпуна база података, односно евидентирано и 
евалуирано постојеће стање спортске инфраструктуре 

o Мера 1.1: Истраживање о стању спортске инфраструктуре на територији 
општине Земун 

o Мера 1.2: Категоризација спортских објеката 

 Посебан циљ 2: Системски планирана, реконструисана и изграђена спортска 
инфраструктура 

o Мера 2.1: Планирање потребе за бројем и структуром нових спортских 
објеката на територији општине Земун 

o Мера 2.2: Реализација програма изградње нових спортских објеката 
o Мера 2.3: Креирање и спровођење програма адаптације и 

реконструкције спортских објеката 
o Мера 2.4: Унапређена правна регулација спортских објеката на 

територији општине Земун 

2.4.1.4.1 Канцеларија за младе 

2009. године ГО Земун је основала Канцеларију за младе. 

Градска општина Земун је у складу са препорукама Министарства омладине и спорта 
Републике Србије основала Канцеларију за младе 2009. године. Канцеларија за младе 
је саставни део локалне самоуправе и представља мост између локалних актера 
међусобно (општине, локалних институција и организација и младих) и Министарства 
омладине и спорта. Канцеларија за младе пружа институционални оквир, кроз које 
млади могу да утичу на одлуке које се директно тичу њих. Такође, Канцеларија 
омогућава свим локалним институцијама да се умреже и кроз максимално 
искоришћавање постојећих ресурса унапреде квалитет услуга за младе.  

Мисија Канцеларије за младе ГО Земун је да створи најбоље могуће услове за младе у 
погледу запошљавања, образовања, као и активног провођења слободног времена. 
Визија Канцеларије за младе је да буде препозната као синоним за Канцеларију која 
стално поставља више стандарде у раду са младима, да прати нове тенденције и 
навике, али и да их сама предвиђа и креира. Општи циљ је стварање услова у локалној 
средини за квалитетнији живот младих људи и њихово активно учешће у савременим 
токовима развоја друштва. 

Специфични циљеви: 

 Промоција и афирмација младих 

 Пружање подршке иницијативама и пројектима младих 

 Промовисање здравих стилова живота 
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 Подстицање економског оснаживањa младих 

 Неформално образовање младих 

 Информисање младих 

 Пружање могућности за квалитетно провођење слободног времена 

 Промовисање толеранције, поштовања људских права и равноправности 

 Превенција ризичног понашања младих 

 Промовисање и вредновање волонтерског рада 

 Мобилност младих 

 Промовисање животне шансе код свих група младих, нарочито осетљивих група 

 Подстицање, развијање и промовисање изузетних достигнућа млaдих 

Канцеларија за младе спровела је истраживање на подручју ГО Земун у коме је 
учествовало 2.475 младих - 1.191 женског и 1.284 мушког пола. 

Графикон 12: Спортске активности за које су млади са подручја ГО Земун 
заинтересовани 

 
Извор: Канцеларија за младе  

Резултати истраживања су показали да су млади, када су у питању спортови, највише 
заинтересовани за: фудбал (648 одговора), кошарку (575), екстремне спортове (528) и 
одбојку (428). Заинтересовани су и за: борилачке вештине (296 одговора), активности у 
природи (221) и аеробик (219) (Графикон 12). За остале активности, попут веслања, 
јахања, гимнастике, пливања, теретана, уличног плеса, атлетике, балета, каратеа, 
стоног тениса и др, интересовање је доста мало - мање од 70 одговора.  

Када су уметничке активности у питању, млади су највише заинтересовани за: филмске 
и видео радионице (462), радионице графита (407) и школу цртања (381) - Графикон 
13.  
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Графикон 13: Уметничке активности за које су млади са подручја ГО Земун 
заинтересовани 

 
Извор: Канцеларија за младе  

Када су игра и плес у питању, највеће је интересовање за фолклор (431) и школу 
латино плеса (430), мало мање за џез денс (257), школу класичног плеса (185) и школу 
ирског плеса (102). 

Графикон 14: Дружење и радионице за које су млади са подручја ГО Земун 
заинтересовани 

 
Извор: Канцеларија за младе  

Млади су веома заинтересовани за дружење и радионице. Највеће интересовање је за 
клуб за дружење (837 одговора), потом следе психолошке радионице (412 одговора) и 
хуманитарне акције (401) - Графикон 14. 
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Графикон 15: Курсеви и обуке за корисне вештине за које су млади са подручја ГО 
Земун заинтересовани 

 
Извор: Канцеларија за младе  

Када су у питању курсеви и обуке за корисне вештине, млади су највише 
заинтереосвани за стране језике (528 одговора) и web дизајн (471) - Графикон 15. Од 
страних језика највећи број заинтересованих је за енглески језик, а потом француски и 
немачки. 

Графикон 16: Информације за које су млади са подручја ГО Земун заинтересовани 

 
Извор: Канцеларија за младе  
 
Легенда: информације о: 1) могућностима запослења; 2) могућностима за јефтина 
путовања; 3) концертима, културним и спортским дешавањима; 4) могућностима за 
корисно провођење слободног времена; 5) могућностима за наставак школовања; 6) 
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могућностима за ваннаставно образовање; 7) заштити здравља и здравом начину 
живота; 8) контрацепцији и заштити од полних болести; 9) правима детета и младих; 
10) законским правима; 11) заштити од насиља; 12) могућностима за хуманитарни рад; 
13) начину трошења новца за младе од стране општине. 

Младима је веома важно да имају приступ информацијама. Највише су 
заинтересовани за информације о могућностима за запослење (823 одговора), потом 
за информације о могућностима за јефтина путовања (766), о концертима, културним и 
спортским дешавањима (582), као и о могућностима за наставак школовања (427) - 
Графикон 16. 

Пројекти које је Канцеларија за младе реализовала у периоду од 2009. до 2017.  
године су:  

 Сервис за развој омладинског предузетништва 

 Лакше до посла 

 Економско и организационо оснаживање младих са територије Града Београда 

Пројекти које је Канцеларија за младе реализовала, а финансирана су од спољних 
донатора,  у периоду од 2009. до 2017. године су:  

 Сервис за развој омладинског предузетништва - Канцеларија за младе је 
организовала у сарадњи са Регионалном агенцијом за развој и европске 
интеграције радионице на тему омладинског предузетништва. Пројекат је 
финансиран од стране Министарства омладине и спорта. 

 Лакше до посла - Пројекат се заснива на оспособљавању младих за тржиште 
рада и разговори са психологом за искушења која носе разговори са 
послодавцем. Пројекат је финансиран од стране Канцеларије за младе Града 
Београда. 

 Економско и организационо оснаживање младих са територије Града Београда 
- Партнерством са Градом Београдом и Канцеларијом за младе омогућено је 
младима из Земуна да кроз разне видове обука започну сопствени посао. 

Пројекти финансирани од стране буџета Канцеларије за младе: 

 Школа енглеског језика - Пројекат је за циљ имао усавршавање енглеског 
језика, како би млади били конкуретнији на тржишту рада и како би се 
омогућила боља комуникација. 

 Борба против вршњачког насиља - Пројекат је подразумевао одржавање 
позоришних представа у основним школама где су млади учени важним 
животним лекцијама. Представе су рађене под називом „Онај ко се лема, 
другаре нема“. 

 Мала матура - Мала матура је пројекат који је имао за циљ спремање свих 
ученика осмих разреда за полагање пријемних испита за упис у средњу школу. 

 Град, место, човек, простор - Радионице су имале за циљ упознавања са 
Земуном као делом београдске урбане целине, његовом архитектуром, 
уметношћу, културом и историјом кроз специфичну креацију, укрштену са 
модерним урбанистичким тенденцијама.  
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У 2015. години у оквиру програмске активности 0602-0007: Канцеларија за младе 
распоређене су апропријације у укупном износу 700.000,00 динара за активности 
Канцеларије за младе. У 2016. години издвојен је буџет у износу од 2.840.000,00 
динара, у 2017. години 2.961.000,00 динара, док је у 2018. издвојено 2.840.267,67 
динара. 

2.4.1.5  Здравствена и социјална заштита 

2.4.1.5.1 Здравствена заштита 

Градским општинама законом и уставом нису  поверене надлежности из области 
здравствене заштите 

У складу са Статутом града Београда, Град Београд оснива установе и организације 
у области здравствене заштите. Како градским општинама законом и уставом нису  
поверене надлежности из области здравствене заштите, у овом поглављу извршен је  
само кратак осврт на установе здравствене заштите које се налазе на подручју ГО 
Земун. 

На подручју ГО Земун налазе се: 
− Дом здравља „Земун“ 
− Клиничко болнички центар „Земун“ (КБЦ „Земун“) 
− Клиничко болнички центар „Бежанијска коса“ (КБЦ „Бежанијска коса“) 
− Градски завод за плућне болести и туберкулозу- Огранак за плућне болести и 

туберкулозу у Земуну 
− Апотека „Београд“ 

Дом здравља „Земун“ - пружа здравствене услуге у општини Земун и општини Сурчин 
и као такав је једини од 16 домова здравља на територији Београда који омогућава 
примарну здравствену заштиту становницима из две општине. Овај Дом здравља 
пружа услуге онима који живе у приградским насељима: Галеника, Земун Поље, 13 мај, 
Алтина, Камендин, Бусије и Грмовац, као и онима који живе у селима: Батајница, 
Угриновци и селима Општине Сурчин, Добановци, Бољевци, Прогар, Јаково, Петровчић 
и Бечмен. Због тога је рад овог Дома здравља веома специфичан – одвија се у 2 
општине, на 27 пунктова, са великом удаљеношћу крајњих пунктова у односу на 
централни пункт у Земуну, ул. Рада Кончара бр. 46 (најудаљенија тачка 42 км). 
Уговорени број запослених, (без стоматологије) 31.12.2014. године био је 646, од тога 
539 здравствених радника (178 лекара, 4 фармацеута и 357 медицинскух сестара -
техничара), 17 здравствених сарадника, 27 административних  и 63 техничких радника. 
Поред тога, у Дому здравља „Земун“ радило је 111 уговорених радника у 
стоматолошкој служби и то: 40 стоматолога и 71 стоматолошка сестра /зубни техничар. 

У саставу Дома здравља Земун“ су: 
- Здравствена заштита деце са развојним саветовалиштем 
- Здравствена заштита школске деце са саветовалиштем за младе 
- Здравствена заштита жена 
- Здравствена заштита одраслих становника 
- Здравствена заштита радника 
- Кућно лечење и нега 
- Поливалентна патронажа 
- Стоматолошка здравствена заштита 
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- Радиолошка дијагностика 
- Лабораторијска дијагностика 
- Фармацеутска здравствена делатност 
- Специјалистичка и консултативна делатност (интерна медицина, офтамологија 

са страбологијом, оториноларингологија, психијатрија - заштита менталног 
здравља, физикална медицина и рехабилитација, социјална медицина и 
информaтика). 

Дом здравља „Земун“ своје услуге пружа на следећим локацијама: 
- Дом здравља „Земун“, Рада Кончара 46, где се налазе: Служба за заштиту деце, 

Служба за заштиту школске деце, Гинекологијa, Офтамологија - дечија, Рендген, 
Физикална медицина, Стоматологија - конзерватива, Стоматологија - протетика, 
Стоматологија - школско, Патронажна служба, Општа медицина, Кућно лечење, 
Апотека 

- Здравствена станица Доњи град, Авијатичарски трг 7, где се налазе: 
Лабораторија,  Општа медицина, Медицина рада, Стоматологија, Офтамологија 
- одрасли, Кардиологија 

- Заштита менталног здравља - одрасли, Лазара Саватића 3А 
- Заштита менталног здравља - деца, Топличка 8 
- Амбуланта Нова Галеника, Момчила Радивојевића 34 
- Амбуланта Камедин, Елија Финција 2, у склопу које се налазе: Општа медицина, 

Патронажна служба, Гинекологија, Стоматологија, Предшколско, Школско 
- Здравствена станица Батајница, Јована Бранковића 1, са следећим: Општа 

медицина, Гинекологија, Стоматологија, Дечији диспанзер 
- Здравствена станица Угриновци, Учитеља Цвеје 1 
- Здравствена станица Бусије, Епископа Саве Трлајића бб 
- Здравствена станица Сурчин, Браће Пухаловић 12, која у свом саставу има: 

Предшколско, Школско, Стоматологију, Гинекологију, Општу медицину, Кућно 
лечење, Кардиологију  

- Амбуланта Добановци, Маршала Тита 11 са: Општом медицином, 
Гинекологијом, Патронажом, Дечијим диспанзером 

- Амбуланта Јаково, Палих бораца  1 
- Амбуланта Бољевци, Браће Веселиновић 4 
- Амбуланта Бечмен, Једанаестог октобра 4 
- Амбуланта Петровчић, Браће Љубинковић 2 
- Амбуланта Прогар, 12. августа 1 

„Клиничко болнички центар Земун“ (КБЦ „Земун“) обавља здравствену делатност на 
секундарном и терцијарном нивоу, односно високоспецијализовану специјалистичко -
консултативну и стационарну здравствену делатност. Земунска болница, данашњи КБЦ 
„Земун“, основана је 1784. године и најстарија је болница у Србији. Од 2008. године 
њен оснивач постаје град Београд. Од 2007. године располаже са 620 постеља. Крајем 
2010. године завршена је реконструкција и опремање три спрата централног објекта са 
болесничким собама. Почетком 2012. године завршена је реконструкција и пуштено у 
рад 5 нових операционих сала са комплетном савременом опремом. Почетком 2015. 
године пуштен је у рад операциони блок са две нове сале које су такође комплетно 
опремљене савременом опремом. Реновирана и опремљена су одељења 
хемодијализе, одељење ортопедије као и одељење лабораторијске дијагностике.  
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У саставу КБЦ „Земун“ су: 
- Клиника за хирургију 
- Клиника за интерну медицину 
- Болница за гинекологију и акушерство 
- Болница за педијатрију 
- Заједничке медицинске службе 

„Клиничко болнички центар Бежанијска коса“ (КБЦ „Бежанијска коса“) - То је општа 
болница, односно модеран клиничко болнички центар терцијарног нивоа који 
обезбеђује најбоље методе у пружању здравствених услуга, посвећена квалитетном 
пружању услуга применом најновијих технолошких достигнућа у циљу бржег и 
ефикаснијег лечења. Основана је 1956. године пре свега ради лечења туберкулозе од 
које су многи боловали. Данас је то општа болница, односно модеран клиничко 
болнички центар терцијарног нивоа који обезбеђује најбоље методе у пружању 
здравствених услуга, посвећена квалитетном пружању услуга применом најновијих 
технолошких достигнућа у циљу бржег и ефикаснијег лечења.  

КБЦ „Бежанијска коса“ обједињује научна истраживања и континуирану медицинску 
едукацију свих запослених у циљу побољшања квалитета рада и постизања сталног 
вишег задовољства корисника и давалаца услуга користећи највиши ниво ефикасности, 
безбедности и успешности у раду, уз један од основних задатака смањења ризика 
настанка нежељених последица, а у циљу побољшања свеопштег здравља појединца и 
заједнице у целини. 

Према подацима Градског завода за јавно здравље у „Клиничко болничком центру 
Бежанијска коса“ у 2012. години било је запослено 861 радника, и то: 677 медицинских 
радника и сарадника; 184 немедицинских радника. Од укупног броја медицинских 
радника и сарадника, 179 је лекара специјалиста, лекара опште праксе и лекара на 
специјализацији.  

Клиничко болнички центар „Бежанијска коса“ чине: 

- Клиника за интерну медицину: 

 Одељење пулмологије  

 Одељење алергологије и имунологије  

 Одељење кардиологије  

 Одељење гастроентерологије и хепатологије  

 Одељење хематологије  

 Одељење ендокринологије  

 Одељење за пријем, збрињавање ургентних стања и специјалистичко-           
консултативне прегледе  

- Клиника за хирургију  

 Oдељење опште и абдоминалне хирургије 

 Одељење ортопедије и ортопедске трауматологије  

 Одељење урологије  

 Одељење хируршког интензивног лечења  

 Служба операционог блока са централном стерилизацијом  

 Одељење за пријем, збрињавање ургентних стања и специјалистичко-           
консултативне прегледе  
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- Клиника за онкологију 

 Одељење медикалне онкологије 

 Одељење онколошке хирургије 

 Одељење грудне хирургије 

 Одељење за пријем и специјилистичко - консултативне прегледе 
 

- Заједничке медицинске службе 

 Служба анестезиологије и интензивног лечења 

 Служба дијагностичког имиџинг центра 

 Служба лабораторијске дијагностике 

 Служба патолошке анатомије 

 Служба трансфузиологије 

 Одељење физикалне медицине и рехабилитације 

 Служба за фармацеутску здравствену делатност (болничка апотека) 

 Служба за научно-истраживачку и образовну делатност 

 Служба за организацију, планирање, евалуацију и медицинску 
информатику 

 Дневна болница КБ Центра (намењена за збрињавање пацијената све 
три клинике КБ Центра) 

 Одељење посебних медицинских програма 
 

-    Служба за правне и економско - финансијске послове 

-    Служба за техничке послове 

Градски завод за плућне болести и туберкулозу - Огранак за плућне болести и 
туберкулозу у Земуну - Градски завод за плућне болести и туберкулозу је здравствена 
установа у којој се обавља специјалистичко-консултативна делатност и пружају 
превентивне, дијагностичке, терапијаске и рехабилитационе здравствене услуге из 
области здравствене заштите пацијената оболелих од туберкулозе и других плућних 
болести које се могу лечити на амбулантни начин. Огранци Градског завода за плућне 
болести и туберкулозу се налазе у Земуну и Обреновцу. Службе које функционишу у 
оквиру Градског завода за плућне болести и туберкулозу су: 

- Служба за специјалистичко - консултативну делатност 
- Служба за организацију и планирање 
- Служба за радиолошку, лабораторијску, функционалну и бронхолошку 

дијагностику 
- Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге помоћне послове49 

Апотека „Београд“ – У складу са Законом о здравственој заштити50, град оснива 
апотеку на  својој  територији,  тако   да  је  Скупштина  града Београда 27. јануара 1971. 
године основала је Апотеку „Београд“ која данас покрива подручја 17 београдских 
општина и мрежу од 124 апотекe, од којих 7 апотека ради у Земуну. 

                                                      
49

 Извор: 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 Социјална заштита 

Градске општине врше послове бриге и пружања  помоћи  лицима  која   су  у  
суштини  у неједнаком положају са осталим грађанима, али не оснивају установе 
социјалне заштите. На подручју ГО Земун током 2016. године било је 9.582 
корисника Центра за социјални рад, односно 31.12.2016. је регистровано 6.807 
корисника на активној евиденцији.  

Према  Статуту града  Београда, град оснива установе социјалне заштите и прати и 
обезбеђује њихово функционисање. 

Установе социјалне заштите чији  је оснивач град  Београд су: 

• Градски центар за социјални рад у Београду 
• Центар за смештај и дневни боравак деце  и омладине ометене у развоју 
• Прихватилиште са прихватним станицама Центар за заштиту одојчади, деце  и 

омладине 
• Прихватилиште са прихватном станицом Завода за васпитање деце  и омладине 
• Центар за социјално предузетништво 
• Прихватилиште за децу Београд 

За рад и функционисање ових центара надлежан је Секретаријат за социјалну заштиту. 
Осим наведених установа чији је оснивач град, на територији Београда функционишу и 
установе чији оснивач није град: 

• Градски завод  за геронтологију Београд 
• Геронтолошки центар 
• Прихватилиште за одрасла и стара лица 
• Центар за заштиту одојчади, деце  и омладине 
• Завод за васпитање деце  и омладине 
• Црвени крст  Београда 

Градске општине у оквиру града Београда, у складу са Статутом, врше послове бриге и 
пружања помоћи лицима која су у суштини у неједнаком положају са осталим 
грађанима, али немају могућности оснивања установа социјалне заштите. 

Установе социјалне заштите на подручју градске општине Земун: 
- Градски центар за социјални рад (ГЦСР) – одељење Земун 
- Црвени крст Земун 
- Дом за одрасла инвалидна лица 
- Стационар за децу и омладину са аутизмом 
- Геронтолошки центар Београд - Дом Бежанијска коса 

Градски центар за социјални рад (ГЦСР) – Одељење Земун представља базичну 
установу у којој се непосредно или посредно у складу са Законом о социјалној 
заштити51 задовољавају социјално заштитне потребе грађана и њихових породица. 
Најважније функције центра су: непосредно остваривање права из социјалне заштите, 
праћење и проучавање социјалних потреба и проблема, превентивна делатност, 
планирање и програмирање социјалне заштите и др.  

                                                      
51

 „Сл.гласник РС“ бр.24/2011 
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Taбела 34: Корисници Центра за социјални рад у 2016. години на подручју ГО Земун по 
старости и полу 

Корисници по узрасту 

Број корисника на активној 
евиденцији у току извештајног 

периода (01.01.2016-31.12.2016.) 

Број корисника на активној 
евиденцији 31.12.2016. 

м ж Укупно м ж Укупно 

Деца (0-17) 1.552 1.310 2.862 1.063 879 1.942 

Млади (18-25) 408 438 846 304 321 625 

Одрасли (26-64) 2.047 2.421  4.468 1.468 1.682 3.160 

Старији (65 и више) 512 894 1.406 379 711 1.090 

Укупно 4.519 5.063 9.582 3.214 3.583 6.807 

Извор: Извештај о раду у 2016. години Градског центра за социјални рад у Београду- 
Одељење Земун 

У Земуну је током 2016. године било 9.582 корисника Центра за социјални рад, 
односно на дан 31.12.2016. године је регистровано 6.807 корисника на активној 
евиденцији. Број корисника се повећао у односу на 2015. годину за мање од 1%. 
Највећи број корисника је између 26 и 64 година старости. 2.862 деце до 17 година 
старости је у 2016. користило услуге Центра за социјални рад у 2016. години. 

Taбела 35: Корисници Центра за социјални рад по старосним групама - индекс кретања 
2016/2015.  

Корисници по узрасту 2015. 2016. 
Индекс  

2016/2015. 

Деца         (0-17) 2.933 2.862 97,56 

Млади       (18-25) 864 846 97,91 

Одрасли   (26-64) 4.404 4.468 101,45 

Старији      (65 и више) 1.310 1.406 107,33 

Укупно 9.511 9.582 100,74 

Извор: Извештај о раду у 2016. години Градског центра за социјални рад у Београду- 
Одељење Земун 

Taбела 36: Кретање корисника (флуктуација корисника) Центра за социјални рад у 
2016. години 

Старосне групе Пренети 
Новоевиден-

тирани 
Реактиви-

рани 
Укупно 

Стављени 
у пасиву 

Деца (0-17) 1.826 746 290 2.862 929 

Млади (18-25) 565 144 137 846 221 

Одрасли (26-64) 3.008 659 801 4.468 1.278 

Старији (65 +) 898 268 240 1.406 347 

У К У П Н О  6.297 1.817 1.468 9.582 2.775 

Извор: Извештај о раду у 2016. години Градског центра за социјални рад у Београду- 
Одељење Земун 

Црвени крст Земун пружа помоћ кроз реализацију програма помоћи разних домаћих и 
међународних организација преко својих волонтера и активиста Црвеног крста.  
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Дом за одрасла инвалидна лица52 је установа социјалне заштите, основана 01.06.1998. 
године, која се бави збрињавањем лица са телесним инвалидитетом (церебрална 
парализа, мишићна дистрофија, параплегија, квадриплегија и мултипла склероза) са 
територије целе Републике Србије, узраста од 20-65 година. Седиште Дома је у Земуну, 
Аутопут бр. 18. Корисницима Дома се пружају медицинске и социјално-психолошке 
услуге, а организоване су и разноврсне радне терапије.  

Стационар за децу и омладину са аутизмом53 – Стационар је републичка установа 
социјалне заштите која обухвата становање, исхрану, заштиту, негу и целокупан 
третман рехабилитације деце и омладине са аутизмом. Стационар је почео са радом 
1991. године у приземљу Дефектолошког факултета, а 1996. године проширује свој 
капацитет и сели се у зграду некадашње школе „Змај“,  у Земуну, у ул. Аутопут бб. О 
корисницима Стационара брине 10 дефектолога, радни терапеути, наставник физичког 
васпитања, неговатељи. За здравствену заштиту корисника задужени су лекар опште 
медицине, дечји психијатар и 12 медицинских сестара. 

Геронтолошки центар Београд је установа социјалне заштите, лиценцирана за 
пружање услуга смештаја и помоћи у кући. Поред тога, пружа се услуга дневног 
боравка и клубова за активно старење. Услуга смештаја се обезбеђује у 4 дома, од 
којих је један на подручју ГО Земун (Дом Бежанијска коса). На територији града 
Београда постоје 24 Клуба за активно старење, од којих се 1 налази у центру oпштине 
Земун, ул.  Бежанијска бр. 2. 

Град Београд има обавезу обезбеђивања средстава за рад  и финансирање дела 
програма рада унутрашње организационе  јединице  у  оквиру Геронтолошког центра -  
ПЈ  „Дневни центри и  клубови“, у оквиру које послује 24 клуба за  старија лица и  
обезбеђује се помоћ у кући - 13 клубова помоћи у кући на административном подручју 
града Београда. 

Послови у области социјалне бриге и заштите обављају се кроз подстицање развојa 
различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са сметњама у развоју, као 
и са лицима која су у суштински неједнаком положају са осталим грађанима, кроз 
пружање помоћи организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-
хуманитарним организацијама на подручју oпштине Земун.  

Као део социјалне инфраструктуре, Скупштина општине Земун образовала је радна 
тела и комисије које се баве проблемима социјалне заштите на подручју општине 
Земун. То су: 

- Савет за здравство, социјалну и дечију заштиту 
- Комисија за родну равноправност 

Одељење за друштвене делатности, привреду и развој организује низ активности из 
области социјално-здравствене заштите и остварује сарадњу са Домом здравља Земун, 
Градским центром за социјални рад – Одељење Земун, Полицијском станицом Земун, 
Националном службом за запошљавање, Секретаријатом за социјалну заштиту, 
Клиничко болничким центрима „Земун“ и „Бежанијска коса“ и удружењима грађана.  
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 Извор: http://www.domzaosi.org.rs/index.html 
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 Извор: http://www.centarbgd.edu.rs/stacionarna-ustanova-u-zemunu/ 
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Градска општина Земун остварује сарадњу са цивилним сектором и из буџета општине 
издваја средства за социјалну заштиту за реализацију програма и пројекта удружења, 
спровођењем Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и 
пројеката. Програм рада социјално-хуманитарних организација и удружења грађана 
чији су програми и пројекти финансирани/суфинансирани у протеклом периоду 
обухватали су активности из области социјалне заштите, друштвене бриге о деци, 
програма за омладину, заштите лица са инвалидитетом, здравствене заштите,  
образовања, науке и информисања, заштите и унапређења животне средине, заштите 
и промовисања људских и мањинских права, активности пензионерских организација, 
заштита жртава породичног и вршњачког насиља. 

То су: Удружење  „Истражи Србију“, Удружење „Чувајмо децу“, Удружење пацијената 
оболелих од меланома, Удружење Рома „Спас“, Кинолошко друштво Батајница, 
Удружење за заштиту животне средине Таурунум, Хуманитарно -едукативно удружење 
„Омладина Земуна“, Удружење  „Ауксилијум“, Удружење жена „Рука пријатељства“, 
Удружење пензионера „Клуб пензионера Земуна“, Удружење грађана „Самохране 
мајке“, Удружење одгајивача украсних животиња „Кумрија“ Угриновци, Удружење 
грађана „Ево рука“, Удружење „Ромски напредак“, Друштво за церебралну и дечију 
парализу Земун, Удружење „Ида“, Удружење бораца и ратних војних инвалида ратова 
од од 1990 - 1999. године општине Земун, Удружење особа са инвалидитетом и 
посебним здравственим потребама „Таурунум“, „Клуб привредних новинара“, 
Удружење „иСЕРБИА“, Удружење Пријатељи деце Земуна и Савез удружења 
медицинских сестара предшколских установа Србије.  

Од 2015. до 2017. за Програм: Социјална и дечија заштита издвајано је од 14 до 32 
милиона динара, а у 2018. око 28,5 милиона динара. 

Табела 37: Финансирање Програма: Социјална и дечија заштита у ГО Земун од 2015-
2018. 

Година 
Пројекат/ програмска активност (ПА) 

Вредност (РСД) 
Шифра Назив 

2015. 

ПА 0901-0001 Социјална помоћ 12.704.400,00 

Пројекат 0901-1001 
Пројекти по конкурсу у области 
социјалне заштите 

1.900.000,00 

2016. 

ПА 0901-0001 Социјална помоћ 28.190.676,1054 

Пројекат 0901-1001 
Пројекти по конкурсу у области 
социјалне заштите 

8.000.000,00 

Пројекат 0901-1002 

Спровођење јавног рада са 
Националном службом за 
запошљавање 

512.015,32 

2017. 

ПА 0901-0001 Социјална помоћ 25.832.380,97 

Пројекат 0901-1001 
Пројекти по конкурсу у области 
социјалне заштите 

31.130.000,00 

2018. Пројекат 0901-1002 Спровођење јавног рада са 1.288.356,24 
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 Програмска активност 0901-0001 је извршена у износу 10.091.388,70 динара, односно 35,80%, јер 
плаћања по закљученим уговорима доспевају у 2017. години 
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Година 
Пројекат/ програмска активност (ПА) 

Вредност (РСД) 
Шифра Назив 

Националном службом за 
запошљавање 

ПА 0901-0001 Социјална помоћ 10.050.000,00 

Пројекат 0901-1001 
Пројекти по конкурсу у области 
социјалне заштите 

12.000.000,00 

Пројекат 0901-1004 
Фонд „Мале Милице Ракић из 
Батајнице“ 

4.000.000,00 

Пројекат 0901-1005 
Новогодишња честитка прворођеној 
девојчици и прворођеном дечаку 

244.000,00 

Извор: Одлуке о буџету ГО Земун за 2015, 2016, 2017. и 2018. 

У 2015. године у оквиру Програмске активности 0901-0001: Социјалне помоћи 
распоређене су апропријације у укупном износу од 12.704.400,00 динара за помоћ 
посебно осетљивим социјалним групама и за суфинансирање пројеката са 
Комесаријатом за избеглице и миграције и остале помоћи социјално угроженом 
становништву, а у оквиру Пројекта 0901-1001: Пројекти по конкурсу у области 
социјалне заштите распоређена је апропријација у износу 1.900.000,00 динара за 
финансирање програма и пројеката удружења из области социјалне заштите. 

ГО Земун и Комесаријат за избеглице и миграције РС закључили су уговор за доделу 
помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглих лица у укупном износу од 
5.500.000,00 динара (с тим што је учешће Комесаријата за избеглице и миграције РС у 
пројекту било у износу 5.000.000,00 динара, а ГО Земун сопственим средствима у 
износу 500.000,00 динара) и породицама интерно расељеним лицима у укупном 
износу од 4.950.000,00 динара (учешће Комесаријата за избеглице и миграције РС у 
пројекту је било у износу 4.455.000,00 динара, а ГО Земун сопственим средствима у 
износу 495.000,00 динара). Такође је ГО Земун учествовала у програму економског 
оснаживања кроз доходовне активности породица избеглих лица у укупном износу од 
2.000.000,00 динара, (учешће Комесаријата за избеглице и миграције РС у програму је 
било 1.800.000,00 динара, а ГО Земун сопственим средствима у износу 200.000,00 
динара. У наведеној години извршена је и расподела хуманитарних пакета хране 
најугроженијим породицама избегличке и ИРЛ популације, те је подељено 160 пакета 
хране. У 2015. години ГО Земун је учествовала и у реализацији регионалног пројекта 
РХП-2 у циљу решавања стамбених потреба избеглих лица из Хрватске и БИХ кроз 
доделу пакета грађевинске помоћи у износу од 90.000 евра.  

У 2016. години у оквиру Програмске активности 0901-0001: Социјалне помоћи, 
распоређене су апропријације у укупном износу од 28.190.676,10 динара за помоћ 
посебно осетљивим социјалним групама и за суфинансирање пројеката са 
Комесаријатом за избеглице и миграције и остале  помоћи социјално угроженом 
становништву. У оквиру Пројекта 0901-1001: Пројекти по конкурсу у области 
социјалне заштите, распоређене су апропријације у укупном износу 8.000.000,00 
динара за финансирање програма и пројеката удружења из области социјалне 
заштите, а у оквиру Пројекта 0901-1002: Спровођење јавног рада са Националном 
службом за запошљавање, распоређене су апропријације у укупном износу 512.015,32 
динара за финансирање Јавног рада.   
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ГО Земун и Комесаријат за избеглице и миграције РС закључили су уговор по Јавном 
позиву за доделу средстава намењених јачању капацитета јединице локалне 
самоуправе за решавање проблема миграната који се налазе на њеној територији и то 
за активности организације и реализације програма (радионица, округлих столова и 
других сличних скупова, информатора о раду и активностима за 2010-2014. и 2016-
2019.) за идентификацију потреба, размену искустава и анализу проблема и њихових 
могућих решења, кроз унапређење информисаности пружаоца услуга и јавности о 
потребама и проблемима миграната који се налазе на њеној територији, кроз 
унапређење информисаности миграната о њиховим правима, начинима њиховог 
остваривања и заштите, кроз израду и дистрибуирање публикације и организавање 
информативне кампање усмерене ка подизању свести о положају, потребама и 
проблемима миграната као и кроз видове доступне помоћи за мигранте који бораве на 
њеној територији. За реализацију пројекта ангажована су средства у износу од 
250.000,00 динара с тим да је ГО Земун учествовала сопственим средствима у износу 
од 25.000,00 динара у спровођењу наведених мера и активности.  

У 2017. у оквиру Програмске активности 0901-0001: Социјалне помоћи распоређене су 
апропријације у укупном износу од 25.282.380,97 динара за помоћ посебно осетљивим 
социјалним групама и за суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице и 
миграције и остале  помоћи социјално угроженом становништву, а у оквиру Пројекта 
0901-1001: Пројекти по конкурсу у области социјалне заштите распоређена је 
апропријација у износу 31.130.000,00 динара за финансирање програма и пројеката 
удружења из области социјалне заштите, а у оквиру Пројекта 0901-1002: Спровођење 
јавног рада са Националном службом за запошљавање, распоређене су 
апропријације у укупном износу 1.288.356,24 динара за финансирање јавног рада. 

ГО Земун и Комесаријат за избеглице и миграције РС закључили су 2017. године 
уговор за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглих лица у 
укупном износу од 2.750.000,00 динара (с тим што је предвиђено учешће Комесаријата 
за избеглице и миграције РС у пројекту у износу 2.475.000,00 динара, а ГО Земун 
сопственим средствима у износу 275.000,00 динара) и породицама интерно расељених 
лица у укупном износу од  5.500.000,00 динара (предвиђено је учешће Комесаријата за 
избеглице и миграције РС у пројекту у износу 4.950.000,00 динара, а ГО Земун 
сопственим средствима у износу 550.000,00 динара).  

У 2018. у оквиру Програмске активности 0901-0001: Социјалне помоћи распоређене су 
апропријације у укупном износу од 10.050.000,00 динара за помоћ посебно осетљивим 
социјалним групама и за суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице и 
миграције и остале  помоћи социјално угроженом становништву, а у оквиру Пројекта 
0901-1001: Пројекти по конкурсу у области социјалне заштите распоређена је 
апропријација у износу 12.000.000,00 динара за финансирање програма и пројеката 
удружења из области социјалне заштите. Поред тога, у 2018. години Пројектом 0901-
1004: Фонд „Мале Милице Ракић из Батајнице“ издвојено је 4.000.000,00 за помоћ 
посебно осетљивим групама грађана, као 244.000,00 Пројектом 0901-1005: 
Новогодишња честитка прворођеној девојчици и прворођеном дечаку као вид 
подршке породици са децом и подстицање рађања. 
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2.4.1.6.1 Унапређење положаја Рома 

Према званичном попису становништва из 2011. године на подручју општине 
Земун евидентирано је укупно 5.599 Рома, што чини 3,33% удела у укупном 
становништву Земуна. 

У сарадњи са невладиним организацијама и Центром за социјални рад током текуће 
године одржан је велики број трибина и едукативних радионица на тему 
имплементације Стратегије о унапређењу положаја Рома и Ромкиња, превенцији 
насиља у породици, едукацији о систему здравствене заштите Ромкиња. 

Актуелни акциони план ГО Земун који обухвата и унапређење положаја припадника 
ромске популације је ЛАП за унапређење положаја избеглих и интерно расељених 
лица и повратника по Споразуму о реадмисији у ГО Земун, 2015 - 2019.  

У оквиру унапређења положаја Рома на подручју ГО Земун Повереништво за 
збрињавање избеглих, прогнаних и интерно расељених лица ГО Земун обавља 
активности пружања помоћи интерно расељеним лицима на њеном подручју (међу 
којима је и велики број Рома), у виду програма доделе помоћи у грађевинском 
материјалу и доделе хуманитарних палета хране, огрева, лекова и једнократне 
новчане помоћи најугроженијим породицима, као и програма економског 
оснаживања кроз доходовне активности породицама интерно расељених лица у 
укупном износу од 3.000.000,00 динара, с тим што је зе учешће Комесаријата за 
избеглице и миграције РС 2.727.200,00 динара, а ГО Земун сопственим средствима у 
износу 272.800,00 динара.  

2.4.1.6.2 Подршка избеглим и расељеним лицима 

У Земуну живи укупно 9.186 лица која су била изложена присилним миграцијама и 
егзистенцијалним потешкоћама које то ствара.  

Тај број представља 2.639 избеглица у одговарајућем статусу, 6.212 интерно расељених 
лица са валидном документацијом и 335 грађана по Споразуму о реадмисији. У тај 
број нису укључена лица која су се интегрисала у друштво, а нису решили основно 
стамбено и егзистенцијално питање. 

Стога ГО Земун планира да у наредном периоду наведеним групацијама пружи 
следећу помоћ: 

- У 2017. години, у виду програма помоћи у грађевинском материјалу – и то као 
пакете у грађевинском материјалу за избеглице, пакете у грађевинском 
материјалу за ИРЛ  

- У 2018. години планира се реализација програм доделе помоћи у грађевинском 
материјалу за ИРЛ и пакета помоћи у грађевинском материјалу за избеглице. 

- У 2019. години планира се реализација програма доделе пакета помоћи у 
грађевинском материјалу за избеглице, пакета помоћи у грађевинском 
материјалу за ИРЛ и пакета помоћи у грађевинском материјалу за повратнике 
по Споразуму о реадмисији, као и откуп сеоског домаћинства за избеглице.  

- Наставак реализације инфраструктурних објеката (кишна и фекална 
канализација, мелиорациони канали) - Алтина, Земун Поље, Шангај.    

Такође се планира и додела хуманитарних палета хране, огрева, лекова и једнократне 
новчане помоћи најугроженијим породицима избеглица и ИРЛ лица. 
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2.4.1.6.3 Унапређење положаја особа са инвалидитетом (ОСИ)  

Није познат број особа са инвалидитетом у Земуну, јер не постоји база података 
која би дала потпуне податке о бројности ове групе становника.  

Потребе ОСИ које су идентификоване задовољавају се на различитим нивоима. 

Институционални смештај ОСИ и школовање особа са телесним инвалидетом се врши 
на регионалном или републичком нивоу. Услуге из области социјалне заштите које се 
задовољавају на локалном нивоу углавном спроводи ГЦСР – Одељење Земун и 
невладине организације или установе чија примарна делатност није брига о особама 
са инвалидитетом. Програме намењене искључиво особама са инвалидитетом, 
углавном на пољу организовања друштвених активности и културно спортских 
манифестација имају невладине организације.  

У Земуну има  12 организација ОСИ које помажу особама са инвалидитетом. То су:  
1) Општинска организација инвалида рада Земун  
2) Друштво за церебралну и дечију парализу Земун  
3) Удружење породица палих бораца рата од 1990. године  
4) Удружење за помоћ и развој особа са инвалидитетом "Постојање"  
5) Удружење бораца и ратних војних инвалида ратова од 1990. године општине 

Земун  
6) Удружење особа са инвалидитетом и посебним здравственим потребама 

"Таурунум"  
7) Организација Ратни ветерани Србије  
8) Удружење ратних војних инвалида свих ратова Земун  
9) Удружење станара дома за одрасла инвалидна лица  
10) Удружење грађана „Ево рука“  
11) Спортско – рекреативно удружење особа са инвалидитетом љубитељи природе 

''Све је могуће'' 
12) Београдски атлетски клуб особа са инвалидитетом „Погледи“ 

ГО Земун је имала развијен „Локални акциони план  за унапређење положаја особа 
са инвалидитетом градске општине Земун“ 2011-2016. 

Локални акциони план је као крајње кориснике услуга препознавао следеће групе:  

- ментално ометена деца и одрасли  
- деца и одрасли са инвалидитетом  
- деца из угрожених породица  
- породице избеглих и интерно расељених лица са децом са неким од 

инвалидитета  
- породице деце са неким од инвалидитета  
- локална заједница  
- самохрани родитељи у популацији који су суочени са економским и стамбеним 

проблемима, а самостално воде бригу о деци са неким од инвалидитета. У 
укупном броју ових лица доминирају самохране мајке са једним или више деце  

- најугроженија лица, маргинализована и ''невидљива'' за друштво, зато што 
њихове породице често имају потребу да се ''заштите'' и да их крију због 
предрасуда које постоје у заједници  

У Локалном акционом плану постављени су следећи циљеви: 
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- Општи циљ: Побољшан положај особа са инвалидитетом у Градској општини Земун 
путем одрживих програма за остваривање права, потреба и потенцијала ОСИ кроз 
унапређење њихове инклузије у локалну заједницу  

- Специфични циљеви:  
1) Отварање Дневног боравка за 15 деце  
2) Успостављање услуге помоћи у кући за особе са инвалидитетом  
3) Отварање Центра за подршку породицама особа са инвалидитетом  
4) Јачање капацитета Дома за телесне инвалиде ''Др Драгиша Витошевић''  
5) Реконструкција неадекватних приступа у локалној заједници-постављање 50 

рампи  
6) Набавка адаптираног комби возила за превоз ОСИ  
7) Унапређење рада Диспанзера за ментално здравље деце и омладине 

Тим за израду Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са 
инвалидитетом градске општине Земун,  као тело које је било одговорно за праћење 
и оцењивање успешности рада на примени Локалног акционог плана, је вршио 
мониторинг и евалуацију ЛАП-а. Мониторинг је спровођен континуирано, 
прикупљањем и анализом података свих корисника и заинтересованих страна, а 
евалуација на крају периода имплементације. Извештај није усвојила Скупштина ГО 
Земун, али је Тим утврдио, да је у току периода имплементације ЛАП-а повећан број 
програма подршке за особе са инвалидитетом.  

Отворена је иновативна услуга дневног боравка за децу са сметњама у развоју, од 5 до 
20 година старости, која је финансирана средствима Европске уније и средствима из 
буџета Градске општине Земун. Наставак услуге је омогућен кроз пројекат који је 
финансиран средствима Секретаријата за заштиту животне средине. Услуга је трајала 
две године и због недостатка средстава није било могуће постићи одрживост. Такође 
је спроведена реконструкција неадекватних приступа, постављањем рампи на више од 
30 локација на подручју градске општине Земун. Средства за постављање рампи 
обезбедило је ЈП „Градско стамбено”. Обележена су паркинг места за особе са 
инвалидитетом у ужем центру градске општине.  

Спроведена је анализа и мапирање особа са сметњама у развоју којима је потребна 
интерна подршка успостављањем кол центра, у партнерству са удружењима.  

Успостављена је  услуга помоћи у кући за старе и особе са сметњама у развоју за 30 
породица у периоду од годину дана. Услуга је финансирана средствима Европске уније 
и из буџета ГО Земун.  

Аплицирано је код донатора за куповину адаптираног комби возила за превоз особа са 
сметњама у развоју.  

Мапирана су и деца са сметњама у развоју која нису била обухваћена системом 
социјалне заштите. Подигнута је свест и укључене су све заинтересоване стране из  
Земуна, да дају подршку програмима намењеним особама са сметњама у развоју. 

Спроведено је 7 (седам) пројеката jавних радова на којима су запошљаване особе са 
сметњама у развоју, а који су финансирани од стране Националне службе за 
запошљавање и из буџета ГО Земун и то: 

 Јавни рад „Дигитализација података из Регистра привредних субјеката“ 

 Јавни рад  „Формирање електронске базе података привредника Земуна“ 
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 Јавни рад „Пословни on-line именик“ 

 Јавни рад „Унапређење рада услужног центра ГО Земун отварањем инфо пулта 
за особе са сензорским инвалидитетом'' 

 Јавни рад „Инфо пулт за пружање помоћи осетљивим групама грађана” 

 Јавни рад „Помоћ старима”  
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2.4.2 SWOT анализа – друштвени развој  

SWOT анализом идентификоване су следеће интерне карактеристике ГО Земун (као 
предности, односно слабости) и екстерни фактори који утичу на развој Градске 
општине (шансе и претње) у погледу друштвеног развоја: 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Образовање и васпитање 

 Мрежа  oбразовно-васпитних установа: 1 
предшколска установа, 21 основних 
школа,  7 средњих школа,  3 
високошколске установе и 2 факултета)  

 Предшколска установа „Др Сима 
Милошевић“ - укључена у пилот пројекте 
и програме на националном нивоу и има 
вртиће који раде по посебним 
програмима  

 Постоји Регионални центар за младе 
таленте  

 Све основне школе имају 
идентификоване потребе за текућим, 
инвестиционим и капиталним 
одржавањем за наредне 4 године  

 У току је увођење видео-надзора у све 
основне школе (по препоруци Савета за 
безбедност ГО Земун)  

 Канцеларија за младе ГО Земун 

 Организације цивилног друштва (две) 
које реализују програме за децу са 
сметњама у развоју 

 Недовољни капацитети за обухват деце 
предшколског узраста    

 5 основних и 1 средња школа немају 
фискултурну салу  

 Велике потребе основних школа за 
текућим, инвестиционим  и капиталним 
одржавањем 

 Повећан број деце са сметњама у 
развоју 

 Повећан број деце предшколског 
узраста која се примају у дечије вртиће 
преко броја и повећан број деце која 
остају без услуге  

 

Култура 

 Земун има свој идентитет 

 Установе културе (Библиотека „Св. Сава“, 
Опера и театар Мадленијанум, „Дом 
културе Угриновци“)  

 Велики број споменика културе  

 Објекти градске и сакралне архитектуре 

 Просторне културно-историјске целине  

 Археолошка налазишта, лагуми  

 Велики број споменика, спомен 
обележја, спомен плоча и биста  

 Велики број културних манифестација  

 Културно уметничка удружења која се 

 Не постоји установа културе - Културни 
центар којим управља ГО Земун 

 Непостојање инфраструктуре (простора) 
за одржавање манифестација 

 Недостаје позориште за децу, дечији 
културни центар, биоскоп; 

 Недостаје простор (Центар за културу) у 
Батајници; 

 Затворен Завичајни музеј Земуна 

 Мали број галерија  

 Неодржавање и пропадање заштићених 
споменика културе  
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СНАГЕ СЛАБОСТИ 

баве очувањем културног наслеђа 

 Велики број уметника 

 Одлука о начину, мерилима и 
критеријумима за финансирање 
програма и пројеката у области културе 
из буџета ГО Земун 

 

 Непостојање локалних писаних и 
електронских медија у области културе 

 Недовољан број организација цивилног 
друштва 

 

Развој спорта и омладине 

 Програм развоја спорта на територији 
Градске општине Земун за период 2016 - 
2018. године и Акциони план спортске 
инфраструктуре  

 Одлука о задовољавању потреба и 
интереса грађана у области спорта у ГО 
Земун 

 Велики број спортских клубова, 
организација и удружења  

 Велики број врхунских спортиста 

 Велики број младих спортиста 
добитника међународних и државних 
признања 

 Евидентирано преко 50 спортских 
објеката  

 Спортски терени и вежбалишта на 
отвореном 

 Услови за развој спортова на води  

 Бесплатни рекреативни програми    

 Велики број младих 

 Канцеларија за младе ГО Земун и друге 
организације које се баве младима 

 Урађено истраживање потреба младих 

 Спортски објекти су у: јавној (града 
Београда), државној (Република Србија), 
заједничкој (државно-јавној), приватној 
и мешовитој својини  

 Већина спортских клубова, организација 
и удружења делују као аматерска 
друштва (проблем са финансирањем, 
недовољна мотивисаност стручних 
кадрова за рад у аматерском спорту)  

 Велики број спортских објеката у лошем 
инфраструктурном стању 

 Одређени број терена и вежбалишта на 
отвореном није у систему одржавања 

 Непостојање спортског центра чији је 
корисник ГО Земун 

 Мали број бесплатних спортских 
програма за децу и младе 

 Непостојање бесплатних спортских 
програма за особе са инвалидитетом 

 Недовољан број бесплатних 
рекреативних програма 

 Недостатак спортских реквизита у 
школама 

 Не примењује се категоризација 

 Мале разлике у цени изнајмљивања 
сала у школама и у приватним спортским 
објектима 

 Недовољна информисаност спортских 
организација, клубова и удружења (о 
отвореним јавним позивима и сл.) 

 Недовољна информисаност грађана (о 
програмима и сл.) 

 Немотивисаност младих 
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СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Социјална и здравствена заштита 

 Mрежа здравствених установа на 
подручју ГО Земун (Дом здравља Земун, 
КБЦ „Земун“, КБЦ „Бежанијска коса“, 
Градски завод за плућне болести и 
туберкулозу-Огранак за плућне болести 
и туберкулозу, 7  Апотека „Београд“) 

 Mрежа установа социјалне заштите на 
подручју ГО Земун (Градски центар за 
социјални рад – одељење Земун, Црвени 
крст Земун, Дом за одрасла инвалидна 
лица, Стационар за децу и омладину са 
аутизмом, Геронтолошки центар Београд 
- Дом Бежанијска коса)  

 Скупштина ГО Земун образовала је 
радна тела која се баве проблемима 
социјалне заштите на подручју општине 
Земун (Савет за здравство, социјалну и 
дечју заштиту и Комисија за родну 
равноправност)  

 Добра сарадња Одељења за друштвене 
делатности, привреду и развој са Домом 
здравља Земун, Градским центром за 
социјални рад – Одељење Земун, 
Полицијском станицом Земун, НСЗ, 
Секретаријатом за социјалну заштиту, 
КБЦ „Земун“, КБЦ „Бежанијска коса“ 

 Одлука о начину, мерилима и 
критеријумима за финансирање 
програма и пројеката удружења из 
буџета ГО Земун  

 Комисија за родну равноправност 

  Фонд „Мала Милица Ракић из 
Батајнице“ 

 Успостављена сарадња са 
организацијама цивилног друштва/ 
удружењима који раде са: женама, 
децом, старима, избеглим и интерно 
расељеним лицима и др. 

 Успостављена сарадња са 
организацијама које пружају подршку 
особама са инвалидитетом  

 Заједнички пројекти са Комесаријатом за 

 Раст броја корисника социјалне заштите  

 Не постоји база података о особама са 
инвалидитетом 

 Не постоји база података о лицима у 
стању социјалне потребе – недовољно 
података о стварним потребама  

 Велики број „невидљивих“ особа у стању 
социјалне потребе 

 Истекао рок важења Локалног акционог 
плана за унапређење положаја особа са 
инвалидитетом 

 Питање приступачности објеката није у 
потпуности решено 

 Нова социјална насеља у Земун Пољу 

 Непостојање волонтерског центра на 
подручју ГО Земун 

 Велики број избеглих и интерно 
расељених лица 
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СНАГЕ СЛАБОСТИ 

избеглице и миграције РС  

 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 Надлежности градске општине (Статут 
Града Београда, Статут ГО Земун, 
законска и подзаконска акта) 

 Јавни позиви – буџет ГО Земун, Града 
Београда и ресорних министарстава 
Републике Србије  

 Фондови ЕУ и други донатори  

 Примери добре праксе у другим 
земљама  

 Примери добре праксе у другим 
градским општинама 

 Постојање значајних институција на 
нивоу Града 

 Река Дунав која Земун повезује са 
другим градовима у Србији и Европи  

 Објекти који су у власништву Града, 
министарстава, Војске РС, а који су на 
подручју ГО Земун  

 Закон о спорту55 

 Стратегија развоја спорта у Републици 
Србији 2014 – 2018. и Акциони план за 
спровођење Стратегије развоја спорта у 
Републици Србији 2014 – 2018. 

 Потписана Истанбулска конвенција 

 Недовољне надлежности градске 
општине 

 Ограничен општински буџет 

 Спорост у процесу децентрализације 

 Низак животни стандард грађана 

 Непостојање служби за праћење и 
евалуацију на свим нивоима 

 ГО Земун нема надлежност за капитална 
улагања у дечије вртиће и основне 
школе 

 ГО Земун нема надлежности у 
средњошколском образовању  

 ГО Земун нема надлежности у 
високошколском образовању  

 Ограничене надлежности за очување, 
одржавање, заштиту и развој у области 
културе 

 Недовољна подршка очувању и заштити 
нематеријалне културне баштине; 

 Ограничене надлежности за 
финансирање и опремање спортских 
клубова и одржавање објеката  

 ГО Земун нема надлежности из области 
здравствене и социјалне заштите 

 

Образовање и васпитање 

На основу спроведене ситуационе и SWOT анализе може се констатовати да су главне 
предности на којима треба „градити“ Стратегију развоја ГО Земун по питању 
образовања и васпитања: 

 Мрежа  oбразовно-васпитних установа 

 Предшколска установа „Др Сима Милошевић“ - укључена у пилот пројекте и 
програме на националном нивоу и има вртиће који раде по посебним 
програмима  
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 Све основне школе имају идентификоване потребе за текућим, инвестиционим 
и капиталним одржавањем за наредне 4 године 

Највеће шансе за развој ГО Земун огледају се у: 

 Јавни позиви – буџет ГО Земун, Града Београда и ресорних министарстава 
Републике Србије  

 Фондови ЕУ и други донатори  

 Примери добре праксе у другим земљама 

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

 Недовољни капацитети за обухват деце предшколског узраста;    

 Велике потребе основних школа за текућим, инвестиционим  и капиталним 
одржавањем; 

 Повећан број деце са сметњама у развоју. 

Основне претње развоју ГО Земун огледају се у: 

 ГО Земун нема надлежност за капитална улагања у дечије вртиће и основне 
школе; 

 ГО Земун нема надлежности у средњошколском образовању; 

 ГО Земун нема надлежности у високошколском образовању. 

На основу природе и распрострањености идентификованих позитивних и негативних 
елемената интерног и екстерног окружења, препоручује се да приоритетна, критична 
питања којима треба да се бави Стратегија развоја ГО Земун, по питању образовања и 
васпитања буду следећа: 

 Развој партнерстава (за рад са специфичним циљним групама; за развој нових 
програма, за припрему и имплементацију пројеката и др); 

 Заштита и безбедност деце; 

 Обезбеђење једнаких услова у свим основним школама; 

 Обезбеђење једнаких услова у свим дечијим вртићима. 

Култура 

На основу спроведене ситуационе и SWOT анализе може се констатовати да су главне 
предности на којима треба „градити“ Стратегију развоја ГО Земун по питању културе: 

 Земун који има свој идентитет 

 Установе културе (Библиотека „Св. Сава“, Опера и театар Мадленијанум,  Дом 
културе „Угриновци“)  

 Велики број споменика културе  

 Објекти градске и сакралне архитектуре 

 Просторне културно-историјске целине  

 Археолошка налазишта, лагуми  

 Велики број споменика, спомен обележја, спомен плоча и биста  
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 Велики број културних манифестација  

 Културно уметничка удружења која се баве очувањем културног наслеђа 

 Велики број уметника 

Највеће шансе за развој ГО Земун огледају се у: 

 Објекти који су у власништву Града, министарстава, Војске РС, а који су на 
подручју ГО Земун (који се могу искористити као простор за установу културе 
којом би управљала ГО Земун) 

 Река Дунав која Земун повезује са другим градовима у Србији и Европи 

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

 Не постоји установа културе - Културни центар којим управља ГО Земун 

 Непостојање инфраструктуре (простора) за одржавање манифестација. 

Основне претње развоју ГО Земун огледају се у: 

 Ограничене надлежности за очување, одржавање, заштиту и развој у области 
културе 

 Недовољна подршка очувању и заштити нематеријалне културне баштине; 

На основу природе и распрострањености идентификованих позитивних и негативних 
елемената интерног и екстерног окружења, препоручује се да приоритетна, критична 
питања којима треба да се бави Стратегија развоја ГО Земун, по питању културе буду 
следећа: 

 Успостављање установе културе (на пример Културног центра) којом управља 
ГО Земун и која има свој простор који је доступан другим установама, 
организацијама, институцијама, програмима („Један заједнички кров“) на 
подручју ГО Земун; 

 Брендирање манифестација и других културних садржаја у Земуну; 

 Стављање различитих простора у функцију спровођења програма из области 
културе; 

 Унапређење културне понуде Земуна подршком иницијативама цивилног 
сектора; 

 Унапређење информисања грађана, туриста и др. 

Развој спорта и омладина 

На основу спроведене ситуационе и SWOT анализе може се констатовати да су главне 
предности на којима треба „градити“ Стратегија  развоја ГО Земун по питању спорта и 
младих: 

 Велики број спортских клубова, организација и удружења  

 Велики број врхунских спортиста 

 Велики број младих спортиста добитника међународних и државних признања 

 Велики број младих 

 Канцеларија за младе и друге организације које се баве младима 
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 Урађено истраживање потреба младих 

Највеће шансе за развој ГО Земун огледају се у: 

 Јавни позиви – буџет ГО Земун, Града Београда и ресорних министарстава 
Републике Србије  

 Примери добре праксе у другим градским општинама 

 Закон о спорту56 

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

 Већина спортских клубова, организација и удружења делују као аматерска 
друштва (проблем са финансирањем, недовољна мотивисаност стручних 
кадрова за рад у аматерском спорту).... 

 Велики број спортских објеката у лошем инфраструктурном стању 

 Непостојање спортског центра чији је корисник ГО Земун 

 Не примењује се категоризација 

Основне претње развоју ГО Земун огледају се у: 

 Недовољне надлежности градске општине 

 Ограничен општински буџет 

 Ограничене надлежности за финансирање и опремање спортских клубова и 
одржавање објеката 

На основу природе и распрострањености идентификованих позитивних и негативних 
елемената интерног и екстерног окружења, препоручује се да приоритетна, критична 
питања којима треба да се бави Стратегија развоја ГО Земун, по питању спорта и 
омладине буду следећа: 

 Подршка развоју спорта: 

o Промоција спорта; 

o Развој спорта деце и омладине; 

o Развој и унапређење рекреативних програма; 

o Развој и унапређење врхунског спорта; 

o Развој и унапређење спортске инфраструктуре; 

o Унапређење информисаности; 

o Едукација и стручно усавршавање учесника у спорту на подручју ГО 
Земун. 

 Подршка младима: 

o Промоција и афирмација младих; 

o Пружање подршке иницијативама и пројектима младих; 

o Промовисање здравих стилова живота; 

o Подстицање економског оснаживања младих; 

o Неформално образовање младих; 
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o Информисање младих; 

o Пружање могућности за квалитетно провођење слободног времена; 

o Промовисање толеранције, поштовања људских права и 
равноправности; 

o Превенција ризичног понашања младих; 

o Промовисање и вредновање волонтерског рада; 

o Мобилност младих; 

o Промовисање животне шансе код свих група младих, нарочито 
осетљивих група; 

o Подстицање, развијање и промовисање изузетних достигнућа младих. 

Социјална и здравствена заштита 

На основу спроведене ситуационе и SWOT анализе може се констатовати да су главне 
предности на којима треба „градити“ Стратешки план развоја ГО Земуна по питању 
социјалне и здравствене заштите: 

 Mрежа здравствених установа на подручју ГО Земун 

 Mрежа установа социјалне заштите на подручју ГО Земун 

 Фонд ''Мала Милица Ракић из Батајнице'' 

 Сарадња Одељења за друштвене делатности, привреду и развој са Домом 
здравља Земун, Градским центром за социјални рад – Одељење Земун, 
Полицијском станицом Земун, НСЗ, Секретаријатом за социјалну заштиту, КБЦ 
„Земун“, КБЦ „Бежанијска коса“,са цивилним сектором, нарочито са 
организацијама које пружају подршку особама са инвалидитетом. 

Највеће шансе за развој ГО Земун огледају се у следећем: 

 Јавни позиви – буџет ГО Земун, Града Београда и ресорних министарстава 
Републике Србије  

 Фондови ЕУ и други донатори  

 Примери добре праксе у другим земљама  

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

 Не постоји база података о лицима у стању социјалне потребе – недовољно 
података о стварним потребама 

 Раст броја корисника социјалне заштите  

 Не постоји база података о особама са инвалидитетом 

Основне претње развоју ГО Земун огледају се у: 

 Недовољне надлежности градске општине - ГО нема надлежности из области 
здравствене и социјалне заштите 

 Низак животни стандард грађана 

На основу природе и распрострањености идентификованих позитивних и негативних 
елемената интерног и екстерног окружења, препоручује се да приоритетна, критична 
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питања којима треба да се бави Стратегија развоја ГО Земун, по питању социјалне и 
здравствене заштите буду следећа: 

 Развој партнерстава ГО Земун са установама, институцијама, организацијама у 
циљу унапређења подршке становништву у области здравствене и социјалне 
заштите; 

 Смањење и превенција сиромаштва, што обухвата следеће: 

o Идентификовање стварних потреба грађана у стању социјалне потребе (у 
сарадњи са организацијама цивилног друштва) 

o Подршка деци кроз Фонд ''Мала Милица Ракић из Батајнице“ 

o Подршка повећању наталитета 

o Подршка развоју социјалног и женског предузетништва; 

o Промоција друштвене одговорности и филантропије. 
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2.5 Животна средина, просторно уређење и инфраструктура 

2.5.1 Опис тренутне ситуације 

2.5.1.1 Увод 

Проблематика заштите животне средине и подизања еколошке свести данас се, више 
него икад, нашла у центру пажње људског рода. Човечанство је постало свесно 
девастирајућег утицаја који има на природу и окружење од којег безусловно зависи. 
Управо из тих разлога питање заштите животне средине добија значајно место у 
стратешком планирању, како на националном нивоу тако и на нивоу локалних 
самоуправа57, а једно од основних постулата еколошки свесног и одговорног 
понашања гласи: “Мисли глобално, делуј локално”. 

У овом документу акценат је стављен на анализу постојећег стања и препознавање 
најизраженијих проблема, на анализу закона и стратешких докумената вишег реда и 
дефинисање мера за превазилажење проблема и развој градске општине Земун као 
здраве животне средине одговорних појединаца. 

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

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

Појам „одрживог развоја“ је нераскидиво везан за концепт заштите животне средине. 
Појам „одрживог развоја“ је дефинисан као интегрални економски, технолошки, 
социјални и културни развој усклађен са потребама заштите и унапређивања животне 
средине а који омогућава садашњим и будућим генерацијама задовољење њихових 
потреба и побољшање квалитета живота. Одрживи развој је постављен пред сваку 
општину и град у Републици Србији и управо се стратешким планирањем тај циљ и 
постиже. Одрживи развој мора бити доминантна одредница у свим стратешким 
плановима развоја. 

Суштину концепта одрживог развоја чини интеракција развоја и животне средине и 
међусобна условљеност и комплементарност развојне политике и политике заштите 
животне средине које уважавају законитости еколошких система. 

Принцип одрживог развоја подразумева испуњавање следећих захтева: 

- еколошки захтеви - коришћење обновљивих извора дозвољено је само у 
границама њихове обновљивости, а коришћење необновљивих (нпр. фосилних 
енергената) не сме бити брже од изналажења алтернативних решења;  

                                                      
57

 Национална стратегија управљања отпадом; Закон о управљању отпадом; Закон о заштити животне 
средине; Општа студија отпадних вода Србије; Закон о заштити ваздуха; Упитници попуњени од стране 
општинске управе 
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- социолошки захтеви - осигурање бољих социјалних услова свим слојевима и 
групама, као што су на пример: побољшање услова становања, здравствена 
заштита, школовање. 

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

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

За земље које су кандидати за улазак у ЕУ сматра се да ће повећана потрошња и 
промена стандарда живљења вероватно додатно оптеретити ионако преоптерећене 
системе управљања отпадом и комуналну инфраструктуру. 

Из наведених разлога, заштиту животне средине као и све њене релевантне 
одреднице треба узети у обзир приликом планирања привредног и сваког другог 
развоја градске општине Земун. Потребно је приликом планирања развоја очувати 
развојни потенцијал општине, а то је могуће само уколико се животна средина користи 
планирано и рационално, као и ако се на подручју градске општине Земун осигурају 
квалитетни услови живота и привредног развоја, уз минималну деградацију простора и 
постојећих природних ресурса. 

Генералним планом града Београда 2021. године утврђени су циљеви и интереси који 
на подручју градске општине Земун треба да се остваре, имајући у виду чињеницу да 
коришћење простора треба да осигура санацију, заштиту и унапређење стања у којем 
се животна средина налази. 

Надлежности ГО Земун одређене Статутом града Београда и Статутом градске 
општине Земун и у најкраћем се односе на то да Градска општина прати стање и 
предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, доноси 
и спроводи акционе и санационе планове од значаја за заштиту животне средине на 
свом подручју у складу са актима Града, и стара се и обезбеђује услове за очување, 
коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима. 

Дакле, у оквиру законом прописаних поступака, а на основу обавештења које доставља 
Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, Градска 
општина врши увид у садржину захтева о потреби процене утицаја на животну средину 
и доставља мишљење о стратешким проценама утицаја појединих пројеката на 
животну средину. У оквиру овог поступка су и урбанистички планови за које је донето 
решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину. 

2.5.1.2 Контрола квалитета ваздуха 

Квалитет ваздуха на подручју ГО Земун је угрожен бројним индивидуалним 
ложиштима и котларницама на мазут, чији гасовити продукти сагоревања не 
пролазе кроз адекватан третман пре испуштања у атмосферу, потом 
непрописним спаљивањем комуналног отпада на бројним дивљим депонијама и 
био-отпада на пољопривредним површинама, као и услед близине аутопута и 
изузетно фреквентног градског саобраћаја. 
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Према Закону о заштити ваздуха58 дефинисани су основни циљеви у смислу заштите 
квалитета ваздуха. То су: 

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

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

 избегавање, спречавање и смањење загађења која утичу на оштећење озонског 
омотача и климатске промене  

 праћење, прибављање и процењивање одговарајућих података квалитета 
ваздуха на основу мерења и стандардизованих метода  

 обезбеђивање доступности података о квалитету ваздуха  

 извршавање обавеза у складу са потврђеним међународним уговорима  

 међународна сарадња у области заштите и побољшања квалитета ваздуха и 
осигурање доступности тих података јавности.  

Ваздух у Републици Србији испуњен је широком лепезом загађујућих материја почев 
од класичних- сумпордиоксида, чађи, дима, прашине, такозваних суспендованих 
честица, преко азотових оксида, угљен-моноксида и приземног озона као продукта 
саобраћаја, па све до опасних индустријских угљоводоника, флуорида, хлора и тешких 
метала. Најугроженији су велики индустријски центри, а квалитет ваздуха у урбаним 
срединама условљен је грејањем, производњом енергије, саобраћајем и индустријом, 
а у околини индустријских зона региструју се повећане концентрације загађујућих 
материја специфичних за одређене технолошке процесе. 

Стање квалитета ваздуха у Београду је условљено величином града и притисцима 
загађивача на појединим градским локацијама, односно зонама. Загађење ваздуха 
представља један од главних чинилаца квалитета животне средине у урбаним 
подручјима какав је Београд. Кључни извори емисије материја које загађују ваздух на 
подручју града су: термоелектране, градске топлане, котларнице, индивидуална 
ложишта (око 200.000 индивидуалних димњака), путнички аутомобили, јавни превоз и 
транспортни саобраћај, привредни објекти бројни произвођачи брзе хране и пекаре.  

Квалитет ваздуха на подручју градске општине Земун, као део целине града Београда, 
је највише угрожен бројним индивидуалним ложиштима и котларницама на мазут, 
чији гасовити продукти сагоревања не пролазе кроз адекватан третман пре испуштања 
у атмосферу што има изузетно негативан утицаји на квалитет ваздуха у зимским 
месецима. У току целе године значајан негативан ефекат на квалитет ваздуха има 
непрописно спаљивање комуналног отпада на бројним дивљим депонијама, као и 
био-отпада на пољопривредним површинама. Услед близине аутопута и изузетно 
фреквентног градског саобраћаја постоји значајано повећање концентрација 
специфичних загађујућих материја  у ваздуху, нарочито у зимским месецима услед 
температурне инверзије.  

Посебно треба нагласити проблем алергена, пре свих амброзије, који су препознати 
као озбиљан фактор угрожавања људског здравља и као такви заслужују већу 
ангажованост надлежних у циљу сузбијања ове алергене биљне врсте. Агенција за 

                                                      
58

 „Сл. гласник Републике Србије“ бр. 36/09 и 10/2013 
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заштиту животне средине наставља праћење 24 алергене врсте полена на 20 мерних 
места распоређених на територији Републике Србије. Сезона праћења алергеног 
полена у ваздуху за 2017. годину је почела 6. фебруара 2017. године на свим 
станицама Националне мреже за мониторинг полена. Најближа локација за 
мониторинг алергеног полена у ваздуху је на Новом Београду. Запажају се повишене 
концентрације полена дрвећа, трава и коровских биљака у периоду од фебруара до 
октобра.  

Према резулатима анализа, у ваздуху се појављују високе концентрације полена 
амброзије (Ambrosia artemisifolia) и повремено коприве (Urtica dioica).   

Близина сточарских фарми (13. мај и приватне фарме у ободним насељима Земуна) 
узрокује ширење непријатних мириса на целом подручју Земуна у одређеним 
метеоролошким условима. 

Контрола загађености ваздуха остварује се:  
- систематским мерењем имисије; 
- повременим или циљаним мерењем имисије;  
- праћењем утицаја загађеног ваздуха на здравље људи.  

У Земуну систематски се контролише загађеност ваздуха основним загађујућим 
материјама на мерном месту „Авијатичарски трг“, а специфичним загађујућим 
материјама од издувних гасова моторних возила на мерном месту „Јернеја Копитара“.  

Према препорукама Светске здравствене организације број дана када измерене 
вредности концентрација загађујућих материја прелазе граничну вредност имисије 
(ГВИ), не би требало да буде већи од 10% од укупног броја дана у мерном периоду. 
Према овоме, дозвољено прекорачење ГВИ у току једног месеца је три дана, а током 
године 36 дана. 

Табела 38: Контрола загађености ваздуха основним загађујућим материјама - средња 
годишња вредност концентрације загађујућих материја, улица Авијатичарски трг бр. 7 
у периоду 2012-2016. 

 

Година 

Загађујуће материје 

Чађ 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 / / 

Извор: Агенција за заштиту животне средине 
Легенда: SO2 – сумпор - диоксид; NO2 – азот – диоксид; CO – угљен моноксид; PM10 – 
суспендоване честице дијаметра мањег од 10 μm; *ГВИ – гранична вредност имисије; 
** број дана преко ГВИ 
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Табела 39: Мерење загађености ваздуха специфичним загађујућим материјама 
пореклом од издувних гасова моторних возила - средња годишња вредност 
концентрације загађујућих материја на мерном месту раскрсница улица Јернеја 
Копитара бб у периоду 2012-2016. 

Година 

Загађујуће материје 

СО ГВИ* = 10 
μg/m3  

NOx ГВИ* = 
150 μg/m3  

олово ГВИ* = 
1 μg/m3  

Лако 
испарљива 

органска 
једињења 

(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 

Извор: Агенција за заштиту животне средине 
Легенда: CO – угљен моноксид; NOх – азотови оксиди; SO2 – сумпор диоксид;; *ГВИ – 
гранична вредност имисије 

На основу резултата из тебела за мерења загађености ваздуха основним и 
специфичним загађујућим материјама током периода од 4 године, може се закључити 
да постоји тренд поступног повећања укупног нивоа аерозагађења. Током 2014. године 
нису вршена мерења загађености ваздуха основним и специфичним загађујућим 
материјама. Такође, не постоје подаци о граничним вредностима имисије угљен 
моноксида и суспендованих честица дијаметра мањег од 10 μm за 2012., 2013. и 2016. 
годину. На основу доступних података уочава се тенденција значајног увећања 
концентрације сумпор диоксида и азотних оксида у ваздуху, који су пре свега продукти 
сагоревања горива у индивидуалним ложиштима али и саставни делови издувних 
гасова моторних возила. Њихов негативан утицај се шири и на земљиште где у 
одређеним временским условима долази до појаве киселих киша и закисељавања 
земљишта и оштећења  историјских споменика, возила и објеката. 

Табела 40: Број дана са прекорачењем граничних вредности имисија (GV/24) и 
толерантних вредности имисија (GT/24) 

Мерно место Земун, Авијатичарски 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 

Извор: Агенција за заштиту животне средине  
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Легенда: NO2 – азот диоксид; SO2 – сумпор диоксид;; * GV – гранична вредност, GТ – 
гранична толерантна вредност,  >GV/24  – гранична вредност када средње 24-часовне 
концентрације прекорачују граничне толерантне вредности, >GT/24– гранична 
толерантна вредност када средње 24-часовне концентрације прекорачују граничне 
толерантне вредности 

На основу резултата континуираних фиксних мерења нивоа загађујућих материја 
пореклом из стационарних извора загађивања ваздуха у току 4 године у периоду од 
2012-2016. године у улици Авијатичарски трг бр. 7 у Земуну, може се закључити да 
средње 24-часовне граничне толерантне концентрације азот диоксида прекорачују 
граничне вредности, где се 2013. година нарочито издваја са 244 дана са 
прекораченим граничним толерантним вредностима,  али да се уочава тренд опадања 
броја дана са прекорачењем граничних вредности, тако да у 2016. години није 
забележен ни један дан када су те вредности прекорачене. 

Табела 41: Број дана са прекорачењем граничних вредности имисија (GV/24) и 
толерантних вредности имисија (GT/24) 

Мерно место Земун, Јернеја Копитара 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 

Извор: Агенција за заштиту животне средине  
Легенда: NO2 – азот диоксид; SO2 – сумпор диоксид; PM10 – грубе суспендоване 
честице ; * GV – гранична вредност, GТ – гранична толерантна вредност,  >GV/24  – 
гранична вредност када средње 24-часовне концентрације прекорачују граничне 
толерантне вредности, >GT/24– гранична толерантна вредност када средње 24-часовне 
концентрације прекорачују граничне толерантне вредности 

На основу резултата континуираних фиксних мерења нивоа загађујућих материја 
пореклом из мобилних  извора загађивања ваздуха у току 4 године у периоду од 2012-
2016. године, на мерном месту Јернеја Копитара бб у  Земуну,  може се закључити да 
средње 24-часовне концентрације азот диоксида и сумпор диоксида прекорачују 
граничне толерантне вредности, али постоји тренд опадања броја дана у години када 
долази до те појаве.   

Средње 24-часовне концентрације суспендованих честица PM10 прелазиле су граничну 
толерантну вредност у 35 мерења на мерном месту Јернеја Копитара бб, току 2016. 
године, али тај број указује на значајно смањење у односу на претходну 2015.  годину 
када су граничне толерантне вредности биле прекорачене чак 109 дана у току године. 
На основу резултата мерења у току 4 године може се закључити да постоји тренд 
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опадања броја дана када загађење грубим суспендованим честицама PM10 
превазилази граничну толеранту вредност. 

„Црне тачке“ када је у питању загађен ваздух су:  
1. Авијатичарски трг  
2. Раскрсница улица Главна-Змај Јовина  
3. Првомајска улица  
4. Мајора Зорана Радосављевића (Батајница)  

Идентификовани извори загађивања ваздуха на подручју општине Земун су пореклом 
од покретних извора емисије тј. од саобраћаја, а другим делом од стационираних 
извора, тј. процеса сагоревања чврстих и течних фосилних горива за процес загревања 
из индивидуалних ложишта.  

Загађеност ваздуха из мобилних извора је последица коришћења и увоза све већег 
броја старих возила за приватну употребу, донација и увоза старих возила, која се 
користе у јавном градском превозу, недовољне пропусне моћи саобраћајница, 
коришћења горива лошијег квалитета. 

Постоји потреба за спровођењем промена у регулацији саобраћаја и формирању више 
кружних токова на најпрометнијим саобраћајницама у Земуну, како би се убрзао 
проток и спречили застоји у саобраћају који веома доприносе загађењу ваздуха 
азотним и сумпорним оксидима и угљен моноксидом. 

Спровођење даљинског грејања треба да се обавља плански чиме ће се допринети 
смањењу загађености ваздуха у сезони грејања.  

Могу се уочити разлике у погледу степена загађености ваздуха унутар самог подручја 
општине и то из разлога топографије терена, степена изведеног даљинског грејања, 
руралности подручја, густине и структуре саобраћаја, зонираним индустријским 
комплексима и стамбеним блоковима.  

У руралним подручјима која заузимају значајне површине у Земуну, сем загађења 
ваздуха из индивидуалних ложишта, значајно доприноси загађењу ваздуха и 
девастацији земљишта, као и навика спаљивања жетвених остатака. 

2.5.1.3 Контрола квалитета воде 

Вода из београдског водовода је здравствено безбеднa за људску употребу. 
Опасност за загађење вода на подручју ГО Земун представљају: недовољна 
покривеност канализационом мрежом и непостојање постројења за прераду 
отпадних вода, коришћење вештачког ђубрива у пољопривреди, процедне воде са  
неуређених депонија, непостојање предтретмана отпадних вода са специфичним 
загађујућим материјама из привредних субјеката, загађење фекалним водама из 
индивидуалних септичких јама, нерегулисане бујичне воде.  

Према Закону о заштити животне средине59: „Воде се могу користити и 
оптерећивати, а отпадне воде испуштати у воде уз примену одговарајућег 
третмана, на начин и до нивоа који не представља опасност за природне процесе 

                                                      
59

 „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 135/04, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон и 43/2011- 
Одлука УС 
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или за обнову квалитета и количине воде и који не умањује могућност њиховог 
вишенаменског коришћења.” 

Земун се углавном снабдева пијаћом водом са постројења „Бежанија“, у којем се 
прерађује подземна вода из бунара на левој обали Саве. Просечна производања је око 
1.5 м3/с на годишњем нивоу. У шпицевима током летње потрошње производња се 
допуњава са десне обале цевоводима преко мостова. Постоје три црпне станице (ЦС) 
које пумпају воду директно у систем, ЦС Бежанија А и ЦС Бежанија B, које се налазе на 
самом постројењу и ЦС Студентски град.  

Градски завод за јавно здравље из Београда, неколико деценија врши контролу 
хигијенске исправности воде за пиће из београдског водоводног система, а у циљу 
заштите здравља становништва. Сва досадашња научна сазнања и садашњи степен 
примењене технике и метода испитивања, који је исти као и у развијеним земљама, 
омогућили су да, на бази свих спроведених лабораторијских испитивања током 
претходних година, вода из београдског водовода буде оцењена као здравствено 
безбеднa за људску употребу. 

У градској општина Земун најзначајнији проблем, када је у питању загађење вода, 
представља недовољна покривеност канализационом мрежом и непостојање 
постројења за прераду отпадних вода, услед чега се комунална и кишна канализација у 
потпуности изливају у Дунав. Загађење подземних вода делом узрокује пољопривреда 
– због коришћења вештачког ђубрива, затим отпадне воде из руралних и стихијски 
насталих насеља, која немају изграђен канализациони систем, процедне воде са  
неуређених депонија, непостојање предтретмана отпадних вода са специфичним 
загађујућим материјама из привредних субјеката, загађење фекалним водама из 
индивидуалних септичких јама, нерегулисане бујичне воде.  

Вода и отпад повезани су нераскидиво. Сваки отпад, као и продукт разградње отпада 
који је често токсичнији од самог отпада, пре или касније доспева до подземних вода и 
загађује и воде и ваздух и земљиште.  

Стога су решавање проблема дивљих депонија, успостављање канализационе мреже и 
изградња и употреба постројења за прераду отпадних вода кључне активности у 
правцу очувања и унапређења квалитета вода. 

2.5.1.3.1 Контрола квалитета Дунава 

Еколошки статус воде реке Дунава на профилу Батајница одговара слабом 
еколошком статусу. 

На територији Београда, Градски завод за јавно здравље спроводи мониторинг 
квалитета површинских вода. Циљ контроле квалитета површинских вода на 
територији Београда је оцена бонитета водотокова, праћење тренда загађивања вода, 
процена способности самопречишћавања вода и подобности за водоснабдевање 
Београда, као и заштите здравља грађана.  

Глобално посматрано квалитет воде Дунава током 2016. године је био промењивог 
квалитета у физичко-хемијском и микробиолошком погледу. Најчешће и највеће 
одступање од прописане вредности запажа се код концентрације суспендованих 
материја. 



Стратегија развоја градске општине Земун 2018-2023 – Ситуациона и SWOT анализа 

139 

 

Према „Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских 
вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода“60 
испитивани узорак воде реке Дунав на профилу Батајница је према анализираним 
физичко-хемијским параметрима одговарао добром, према микробиолошким 
параметрима слабом и према биолошким параметрима одличном еколошком статусу. 
Узорковање је извршио и квалитет воде испитао Градски завод за јавно здравље – 
Београд у току 2016. године. 

На контролном локалитету река Дунав - Батајница (1.182 км) испитивани 
микробиолошки параметри су одговарали II, III и  IV класи квалитета и то: 

- II класи: бројност аеробних хетеротрофа; 
- III класи: бројности укупних колиформних бактерија и црвених ентерокока; 
- IV класи: бројност фекалних колиформних бактерија. 

На контролном локалитету Батајница анализирани микробиолошки параметри 
одговарају добром, умереном и слабом еколошком статусу и то: 

- Од биолошких параметара у сва три испитана узорка испитивана је само 
концентрација хлорофила, а и еколошки статус сва три испитана узорка на 
основу овог параметра одговара одличном еколошком статусу. 

- Од испитиваних микробиолошких параметара III класи квалитета одговарао је 
број укупних колиформних бактерија и цревних ентерокока, док су фекални  
колиформи одговарали  IV класи квалитета вода. 

На основу оцене свих испитиваних параметара према наведеном Правилнику квалитет 
воде реке Дунав на профилу Батајница, у анализираном узорку одговара IV класи 
квалитета површинских вода и може се користити за снабдевање водом за пиће уз 
претходни третман коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом, дезинфекцијом и 
коришћење унапређених метода третмана, наводњавање, индустријску употребу 
(процесне и расхладне воде). 

На контролном локалитету река Дунав – Батајница (1.182 км) испитани физичко-
хемијски параметри су одговарали I, II и III класи квалитета; 

 I класи квалитета одговарали су: електролитичка проводљивост, вредност pH, 
засићење кисеоником, хемијска потрошња кисеоника (K2Cr2O4), хемијска 
потрошња кисеоника (KMnO4), суви остатак и концентрације амонијум јона, 
хлорида и сулфата. 

 II класи квалитета одговарали су: БПК5 и концентрације нитрата, нитрита 
ортофосфата, укупног азота, укупног фосфора, укупног органског угљеника. 

- III класи квалитета одговарала је  концентрација раствореног кисеоника. 

На контролном локалитету Батајница испитани физичко-хемијски параметри 
одговарају одличном, добром и умереном еколошком статусу, и то: 

 одличном: вредност pH и концентрације амонијум јона и хлорида; 

 добром: БПК5 и концентрације нитрата, ортофосфата, укупног фосфора и 
укупног органског угљеника; 

 умереном: концентрација раствореног кисеоника. 

                                                      
60

 „Сл. гласник РС“, бр. 74/2011 
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На основу оцене свих испитиваних параметара према наведеном Правилнику, 
еколошки статус воде реке Дунав на контролном локалитету Батајница одговарао је 
слабом еколошком статусу. 

Ни у једном узорку воде реке Дунав није постигнут добар хемијски статус. 

Вода реке Дунав на локалитету Батајница је према граничним вредностима 
приоритетних и приоритетних хазардних супстанци и граничним вредностима других 
загађујућих супстанци значајних за хемијски статус површинске воде, без постигнутог 
доброг хемијског статуса. 

На основу оцене свих испитиваних параметара према наведеном Правилнику, 
еколошки статус воде реке Дунава на профилу Батајница одговара слабом еколошком 
статусу. 

У узорку са локације Батајница од свих испитаних приоритетних, приоритетних 
хазардних и осталих загађујућих супстанци изнад границе детекције су биле само 
концентрације никла и олова. Концентрација олова у овом узорку је према „Уредби о 
граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које 
загађују површинске воде и роковима за њихово достизање“61 била испод просечне 
годишње концентрације док је концентрација никла била изнад просечне годишње 
концентрације али испод максимално дозвољене концентрације. 

Еколошки статус воде реке Дунава је према „Правилнику о параметрима еколошког и 
хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног 
статуса подземних вода“62 је у свим испитаним узорцима, према испитаним физичко-
хемијским параметрима, одговарао добром еколошком статусу, док је према 
микробиолошким параметрима 7. септембра на оба профила одговарао лошем 
еколошком потенцијалу. 

2.5.1.3.2 Резултати испитивања квалитета воде купалишта „Лидо“ 

Квалитет воде на купалишту „Лидо“ доминантно зависи од 
хидрометеоролошких прилика и динамике испуштања отпадних вода индустрије 
и других субјеката у Горњем Земуну. Евидентирано је повећање бројности 
колиформних бактерија пореклом из комуналне канализације у време високих 
просечних дневних температура. 

Вода се контролише једном недељно у купалишној сезони на профилу „Средина 
плаже“, на горњем шпицу Великог ратног острва.  

Kонтролу квалитета воде на купалишту „Лидо“ на Дунаву врши Градски завод за јавно 
здравље. Током августа испитано је четири узорка воде реке Дунав на купалишту 
„Лидо“ и то 3, 11, 19. и 25. августа. Према Уредби о граничним вредностима 
загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима 
за њихово достизање63 вода Дунава на купалишту „Лидо“ је према испитиваним 
физичко-хемијским параметрима у свим испитаним узорцима одговарала II класи 
квалитета. Према испитиваним микробиолошким параметрима узорци воде Дунава од 

                                                      
61

 „Сл. гласник РС“, бр. 24/2014 
62

 „Сл. гласник РС“, бр. 74/2011 
63

 „Сл. гласник РС“, бр. 50/2012 
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3. и 11. августа су одговарали II класи квалитета а узорци од 19. и 25. августа III класи 
квалитета површинских вода. 

У 2016. години од 4 анализирана узорка 2 су била у границама II класе бонитета према 
свим испитиваним физичко-хемијским и микробиолошким параметрима.  

Преостала 2 узорка су  била у границама III класе бонитета према свим испитиваним 
физичко-хемијским и микробиолошким параметрима. Одступања су утврђена у 
следећим параметрима: 

- бројност укупних колиформних бактерија: 19. и 25. август 
- бројност фекалних колиформних бактерија: 19. и 25. август 

На основу тога се може указати на повећање бројности колиформних бактерија 
пореклом из комуналне канализације у време високих просечних дневних 
температура, односно у време кад има највише грађана на купалишту Лидо.  

Довршавање изградње и пуштање у употребу постројења за прераду отпадних вода би 
унапредило квалитет воде Дунава и у микробиолошком и у хемијском погледу и свело 
ризик од развоја болести услед коришћења речне воде за рекреацију на минимум. 

2.5.1.3.3 Отпадне воде 

Отпадне воде чине индустријске отпадне воде, које су непречишћене и/или 
недовољно пречишћене, воде загађене пољопривредним активностима 
(пестициди, вештачка ђубрива, органске материје различитог порекла) и 
отпадне воде из домаћинстава и одржавања хигијене насеља, које су мање од 50% 
прикључене на систем канализације. 

Градске отпадне воде (санитарне и индустријске) и атмосферске воде са урбаног и 
каналисаног подручја Београда, општим и сепарационим системом каналисања, као и 
путем атмосферских, фекалних и општих канализационих црпних станица 
препумпавају се и одводе до реципијената, Дунава и Саве.  

Квалитет отпадних вода на подручју градске општине Земун, прати се контролом 
квалитета отпадних вода са канализационих  црпних станица (КЦС) "Земун поље", КСЦ 
Карађорђев трг (фекалне отпадне воде) и КСЦ Карађорђев трг (кишна канализација) .  

Кроз ове црпне станице у водоток Дунава испуштају се отпадне воде из доњег Земуна 
и из насеља Бежанијска коса. 

Трајно решавање проблема канализационо-црпне станице Карађорђев трг ће се 
решити њеним измештањем, односно повезивањем са колектором за прераду 
отпадних вода који је тренутно у изградњи. 

Измештање црпне станице „Карађорђев трг“ према црпној станици „Ушће“ је једно од 
решења како се канализација из доњег Земуна не би испуштала у Дунав преко пута 
плаже Лидо.  

Табела 42: Резултати анализе квалитета отпадних вода на локацијама КСЦ на подручју 
ГО Земун 

Мерно 
место 

Година 
t узорка 
(°C) 

pH    
БПК5 

(mg/l) 
ХПК(mg/l) NH3(mg/l) 

Укупан N 
(mg/l) 

КСЦ 

Земун поље 

2015 15.70 7.77 110.50 172.18 18.77 17.48 

2016 22.6 7.5 350 421.00 / / 
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Мерно 
место 

Година 
t узорка 
(°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 
Карађорђев 
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 
Карађорђев 
трг, киш. 

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 

Извор: ЈКП “Београдски водовод и канализација”-Служба за развој 
Легенда: t узорка – температура узорка, pH - киселост, БПК5 – биолошка потрошња 
кисеоника, ХПК  - хемијска потрошња кисеоника, NH3 – садржај амонијака, Укупан N – 
укупан азот.  

У табели је дата просечна вредност најрелевантнијих параметара, на три мерна места, 
током 2015, 2016. и прве половине 2017. године. Приказане су средње вредности  за 
сваки узорак, а број узорака је варирао од 1-41. 

Постоји тенденција смањења температуре отпадних вода на све три локације што  
смањује термално загађење реципијента (вода Дунава на локацији Карађорђев трг). 
Киселост отпадне воде је благо алкална, а постоји тренд опадања биолошке и хемијске 
потрошње кисеоника на свим наведеним мерним местима. Међутим вредности 
амонијака и укупног азота варирају у узорцима фекалне и кишне канализације. 

На основу добијених резултата може се уочити да су отпадне воде са подручја градске 
општине Земун, повремено оптерећене чврстим и суспендованим материјама 
(изражених преко таложљивих материја, сувог остатка и укупних суспендованих 
материја), али и органским материјама, и то како биоразградивим (израженим преко 
БПК5), тако и бионеразградивим (изражених преко ХПК). Примећује се и да 
оптерећеност анализираних мерних места, односно излива из Канализационе црпне 
станице, по  испитаним параметрима квалитета варира, што је последица различитог 
порекла отпадних вода тј. различитих грана индустрије, примењених технологија, 
сировина, капацитета и сл., као и да квалитет испитиване отпадне воде не одступа од 
карактеристичног квалитета непречишћених отпадних вода. Такође, уочава се да су 
скоро све максималне вредности анализираних параметара више од максимално 
дозвољених концентрација (МДК вредност)  отпадних вода у канализациони систем 
које су прописане Правилником о техничким и санитарним условима за упуштање 
отпадних вода у градску канализацију што указује на повремену велику оптерећеност 
канализационог система непречишћеним и/или недовољно пречишћеним 
индустријским водама, као и да приликом мешања ових вода са водама у 
колекторском систему разблаживање је недовољно. Средње вредности анализираних 
параметара не прелазе МДК вредности за упуштање отпадних вода у канализациони 
систем. Занимљиво је уочити и правилност код осцилације параметара у оквиру 
двадесетчетири часа што је последица одређених циклуса код индустријске 
производње и активности становништва. 

У циљу потпунијег увида шта се са аспекта квалитета отпадних вода дешава дуж 
колекторског система као и на самим изливима, затим у циљу заштите колекторског 
система и радника који раде на његовом одржавању, а и самог реципијента, израђен 
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је Регистар корисника градског канализационог система који испуштају технолошке 
отпадне воде у канализациони систем тзв. Катастар загађивача и потенцијалних 
загађивача. До сада је евидентирано 200 локација са којих могу бити угрожени 
канализациони систем и површинске воде преко канализационог система. Такође 
отпадне воде са ових локација се континуално узоркују и анализирају према 
дефинисаном плану мониторинга.  

Списак локација са којих се испуштају индустријске отпадне воде у канализациони 
систем на подручју градске општине Земун:  

- Индустрија прецизне механике, Земунска 26  
- Југохемија, Цара Душана 130  
- ЗМАЈ, Ауто пут 18 - ИМПА, Марије Бурсаћ 7  
- Звезда, Батајнички друм 27 - Патентинг, Новосадски пут 53 
- Полимарк, Аутопут БГ НС  
- Београдска пекарска индустрија, Ђорђа Чутуковића 1  
- ГСП Погон "Земун", Дунавска 14 
- Београдске електране ТО Земун, Саве Бурића бб  
- ЈП Железница Србије депо Земун, Пут за НС бб.  

Додатни проблем у вези са квалитетом водотока Дунава код Земуна је неконтролисано  
испуштање отпадних вода из постављених ресторана на води и на приобаљу.  

По питању процента прикључења потрошача на канализацију, на основу података са 
којима располаже ЈКП "Београдски водовод и канализација", односно Служба развоја 
канализације, око 70.000 становника и око 32.000 запослених користе јавну градску 
канализацију што чини 42% тј. 45% од укупног броја у општини Земун која се налази 
унутар граница Генералног урбанистичког плана. Ван граница Плана не постоји 
заснована градска канализација, али се планира изградња канализационе мреже и 
прикључење на тзв. Батајнички канализациони систем на подручјима и ван граница 
ГУП-а које припадају општини Земун и општини Сурчин. 

Повезивање домаћинстава на канализациону мрежу постављено је у ГО Земун као 
један од приоритетних задатака. Повезивање насеља Плави хоризонти се налази у 
завршној фази, урађена је канализациона мрежа на локацији Добановачки пут, одвод 
канализације у улици Павла Вујисића (са улицама припадајућег слива). Започета је 
изградња 767 m канализационе мреже у улици Раде Кончара, а у плану је изградња 5 
km канализационе мреже у Батајници и почетак радова се планира за новембар 2017. 
године. 

У завршној фази је израда Генералног пројекта београдског канализационог система 
до 2031. (пројекат: Јарослав Черни) који ће бити основ за даље планирање развоја 
система.  

Дирекција за градско грађевинско земљиште сваке године доноси инвестициони план 
и програм за пројектовање и изградњу канализационих објеката у складу са 
расположивим буџетом за текућу годину.  

Што се тиче питања инфилтрације, због високог нивоа подземних вода на већем делу 
општине Земун инфилтрација постоји углавном у смеру ка канализационим цевима и 
њихов проценат зависи од старости мреже, годишњег доба, нивоа Дунава, као и 
падавина. 
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Недостатак водоводне мреже, нарочито у земунским насељима која су се формирала 
претходних петнаестак година највећи су инфраструктурни проблеми Земунаца. 
Главни недостаци су: недовољно изграђени капацитети, непостојање организованог 
система за дистрибуцију воде у земунским насељима, проблем нелегалних 
прикључака на градски водовод који су технички неадекватни, дотрајалост цевовода и 
водоводних мрежа, као и перманентни губитак воде из система. У руралним деловима 
и околним насељима на подручју општине Земун изражен је проблем слабо развијене 
инфраструктуре, која у постојећем стању не задовољава потребе становништва. 
Снабдевање водом у појединим насељима решавано је самоорганизовањем њихових 
становника. По насељима су бушени бунари, опремани бунарским пумпама и 
хидрофорима, на које су се прикључивале групе потрошача преко производне мреже. 

У Земуну постоји више неусловних водоводних мрежа које се налазе на следећим 
локацијама: Војни пут, 13. мај, делови Батајнице, Алтина и  Колонија Б.  Београдски 
водовод и канализација снабдевају наведене мреже водом, али грађани се 
самоорганизују ради одржавања мреже. Чине се велики напори да се ове мреже 
подведу под регуларне мреже. Такође, постоји проблем нелегалних мрежа, унутар 
којих грађани користе воду из система регуларних мрежа али нису евидентирани као 
корисници. 

У Земуну самостално функционише бунар и локални водовод „Соко Салаш“.  Насеље 
има независну мрежу за снабдевање 67 домаћинстава водом; грађани су сами 
обезбедили снабдевање водом из бунара и формирали мрежу за снабдевање водом 
али је водоводна мрежа изузетно стара, пумпни системи неадекватни и од 2011. 
године се не спроводи контрола квалитета и безбедности воде. 

Велики број локалних водовода су ван редовне лабораторијске контроле квалитета и 
надзора санитарне инспекције, што све указује на постојање хигијенско-
епидемиолошког ризика за кориснике воде за пиће из таквих водовода. Локални 
водоводи се по правилу налазе у руралним подручјима општина где се могу јавити 
проблеми загађења земљишта и вода услед прекомерне или неадекватне употребе 
органских и минералних ђубрива, директног испуштања отпадних вода у водотоке или 
инфилтрације фекалних вода из септичких јама у подземље. У већини тих локалних 
водовода квалитет воде за пиће се не испитује, а ако и постоје неки подаци о лошем 
квалитету вода, не знају се узроци загађења. 

Као загађивачи са аспекта продукције отпадних вода јављају се становништво и 
индустријски комплекси. У земунским насељима не постоји изграђена канализациона 
мрежа, већ се употребљене воде испуштају у неадекватно изведене септичке јаме. За 
отпадне воде индустријских комплекса не постоје адекватни системи за сакупљање и 
одвођење отпадних вода, већ се отпадне воде упуштају у водотокове без претходног 
пречишћавања. 

2.5.1.4 Контрола квалитета земљишта 

Највећи узроци деградације земљишта на подручју општине Земун огледају се у 
утицају урбанизације, недостатку објеката и уређаја за пречишћавање отпадних 
вода и емисије гасова, постојање дивљих депонија, као и у неконтролисаној 
примени агрохемијских средстава и ниском нивоу комуналне хигијене. 
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Подручје градске општине Земун обухвата 15.026 ha укупне површине, од тога 
пољопривредно земљиште општине заузима 10.002 ha. 

Интензивна урбанизација, саобраћај, развој индустрије, комуналне и пољопривредне 
делатности доводе до оптерећења и загађења супстрата животне средине, укључујући 
и земљиште. Присуство великих количина загађујућих материја које се не могу 
разградити процесима самопречишћавања доводи до деградације земљишта и 
поремећаја природних процеса у њему, са негативним последицама по екосистем и 
здравље људи. 

Састав и санитарно стање земљишта представљају факторе од значаја за здравље 
популације, са непосредним и посредним утицајем преко загађења површинских и 
подземних вода, ваздуха и животних намирница. Извори загађења земљишта су 
доминантно последица људских активности и у основи се могу сврстати у три групе: 

- Отпадне воде као загађивачи земљишта  
o индустријске отпадне воде  
o воде загађене пољопривредним активностима (пестициди, вештачка ђубрива, 

органске материје различитог порекла)  
o отпадне воде из домаћинстава и одржавања хигијене насеља  

- Загађивачи пореклом из атмосфере који земљиште контаминирају спирањем, 
падавинама или седиментацијом:  
o емисија услед сагоревања фосилних горива (индустрија, енергетска постројења 

за производњу топлотне енергије, која за гориво користе угаљ или нафтне 
деривате-топлане, котлови, индивидуална ложишта)  

o емисија из индустријских технолошких процеса (индустријски загађивачи)  
o емисија пореклом од моторних возила утицај саобраћаја на плодно земљиште 

поред фреквентних саобраћајница-издувни гасови)  
o емисија приликом сагоревања различитог органског материјала  

- Чврсти отпад различитог порекла  
o комунални отпад  
o индустријски отпад  
o отпад из пољопривреде  

На основу резултата спроведеног испитивања загађености земљишта на подручју ГО 
Земун у периоду од 2011. до 2013. године може се констатовати следеће 

- Присуство повећане концентрације олова и других полутаната карактеристичних за 
утицај саобраћаја регистровано је локацијама у близини фреквентних 
саобраћајница;  

- Највећи извори загађења земљишта на подручју ГО Земун су саобраћај, индустрија, 
неуређене депоније, индивидуална ложишта, комуналне делатности и 
пољопривреда, односно узроци деградације земљишта на подручју општине Земун 
огледају се у утицају урбанизације, недостатку објеката и уређаја за пречишћавање 
отпадних вода и емисије гасова, постојање дивљих депонија, као и у 
неконтролисаној примени агрохемијских средстава и ниском нивоу комуналне 
хигијене;  
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- Контаминација земљишта је, по правилу, последица људских активности које у 
себи нису имале уграђене мере за очување и заштиту животне средине, као и 
санацију остварених утицаја; 

- Утврђено је да је у појасу земљишта уз саобраћајнице значајно већа концентрација 
олова и других метала, него у „дубини“ паркова и рекреативних зона. Резултати 
испитивања указују да је саобраћај као линијски загађивач доминантни извор 
загађења земљишта тешким металима (оловом и др) у појасу непосредно уз 
фреквентне саобраћајне правце;  

- Важан чинилац у сагледавању постојећег стања представља и чињеница 
непостојања довољно развијене свести грађана о потреби очувања животне 
средине као и да у пракси није довољно разрађена и примењивана казнена 
политика за санкционисање поступака и активности које угрожавају животну 
средину;  

- Присуство регистрованих штетних и опасних материја (полутаната) у земљишту на 
подручју ГО Земун подразумева наставак континуираног праћења садржаја ових 
материја у земљишту, узимајући у обзир њихове екотоксиколошке карактеристике 
и потребу процене могућих штетних утицаја на здравље људи и животну средину, 
као и предлагање и предузимање неопходних мера превенције и санације;  

2.5.1.5 Управљање отпадом  

Велики проблем по питању управљања отпадом на подручју ГО Земун су дивље 
депоније. 

Настајање отпада је резултат укупне економске активности сваке државе и као такав је 
у директној корелацији са степеном развијености националне економије. Настајање 
комуналног отпада зависи од степена индустријског развоја, животног стандарда, 
начина живота, социјалног окружења, потрошње и других параметара сваке 
појединачне заједнице. Из тог разлога се количина комуналног отпада може 
разликовати међу државама, а такође и у оквиру поједине државе. 

Управљања отпадом представља велик проблем свих земаља нашег региона које се 
налазе у транзицији, поготово ако се стање у овој области упореди са високим 
стандардима који постоје у земљама ЕУ. Основни предуслов јесте стварање формално-
правне основе, односно закона и других подзаконских аката који дефинишу правила 
игре у овој области, као и израду и имплементацију бројних стратегија и акционих 
планова чији је циљ стварно побољшање ситуације на терену. Република Србија има 
низ закона  из области заштите животне средине, који су у складу са стандардима ЕУ. У 
области управљања отпадом, најзначајнији су: Закон о амбалажи и амбалажном 
отпаду64, Закон о управљању отпадом65, Закон о заштити животне средине66. 

Управљање отпадом укључено је у све нивое управљања – национални, регионални и 
локални, као и у готово сва подручја привредног деловања – производње, потрошње и 
свакодневног живота, а подразумева и велики број разноврсних учесника. Ово је 

                                                      
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.закон, 72/2009-др.закон и 43/2011-
одлука УС 
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разлог што ће све јединице локалне самоуправе имати одређену улогу у процесу 
управљања отпадом на свом нивоу, а то ће представљати саставни део националног 
уређења управљања отпадом. 

Стратегијом управљања отпадом Републике Србије 2010-201967  која је усвојена 
2010. године (ревизија Националне стратегије управљања отпадом усвојене 2003. 
године), дефинишу се циљеви,  принципи  и  опције управљања отпадом, стратешки 
правци и приоритетне активности на њиховој имплементацији, законодавно-
правним активностима и институционалном јачању одрживог система управљања 
отпадом. У циљу успостављања одрживог система управљања  отпадом,  
Стратегијом  је  предложено  формирање  региона  за  управљање отпадом  (укупно  

26  на  територији  Републике  Србије).   

У складу са усвојеном Стратегијом  управљања  отпадом  Републике  Србије68  град 
Београд је усвојио полазни,  стратешки  документ  у овој области, „Локални план 
управљања отпадом града Београда 2011-2020“, којим се дефинишу циљеви  
управљања отпадом. Локалним планом се обавезно разматрају све врсте отпада и 
начини поступања, да би се одабрала решења која су у складу са принципима  
интегралног  управљања отпадом и одрживим развојем. Локални план је у потпуности 
усклађен и са свим усвојеним плановима и стратегијама града. 

Локални план управљања отпадом израђен је за територију града Београда, за 
подручје 14 градских општина и то: Вождовац, Врачар, Гроцка, Звездара, Земун, 
Младеновац, Нови  Београд, Палилула, Раковица,  Савски  венац, Сопот, Стари град,  
Сурчин и Чукарица. Из Локалног  плана  управљања отпадом изузете су градске   
општине: Барајево, Лазаревац и Обреновац које су потписале Споразум о заједничком 
управљању отпадом  са општинама  Ваљево,  Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина, Уб,  
Коцељева и Владимирци и донеле заједнички регионални план управљања отпадом. 

До  2020.  године  планира се успостављање одрживог система  управљања отпадом 
Београду на принципу „сакупљање – рециклажа – одлагање”. То подразумева 
организовано сакупљање, прераду и продају рециклабилног отпада и сакупљање и 
одлагање  преосталог  комуналног  отпада.  Тиме  се, осим  заштите  животне  средине  
и природних  ресурса,  остварује  добит  од  рециклаже  и  смањује  количина  отпада  
за одлагање,  што  продужава  век  трајања  депоније.   

На подручју 11 градских општина (Стари град, Врачар, Савски венац, Палилула, Земун, 
Нови Београд, Раковица, Звездара, Вождовац, Чукарица и Сурчин) послове одржавања 
чистоће, сакупљања, транспорта и одлагања отпада обавља ЈКП „Градска чистоћа“, а 
на подручју  осталих  градских  општина (Обреновац, Младеновац,  Лазаревац,  
Барајево, Гроцка и Сопот) те послове обављају општинска комунална предузећа.  

На основу извршене анализе, усвојено је да становништво  у 10 централних  градских 
општина  генерише  у  просеку  1,2  kg  комуналног  отпада  на  дан,  док  становништво 
осталих  7 градских  општина  генерише  у просеку  0,8 до 1 kg комуналног  отпада  по 
становнику  на  дан.  При  том,  истиче  се да  становништво  у субурбаном  и руралном 
подручју користи органски отпад (отпадну храну, итд.) за исхрану домаћих животиња, 
па је стога проценат органског отпада у просеку нижи од очекиваног. 

                                                      
67

 „Сл.гласник Републике Србије“ бр.29/10 
68

 „Службени  гласник  РС“,  број 29/10 
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Дневно настане око 1.801 t отпада у домаћинствима у 17 градских општина града 
Београда.  Густина  отпада  је емпиријски  одређена  и за несабијени  комунални  отпад 
(отпад у контејнерима) износи 0,2 t/m3. 

Отпад у ГО Земун се прикупља свакодневно у за то предвиђеном механизацијом. 
Изношење отпада врши се 365 дана у години, док је у другим насељима нешто ређе, 
што би у просеку представљало око 300 дана годишње за општину. Поред отпада из 
домаћинства, највише је заступљен комерцијални отпад. Привредни субјекти углавном 
одлажу отпад у контејнере предвиђене за отпад из домаћинаства. Никада није тачно 
извршена процена односа комерцијалног отпада према отпаду из домаћинства.  

На подручју Земуна прикупља се отпад на следећи начин: 
• Грађевиски отпад – машински и то машинама за утовар и камионом;  
• Кућни отпад – уз помоћ контејнера и смећаром;  
• Комерцијални отпад - контејнери и камион смећар;  
• Пластични отпад - уз помоћ контејнера и смећаром;  
• Папир - уз помоћ контејнера и смећаром;  
• Парковски отпад – прикупља се ручно, док се утовар и одвоз отпада врши 

машински.  

Сав неописан отпад, укључујући и кабасто смеће, део отпада од привредних субјеката, 
шут и медицински отпад који прикупља  ЈКП ''Градска чистоћа'' одвози се и депонује на 
депонији у Винчи. 

Табела 43: Број домаћинстава обухваћених прикупљањем отпада ЈКП „Градска 
чистоћа“ по земунским насељима 

Насеље Број домаћинстава  

Угриновци 1735 

Бусије 1164 

Грмовац 150 

Батајница 10000 

Нова Галеника+Алтина 5000 

Земун Поље+Плави 
хоризонти 

5500 

Извор:Попис становништва из 2011. године 

Велики проблем по питању управљања отпадом на подручју ГО Земун су дивље 
депоније. Према подацима Одељење за инспекцијске послове- Комунална инспекција, 
дивље депоније се налазе на следећим локацијама: 

• Улица Мозерова  
• Лаудонов шанац  
• Улица Јозе Шћурле  
• Пазовачки пут  
• Земун Поље, између Курирске и Михаила Бандура  
• Земун Поље (улаз са ауто-пута)  
• Галеника- Јована Стојисављевића преко пута бр. 19-21  
• Галеника- Ул. Светозара Папића преко пута бр. 9-11  
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• Уз саобраћајницу Т6-преко пута ул. Солунске бр. 37  
• Уз саобраћајницу Т6-код улаза у Плаве Хоризонте 
• Батајница, ул. Широки пут код надвожњака преко ауто-пута Београд-Нови Сад 

Из напред наведеног уочава се проблем надлежности, односно ненадлежности, као 
основни разлог малог маневарског простора Градске општине Земун у области 
управљања отпадом и заштите животне средине уопште.  

Оно што општинска управа може да уради је:  
• израда, имплементација, ажурирање и мониторинг Локалног еколошког 

акционог плана (ЛЕАП),  
• реализација програма едукације грађана о значају заштите животне средине,  
• санација дивљих депонија,  
• заштита паркова, шума и зелених површина,  
• промоција концепта енергетске ефикасности,  
• подржавања рада НВО-а из области екологије итд. 

Локални еколошки акциони план урађен је за период 2018-2021. и њиме је 
дефинисано осам стратешких циљева који треба да допринесу заштити и унапређењу  
животне средине и здравља становништва на територији градске општине Земун на 
одржив начин: 

1) Побољшање квалитета воде за пиће, заштита водотокова и приобаља 
2) Побољшање и очување квалитета земљишта 
3) Уређење и повећање броја зелених и рекреативних површина и редовно 

одржавање 
4) Смањење загађења ваздуха 
5) Смањење нивоа буке 
6) Унапређење система управљања  комуналним отпадом 
7) Унапређење енергетске ефикасности и повећање коришћења ОИЕ 
8) Подизање еколошке свести грађана 

У оквиру сваког од стратешких циљева дефинисани су приоритети, а у оквиру сваког од 
приоритета утврђене су следеће мере: 

 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1. Побољшање квалитета воде за пиће, заштита водотокова и 
приобаља реализоваће се кроз следеће приоритете и мере: 
o ПРИОРИТЕТ 1. Унапређен квалитет воде за пиће  

 МЕРА 1. Ширење и реконструкција водоводне мреже  
 МЕРА 2. Санација и адаптација постојеће водоводне мреже 

o ПРИОРИТЕТ 2. Заштита водотокова и приобаља 
 МЕРА 1. Изградња канализације у новонасталим насељима 
 МЕРА 2. Проширење постојеће канализационе мреже у старом језгру 

Земуна 
 МЕРА 3. Развој система за каналисање, прикупљање и третман отпадних 

вода 
 МЕРА 4. Изградња и одржавање канала за одвођење атмосферских вода 

у насељеним деловима Батајнице, Шангаја, Бусија и Угриноваца 
 МЕРА 5. Реконструкција и текуће одржавање каналске мреже у насељу 

Шангај, Бусије и Угриновци 
 МЕРА 6. Заштита приобаља-измештање црпне станице Карађорђев трг 
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 МЕРА 7. Редовно-годишње измуљење Дунавског рукавца 
 МЕРА 8. Редовна контрола објеката на обали и приобаљу 

 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2. Побољшање и очување квалитета земљишта реализоваће 
се кроз следеће приоритете и мере, имајући у виду значај земљишта: 
o ПРИОРИТЕТ 1. Уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта  

 МЕРА 1. Идентификација дивљих депонија на пољопривредном 
земљишту 

 МЕРА 2. Уклањање  депонија са атарских путева  
 МЕРА 3. Контрола одлагања пољопривредног отпада на адекватан начин 
 МЕРА 4. Контрола одлагања анималног отпада 
 МЕРА 5. Организовање рада пољочуварских служби 

o ПРИОРИТЕТ 2. Редовна контрола употребе минералних и органских ђубрива  
 МЕРА 1. Редовна анализа узорака са пољопривредног земљишта од 

стране стручних пољопривредних служби  
 МЕРА 2. Редовно контролисање пољопривредних култура и производа  

o ПРИОРИТЕТ 3. Решавање проблема у вези са наводњавањем 
 МЕРА 1. Промоција система за наводњавање 

o ПРИОРИТЕТ 4. Коришћење еколошких извора енергије 
 МЕРА 1. Промоција ОИЕ у пољопривреди 

o ПРИОРИТЕТ 5. Едукација пољопривредних произвођача о значају заштите 
земљишта и животне средине 
 МЕРА 1. Спровести анкету код пољопривредних произвођача  
 МЕРА 2. Организовати едукације пољопривредних произвођача 
 МЕРА 3. Подстицати органску производњу 

 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3. Уређење и повећање броја зелених и рекреативних 
површина и редовно одржавање спровешће се кроз следеће приоритете и 
мере; 
o ПРИОРИТЕТ 1. Повећање површина под зеленилом 

 МЕРА 1. Подизање дрвореда и озелењавање  
 МЕРА 2. Подизање зеленог појаса дуж саобраћајница и индустријске 

зоне 
o ПРИОРИТЕТ 2. Уређење јавних зелених површина које нису у систему 

одржавања у градском и приградском подручју  
 МЕРА 1. Уређење и озелењавање урбаних џепова и осталих зелених 

јавних површина 
 МЕРА 2. Уређење паркова и дечјих игралишта 
 МЕРА 3. Спровођење јавних радова 

 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4. Смањење загађења ваздуха коме је изложено целокупно 
становништво, а посебно осетљиве групе спровешће се кроз следеће 
приоритете и мере; 
o ПРИОРИТЕТ 1. Повећање удела заштитног зеленила у градском језгу  

 МЕРА 1. Формирање заштитног зеленила 
o ПРИОРИТЕТ 2. Смањење аерозагађења пореклом од саобраћаја, 

индивидуалних ложишта и алергених биљака 
 МЕРА 1. Покретање кампање о штетности загађујућих материја у ваздуху  
 МЕРА 2. Промоција коришћења природног гаса у индивидуалним 

ложиштима 
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 МЕРА 3. Повећање броја мерних места на којима се врши мониторинг 
квалитета ваздуха 

 МЕРА 4. Увођење бициклистичких стаза у централним градским улицама 
 МЕРА 5. Измештање аутобуске окретнице „Кеј ослобођења“  
 МЕРА 6. Смањење површине под коровским и алергеним биљкама 

 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5. Смањење нивоа буке спровешће се кроз следеће 
приоритете и мере 
o ПРИОРИТЕТ 1. Побољшати акустички амбијент у ГО Земун  

 МЕРА 1. Повећање броја мерних места за мерење нивоа комуналне буке 
 МЕРА 2. Промоција алтернативних видова саобраћаја-бициклизам 
 МЕРА 3. Информисање јавности о стању буке у животној средини и 

резултатима мерења  
 МЕРА 4. Контрола буке пореклом из угоститељских објеката 

 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 6. Унапређење система управљања комуналним отпадом 
спровешће се кроз следеће приоритете и мере: 

o ПРИОРИТЕТ 1. Уређење и санација дивљих депонија и сметлишта 
o МЕРА 1. Идентификација дивљих депонија  
o МЕРА 2. Формирање рециклажног магацина у Батајници-трајно 

рециклажно решење 
o МЕРА 3. Уређење и санација депоније на Батајничком путу код насеља 

Економија 
o МЕРА 4. Уређење и санација дивље депоније са атарског пута у Земун 

Пољу 
o МЕРА 5. Уређење и санација дивље депоније на крају Белегишке улице у 

Батајници 
o МЕРА 6. Уређење атарског пута у Беларици на коме се налази дивља 

депонија 
o МЕРА 7. Едукација грађана и подизање јавне свести о значају управљања 

отпадом 
o МЕРА 8. Спречавање настајања нових депонија на местима уклоњених 

 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 7. Повећање енергетске ефикасности и повећање коришћења 
ОИЕ спровешће се кроз следеће приоритете и мере: 
o ПРИОРИТЕТ 1. Повећање енергетске ефикасности у јавним објектима –

школама, вртићима, у згради ГО Земун и МЗ 
 МЕРА 1. Контрола потрошње енергије и промовисање уградње мерача 

топлоте 
 МЕРА 2. Увођење институције енергетског менаџера у градску општину 
 МЕРА 3. Подстицање штедњу енергије и ефикасније коришћење 
 МЕРА 4. Информисање грађана и стицање знања из области енергетике 

o ПРИОРИТЕТ 2. Повећање степена коришћења ОИЕ 
 МЕРА 1. Промоција концепта ОИЕ у циљу повећања степена коришћења  
 МЕРА 2. Замена  осветљења у јавним објектима енергетски ефикаснијим 
 МЕРА 3. Коришћење биомасе и отпада од пољопривредне производње  
 МЕРА 4. Промоција коришћења геотермалне енергије  
 МЕРА 5. Промоција коришћења соларне енергије 

 СТРАТЕШКИ ЦИЉ 8. Подизање еколошке свести грађана реализоваће се кроз 
следеће приоритете и мере: 
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o ПРИОРИТЕТ 1. Промоција концепта заштите животне средине 
 МЕРА 1. Подршка акцијама, догађајима и манифестацијама  
 МЕРА 2. Подршка НВО кроз пројекте у циљу подизања еколошке свести 
 МЕРА 3. Стална едукација и подизање свести о значају заштите животне 

средине 
o ПРИОРИТЕТ 2. Подизање квалитета информисаности и комуникације са 

грађанима 
 МЕРА 1. Обавештавање јавности о стању и активностима на заштити 

животне средине 
 МЕРА 2. Развој нових механизама комуникације и информисања 

јавности о стању животне средине 

У циљу унапређења и заштите животне средине, овим Акционим планом  утврђене су  
активности и мере у циљу побољшања квалитета елемената који чине животну 
средину како би унапређена животна средина обезбедила квалитетано окружење за 
грађане Земуна.  

Дефинисане су следеће мере које се предузимају у циљу заштите и побољшања 
квалитета ваздуха:  

 Техничко – технолошке  

 Нормативно (законодавне)  

 Биолошке   

 Урбанистичке  

Техничко и технолошке мере имају за циљ побољшање сагоревања у ложиштима, 
усавршавање технолошких поступака производње са што мањим процентом отпада и 
емисијом загађујућих материја у ваздух. Ове мере обухватају:  

 Повећање енергетске ефикасности у производњи и у потрошњи енергије  

 Редовно одржавање возила која учествују у саобраћају  

 Коришћење чистијих горива  

 Увођење нових возила у систем јавног превоза  

 Увођење мотора новије генерације  

 Замена постојећих аутобуса алтернативним превозом (тролејбус, трамвај)  

 Побољшање сагоревања у ложиштима  

 Повезивање индивидуалних ложишта на систем даљинског грејања  

 Прелазак на гас као најчистије фосилно гориво  

 Постављање одговарајућих филтера на димњаке индустријских постројења  

 Одржавање у функционалном стању оџаке у домаћинствима која користе 
сопствена  ложишта  

Нормативне (законске) мере се односе на доношење и поштовање националних 
прописа о заштити ваздуха, односно стандарда квалитета ваздуха (дозвољене 
концентрације загађујућих материја у ваздуху) и праћење квалитата ваздуха. У ове 
мере спадају:  

 Рационално управљање саобраћајним системима  

 Давање већег подстицаја јавном у односу на индивидуални превоз  

 Изградња обилазнице око Београда  
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 Изградња северне тангенте којом ће се регулисати транзитни и теретни 
саобраћај  

 Одређивање нових једносмерних улица  

 Контрола возила која учествују у саобраћају  

 Уградња катализатора  

 Спречавање неконтролисаног паркирања на јавним површинама  

 Правилно управљање отпадом  

 Уклањање дивљих депонија  

 Спречавање дивље градње  

Биолошке мере се односе на:  

 Подизање заштитног зеленила у зонама великих индустријских комплекса  

 Подизање заштитног зеленила дуж саобраћајница  

 Повећање удела зелених површина у градским језгрима  

 Спречавање загађења водотока и приобаља Дунава  

Урбанистичке мере односе се на:  

 Правилно зонирање – одређивање локација за индустријске зоне  

 Правилно одређивање локација за становање  

 Правилно одређивање зелених површина  

 Мере за побољшање квалитета воде за пиће су мере које подразумевају изградњу и  
реконструкцију водоводне мреже и увођење нових технологија у процес, као и 
унапређење стања локалних сеоских водовода и обухватају: 

 Повезивање земунских насеља на градски водоводни систем кроз 
реконструкцију дела неадекватне и доградњу водоводне мреже (Бусије, 
Грмовац, Плави Хоризонти, али и делови Угриноваца, ужи центар Батајнице и 
Земун Поља)  

 Реконструкција цевовода и модернизација постојеће водоводне мреже у 
старом градском језгру   

 Успостављање система контроле сеоских локалних водовода и изворишта и 
њихово редовно одржавање (локални водовод „Соко Салаш“ који је ван 
лабораторијске контроле квалитета)  

 Анализа стања локалних водовода и дефинисање мера за њихово унапређење 

Побољшање квалитета водотока – Дунава подразумевају следеће: 

 Изградња канализације у приградским насељима: ужи центар Батајнице и 
Земун Поља, делови Угриноваца, нова насеља (Бусије, Грмовац, Плави 
Хоризонти,  Алтина, Земун Поље (Школско добро) и Батајница (Шангај) 

 Проширење канализационе мреже у старом градском језгру  

 Успостављање и развој система за каналисање, прикупљање и третман – 
пречишћавање отпадних вода  

 Изградња система за предтретман индустријских отпадних вода пре упуштања у 
реципијенте  

 Измештање црпне станице Карађорђев трг.  

Имајући у виду стање земљишта на подручју градске општине Земун, потребно је 
спровести следеће мере у циљу смањења загађења и  поправљања стања земљишта:  
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 Решавање проблема плављења насељених места на подручју градске општине 
Земун одвођењем атмосферских и подземних   вода  из насељених места новим 
спојеним каналима.  

 Стално праћење појединих загађивача земљишта и истовремено спровођење 
мера усмерених на отклањање и смањење њиховог  утицаја на животну 
средину и здравље људи;  

 Смањење интензитета саобраћаја или измена режима саобраћаја кроз центар 
Земуна и у зонама које се граниче са уређеним „зеленим површинама“ 
(преусмеравање на друге саобраћајне правце);   

 Допунити испитивања загађености земљишта на локацијама на којима је 
последњим мерењима утврђено значајније присуство загађујућих материја;  

 Прикупљати податке о присуству загађујућих материја у земљишту на 
територији ГО Земун, у циљу израде мапе подручја града са подацима о 
загађености земљишта;  

 Прелазак на еколошки прихватљиве изворе енергије, односно деловање термо-
енергетских постројења (топлане, котларнице, кућна ложишта), свести на 
најмању могућу меру;   

 Организовање органске пољопривредне производње.  

 Организовати образовање становништва о значају заштите и очувања 
(пољопривредног) земљишта, (у сарадњи са Пољопривредним факултетом, 
Институтом за пољопривреду и другим релевантним установама)   

 Пољопривредне површине на подручју ГО Земун као зоне од посебног интереса 
за становништво обрадити засебним екотоксиколошким и епидемиолошким 
истраживањима   

 Појачати надзор над коришћењем хемијских препарата за заштиту биља у 
оквиру зоне пољопривредног земљишта;  

 Повећати број испитиваних локација и укупан број узорака пољопривредног 
земљишта на подручју ГО Земун у Програму контроле загађености земљишта   

 Контролисати загађеност животних намирница и пољопривредних култура са 
подручја ГО Земун;  

Активности на заштити парковских и рекреативних површина и земљишта поред 
саобраћајница обухватају:  

 Уређење и одржавање система за прикупљање и третман вода са  коловоза 
(канали поред пута, шахтови за сакупљање и таложење сплавина);  

 Поставити одговарајуће физичке баријере (ограде, паное и сл.) између коловоза 
и школа, болница, обданишта, зона становања и других садржаја;  

 Појас који се простире по ободу градских паркова и других зелених површина, 
одвојити од саобраћајница густим засадима зеленила дугог вегетационог 
периода (зимзелене врсте) и тиме спречити даље ширење аерозагађења 
пореклом од моторних возила;   

 Примена и коришћење одговарајуће механизације за одржавање парковских и 
других рекреативних површина;  

 Спровођењем наведених и других примењивих мера заштите обезбедити све 
потребне услове да паркови и друге „зелене површине“ на подручју ГО Земун, 
остваре улогу у смањењу штетних утицаја загађења урбаних подручја и постану 
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„зелене оазе“ у којима су обезбеђени одговарајући микроклиматски и општи 
еколошки услови за одмор и рекреацију;  

План мера за побољшање третмана отпада обезбеђује критеријуме за 
идентификовање локација за потребне капацитете погодних за животну средину. 
Намера читавог процеса је да обнови и традицију домаћинског понашања, а да ипак 
превазиђе проблем „Не у мом дворишту“. С тим у вези, планирано је предузимање  
следећих активности:  

 Усагласити локалне прописе (уколико их има) у области управљања отпадом са 
националним прописима и прописима града Београда. Јачати административне 
капацитете на нивоу општине задужене за планирање, контролу и праћење. 
Унапредити рад инспекцијских служби  рађевинске и комуналне) кроз 
побољшање координације општинских и републичких инспекција  

 Изградити и донети програме за управљање комуналним отпадом и посебним 
токовима отпада усклађених са програмима града Београда.  

 Успоставити квалитетнију сарадњу са надлежним комуналним предузећем за 
спровођење примарне сепарације  

 Успоставити рециклажна острва и набавити контејнере за рециклабиле у 
следећим земунским насељима: Соко Салаш, Алтина, Плави хоризонт, Бусије, 
Грмовац, Угриновци, Батајница, „13. Мај“ и у Земун Пољу  

 Организовати сакупљање посебних врста отпада  

 Испитати и проширити тржишта за рециклабилне отпадне материје  

 Подстаћи грађане за индивидуалне компостере  

У циљу решавања санирања дивљих депонија планирано је спровођење следећих 
активности:  

 Јачати административне капацитете на нивоу општине задужене за планирање, 
контролу и праћење. Унапредити рад инспекцијских служби (грађевинске и 
комуналне) кроз побољшање координације општинских и републичких 
инспекција  

 Израда катастра („базе података“) свих дивљих депонија на подручју општине  

 Санирање постојећих сметлишта у градској општини  

 Отворити рециклажне центре који ће бити већег обима на већим површинама и 
са простором за сортирање свих врста секундарних сировина.  

Предлог мера за смањење буке настале од саобраћаја обухвата:  

 Измештање дела саобраћаја обезбеђењем мера које подржавају јавни     
превоз у односу на индивидуални.  

 Измештање окретнице јавног превоза Кеј ослобођења. 

 Смањити број возила који пролази кроз центар Земуна, регулацијом протока 
саобраћаја путем нових иновативних метода које се примењују у другим 
градовима (једносмерне улице, пешачке зоне, паркинг простори…)  

 Синхронизација рада семафора у свим правцима  

 Инсистирање на контроли нивоа буке коју емитују моторна возила приликом 
техничких прегледа  

Предлог мера за смањење буке настале услед обављања делатности и из 
угоститељских објеката обухвата следеће:  

 Контрола звучне заштите пословних објеката  
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 Мање претварање стамбених објеката у пословне објекте  

 Поштовање радног времена и кућног реда  

 Редовна контрола и предузимање законом предвиђених санкција од стране 
полиције за узнемиравање јавног реда и мира и од стране комуналне 
инспекције и комуналне полиције због непоштовања радног времена  

 Контрола радног времена угоститељских објеката  

Повећање зелених површина обухвата: 

 Планирање, одржавање и унапређење зеленила, као и подизање нивоа 
квалитета и изгледа јавних зелених површина остварује се у оквиру Програма 
редовног одржавања јавних зелених површина. У циљу повећања интензитета 
одржавања и опште уређености јавних зелених површина на подручју ГО Земун, 
потребно је обавити радове на поправкама и текућем одржавању једног броја 
деградираних и оштећених јавних зелених површина и објеката и извршити 
заштиту обновом травњака. Такође, осим постојећих зелених површина 
потребно је санирати, реконструисати и уредити и неискоришћене, запуштене 
површине неизграђеног грађевинског земљишта у градском и приградском 
подручју.  

 У циљу повећања зелених површина потребно је побољшати:  

 Негу и обнову биљног материјала,  

 Одржавање стаза и објеката,   

 Одржавање, замену инсталација и инвентара који припадају зеленој 
површини,  

 Одржавање чистоће.  

 Предузимање мера за заштиту од пожара и других елементарних непогода, 
инсеката и биљних болести.  

 Стварање заштитног појаса између индустријске зоне и саобраћајница.  

 Будући да су Градски парк у Земуну и Земунски кеј градском одлуком 
заштићене културно-амбијенталне целине од посебног значаја, потребно је 
предузети мере и активности на унапређењу ових парковских површина како 
би добили статус прве категорије.   

 Повећати број парковских површина и дрвореда у приградским насељима.  

Повећање енергетске ефикасности и веће коришћење обновљивих извора енергије 
обухвата следеће: 

 Израда водича за реализацију пројеката у области ЕЕ, израда информатора о ЕЕ, 
промоције, едукације, јавно заговарање, стално истицање примера добре 
праксе. 

 Повећање ЕЕ јавних објеката на територији ГО Земун, стварање мреже 
стратешких партнера, мапирање стратешких партнера и успостављање сарадње 
са њима. 
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 Неопходно је преко енергетског менаџера ГО Земун, обезбедити спровођење 
свих прописаних мера за ЕЕ и донети одговарајуће процедуре за њихово 
праћење. 

 Израдити водиче за реализацију пројеката у области ОИЕ, израдити 
информаторе, стално радити на едукацији становништва. Потребно је 
формирати саветодавно тело за ову област и покренути иницијативу ка 
надлежним институцијама ради добијања субвенција. 

 Финансирати мини пројекте који се тичу социјалне ЕЕ од стране општине. 

Да би се реализовале све наведене мере неопходно је  учешће и унапређење свести 
грађана о потреби очувања и унапређења животне средине. У том циљу су  
реализоване бројне едукативне радионице, трибине и манифестације: Манифестација 
„Најлепша цветна алеја“ реализује се традиционално, сваке године у периоду од 
априла до маја. Грађани се подстичу да изврше пролећно чишћење, уређење и 
улепшавање зелених површина, башти, дворишта, балкона, дворишта предшколских и 
школских установа, као и блоковског зеленила. Званичне категорије које разматра 
жири и у којима се додељују награде и плакете су: „Најлепша башта“, „Најлепши 
балкон“, „Најлепше блоковско зеленило“, „Најлепше школско двориште“ и Најлепше 
предшколско двориште“ као и „Најлепше уређено зеленило унутар, око и испред 
пословног простора“.  

Значајни датуми у заштити животне средине су Дан планете Земље, (енг. Earth Day) 
који се обележава 22. априла, Светски дан заштите животне средине, који се у целом 
свету обележава сваког 5. јуна кроз разне активности и кампање, Светски дан вода, 
који се обележава 22. марта, Сат за нашу планету (енг. Earth Hour, досл. Земљин сат), 
који представља највећу светску глобалну акцију у којој милиони људи, као и 
небројене институције, компаније и многе организације, гасе светла на сат времена. 
Акцију организује Светски фонд за природу (World Wildlife Fund), а одржава се сваке 
године последњe суботe у марту. Сви ови значајни датуми обележавају се у циљу 
популаризације одговорног односа према животној средини сваке године низом 
манифестација едукативног карактера, уз редовно спровођење акција чишћења 
Великог ратног острва, обале Дунава на Кеју ослобођења, као и зелених површина у 
различитим насељима ГО Земун. 

Еколошке пешачке туре на Великом ратном острву се редовно организују у току лета 
сваке године и вема су добро посећене од грађана и изузетно медијски пропраћене 
тако да њихова реализација има значајан утицај на свест грађана о потреби очувања 
природних вредности. 

Такође, у редовне манифестације спада и програм „Новембарски дани еколошког 
филма“ који је постао запажена традиционална манифестација едукативог карактера 
којом бивају обухваћени ученици основних школа из Земуна. 

У циљу анимације најмлађих, организоване су  у предшколским установама и школама 
бројне радонице, еко квизови, акције чишћења школског дворишта, и подржане 
организације цивилног друштва у њиховим еколошким пројектима а све у циљу 
едукације будућих еколошки свесних грађана. Велика се пажња придаје рециклажи и 
правилном поступању отпадом и у самој општини се врши прикупљање папира, 
истрошених кертриџа и других секундарних сировина и њихово испоручивање 
оператерима. 



Стратегија развоја градске општине Земун 2018-2023 – Ситуациона и SWOT анализа 

158 

 

Природне вредности Земуна се нарочито чувају и промовишу те се организују 
обиласци Заштићеног природног добра винова лоза, Лесни профил Батајница, Велико 
ратно острво, а организован је и Карневал лабудова за децу, као културно-еколошко 
едукативни догађај. 

2.5.1.6 Комунална предузећа битна за питања екологије и заштите животне средине 

У граду Београду постоји дванаест комуналних предузећа, а у овом поглављу ћемо 
споменути два, која су у директној вези са питањима екологије и заштите животне 
средине. То су:  

 ЈКП „Градска чистоћа”  

 ЈКП „Зеленило Београд” 

2.5.1.6.1 ЈКП „Градска чистоћа” 

ЈКП „Градска чистоћа“ бави се пословима сакупљања, одвожења и депоновања 
комуналног отпада, чишћења и прања јавних површина на територији Града. 

Предузеће ЈКП „Градска чистоћа” основано је пре 123 године, тачније 01.08.1884. 
године, као „Служба за изношење ђубрета из приватних кућа и чишћење септичких 
јама”, а као јавно комунално предузеће је регистровано 1989. године.  

Бави се пословима сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада, чишћења 
и прања јавних површина на територији града и покрива 550.000 домаћинстава и 
12.000 привредних субјеката, установа и правних лица. Запошљава 1.834 радника, а 
организована је у 4 сектора: ’’Оператива’’ која обавља основну делатност на 10 
општинских целина – погона; посебна организациона јединица Погон за сакупљање и 
промет секундарних сировина (Отпад); Погон сакупљања секундарних сировина и 
експлоатације (депонија Винча); “Одржавање“ које се бави одржавањем и ремонтом 
возног парка, “правних, кадровских и општих послова” и “економсих послова”. 

Делатност предузећа се обавља помоћу: 

 специјалних комуналних возила-аутосмећара (којих укупно има 146) (просечна 
старост 9,8 година)  

 аутоцистерни за чишћење и прање улица (85)  

 ауточистилица и специјалне машине за прање и полирање пешачких зона (36)  

 цистерни за прање под високим притиском (4)  

 специјалних возила за уклањање и сакупљање кабастог смећа, шута – 
транспортних возила, аутоподизача, рол кипера, грајфера, као и индустријском 
и грађевинском механизацијом за потребе Депоније (141).  

Предузеће ЈКП „Градска чистоћа” је организовало 5 откупних станица картонске и 
папирне амбалаже: Цветкова пијаца, Пијаца Баново Брдо, Пијаца Зелени венац, 
Чубурски парк и погон “Отпад“ у Вишњичкој улици. 

На тридесетдевет локација у граду Београду постављена су рециклажна острва. На 
свакој локацији се налази по 3 контејнера од 3,2 м³ и то је укупно 117 контејнера.  

На подручју ГО Земун се налази 6 рециклажних острва на следећим локацијама: 

 Земун 1 - Ул. Џона Кенедија, код станице за снабдевање горивом 

 Земун 2 - Ул. Гоце Делчева 2 
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 Земун 3 - Ул. Горњоградска 42 

 Земун 4 - Ул. Јована Стојсављевића 37 

 Земун 5 - Ул. Марије Бурсаћ 23 

 Земун 6  - Ул. Марије Бурсаћ 31 

Изградња савремених постројења за третман отпада који се сакупља са великих 
површина и са просторних растојања, као што су метрополе и региони, захтева 
изградњу трансфер (претоварних) станица. Трансфер станице омогућавају економичан 
превоз отпада на већим удаљеностима  од локације настајања отпада до дестинације 
третмана или одлагања. У подручјима где су постројења за третман  удаљена више од 
20 км од места сакупљања, транспорт до коначне локације коришћења возила којим се 
сакупља отпад постаје неекономичан. Овим трансфер станицама управљају компаније 
за сакупљање отпада у име локалних власти, било кроз појединачне уговоре или као 
део целокупног уговора за сакупљање отпада. 

Трансфер станице су: 

 локације где се отпад сакупља пре транспорта на третман или одлагање и на тај 
начин се примарно користе за подршку локалном сакупљању отпада; 

 локације где се може сакупљати и сепарисати рециклабилни отпад пре 
транспорта на коначан третман; 

 локације где се могу сместити постројења за сортирање рециклабилног отпада. 

Претовар отпада из возила мањих капацитета у посебна возила већих капацитета 
омогућава: 

 смањење времена вожње комплетне екипе од места сакупљања до места 
одлагања отпада, а тиме повећање ефективног времена сакупљања отпада; 

 смањење потрошње гориве 

 смањење трошкова одржавања возила 

 смањење емисија у ваздух услед сагоревања горива 

 смањење оптерећења саобраћаја 

 смањење хабања и оштећења саобраћајница 

За Београд се предлаже изградња 2 трансфер станице са изградњом линија за 
сепарацију рециклабила, према Локалном плану управљања отпадом града Београда 
за 2011-2020. годину и то: 

-ТС1 за општине Земун, Сурчин, Нови Београд 

-ТС2 за општине Чукарица, Раковица, Вождовац 

Локација ТС1 се налази у привредној зони „Аутопут” у Земуну и Планом детаљне 
регулације за привредну зону „Аутопут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину 
(„Службени гласник града Београда”, број 61/09) намењена је за Комплекс система 
управљања комуналним чврстим отпадом. 

Карактеристике трансфер станица: 

 Број радних сати, односно број смена - 2 смене 

 Капацитет претовара -  390t/дан  

 Трансфер возила - 2 + 1 резерва  

 Број контејнера  од 50t - 4 + 1 резерва  

 Капацитет линије за сортирање – 100t/дан  
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 Сортирање - папир, ПЕТ, метал 

2.5.1.6.2 ЈКП „Зеленило Београд” 

ЈКП „Зеленило Београд“ је комунално предузеће које се стара о јавном зеленилу.  

Основано је 1929. године. У ЈКП „Зеленило-Београд“ запосленo је 1243 радникa. 
Структура запослених обухвата све нивое стручне спреме, а најзаступљенији су 
кадрови шумарске и хортикултурне струке. ЈКП „Зеленило Београд” је организовано 
ради вршења делатности уређења и одржавања јавних зелених површина, одржавања 
јавних санитарних објеката, пратеће производње и поправке парковских, спортских и 
других реквизита, производње цвећа, украсног биља и попуне садница у парк-шумама. 
Поред наведене комуналне делатности коју врши на подручју десет општина 
(Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, 
Стари град и Чукарица), предузеће обавља и друге делатности које су у функцији 
комуналне делатности: уређење нових паркова, зелених и рекреационих површина, у 
мањем обиму трговина цвећем, садним материјалом, семенском робом, средствима 
за заштиту биља и др, израда планске, инвестиционе и техничке документације за 
уређење и реконструкцију постојећих паркова, зелених и рекреационих површина и 
пратећих објеката и опреме. 

У надлежности предузећа је око 3.000 хектара јавних зелених површина (паркова, 
скверова, рекреативних комплекса, зеленила стамбених насеља, уличних травњака 
итд) Оно се стара и о 49.589 стабала у дрворедима града, у 731 улици, о 22 санитарна 
објекта, 2.474 жардињера, 18.181 разних типова клупа на зеленим површинама, 2.942 
корпи за отпадке, 3.231 клацкалица и љуљашки и 1.350 разних реквизита у оквиру 
дечијих игралишта. 

ЈКП „Зеленило-Београд“ поверена су на управљање, односно старање и заштићена 
природна добра, Велико ратно острво са површином од 211 хектара, Бањичка шума са 
површином од 59 хектара, Пионирски и Академски парк као и 32 појединачно 
заштићених добара - стабала широм Града. 

Предузеће има такву унутрашњу организациону структуру да секторски покрива област 
планирања, пројектовања, изградње и одржавања јавних зелених површина и 
производње биљног материјала, изградње (подизања) и одржавања (неге) јавних 
зелених површина. 

Предузеће располаже са 12 хектара површине за производњу биљног материјала на 
отвореном, и 7.000 m² под стакленицима. 

2.5.1.7 Заштићена природнa добра и зелене површине 

2.5.1.7.1 Велико и мало ратно острво 

Највеће природно богатсво Земуна јесте река Дунав и разноврсни живи свет на 
његовим обалама.  

Земун се сместио на 1.173 km од ушћа испод самог лесног платоа. Дубина Дунава код 
Земуна је од 10-12 m, а код ушћа Саве око 22 m, док је његова ширина код Земуна око 
700 m. Из његовог корита се код Земуна издижу две аде, Велико ратно острво и Мало 
ратно острво. Велико ратно острво је заштићено 2005. године, као природно добро - 
„Предео изузетних одлика“.  Велико и Мало ратно острво, су смештени између 1.172. и 
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1.169 km тока Дунава, са заштитним појасом у ширини од 50 метара водене површине. 
Укупна површина заштићеног природног добра износи 211 хектара. Велико ратно 
острво је настало је као седиментна и алувијално-акумулативна творевина услед 
успора и заустављања пешчаних наноса, на ушћу Саве. Појава острва први пут је 
забележена у 16. веку, као мањи пешчани спруд, који је касније подељен воденим 
каналом у правцу водотока Дунава. Појава честог плављења Острва у знатној мери 
утиче на присуство ретких и значајних фитоценоза, биотопа и појединачних примерака 
флоре и фауне, што чини овај простор нарочито значајним. Упркос утицајима човека, 
на том подручју је регистровано присуство већег броја биљних врста, које указују на 
порекло шума и њихово некадашње богатство врстама. 

Велико ратно острво има три зоне заштите, од којих је прва зона резервисана за 
несметани развој живог света и  у којој нису дозвољене никакве интервенције човека, 
друга зона заштите стаза дужине око 5.5 km на којој су дозвољене рекреативне и 
туристичко-едукативне активности а трећу зону заштите обухвата само Западни 
приобални појас, на које је позната песковита плажа „Лидо“ резервисана за туристичке 
намене.  

2.5.1.7.2 Лесни профил 

На подручју општине Земун налазе се Лесни профили „Капела“ у Батајници и 
„Широка стаза“ у Земуну, који имају јасне трагове постанка земље у последњих 
милион година. 

Лесни одсеци су настали бочном ерозијом Дунава и Саве местимично рашчлањени 
терасама и сурдуцима. Лесни профили су изузетно вредно природно добро, које може 
имати своју туристичку активацију кроз форму екотуризма.  

Лесни профил у Батајници, по својим јединственим геолошким, седиментолошким, 
палеогеографским и палеонтолошким особеностима и великом значају за научна 
истраживања има својство природног добра и испуњава услове за заштиту у смислу 
одредби Закона о заштити животне средине69. 

Неоспоран значај лесног профила у Батајници као локалитета јединствене геолошке и 
геоморфолошке вредности, уз евидентну тренутну и потенцијалну угроженост, намеће 
неопходност заштите овог локалитета. Тиме се стичу услови за прикључење лесних 
профила Земуна, Батајнице природним вредностима општине Земун у оквиру којих је 
могуће планирање и развој геотуризма. 

Лесни профил у Земуну (површине 0.78 ари) и лесни профил „Капела“ у Батајници  
(површине 7ha 41 a 74m2) су проглашена за споменике природе решењем Скупштине 
града Београда из 2013. године (лесни профил у Земуну), односно 2014. године (лесни 
профил у Батајници). 

2.5.1.7.3 Заштићена природна добра 

У Земуну се налази 10 појединачних заштићених стабала старости више од 100 
година која имају статус споменика природе.  

                                                      
69

 „Службени гласник РС“, бр. 66/91, 135/04 
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Заштићена стабла представљају велику ботаничку вредност, а она најстарија и 
својеврсну хортикултурну баштину. У Земуну се тренутно налази 10 појединачних 
заштићених стабала, старости преко 100 година, која се налазе у статусу споменика 
природе – „Појединачна стабла“. 

Заштићена стабла представљају велику ботаничку вредност, а она најстарија и 
својеврсну хортикултурну баштину. У Градском парку у Земуну се налази укупно 9 
заштићених стабала, и то „Пет стабала тисе“ и „Четири групације кавкаске 
птерокарије“, док се у старом језгру Земуна,  у Господској бр. 4, налази заштићено 
природно добро  „Винова лоза у Земуну“. 

Слика 4: „Винова лоза у Земуну“ 

 

Заштићено природно добро „Винова лоза у Земуну“ (Слика 4) се налази у Господској 
улици бр. 4, у самом центру општине Земун. Заштићено је решењем Скупштине града 
Београда  2014. године. Стабло има велику естетску вредност и правилан хабитус  а 
широки разгранати чокот  у вегетацијском периоду оплемењује простор и доприноси 
вредности амбијента у коме се налази. Његова старост се процењује на преко 100 
година.  Винова лоза у Земуну има и културно – историјску вредност. Налази се у 
дворишту зграде која је проглашена за непокретно културно добро  - „Старо језгро 
Земуна“.  Споменик природе „Винова лоза у Земуну“ је једна од ретких и очуваних 
примерака француске сорте Seibel, има велику биолошку вредност и представља прави 
раритет не само на локалном нивоу већ и шире.  Управљач спроводи мере неге и 
заштите чокота винове лозе, редовно га обилази, орезује, штити против болести и 
штеточина, сарађује са стручним институцијама које врше разне анализе грозда, итд.  У 
наредном периоду се планира израда заштите око чокота у виду металног прстена, 
што ће допринети  заштити споменика природе и уређењу простора око њега. 

У Градском парку у Земуну се налази 9 заштићених стабала: „Пет стабала тисе“ и 
„Четири групације кавкаске птерокарије“. Заштићени су решењем Градске општине 
Земун 1991. године.         

Pterocarya fraxinifolia (птерокарија, кавкаски орах) има ареал распрострањења од 
Кавказа до северне Персије, и може да достигне висину до 30 m и старост преко 200 
година. Заштићена стабла се налазе испред зграде Земунске гимназије, представља их 
веома атрактивна групација високих стабала, добре виталности и старости око 100 
година. Птерокарија као врста веома брзо расте и често се сади у парковима и великим 
вртовима.  
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Тиса - Taxus baccata L.  је заштићена законом и налази се на списку строго заштићених 
биљних врста јер је, поред своје декоративности, угрожена и од експлоатације због 
употребљивог дрвета  и спорог раста. Тиса је зимзелени жбун или ниско дрво које 
може достићи висину до 20 m и старост чак 2000-4000 година. У Европи има широк 
ареал распрострањености. Веома је цењена врста за озелењавање паркова. Примерци 
који су заштићени су стари око 100 година. Чини их једна групација од три стабла тисе 
и једно мушко и женско стабло у близини Земунске гимназије.  

Управљач спроводи мере неге и заштите стабала као и мере на унапређењу стања 
споменика природе. Стабла се редовно обилазе, штите од болести и штеточина, 
уклањају се суве гранe, спроводе се мере заштите од гљива трулежница, итд. У 
претходном периоду су постављена два стуба – подупирача грана на једној групацији 
кавкаске птерокарије и монтиране су металне сајле са обујмицама у крошње све 
четири групације, као заштита од прелома грана.  

Испред стабала заштићених тиса и птерокарија у Градском парку су постављене 
информативне табле у циљу едукације посетилаца а за сва три споменика природе у 
Земуну су урађени промотивни флајери.  

2.5.1.7.4 Зелене површине 

Подручје градске општине Земун под јавним зеленим површинама, које одржава 
ЈКП „Зеленило Београд“, обухвата од 177,83 ha, што чини 7 % укупне зелене 
површине града Београда. Градски парк у Земуну и Земунски кеј градском одлуком 
су заштићене културно - амбијенталне целине од посебног значаја. 

Земун обилује и другим зеленим површинама као што су парк „Кеј ослобођења“ који 
се протеже од Старе Капетаније до хотела Југославија, затим паркови на Калварији, у 
Горњем Земуну, Батајници и други.  

Зелене површине Земуна, посебно оне најстарије, имају важну улогу у очувању 
здравља и квалитета живота грађана Земуна.  

Најзначајније зелене површине у Земуну јесу парковске површине Градски парк, Парк 
Кеј ослобођења.  

Паркови у урбаним подручјима значајан су део градског система зеленила, који 
представља скуп различитих категорија градског и приградског зеленила, смишљено 
распоређених по територији града, повезаних међусобно булеварима и дрворедима, а 
преко приградских зелених површина и са системом ванградског зеленила. Систем 
зелених површина града требало би да омогући сваком становнику живот уз 
непрестану близину биљака. Тако би он од изласка из стамбене зграде, кроз 
међублоковско зеленило, улицу са дрворедом, градски парк, парк - шуму и излетиште 
могао да стигне у најудаљеније делове свог града, а да на читавом том путу буде у 
непосредном контакту с биљкама. На овај начин остварено је “еколошко” повезивање 
свих подручја у којима се урбани човек креће, а постојањен зелених површина у 
градовима задовољена је човекова исконска потреба за контактом са природом. Када 
говоримо о функцији паркова, они поред горе описане психолошке имају и многе 
друге функције, нпр. еколошку, естетску, социолошку, биолошку и рекреативну.  
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Табела 44: Врсте засада зелених површина у Земуну: 

Зелене површине 
Бр.зелених 
површина 

Зелене површине 
Бр.зелених 
површина 

Паркови 4 Скверови 3 

Саобраћајнице 6 Улични травњаци 18 

Стамбена насеља 30 Остале зелене површине 19 

Делимично уређене површине 6 
Привремено примљене 
површине 

1 

Обале и приобаља 1 Шуме   1 

Извор:http://www.zemun.rs/cms/sites/default/files/Lokalni%20ekoloski%20akcioni%20plan%20LEAP.

pdf 

Повезивању зелених површина у систем зеленила имају и озелењени скверови. Њих 
на општини Земун има 3 и то су Карађорђев трг, Сквер Бранка Радичевића, Сквер 
Руска, Скопљанска и Војвођанска. 

Велики број мањих зелених површина налази се у виду уређених површина око 
споменика културе и верских споменика, у оквиру образовних и културних установа и 
др.  

Урбано зеленило јача идентитет града, побољшава његову привлачност за живот, рад, 
улагања и туризам, повећава конкурентност градова, смањује негативне последице 
људских активности апсорпцијом онечишћења, одржавају одређени степен влажности 
у атмосфери, ублажавају  температурне промене, спречава ерозију тла, доприноси 
одржавању здравог урбаног окружења пречишћавајући ваздух, воду и тло,  
побољшавају урбану климу те одржавају равнотежу градске природне и урбане 
средине. Утиче на изглед урбаних средина, обезбеђују еколошки диверзитет и 
формира основне структуралне и функционалне елементе који чине градове и урбане 
регионе лепшим местима за живот. Због тога се све више истиче витални значај 
урбаног зеленила и њихова кључна улогу у развоју и одржавању идеала одрживости 
урбаних средина. 

У Земуну ЈКП „Зеленило Београд“ одржава 120 дечјих игралишта са укупно 419 
реквизита за игру деце. Недавно је изграђен и први парк за псе у општини Земун, у 
насељу Галеника. 

Рекреација, вежбање и боравак на ваздуху су једни од најважнијих услова за очување 
физичког и менталног здравља и кондиције. Овакве површине постале су место 
окупљања и дружења младих који улажу у своје здравље и воде рачуна о здравом 
начину живота. 

Међублоковске зелене површине су места где грађани проводе највише свог 
слободног времена и од великог су значаја за житеље главног града. У Земуну се 
овакве уређене површине простиру на површини од 83,15 хектара.  

По својој еколошкој функцији, зеленило у урбаној средини побољшава климу, 
пречишћава ваздух, воду и земљиште од многих загађивача, имају функцију смањења 
штетног утицаја буке на становништво и обезбеђују еколошко станиште за многе 
биљке и животиње а понекад и за угрожене врсте. Естетска функција огледа се у 
доприносу лепоти градског пејзажа. 

Овакве површине су значајне и са социолошког аспекта. Урбане зелене површине 

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
http://www.zemun.rs/cms/sites/default/files/Lokalni%20ekoloski%20akcioni%20plan%20LEAP.pdf
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играју значајну улогу у унапређивању друштвеног здравља њихових корисника. Поред 
овога, служе као веза између суседстава, тј. насеља, често постају места за дружење и 
повезивање људи. Задовољство и начин коришћења зелених површина приликом 
дружења људи представља важан социјални аспект зелених површина сваког града. 
Не треба изоставити ни то да доприносе развоју заједнице, обезбеђују простор за 
спорт, рекреацију и игру деце, места су културних и социјалних дешавања. Боравком у 
парковима и зеленим просторима подиже се свест о значају очувања и заштити 
животне средине и промовише се здрав начин живота. 

Да би се достигли стандарди хуманих градова површине под зеленилом у Земуну 
морају се значајно увећати, а стање постојећих засада подићи на виши ниво. Лошем 
стању зелених површина доприноси недовољна развијеност свести становништва о 
њиховој не само естетској, већ и здравственој добробити, као и недовољна заштита и 
интензитет одржавања јавних зелених површина.  

Планирање, одржавање и унапређење зеленила, као и подизање нивоа квалитета и 
изгледа јавних зелених површина остварује се у оквиру Програма редовног 
одржавања јавних зелених површина. У циљу повећања интензитета одржавања и 
опште уређености јавних зелених површина на подручју ГО Земун, потребно је обавити 
радове на поправкама и текућем одржавању једног броја деградираних и оштећених 
јавних зелених површина и објеката и извршити заштиту обновом травњака. Такође, 
осим постојећих зелених површина, потребно је санирати, реконструисати и уредити и 
неискоришћене, запуштене површине неизграђеног грађевинског земљишта у 
градском и приградском подручју.  

У циљу повећања зелених површина потребно је побољшати:  
• Негу и обнову биљног материјала, 
• Одржавање стаза и објеката, 
• Одржавање, замену инсталација и инвентара који припадају зеленој површини, 
• Одржавање чистоће, 
• Предузимање мера за заштиту од пожара и других елементарних непогода, 

инсеката и биљних болести, 
• Стварање заштитног појаса између индустријске зоне и саобраћајница. 

Будући да су Градски парк у Земуну и Земунски кеј градском одлуком заштићене 
културно - амбијенталне целине од посебног значаја, потребно је предузети мере и 
активности на унапређењу ових парковских површина како би добили статус прве 
категорије. Такође, потребно је повећати број парковских површина и дрвореда у 
приградским насељима. 

2.5.1.8 Просторно уређење 

На територији Републике Србије решвање проблема просторног уређења, планирања, 
и изградње регулисан је Законом о планирању и изградњи70. 

Према одредбама Закона о планирању и изградњи и Статута града Београда, 
градске општине немају право доношења планова, већ само “дају мишљење о 
просторним и урбанистичким плановима које доноси Град”. 

                                                      
70

 „Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–
одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14 
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Уз информације добијене од стране надлежних у структури општинске управе, у 
анализи просторног уређења ГО Земун, коришћени су и подаци из усвојеног 
Регионалног просторног плана административног подручја Београда, Генералног 
плана града Београда 2021, Планa генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) и Планова 
детаљних регулација. Коришћење ГП - а града Београда 2021 у овој анализи осигурава 
усклађеност са основним концептом управљања простором у граду Београду и основа 
је за даље кораке у изради Стратегије развоја ГО Земун. Поред тога, коришћени су и 
други стратешки документи вишег реда, као што je Стратегија развоја града Београда. 

Генералним планом града Београда 2021, дата је оцена стања и дефинисани су 
циљеви просторног уређења кроз значај и специфичности простора, могућности и 
ограничења развоја просторно - привредне структуре градске општине и њених 
делова, на основу којих је утврђена концепција будућег просторног уређења. 

Важно је напоменути да сви документи просторног и урбанистичког планирања морају 
бити у складу, у смислу усклађености докумената ужег подручја у односу на документе 
ширег подручја. 

2.5.1.8.1 Поступак реализације просторних и урбанистичких планова 

У опшини Земун спроводи се преко 30 урбанистичких планова а укупна 
покривеност подручја општине планским документима је око 80%. 

Према новом Закону о планирању и изградњи71, основни документи просторног 
уређења су: 

 Просторни планови: 
• Просторни план Републике Србије 
• Регионални просторни план 
• Просторни план јединице локалне самоуправе 
• Просторни план подручја посебне намене 

 Урбанистички планови: 
• Генерални урбанистички план 
• План генералне регулације 
• План детаљне регулације 

Када је о просторним плановима реч, Просторни план Републике Србије важи до 2020. 
године и он представља основни плански документ просторног планирања са којим 
морају бити у складу сви остали плански документи на нивоу Републике. Скупштина 
града Београда усвојила је 2011. године „Измене и допуне Регионалног просторног 
плана административног подручја Београда“. Регионални просторни план АП 
Београда просторно обухвата 3.224 km2 са прогнозираним бројем становника од око 
1.675.000 за планску 2020. годину, и дефинише план намене простора, план мреже 
насеља, инфраструктурне системе, јавне службе, план природних ресурса, руралних 
подручја, заштите животне средине, природних и културних добара. 

                                                      
71

 „Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–
одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14 
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Што се урбанистичких планова тиче, Генерални урбанистички план града Београда до 
2021. године усвојен је 2003. године и имао је измене 2005, 2007 и 2009. и 2014. 
године, а План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) усвојен је 2016 године. Град Београд 
имплементирао је Географски информациони систем (ГИС) који омогућава рад са 
просторно оријентисаним подацима. ГИС интегрише хардвер, софтвер и податке за 
управљање, анализу и приказивање просторних и алфанумеричких података (сваки 
објекат дефинисан је својим положајем и скупом атрибута).  

ГИС интегрише следеће типове просторних података: 

• мрежу саобраћајница; 
• намену површина (зоне и локације); 
• месне заједнице; 
• зграде; 
• општине; 
• ортофото снимке; 
• све врсте урбанистичких планова ( ГУП, ПГР, ПДР - важеће и у изради); 
• ДКП са подацима о катастарским парцелама. 

Што се грађана тиче, значај ГИС-а је у томе што омогућава добијање информације о 
земљишту, статусу земљишта и планским документима преко интернета. Услов за 
спровођење овог пројекта имплементације ГИС-а је завршетак усвајања планских 
докумената на нивоу свих општина. 

Што се ГО Земун тиче, важећи планови су, поред ГУП-а града Београда 2021, велики 
број регулационих и планова детаљне регулације. Укупно се у опшини Земун спроводи 
преко 30 урбанистичких планова а укупна покривеност подручја општине планским 
документима је око 80%. 

2.5.1.8.2 Управљање коришћењем земљишта 

Доношењем Генералног плана Београда 2021 и Планa генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд и 
његовим каснијим изменама, дефинисани су правци и начини управљања, али и 
планиране намене земљишта за плански период  до 2021. године.  

У ГУП - у 2021 и ПГР - у афирмишу се слојевитост Земуна, његов идентитет и посебност, 
истичу се карактеристичне подцелине (варош, Гардош, Ћуковац, Градски парк, Кеј, 
модернистичка целина Земуна). Заштита јединствене силуете Земуна са реке и чување 
највреднијих градских визура са Београдске тврђаве и земунског средњовековног 
утврђења укључује и заштиту ширих простора града, пре свега Великог ратног острва и 
озелењеног форланда леве обале Дунава. 

За подручје ГО Земун планирано је следеће: 

Центар Земуна 

Трансформација блокова старог језгра Земуна углавном у оквиру постојеће регулације. 
Функционална и амбијентална разноврсност јавних простора, њихово прожимање, 
вредни појединачни објекти на њима су посебна вредност Центра Земуна и 
представљају нуклеусе обнове.  
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Центар  Земуна је део главног центра Београда и представља нуклеус, из којег се 
зракасто шире функције центра дуж главних уличних потеза - Улицама Цара Душана, 
Првомајском и Угриновачком. Овакавим концептом значајно се повећава капацитет за 
развој централних активности, који је у самом језгру лимитиран, условљен и подређен 
просторним и амбијенталним квалитетима. Потенцијал за развој је пре свега у 
трансформацији постојећег ткива и вредном амбијенталном окружењу, у  
концентрацији образовних, културних и верских установа, као и отворености и 
усмерености  градских функција ка Дунаву. Планирано је редуковање или измештање 
неких, за Старо језгро непримерених капацитета и функција (пијаца, комунални, 
привредни и неки административни објекти). Препоручује се пренамена појединачних 
вредних објеката, као и објеката индустријске археологије, пре свега за јавну намену и 
ширење њихових функција на  јавне просторе (тргове) на којима се налазе, као и на 
унутрашња дворишта. 

Модернистичку целину Земуна треба сачувати у аутентичном облику. Евентуалне 
интервенције у оквиру постојећих отворених блокова треба да су подређене овом типу 
изградње и постигнутим стандардима отворених простора, зеленила, јавних служби  и 
паркирања, имајући у виду  и неповољне  микроклиматске услове у Доњем Земуну. 
Отворени блокови, који се налазе уз обод старог језгра Земуна, нарушили су неке од 
његових вредности, пре свега оних које се односе на силуету, панораму и визуре. С 
друге стране, они су сам простор и компактну структуру Језгра јасно дефинисали и 
омеђили, те овај контраст не треба ублажавати новом изградњом  по ободу отворених  
блокова.    

Евидентан  је мањак зелених површина, те је императив да се очувају све постојеће, уз 
додатни услов да контактне зоне треба планирати са вишим стандардом зеленила. 
Најзначајније зелене површине су Градски парк и Дунавски кеј, на којима није 
дозвољена изградња нових објеката. Потребано је остварити континуитет зеленила  на 
дунавској обали, све до Ушћа. Лесни плато је доминантан у слици града са главних 
улазних праваца и са Дунава, те се планом  предвиђа његово очување са  формирањем 
зелених масива дуж круне и, где је то могуће, на косинама платоа. 

Старо језгро Земуна евидентирано је као културно добро од великог значаја, 
археолошка локација римски Таурунум је културно добро, а модернистичка целина је 
добро које ужива претходну заштиту. 

Ради обезбеђења тангентне саобраћајнице у односу на Језгро  као и континуираних 
радијалних праваца, планирано је повезивање Булевара Михаила Пупина са  
Вртларском и Угриновачком улицом, које треба да имају и нову проширену регулацију,  
као и тунелска веза Булевара Михаила Пупина са Првомајском улицом. Уз тенденцију 
смањивања употребе индивидуалних возила у Језгру Земуна, капацитетније 
паркирање се планира у  вишеспратним гаражама по ободу језгра, пре свега у зони 
новопланираних саобраћајница, као и у Улици Ђуре Ђаковића. Мање подземне гараже 
планирају се у оквиру самог Језгра.  

Горњи Земун  

Приоритет будућег развоја Горњег Земуна је у контролисаној урбаној обнови, 
умереном повећању капацитета становања, у развоју централних функција радијалним 
уличним потезима, као и инфраструктурно опремање зоне. У другој фази приоритет је 
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увођење капацитетног шинског система, са вођењем трасе у индустријску зону Горњи 
Земун. 

Појединачни привреди објекти који се налазе у стамбеном ткиву Горњег Земуна 
морају своју делатност усагласити према условима заштите животне средине и овог ГП, 
а пожељна је њихова трансформација за становање ("Пластика", "ТИЗ")  или централне 
функције ("Телеоптик"), у зависности од непосредног окружења. Комплекс индустрије 
"Змај" припада привредној зони Аутопут.  

Косине, одсек и ивице лесног платоа означени су као  терени неповољни за изградњу, 
па је на њима планирано зеленило.  Граница градње на лесном платоу и испод њега, 
као и заштита одсека, морају бити одређене на основу услова детаљних 
геомеханичких испитивања за сваку конкретну локацију.  

У оквиру целине Горњи Земун евидентирана су два археолошка локалитета, као 
културно добро – археолошко налазиште води се као Тауруним (масивни зидови из 
периода римске владавине у близини раскрснице Улице Тршћанске са Улицом Цара 
Душана) и Брестове међе. 

Зона Аутопут, Земун Поље, Алтина, Камендин  

У оквиру ових урбанистичких целина налази се највећи део привредне зоне Горњи 
Земун и део привредне зоне Аутопут, које представљају важан потенцијал града. 
Горњи Земун је једна од најзначајнијих привредних зона Београда, на уводном правцу 
са севера, са непосредном везом на обилазни аутопут. У оквиру зоне данас су присутне 
прехрамбена, хемијска и електро индустрија. 

Да би ово земљиште било рационално и квалитетно искоришћено потребно је подићи 
ниво примарне инфраструктурне опреме, првенствено у систему регулисања отпадних 
вода. Увођењем нових технологија у производњу треба тежити ка затвореним  
системима који не угрожавају животно окружење. Очекује се да ће ово бити локација 
на којој ће се градити  значајан број трговачких и складишних капацитета. 

Поред плански подигнутог насеља Земун Поље, које је потребно додатно опремити 
централним и пратећим садржајима, велике површине северно од саобраћајнице Т6, 
заузела је спонтана стамбена изградња. Највећа спонтано настала насеља су Алтина и 
насеље Плави хоризонти, за која, по утврђивању јавног интереса, треба плански 
одредити специфичне мере санације. 

Нови спортско-рекреативни центар планиран је за потребе становника Батајнице, 
Земун Поља и насеља Алтина и Плави хоризонти. Налази се у комплексу зеленила 
поред Батајничког друма. 

Кроз ово подручје пролазе важне саобраћајнице: Аутопут Београд - Загреб,  
Новосадски пут и пут за Батајницу (стари новосадски пут). Планирано је проширење 
старог новосадског пута. Планиране су и нове попречне везе које спајају стари и нови 
новосадски пут, а нужно је обезбедити  денивелисану везу преко пруге за насеље 
Плави хоризонти. Између насеља "Алтина" и привредне зоне Аутопут, налази се 
железничка техничко - путничка станица. Потребно је обезбедити простор за изградњу 
железничке пруге од ТПС Земун до аеродрома Београд, 

Велике површине у овој целини, укључујући и резервисане површине до њиховог 
привођења намени, намењене су различитим видовима пољопривредне производње,  
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(ратарство, сточне фарме), али и делатностима  повезаним са пољопривредом,  као 
што су  специјализовани институти или заводи.   

У оквиру ових целина евидентирано је седам археолошких локалитета који уживају 
претходну заштиту, што упућује на пажљив третман приликом интервенција у простору 
и предвиђену процедуру и примену прописа уколико дође до нових налаза. Лесни 
одсек је евидентиран као споменик природе, док су зеленило на круни лесног одсека 
и уз Аутопут фиксни елементи система зеленила.  

Батајница 

Ова целина обухвата приградско насеље Батајницу у границама своје катастарске 
општине. То је самостално насеље војвођанског типа, које се налази на крајњем 
северозападном делу општине Земун и територије града Београда. Последњих 
двадесет година, од типичног равничарског села са претежно пољопривредним 
становништвом,  постало је насеље мешовитог типа и вишеструко  увећаним  бројем 
становника. Овај раст није праћен развојем осталих градских функција. Основни 
планерски став је формирање Батајнице као заокруженог приградског насеља, уз  
развој саобраћајне мреже и очување пољопривредног земљишта. 

Највећи део насеља чине блокови у оквиру правилне ортогоналне мреже са  широким 
уличним регулацијама главних улица и наслеђеним стамбеним објектима војвођанске 
куће, који су делимично трансформисани у индивидуалне куће са предбаштом. У 
јужном делу изграђени су отворени блокови колективне стамбене изградње, а западно 
од пруге и местимично по ободу су спонтано настали блокови. Спонтано настали 
блокови, по утврђивању јавног интереса, трансформишу се у индивидуално 
становање. 

Привредна зона Батајница је потпуно нова привредна зона која се планира 
непосредно уз трасу обилазног аутопута око Београда, на месту укључивања на пут за 
Нови Сад, као и уз саму железничку станицу Батајница. Представља идеално место за 
саобраћајне услуге, јавна складишта и робно - транспортни терминал. 

У овој целини траса новопланираног обилазног аутопута повезује се са постојећим 
аутопутем за Нови Сад у денивелисаном чвору Батајница. Из овог чвора одвајају се и 
правци према Земуну (Булевар Михаила Пупина) и према обилазници Батајнице која 
прати железничку пругу и, на северозападу, по изласку из насеља везује се на Стари 
новосадски пут. Јужно од насеља, у простору кога опасују магистрални железнички 
правац Батајница, Земун, Београд, обилазна теретна пруга и новопланирана траса 
аутопута, планирана је једна од лакотеретних станица. 

Нове зелене површине планиране су као заштитно зеленило уз аутопут Београд - Нови 
Сад, као заштитно зеленило око привредне зоне Батајница и као линеарни зелени 
потез дуж лесног одсека према Дунаву. На самој обали Дунава предлаже се изградња 
туристичко - рекреативног пункта са марином и СРЦ "Беларица" на обали Дунава, уз  
уређење спортских терена и плаже са базеном. 

У оквиру целине Батајница евидентирана су четири археолошка локалитета која 
уживају претходну заштиту (Трафо-станица, Клисина, Велика хумка – курган у 
ораницама између Батајнице и насеља Бусије, Тумулуси). 
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Као локалитети са археолошким садржајем који спадају у непокретности које уживају 
претходну заштиту наводе се Шаричине - Сакуле у Угриновцима и комплекс локалитета 
на десној обали Дунава, узводно до Земуна, на делу од Говеђег Брода до Капеле.  

Генерални план Београда 2021 и План генералне регулације грађевинског подручја 
седишта јединице локалне самоуправе – град Београд као доминантну функцију 
урбанистичке целине Земуне наводи становање и изградњу индустријске зоне. 

У најважније потенцијале по питању планираних намена земљишта спадају:  

 Станоградња 

 Контролисана урбана обнова и умерено повећање капацитета становања у 
појединим зонама 

 Ширење постојећих и формирање нових привредних зона 

 Примена планских мера санације за спонтано настала насеља 

 Обнова и изградња саобраћајне мреже 

 Инфраструктурно опремање 

Нове привредне зоне одређене као „Привредни паркови“ - Аутопут Београд - Нови Сад 
од Сурчина до петље Батајница. 

Локације, које су на подручју ГО Земун Генералним планом Београда 2021 предвиђене 
за привредне зоне и привредне паркове су: 

1. ПДР Београда - Привредна зона Горњи Земун, зона 1 и 2 
2. ПДР Београда - Привредна зона Горњи Земун, зона 3 и 4 
3. ПДР Београда - Комплекс „Клисина“ 
4. ПДР Београда - Привредне зоне уз Батајнички пут 
5. ПДР Београда - Привредне зоне Аутопут Нови Београд- Земун - Сурчин 
6. ПДР Београда - Привредне зоне Угриновци 

2.5.1.9 Прилагођавање и унапређење физичке инфраструктуре 

2.5.1.9.1 Водопривредна инфраструктура 

Водоводном мрежом је покривено скоро цело подручје општине Земун, али 
постоје одређени делови који се налазе на тзв. „дивљој“ мрежи која није 
примљена од стране ЈКП „Београдски водовод и канализација“. Недостаје 
водоводна мрежа у насељима Шангај, Батајница, Угриновци, Бусије и Грмовац. 

Према Просторном плану Републике Србије, град Београд припада Савско - 
београдском регионалном систему снабдевања водом из ког се снабдевају све 
београдске општине до Младеновца.  

„Београдски водовод“ основан је 1892. године. При анализи снабдевања водом пажњу 
треба обратити на комплекс објеката: на извориште, транспорт сирове воде, 
постројења за пречишћавање воде и на крају саму дистрибуцију до крајњих 
корисника.  

Што се изворишта тиче, Београд се водом снабдева из изворишта у приобаљу реке 
Саве, и то 70% из подземних вода (путем 98 бунара са хоризонталним дреновима и 45 
цевастих бунара) и 30% из површинских вода (путем 3 црпне станице). Једино се погон 
Винча снабдева водом из реке Дунав. Транспорт сирове воде од изворишта врши се 
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путем 200 km дуге цевоводне мреже, а најудаљенији бунар се налази на 40 km од 
града. 

Пречишћавање воде врши пет постројења: „Беле воде“, „Баново брдо“, „Макиш“, 
„Бежанија“ и „Винча“. Од наведених постројења „Баново брдо“, „Бежанија“ и део 
постројења „Беле воде“ врше прераду подземне воде (капацитет 8.000 l/s), док остала 
постројења врше прераду речне (површинске) воде. 

Дистрибутивни канал чине: примарни транспорт (тунели), водоводна мрежа (2.300 km 
цевовода), црпне станице (26 црпних станица и 5 хидрофорских постројења) и 
резервоари (21 резервоар, 210.000 m3). 

На територији ГО Земун регистровано је 24.410 прикључака на градску водоводну 
мрежу, а процена је да постоји око 2.000 нелегалних водоводних прикључака (у које 
спадају и потрошачи иза блок водомера). Највише нелегалних потрошача се налази на 
подручју насеља Алтина, Плави хоризонти, Војни пут, Земун поље, Земун и Тошин 
бунар. С обзиром да су ти прикључци ван контроле „Београдског водовода и 
канализације“, најчешће су и технички и санитарно сумљивог квалитета. Да би се 
оваква мрежа подвела под регуларну мрежу, ЈКП „Београдски водовод и 
канализација“ је, у сарадњи са општином Земун, дала предлог за израду техничких 
решења водоводне мреже. 

Када је реч о ГО Земун, водоводном мрежом је покривено скоро цело подручје 
општине, али постоје одређени делови који се налазе на тзв. „дивљој“ мрежи која није 
примљена од стране Градског јавно комуналног предузећа.  

Проблеми су:  

- Недостајућа водоводна мрежа у насељима Шангај, Батајница, Угриновци, Бусије 
и Грмовац 

- Нерешени кориснички статуси (блок водомери заједно са деловима мреже 
непосредно иза водомера)  

- Неконтролисани губици у водоводној мрежи у појединим масељима (Шангај, 
Батајница, Угриновци, Бусије и Грмовац) 

- Неопходност замене постојеће азбест - цементне мреже савременим и 
квалитетним материјалима. 

2.5.1.9.2 Канализациона мрежа  

Покривеност подручја општине канализационом мрежом (у одржавању ЈКП 
„Београдски водовод и канализација“) је око 50 % , док остали део чине септичке 
јаме, изливање у отворене канале и потоке, али и „дивља“ мрежа (неадекватних 
димензија). „Дивља“ канализациона мрежа је карактеристична за подручја: 
Батајнице, Шангаја, Бусије, Угриноваца и Грмовца. 

Територија града Београда покривена је цевним каналима дужине 1.356 km и 
колекторима 201 km. Регистровано је укупно 49.700 корисника са прикључцима. Што 
се атмосферске воде тиче, она се одводи преко сливника којих има 31.360 комада. Све 
употребљене воде изливају се у Дунав и Саву кроз 29 излива. Канализациони систем 
града Београда састоји се од централног канализационог система (преко 31.000 ha 
територији града) и 4 подсистема: болечки (више од 10.000 ha територије града), 
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батајнички (око 12.000 ha територије града), остружнички (око 6.500 ha територије 
града) и банатски (око 12.000 ha територије града). 

Покривеност канализационом мрежом града Београда је следећа: 

• у ужем подручју града – 75% фекалне мреже, 65% кишне мреже 
• у ширем подручју града – 54% фекалне мреже, 47% кишне мреже 

Територија ГО Земун према важећем Генералном пројекту Београдске канализације 
се налази на територији два канализациона система, Централном и Батајничком и то 
на делoвима где је заснован сепарациони принцип каналисања. На територији ове 
општине канализациона мрежа је делимично изграђена, с тим да је изграђеност 
заступљенија у делу који припада Централном канализационом систему. 

Покривеност подручја општине канализационом мрежом (у одржавању ЈКП 
„Београдски водовод и канализација“) је око 50% , док остали део чине септичке јаме, 
изливање у отворене канале и потоке, али и „дивља“ мрежа (неадекватних 
димензија). „Дивља“ канализациона мрежа је карактеристична за подручја: Батајнице, 
Шангаја, Бусије, Угриноваца и Грмовца. 

Легални део мреже је у добром стању.  

Најважнији проблеми су неизграђена кишна и делимично фекална канализација у 
зонама подземних вода (Алтина 2, Бусије, део Батајнице и Угриновци). 

2.5.1.9.2.1 ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је предузеће које је основала Скупштина 
града Београда и надлежнo је за обављање послова обезбеђивања квалитетне воде за 
пиће становницима града Београда, а брине и о одводу градских отпадних вода, 
одржава систем водовода и канализације и др. 

Стручне службе ЈКП-а „Београдски водовод и канализација“ и „Дирекције за 
грађевинско земљиште“ су на основу тренутног стања развоја система и потреба 
конзумног подручја сагледале приоритетне правце развоја водоводне и 
канализационе мреже и одредиле приоритетне објекте примарне и секундарне 
мреже, за које је у наредном десетогодишњем периоду неопходно обезбедити услове 
и финансијска средства за  реализацију. 

Утврђени развојни приоритети усклађени су са генералним концептом 
водоснабдевања и Генералним пројектом београдског канализационог система, који 
је усвојен 2012. године, а одређени су на основу тренутног стања примарних објеката и 
мреже у систему и  сагледавањем најкритичнијих подручја града, где урбанизација 
није праћена адекватним развојем водоводног и канализационог система. 

Усвојени Акциони план даљег развоја сиситема водоснабдевања и каналисања 
насеља на широј територији града Београда  - период  реализације  2015-2025. прати 
трендове који су дефинисани светским стандардима у одржавању  великих 
инфраструктурних система. Тај тренд подразумева обнављање 2% мреже на 
годишњем нивоу.  

Општи циљ је унапређење инфраструктурне подршке даљем развоју на територији ГО 
Земун. На овом подручју очекује се даља урбанизација, као и формирање нових 
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индустријских зона. Да би се то остварило неопходна је изградња како примарних 
објеката, тако и секундарне водоводне и канализационе мреже. 

Имајући у виду чињеницу да нагла урбанизација, није праћена одговарајућим 
опремањем инфраструктуром, Град Београд је у 2015. години обезбедио значајна 
буџетска средства да се у што краћем року обезбеде техничка документација и 
формално-правни основ за изградњу, као и да се започне изградња свих објеката за 
које постоји планска и пројектна документација. 

Укупна потребна средства за реализацију неопходних хидротехничких објеката, као и 
водоводне и канализационе мреже на територији ГО Земун су 2.197 милиона евра (за 
водоводни систем – 1.488 милиона евра, а за канализациони – 0.709 милиона евра).  

Општи циљеви су: 

 Побољшање водоснабдевања на подручју ГО Земун: 

o реконструкција и санација постојеће водоводне мреже; 

o изградња нове секундарне водоводне мреже; 

o изградња недостајућих хидротехничких објеката водоводног система. 

 Побољшање система каналисање отпадних и атмосферских вода на подручју ГО 
Земун: 

o израда техничке документације и изградња недостајућих објеката 
канализационог система; 

o изградња секундарне канализационе мреже; 

o сукцесивно повезивање и пуштање у функцију новоизграђених објеката 
и мреже канализационог система. 

2.5.1.9.3 Енергетски систем 

Градска општина нема надлежности по питању енергетског система. 

2.5.1.9.3.1 Електроенергетска мрежа 

На подручју општине Земун неопходно је изградити нове трафостанице у рубним 
подручјима како би се обезбедило уредно снабдевање грађана електричном 
енергијом. 

Градска општина Земун припада шумадијском подручју снабдевања електричном 
енергијом. Трансформаторске станице овог подручја су 400 kv далеководима повезане 
са ТС „Обреновац“ и ХЕ „Ђердап“ и 220 kv са далеководима ТЕ „Обреновац“ и ХЕ 
„Бајина Башта“. Осим наведених, потрошачи из овог подручја се снабдевају 
електричном енергијом и преко 110 kv са далеководом из ТЕ „Колубара“.  

2.5.1.9.3.2 Топлотна енергија 

Систем централизованог снабдевања топлотном енергијом града Београда састоји се 
од 65 топлотних извора, 1.200 km дуге топловодне мреже, и са 6.954 предајне станице. 
Из овог система се тренутно топлотном енергијом снабдева око 300.000 станова и 
више објеката пословног простора (више од 19.769.297 м2). Систем даљинског грејања 
чини, поред блоковских и индивидуалних котларница, 14 топлана: „Нови Београд“, 
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„Дунав“, „Вождовац“, „Медаковић“, „Церак“, „Миљаковац“, „Борча“, „Баново брдо“, 
„Земун“, „Миријево“, „Коњарник“, „Вишњичка бања“, „Батајница“ и „Младеновац“ 

Што се тиче производње и испоруке топлотне енергије за загревање санитарне топле 
воде, она се врши током целе године из 11 топлотних извора, а потрошном топлом 
водом се снабдева 30.646 станова. Од свих топлотних извора 83% као гориво користи 
природни гас, 16% мазут и само нешто мање од 1% као гориво користи угаљ. 

За производњу и испоруку топлотне енергије на територији града Београда надлежно 
је ЈКП „Београдске електране“, основано 1989. године. „Београдске електране“ у 
погледу инсталисане снаге данас представљају један од највећих класичних грејних 
система у Европи. Предузеће обавља послове: производње и испоруке топлотне 
енергије, послове изградње и одржавања топлотних и гасних постројења, реализацију 
програма топлификације, као и пружање потребних информација корисницима.  

Управа Градске општине Земун, с обзиром на ненадлежности у овој области, не 
располаже подацима о покривености општине електроенергетском и топлотном 
мрежом, проблемима или другим специфичностима подручја. 

2.5.1.9.3.3 Обновљиви извори енергије 

Дефинисан је циљ у области обновљивих извора енергије који Република Србија треба 
да оствари у 2020. години, а то је 27% учешћа обновљивих извора енергије у бруто 
финалној потрошњи енергије.  

С обзиром на чињеницу да град Београд располаже веома повољним условима за 
интензивније коришћење обновљивих извора енергије, пре свега биомасе, биогаса, 
геотермалних извора и сунчеве енергије, посебна пажња би требала да се посвети овој 
проблематици. Сунчева енергија може бити значајан извор енергије за загревање 
потрошне чисте и техничке воде, извори геотермалне воде на територији града 
Београда нису у потпуности истражени али постоје на територији града (темп. до 80°С), 
док кошава као ветар дува променљивом брзином а и не постоје адекватне локације 
за изградњу ветро-паркова, због чега овај извор није адекватан. 

Као пример треба навести ЈКП „Београдске електране”, као прво предузеће у Србији 
које у процесу производње топлотне енергије користи биомасу (палете и брикете), а 
најављена је изградња првог постројења на биомасу у Србији, у Падинској Скели, 
инсталисане снаге 800 киловата електричне и 5 мегавата топлотне снаге. 

2.5.1.9.4 Гасоводна инфраструктура 

У плану је да се гасоводном мрежом покрије цело подручје општине. 

На територији Републике Србије предузеће задужено за дистрибуцију природног гаса 
до крајњих потрошача је ЈП „Србијагас“. Дистрибутивни гасоводни систем ЈП 
„Србијагаса“ обухвата гасоводе средњег притиска од 4 до 16 бара (дужине око 650 km), 
и ниског притиска до 4 b (дужине око 3.000 km). Укупан број потрошача прикључених 
на мрежу гасовода у граду Београду је преко 40.000 потрошача. Просечна старост 
наведеног гасоводног система је 15 година. 

Основни проблеми система снабдевања природним гасом су немогућност 
складиштења као и неравномерна потрошња у зимском и летњем периоду, због чега 
се и јављају проблеми у „шпицевима“.  
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Гасоводна мрежа обухвата насеља Батајница, део Батајничког друма са индустријском 
зоном као и део ужег градског језгра 8 НАСЕЉЕ Калварија. У току су радови на 
изградњи дистрибутивне гасне мреже на целокупном подручју ГО Земун. 

У плану је да се гасоводном мрежом покрије цело подручје општине. 

2.5.1.9.5 Пошта и јавна телекомуникациона инфраструктура 

Општинска управа ГО Земун нема надлежност у овој области. 

Територију Републике Србије, када је у питању пружање поштанских услуга, покрива ЈП 
ПТТ саобраћај „Србија“, основано 1990. године за обављање ПТТ делатности. На 
подрзучју ГО Земун постоји неколико пошта, односно свако насеље има бар по једну 
пошту. 

9. октобра 2014. године у Земуну, у Угриновачкој улици почео је са радом савремени 
регионални поштанско логистички центар.  

Телекомуникациону мрежу на подручју града (ГП-а) чине: 

• фиксна телекомуникациона мрежа 
• мобилна телекомуникациона мрежа 
• интернет провајдери 
• јавне и комерцијалне радио и ТВ мреже 
• кабловски дистрибутивни системи 
• функционални системи (МУП, ЕПС…) 
• приватне телекомуникационе мреже (банке, академска мрежа…) 

Што се тиче мобилне телефоније, на територији Републике Србије, па тиме и 
територији града Београда послују три оператера мобилне телефоније, „Телеком 
Србије“, „Теленор“ и „Вип“. На територији града Београда постоји довољан број 
интернет провајдера и националних и приватних. Такође, што се тиче радио и ТВ 
мреже, на територији града Београда постоји јавни сервис (ЈП РТС), као и велики број 
комерцијалних мрежа, као и кабловских дистрибутивних система.  

Општинска управа ГО Земун, с обзиром на ненадлежност у овој области, не располаже 
свежим подацима о покривености појединих насеља телекомуникационом мрежом, 
проблемима које поједина насеља имају и свим другим значајним подацима везаним 
за ову област. 

2.5.1.9.6 Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 

Најзначајније саобраћајнице на подручју ГО Земун су Аутопут Е75 и Аутопут Е70, 
Сремска магистрала која је у плану као и пруга Београд - НовиСад – Суботица. 
Такође веома значајну саобраћајницу у смислу водног саобраћаја представља и 
река Дунав, као и саобраћајнице првог, другог реда и градске саобраћајнице  
Угриновачка, Првомајска, Цара душана и Тошин бунар. 

Улагање у развој саобраћајне инфраструктуре представља основну претпоставку 
развоја општине, града, региона или државе и само они који су свесни феномена 
глобализације знају да кључ њеном што безболнијем прилагођавању највећим делом 
лежи у добро осмишљеном, функционалном и капацитетом задовољавајућем 
транспортном систему. 
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Претпоставка препознавања ове потребе има изузетан стратешки значај како за град 
Београд, тако и за читаву Републику Србију. Благодети положаја у смислу географско-
стратешке позиције указују на чињеницу да Београд има изузетно повољан 
саобраћајно-комуникативни положај чији капацитети нису ни приближно 
искоришћени. Град има изузетно добру повезаност са ужим и ширим окружењем 
преко два паневропска коридора (VII и X) на којима лежи. У оквиру Градске управе 
града Београда, надлежност обављања послова има Секретаријат за саобраћај. 

2.5.1.9.6.1 Друмски, железнички и водни саобраћај 

Град Београд представља својеврсно и јединствено чвориште када је друмски 
саобраћај у питању. Паневропски коридор 10, односно аутопут Е-75 (како је назван у 
делу кроз Републику Србију) иде од Суботице, преко Новог Сада, Београда, према 
Нишу, где се рачва на правце према Софији и Истанбулу, а други крак наставља према 
Солуну и Атини). Затим, ту је аутопут Е-70 Београд-Загреб, мноштво регионалних и 
магистралних путева.  Што се тиче градског саобраћаја, иако постоји велики број 
булевара и улица, сталан пораст броја становништва и самим тим и броја возила, 
вишедеценијско неулагање у саобраћајну инфраструктуру, још увек нереализован 
пројекат обилазнице око Београда, технолошка застарелост опреме за контролу и 
управљање саобраћајем и бројни други проблеми стављају решавање свих питања 
везаних за друмску инфраструктуру на приоритетно место. 

Међу најважније активности које се планирају за реализацију у наредном периоду су: 

 обилазница око Београда – пројекат од националног интереса, који обухвата 
изградњу 53,4 км прстенасте саобраћајнице око ширег градског језгра, која је и 
део Коридора 10 (то је аутопут од Батајнице преко Добановаца, Остружнице, 
Железника и Белог Потока до Бубањ Потока, и даље ка Панчеву мостом преко 
Дунава код Винче); 

 завршетак израде пројектне документације и реализација унутрашњег 
магистралног полупрстена око централне градске зоне (старог језгра Београда, 
Савског амфитеатра, Новог Београда и Старог језгра Земуна); 

 израда пројектне документације и реализација спољне магистралне тангенте. 
Овом саобраћајницом би се заштитило старо градско језгро од теретног 
саобраћаја. Источни крак би се протезао од Великог Мокрог Луга до Роспи 
ћуприје, а потом новом Дунавском улицом преко подручја Аде Хује и новим 
мостом ка левој обали Дунава; 

 израда пројектне документације за реализацију три моста преко Дунава 
(друмско-железнички мост код Винче, мост код Аде Хује; 

 доградња, реконструкција и проширење одређених градских саобраћајница, 
посебно оних које повезују централне градске делове са градским општинама: 
Угриновачка, Првомајска, Цара Душана, Тошин бунар; 

 изградња мреже бициклистичких стаза и повећање и унапређење паркинг 
гаража и плацева. 

Град Београд је израдио Генерални план Београда 2021 и План генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд којима 
је градску саобраћајну инфраструкутру дефинисао кроз три вида саобраћаја: друмски, 
железнички и водни. Према Статуту града Београда и Статуту ГО Земун, 
надлежности и послови који се тичу одржавања и унапређења путне инфраструктуре 
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градске општине су да се “стара о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу 
некатегорисаних путева (сеоских, пољских и других)”. 

Значај железничког саобраћаја је у развијеним државама одавно препознат и 
стратешки одређен као приоритет, пре свега због релативно ниских трошкова у односу 
на друмски саобраћај, због веће безбедности и као еколошки прихватљивији. 

Град Београд је једна од европских метропола која има ту предност да се налази на 
друмско-железничком Коридору 10, који се сматра оптималном везом Европе са 
Блиским и Средњим истоком. У складу са тим, а упркос политичким, економским и 
финансијским ограничењима у последњих неколико деценија, приоритете Републике, 
а самим тим и града Београда, требало би усмерити у правцу довођења целокупне 
железничке инфраструктуре на ниво који захтевају европски стандарди. 

Проблеми који прате железничку инфраструктуру на територији града Београда су 
превасходно нерешено питање довршетка београдског железничког чвора 
(измештање комплетне инфраструктуре главне станице из Савског амфитеатра на 
локацију Прокоп) и изузетно низак степен учешћа градског железничког саобраћаја 
(„Беовоз“) у систему јавног градског превоза. Од међународног значаја су планирана 
Железничко-техничка путна станица у Земуну, а затим Интермодални терминал и 
логистички центар „Батајница“ као друмско-железнички чвор у ком се укрштају и 
повезују трасе железничког, друмског и речног транспорта. 

Највећи проблем из ове области представља недостатак простора за паркирање, 
необезбеђени пружни прелази (колски и пешачки, део од насеља железничка 
колонија до станице у Батајници) и непостојање путничког пристаништа на Дунаву, у 
Земуну). 

Према подацима ЈВП „Србијаводе“ у периоду од 2018. до 2023. године планирана је 
израда пројектне документације и изградња објеката за заштиту Земуна и Новог 
Београда од великих вода реке Дунав од Бранковог моста до клуба „Радецки“ у Земуну 
у дужини од 6,13 км. 

2.5.1.9.6.2 Јавни градски превоз 

У граду Београду, јавни градски превоз је организован путем пружања услуга Градског 
саобраћајног предузећа „Београд“ (аутобуси, тролејбуси и трамваји), приватних 
аутобуских превозника, такси превозника, линија експрес мини бусева и „Беовоза“ 
који је градског и приградског карактера и који представља основу будућег 
београдског метроа).  

2.5.1.9.7 Гробља  

„Јавно предузеће за пијачне и погребне услуге Земун“ одржава и обавља послове 
сахрањивања на гробљима у Батајници и Угриновцима. 

Јавно предузеће за управљање пословним простором „Пословни простор- Земун“ је 
основано 9.10.1991. у циљу обављања делатности управљања и одржавања пословног 
простора на коме је носилац права коришћења Градска општина Земун. Одлуком 
оснивача, Скупштине општине Земун од 30.12.2003. године, Јавном предузећу се 
поверавају послови уређивања и одржавања гробаља и сахрањивања у посебним 
насељеним местима на подручју општине Земун, а Одлуком од 11.6.2005. године, 
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Јавном предузећу поверавају се послови обављања комуналне делатности – 
одржавања пијаца и пружања услуга на пијацама на подручју ГО Земун, којима не 
управљају ЈКП Градске пијаце. 

Одлуком Скупштине града Београда од 1.7.2016. године, Град Београд преузима 
послове управљања пословним простором у својини Града Београда, а Јавно 
предузеће наставља да обављања комуналну делатност, управљање пијацама и 
гробљима, под новим називом – „Јавно предузеће за пијачне и погребне услуге 
Земун“, односно скраћени назива „ЈП Земун“.  

Јавно предузеће управља, односно одржава и обавља послове сахрањивања на 
гробљима у Батајници и Угриновцима.  

Проблеми су мањак гробних места на земунским гробљима (ПГР - ом је планирана 
изградња новог гробља у насељу Батајница и проширење постојећег у насељу 
Угриновци). 

2.5.1.10 Реализоване инвестиције у инфраструктуру 

Ослушкујући потребе грађана, ГО Земун улаже велике напоре и непрекидно иницира 
инфраструктурне радове, од обнове улица, уређење коловоза, чишћење канала и 
уређење пешачких стаза, како у центру Земуна тако и у ободним насељима, преко 
радова на уређењу паркова и игралишта, до постављања јавне расвете, пратећи 
стратегију равномерног развоја Општине. 

На подручју градске општине Земун евидентиран је велики број некатегорисаних 
путева (око 320). У плану је да се до краја 2017. године тај број преполови, док би  у 
наредној години све улице биле асфалтиране. 

Пројектом уређења некатегорисаних путева на подручју градске општине Земун у 
земунском насељу Батајница асфалтиране су 32 нове улице, а до краја 2017. године у 
плану је још 8 улица. У насељу Угриновци асфалтирано је или се ради на путној 
инфраструктури у 90 улица, а у плану је да асфалт добије још 40 улица.  

У току су радови на четвртом делу изградње регионалног пута који спаја Новосадски 
ауто-пут и Ауто-пут Београд-Загреб. Овај пут пролази поред насеља Угриновци, 
Батајница и насеља Бусије.  

У насељу Бусије је у току и изградња објекта у ком ће бити смештена школа са 
наставом до четвртог разреда и обданиште. Овај пројекат Градска општина Земун 
реализује са Српском православном црквом, Епархијом сремском. 

За последње три године у Земуну је уређено седам дечјих игралишта, четири спортска 
терена и једна ПЕТ зона за кућне љубимце. 

На иницијативу ГО Земун, у циљу повећања комфора и безбедности ђака, урађена је 
реконструкција фискултурних сала у три школе, у девет школа су санирани тоалети, а у 
девет школа се радило на поправци електричних и громобранских инсталација, 
ревитализацији расвете, замени подова и столарије, санацији водоводне и 
канализационе мреже и противпожарној заштити. 

Новоизграђени дечји вртић „Оаза“, који се налази у кругу фабрике „Електронска 
Индустрија“ на Батајничком друму, површине 2.160 m2, значајно је утицао на 
проширење капацитета за смештај деце. 
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У насељу Алтина изводе се радови на изградњи вртића, на парцели од 2.5 хиљаде 
квадрата, површине око 1.500 квадрата, који ће моћи да прими око 200 малишана. Рок 
за завршетак радова предвиђен је за април 2018. године. 

Градска општина Земун обезбедила је средства за уређење мањих површина, урбаних 
џепова и простора за одмор и рекреацију суграђана који живе у стамбеним 
блоковима, а по угледу на уређен простор и саниране међублоковске површине у 
оквиру стамбеног насеља између улица Првомајске, Златиборске, Милана Узелца и 
Десе Лежајић. У сарадњи са ЈКП ”Зеленило – Београд” направљене су три целине: 
игралиште за најмлађе, са модерним реквизитима и испуњеним стандардима 
безбедности, ограђени спортски терен за кошарку, али и за друге спортове, као и део 
за одмор, са клупама, шаховским столовима, стазама и цветним алејама. У улици 
Марка Милановића у Земун Пољу отворен је фитнес парк, са четири реквизита за 
фитнес, чиме је овај део Земун Поља постао својеврстан урбани џеп. Оплемењене су и 
зелене површине, тако да ће овај простор за дружење и игру бити на располагању и 
малишанима и старијим суграђанима.  

У току 2017. започели су радови на реконструкцији Старог језгра Земуна. Радови на 
инвестиционом одржавању Господске улице обухватају рушење постојећих бехатон 
плоча, израду конструкције од дробљеног каменог агрегата и израду носећих 
асфалтних слојева, израду застора од камених плоча у укупној површини од 6.800 м2. 
Радовима су обухваћене и Лагумска улица и Магистратски трг, а предвиђена је 
реконструкција Прерадовићеве, Косовске, Београдске и Улице Петра Зрињског. Ради 
се и на уређењу фасада са декоративном расветом.  

У периоду од 2014-2017. године урађено је укупно 36 km водоводне мреже. У МЗ 
Угриновци израђено је око 10 km мреже, а око 600 кућа је уведено у систем, у Бусијама 
је изграђено 12,5 km мреже и око 1.000 кућа је уведено у систем. У Грмовац је уведено 
2 km водоводне мреже која покрива око 60 кућа, на Војном путу 450 m водоводне 
мреже која покрива 33 куће, а у Батајници 76 km водоводне мреже којом су покривене 
553 куће.  

У насељу Плави хоризонти и делу Батајнице урађена је канализациона мрежа, за 
насеље Шангај врши се израда планске документације, а у Грмовцу се очекује 
изградња 7 km водоводне мреже. У насељу Плави Хоризонт, Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда Ј.П. изводи пројектовање и радове на изградњи 
канализације који представљају другу фазу у оквиру које се наставља ширење 
канализационе мреже у преосталим деловима насеља, у којима се сада користе 
септичке јаме (улице Рајка Лешјанина, Косте Алковића, Николаја Салтикова, Косте 
Бранковића, Исидора Стојановића и Михајла Бандура). У претходном периоду, у 
оквиру прве фазе и на основу урађене техничке документације, изграђена је 
канализациона мрежа за подручја која су гушће насељена и ближа насељу Камендин, 
црпна станица „Школско добро“ и потпис ф250 испод железничке пруге до 
реципијента, постојећег колектора у насељу Камендин. 

Планови за наредни период усмерени су на:  

 потпуну покривеност домаћинстава са подручја ГО Земун водоводном мрежом, 
реконструкцију и замену дотрајалих мрежа, увођење свих корисника у 
регуларну мрежу и систем наплате и др.  

 радове на канализационој мрежи, увођење канализације на Добановачком 
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путу, што је предуслов да се насеље Алтина комунално уреди у потпуности.  

У  сарадњи са Дирекцијом за јавни превоз, асфалтирана су три аутобуска стајалишта у 
Земун Пољу, у улицама Фрање Крча и Душана Маџарчића, док је ГО Земун, у сарадњи 
са Градским секретаријатом за заштиту животне средине и ЈКП ”Зеленило Београд”, 
реализовала део пројекта чишћења и уређења дивље депоније која се налази на 
потезу Широког пута у Батајници. 

У плану је и изградња нове зграде Центра за социјални рад - одељење Земун.  

Најважније стране инвестиције у пројекте од капиталног значаја за ГО Земун и њене 
становнике,  реализовани у периоду од 2012-2017 године су следеће: 

 Обилазница око Београда - Изградњом Обилазнице око Београда повезује се крак 
Коридора Xs, E-75 (граница са Мађарском, Хоргош - Нови Сад - Београд) са 
Коридором X, E-70 (граница са Хрватском , Батровци - Београд), државни пут I B 
реда број 26 и Рутом 4, Е-763 (Београд – Пожега - граница са Црном Гором - 
Бољаре) и поново делом Коридора X, Е-75 (Београд - Ниш – Прешево - граница са 
Македонијом). Позитивни ефекти се огледају у одговарајућем преусмеравању 
саобраћаја са преоптерећене основне мреже градских саобраћајница Београда на 
обилазницу Београда, уз истовремено смањење саобраћајних токова на 
најоптерећенијој основној мрежи градских саобраћајница. За градску општину 
Земун најзначајније су следеће деонице обилазнице: деоница А: Батајница – 
Добановци и деоница Б: Добановци  - Бубањ поток 

 Пупинов мост - Пупинов мост у Београду повезује Земун и Борчу, преко Дунава. 
Његовом изградњом повезан је Земун и Борча и део Спољне магистралне тангенте. 
У Земуну, мост је повезан са улицом Т-6 југозападно од насеља Нова Галеника, а у 
Борчи са Зрењанинским путем, северно од насеља. Приступне саобраћајнице 
обухватају и везу Зрењанинског са Панчевачким путем. Мост је дугачак 1.482 m, 
широк 29.1 m и висок 22.8 m, са укупно шест коловозних трака и пешачко – 
бициклистичким стазама са обе стране.   

 Изградња обалоутврде је најважнији инфраструктурни пројекат општине Земун и 
реализован је заједничким улагањем средстава општине Земун, Секретаријата за 
комуналне и стамбене послове Града Београда и Јавног водопривредног предузећа 
„Београдводе“. Пројекат је обухватио радове у води, изградњу комплетне 
обалоутврде, насипа и реконструкције канализационих излива. Земун је добио 
обалоутврду и трајну заштиту од плављења Дунава. На потезу између ресторана 
„Шаран“ и ресторана „Венеција“, у дужини од 450 m уређено је шеталиште, 
приступне стазе и бедем, што заједно чини нову архитектонску целину Земунског 
кеја. Осим трајне заштите од поплава овај део има и туристичко – привредни значај 
за све грађане Земуна и Београда. 

 Земун парк - Земун парк је први ретаил парк у нашој престоници, који својом 
понудом сасвим сигурно мења начин на који се може проводити време, уживати у 
забави, куповини и дружењу.  Локација Земун парка чини га и лако приступачним и 
од градске вреве пријатно издвојеним местом у којем се може уживати током 
читавог дана. Земун парк обезбеђује 16.000 m2 бруто продајне површине, 640 
паркинг места и 23.000 m2 за отворени забавни парк.  Поред великог броја домаћих 
и страних реномираних брендова, као и разноврсног садржаја, Земун парк је у 
потпуности еколошки и енергетски ефикасан објекат, који „рециклира“ воду, која 
се прикупља из кишнице и дела јавног система и користи за поново заливање и 
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чишћење терена, уз додатно пречишћавање. 

 Белмакс Центар - Белмакс Центар представља мултинационални трговински 
центар који се пружа на 55.000 m2. Налази се на идеалној локацији, на раскрсници 
два аутопута Е-75 Београд - Нови Сад и Е-70 Београд - Загреб. До центра је лако 
доћи из свих крајева Србије аутомобилским, аутобуским и железничким 
саобраћајем. Пословање центра се заснива на велепродајама произвођача и 
ексклузивних заступника робних марки који својом робом тргују у изложбено-
продајним и магацинским просторима. Одлична позиција за све логистичке 
операције, веома повољне цене закупа, као и 850 бесплатних паркинг места су 
посебни квалитети који свим компанијама омогућавају успешно велепродајно 
пословање. Циљ је да се на једном месту окупе репрезентативни произвођачи и 
трговци који ће квалитетом својих производа и услугом, а посебно њиховом 
повољном ценом, привући велики број купаца. 

Остале инвестиције:  

 Прва Пијаца – трг - У Земуну је отворена прва пијаца - трг у Београду. Пијаца 
функционише до краја радног времена, након чега се тезге измештају, чиме је 
простор на располагању за друге активности и разне манифестације. На овај начин 
пијаца - трг постаје место окупљања грађана и уметника. Мобилна пијаца је 
поплочана гранитним неклизајућим плочама, а читав амбијент су употпуниле 
фонтана и нова расвета. 

2.5.1.11 Грађанске иницијативе – петиције примљене у месним заједницама ГО 
Земун током 2016. и 2017. године  

На основу реализованих годишњих планова рада месних заједница ГО Земун, 
Одељење за заједничке послове анализирало је садржаје грађанских иницијатива које 
су прослеђене месним заједницама у последње две године и констатовано је да су 
најчешћи проблеми грађана следећи: 

- Мањак паркинг места и неправилно паркирање - преко 100 пријава комуналној 
инспекцији; 

- Петиција са преко 1.500 потписа прикупљених током 2017. године да се у МЗ 
Галеника поставе ивичњаци и тротоари у улицама кроз које пролазе линије 
градског превоза - исте проблеме су у мањем броју писаних представки (око 
300) исказивали и грађани Батајнице, Земун Поља и Угриноваца; 

- Проблем водоводне и канализационе мреже није у надлежности ГО Земун а 
грађани годинама врше притисак на службе ГО Земун да ове проблеме реши 
или покрене њихово решавање; 

- Проблем ударних рупа и потребу за уређењем некатегорисаних путева како 
насипањем и асфатирањем истих тако и кроз уклањање растиња уз ове путеве 
који се третирају као некатегорисани (и као такви потпадају под надлежност ГО 
Земун) иако их свакодневно користи преко 100 путничких  возила, истицало је 
током 2016. и 2017. године више од 1.500 грађана, а мере њиховог уређења 
налагала је и општинска и градска инспекција; 

- Проблем уклањања стабала и уређења јавних игралишта и парковских 
површина истицало је током 2016. и 2017. године преко 1.000 грађана у свакој 
години на подручју све четири месне заједнице ГО Земун. Наиме, наведене 
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проблеме није у своју надлежност (решавање) узело ниједно од градских 
предузећа углавом због нерешених имовинских односа. 

Међу овим проблемима истицан је и проблем безбедности деце у школама, а тим 
проблемом се бавио и Савет безбедности ГО Земун и то је решено кроз пројекат 
„Безбедна школа“ и постављање камера које надзире МУП Земун. 
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2.5.2 SWOT анализа – животна средина, просторно уређење и инфраструктура 

SWOT анализом идентификоване су следеће интерне карактеристике ГО Земун (као 
предности, односно слабости) и екстерни фактори који утичу на развој Градске 
општине (шансе и претње) у погледу животне средине, просторног уређења и 
инфраструктуре: 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Животна средина 

 Усвојен ЛЕАП за 2018-2021. 

 Врше се мерења квалитета ваздуха  

 Вода из београдског водовода је 
здравствено безбеднa за људску 
употребу 

 Спроводи се мониторинг квалитета 
површинских вода 

 Река Дунав са разноврсним живим 
светом на његовим обалама представља 
највеће природно богатсво Земуна  

 Велико ратно острво је заштићено као 
природно добро - „предео изузетних 
одлика“ 

 Градски парк у Земуну и Земунски кеј 
градском одлуком су заштићене 
културно-амбијенталне целине од 
посебног значаја  

 У Земунском парку се налази 9 стабала 
старости више од 100 година која имају 
статус заштићеног природног добра  

 Јавне зелене површине чине 7 % укупне 
зелене површине града Београда 

 Пројекат јавних радова „Земунски еко 
чувара“ 

 Аерозагађење  

 Идентификоване су тзв. „црне тачке“ 
када је у питању загађен ваздух 

 Проблеми са буком  

 Загађеност земљишта  

 Загађеност подземних вода 

 Присуство алергена, пре свих амброзије 

  Угроженост квалитета воде у Дунаву  

 Недостатак пројеката из области заштите 
животне средине 

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

 Град Београд са институцијама 

 Усвојена Стратегија одрживог развоја 
Републике Србије, Стратегија развоја 
града Београда и друге стратегије у 
области заштите животне средине 

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

 Фондови ЕУ 

 Недовољне надлежности ГО Земун 

 Ограничен општински буџет 

 Нерешени имовинско-правни односи на 
земљишту 

 Комунална предузећа која се старају о 
питањима битним за екологију и заштиту 
животне средине су на нивоу Града 

 Неизграђеност комуналне 
инфраструктуре  
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 Усвојен сет нових закона из области 
заштите животне средине 

 Закон о јавно-приватном партнерству 
и концесијама72 

 

 Стихијско коришћење вештачког 
ђубрива у пољопривреди 

 Непрописно спаљивање корова и отпада 

  Дивље депоније 

 Опасни гасови са дивљих депонија 

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

 Непостојања постројења за прераду 
отпадних вода 

 Непостојање предтретмана отпадних 
вода привредних субјеката 

 Неусловне водоводне мреже 

 Низак ниво свести грађана о заштити 
животне средине  

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Просторно уређење и инфраструктура 

 Постојање планске документације 
(спроводи се преко 30 урбанистичких 
планова) – покривеност планском 
документацијом  око 80% подручја   

 ГУП-ом су предвиђене локације за 
привредне зоне и привредне паркове 
(привредна зона Горњи Земун, зона 1 и 
2; привредна зона Горњи Земун, зона 3 и 
4; комплекс „Клисина“; привредне зоне 
уз Батајнички пут; привредне зоне 
Аутопут Нови Београд- Земун – Сурчин; 
привредне зоне Угриновци) 

 Водоводном мрежом је покривено 
скоро цело подручје општине Земун 

 „Јавно предузеће за пијачне и погребне 
услуге Земун“ одржава и обавља 
послове сахрањивања на гробљима у 
Батајници и Угриновцима 

 

 Недостаје водоводна мрежа у насељима 
Шангаја, Батајнице, Угриноваца, Бусије и 
Грмовца 

 Нерешени кориснички статуси код 
водоводне мреже 

 Неконтролисани губици у водоводној 
мрежи у појединим насељима 

 Неопходност замене постојеће азбест- 
цементне мреже савременим и 
квалитетним материјалима 

 Покривеност подручја канализационом 
мрежом око 50 % 

 Покривеност  око 50 % -у одржавању ЈКП 
„Београдски водовод и канализација“ 

 „Дивља“ канализациона мрежа у 
насељима Батајнице, Шангаја, Бусије, 
Угриноваца и Грмовца 

 Недостају подаци на општинском нивоу 
о електроенергетској, топлотној и 
телекомуникационој мрежи  

ШАНСЕ ПРЕТЊЕ 

                                                      
72

 „Сл.гласник РС“ бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016 
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 Регионални просторни план 
административног подручја Београда и 
Генерални план града Београда 2021. 

 План генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне 
самоуправе – град Београд 

 Усвојена Стратегија развоја града 
Београда  

 Развијен ГИС систем за град Београд 

 Планирано да се гасоводном мрежом 
покрије цело подручје општине  

 Значајне саобраћајнице - Аутопут Е75 и 
Аутопут Е70, Сремска магистрала (која је 
у плану), пруга Београд - Нови Сад -` 
Суботица, река Дунав 

 Железничко техничка путна станица у 
Земуну 

 Интермодални терминал и логистички 
центар „Батајница“ 

 Недовољне надлежности градске 
општине 

 Постоји потреба за изградњом нове 
трафостанице у рубним подручјима 
општине  

 Ограничен општински буџет 

На основу спроведене ситуационе и SWOT анализе може се констатовати да су главне 
предности на којима треба „градити“ Стратешки план развоја ГО Земун по питању 
животне средине, просторног уређења и инфраструктуре: 

 Усвојен ЛЕАП 2018-2021; 

 Постојање планске документације (спроводи се преко 30 урбанистичких 
планова) – покривеност планском документацијом око 80% подручја. 

Највеће шансе за развој ГО Земун огледају се у: 

 Процес придруживања ЕУ и примена евро-стандарда и искустава у области 
заштите животне средине;  

 Фондови ЕУ; 

 Усвојен сет нових закона из области заштите животне средине; 

 Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама73. 

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

 Аерозагађење и проблеми са буком;  

 Загађеност земљишта и подземних вода; 

 Присуство алергена, пре свих амброзије; 

  Угроженост квалитета воде у Дунаву;  

 Недостатак пројеката из области заштите животне средине; 

                                                      
73

 „Сл.гласник РС“ бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016 
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 Недостатак водоводне мреже у насељима Шангаја, Батајнице, Угриноваца, 
Бусије и Грмовца, нерешени кориснички статуси код водоводне мреже, 
неконтролисани губици у водоводној мрежи и неопходност замене постојеће 
азбест- цементне мреже савременим и квалитетним материјалима; 

 „Дивља“ канализациона мрежа у насељима Батајница, Шангај, Бусије, 
Угриновци и Грмовац. 

Основне претње развоју ГО Земун огледају се у: 

 Недовољне надлежности ГО Земун; 

 Ограничен општински буџет; 

 Нерешени имовинско-правни односи на земљишту; 

 Комунална предузећа која се старају о питањима битним за екологију и заштиту 
животне средине су на нивоу Града; 

 Стихијско коришћење вештачког ђубрива у пољопривреди и непрописно 
спаљивање корова и отпада; 

  Дивље депоније. 

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

 Израда и реализација пројеката из области заштите животне средине; 

 Покретање иницијатива за:  

o Повећање броја површина прве категорије (парковских и других) које су 
укључене у редовно одржавање; 

o Додатно побољшање саобраћајница (проширење улица, измештање 
саобраћаја и сл); 

o Уређење тзв. „урбаних џепова“; 

o Повећање броја мерних места за контролу ваздуха и буке; 

 Рекултивација земљишта након уклањања дивљих депонија; 

 Подршка сепарацији отпада; 

 Већа и шира примена Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама 
за решавање проблема у области заштите животне средине 

 Чишћење Земуна и обезбеђење услова за одржавање чистоће; 

 Стална едукација деце и одраслих; 

 Израда недостајуће планске документације (за око 20% подручја ГО Земун); 

 Покретање иницијатива за:  

o радове на водоводној мрежи како би се обезбедила потпуна 
покривеност домаћинстава са подручја ГО Земун водоводном мрежом,  



Стратегија развоја градске општине Земун 2018-2023 – Ситуациона и SWOT анализа 

188 

 

o радове на канализационој мрежи, увођење канализације,  

o доградњу, реконструкцију и проширење градских саобраћајница, 

o изградњу мреже бициклистичких стаза,  

o изградњу нових и унапређење постојећих паркинг гаража и плацева, 

o изградњу путничког пристаништа на Дунаву, у Земуну; 

 Реконструкција и замена дотрајалих водоводних мрежа, увођење свих 
корисника у регуларну мрежу и систем наплате;  

 Наставак уређења некатегорисаних путева и путних прелаза на железници на 
подручју градске општине Земун. 

 

 

 

 

 


