
ПРИЛОГ 2: АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2019-2021. 

1 Спровођење Акционог плана 

Акциони план се спроводи кроз спровођење мера, односно пројеката и активности утврђених у Акционом плану, а одговорност за спровођење имају 
субјекти дефинисани у Акционом плану као „носиоци“. 

2 Праћење спровођења, ex-post анализа и вредновање учинака јавних политика 

Праћење спровођења активности и пројеката врши се преко показатеља за мерење учинака (индикатора) који су дефинисани у Акционом плану.  
Одговорност за праћење имају начелници одељења која су наведена као носиоци појединих активности/пројеката. У случају да је за активност/пројекат 
одговорна ГО Земун (без наведеног одељења), одговорност праћења има начелник  Управе ГО Земун. 

Вредновање учинка подразумева оцену релевантности, ефикасност, ефективност и одрживост јавне политике, у циљу њеног преиспитивања и 
унапређења, односно ревизије и даљег планирања. 

ГО Земун ће током спровођења Стратегије развоја ГО Земун спровести: 

◼ Ex-ante анализу Стратегије развоја за период 2018-2021., односно анализу за период важења овог Акционог плана. 

◼ Ex-post анализу Стратегије развоја за период 2018-2023. 

На основу налаза добијених еx-ante анализом, односно оценом учинка спроведеног Акционог плана 2019-2021., предложиће се Акциони план за период 
2022-2023 и, уколико је потребно, ревизија Стратегије развоја ГО Земун.  

На основу налаза добијених ex-post анализом, односно оценом релевантност, ефикасност, ефективност и одрживост спроведене Стратегије развоја ГО 
Земун, вршиће се даље планирање развоја ГО Земун (израда стратешког документа за наредни плански период). 

У циљу што бољег сагледавања постигнутих учинака, односно што објективније оцене релевантност, ефикасност, ефективност и одрживост спроведене 
Стратегије развоја, ГО Земун ће за потребе спровођења  еx-ante и еx-post анализе ангажовати екстерне сараднике. 

3 Извештавање 

Годишњи извештај о реализацији Акционог плана подносиће се Већу ГО Земун,  најкасније у року од 120 дана по истеку сваке календарске године од 
дана усвајања. За припрему Годишњег извештаја одговорни су начелници одељења (за активности/пројекте које њихова одељења спроводе), а Годишњи 
извештај  Већу ГО Земун подноси  начелник  Управе ГО Земун. 

Скупштини ГО Земун подносиће се Трогодишњи извештај о реализацији Стратегије развоја најкасније у року од 120 дана по истеку треће календарске 
године од дана усвајања, као и финални извештај који се подноси најкасније шест месеци након истека примене Стратегије развоја, заједно са 
документом јавне политике (стратегијом/планом развоја или сл.) којим се замењује тај документ. 

 

 



 

4 АКЦИОНИ ПЛАН - ТАБЕЛА 

Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

Стратешки циљ 1: Развијен туризам и презентовано културно 
наслеђе 

Кључни 
индикатори: 

Просечан број ноћења домаћих туриста повећан за 20% - са 1,41 у 2016. 
години на 1,7 у 2023. години 

Просечан број ноћења страних туриста повећан за 15% - са 1,82 у 2016. години 
на 2,1 у 2023. 

Приоритет 1.1: Развијен туризам и презентовано културно наслеђе 

Мера 1.1.1: Развој туристичког кластера Земуна Индикатори: Број актера (предузећа, организација, институција) повезаних у кластер; 

Број дефинисаних туристичких производа; 

Туристички производи који су развијени и понуђени на тржишту 

1.1.1.1 Израда и усвајање 
Програма развоја 
туризма и културе 
ГО Земун 

ГО Земун/ 
Одељење за 
друштвене 
делатности, 
привреду и 
развој 

ТКЦ Земун, 
ТДЗ, ОЦД 

2018. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Усвојен Програм на 
Скупштини ГО Земун 

НЕ 1 

1.1.1.2 Обавештавање и 
позивање локалне 
заједнице о поступку 
и начину  
дефинисања 
кластера  

ГО Земун/ 
Одељење за 
друштвене 
делатности, 
привреду и 
развој 

ТКЦ Земун 2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Објављен јавни 
позив на порталу ГО 
Земун 

НЕ 2 

1.1.1.3 Организовање 
састанака/трибина/, 
округлих столова за 
заинтересоване 
стране 

ГО Земун/ 
Одељење за 
друштвене 
делатности, 
привреду и 
развој 

ТКЦ Земун 2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број одржаних 
састанака, трибина-
округлих столова и 
број присутних 

НЕ 2 

1.1.1.4 Израда основне 
документације 
кластера 
(статута/правилника) 

ГО Земун ТКЦ Земун 2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Усвојен Статут/ 
Правилник 

НЕ 2 

                                                           
1 Извор: „Општине и градови у Републици Србији“, 2017., Републички завод за статистику 
2 Извор: „Општине и градови у Републици Србији“, 2017., Републички завод за статистику 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

1.1.1.5 Дефинисање 
Споразума о 
разумевању са 
кључним актерима у 
процесу 
кластеризације 

ГО Земун ТКЦ Земун 2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број учесника који 
су потписали МоР 

 

НЕ 2 

1.1.1.6 Дизајнирање 
визуелног 
идентитета 

ГО Земун ТКЦ Земун 2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Утврђен назив 
бренда 

Утвђен дизајн жига 

НЕ 2 

Мера 1.1.2: Активирање туристичких ресурсa Земуна Индикатори: Број активираних туристичких атракција 

Број посетилаца (месечно и годишње) активираних атракција 

1.1.2.1 Покретање 
иницијативе за 
отварање Завичајног 
музеј за јавност 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

Музеј града 
Београда, 
Секретаријат 
за културу, 
Министарство 
културе и 
информисања 
РС  

Континуирано 
до отварања 

Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Отворен Завичајни 
музеј и број 
посетилаца 

НЕ 1 

1.1.2.2 Промоција 
културних добара и 
споменика културе 
као туристички 
ресурс културног 
идентитета Земуна 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

ТКЦ Земун, 
ОЦД, ТДЗ, ТОБ, 
ТОС, Завод за 
заштиту 
споменика 
културе града 
Београда 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број програма 

Број посетилаца   

НЕ 1 

1.1.2.3 Организовање и 
спровођење 
догађаја и литија  

ГО Земун 

 

ТКЦ Земун, 
државне 
институције 

Континуирано 
сваке године 

2.488.154,00 
годишње 

Буџет ГО Земун Број догађаја  

Број посетилаца   

НЕ 2 

1.1.2.4 Обнова, 
ревитализација и 
заштита верских 
објеката кроз 
припрему и 
спровођење Јавног 
конкурса за 
финансирање и 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

Верске 
заједнице 

Континуирано 5.000.000,00 
годишње 

Буџет ГО Земун Број обновљених и 
ревитализованих 
објеката 

НЕ 2 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

суфинансирање 
програма и 
пројеката цркава и 
верских заједница 

1.1.2.5 Реконструкција и 
рестаурација 
земунске Тврђаве 

ГО 
Земун/Одеље
ње за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Завод за 
заштиту 
споменика 
културе града 
Београда, 
ТОБ,ТКЦ Земун 

2019-2021. Око 
10.500.000,00 
из буџета ГО 
Земун 

Буџет ГО 
Земун, 

Буџет ТОБ-а, 

Буџет ТКЦ 
Земун 

Урађена 
реконструкција 

НЕ 1 

1.1.2.6 Реконструкција 
степеништа на 
Гардошу (израда 
пројектне 
документације и 
капитално 
одржавање) 

ГО 
Земун/Одеље
ње за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

 

- 

2019-2021. Око 
17.500.000,00 

Буџет ГО Земун 

 

Урађена пројектна 
документација 

Урађена 
реконструкција 

НЕ 1 

Мера 1.1.3: Подршка иницијативама јавно-приватног партнерства у 
погледу социо-економских функција туризма 

Индикатори: Број подржаних иницијатива  

1.1.3.1 Подршка 
иницијативама за 
израду и 
реализацију 
програма и 
пројеката за 
обогаћивање 
друштвено-
економске и 
културне понуде 
Земуна 

ГО Земун/ 
Одељење за 
друштвене 
делатности, 
привреду и 
развој 

Донатори, 

ОЦД 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број предлога 
пројеката и  

Број одобрених 
пројеката 

НЕ 1 

1.1.3.2 Ангажовање 
лиценцираних 
туристичких водича-
волонтера ради  
стицања стручне 
праксе 

ГО Земун/ 
Одељење за 
друштвене 
делатности, 
привреду и 
развој 

ТОБ, ТДЗ Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број ангажованих 
туристичких водича-
волонтера 

НЕ 2 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

1.1.3.3 Организовање Сајма 
запошљавања  

Савет за 
запошљавање 
ГО Земун 

НСЗ Континуирано 
сваке године 

150.000,00  

годишње 

Буџет ГО Земун 
и буџет НСЗ 

Број пријављених 
послодаваца у 
области туризма 

НЕ 2 

1.1.3.4 Сајам туризма ГО Земун ТКЦ Земун Континуирано 
сваке године 

1.500.000,00 

годишње 

 

Буџет ГО Земун Број натписа и 
прилога у медијима 
у сврху промоције 
туристичких 
потенцијала Земуна  
Број посетилаца 
штанда ТКЦ Земун 

НЕ 2 

Мера 1.1.4: Едукација и информисање грађана, посетилаца и шире 
јавности о  туристичкој понуди Земуна 

Индикатори: Број едукованих грађана  

Број информисаних грађана и посетилаца 

Број регистрованих посетилаца (месечно, годишње) 

1.1.4.1 Формирање 
Канцеларије/ 
туристичког инфо 
пулта 

ГО Земун ТКЦ Земун, 
ТДЗ, ТОБ, ТОС, 
Секретаријат 
за имовинске 
и правне 
послове, 
Секретаријат 
за културу, 
Завод за 
заштиту 
споменика 
културе града 
Београда 

2019. Буџет ће бити 
накнадно 
утврђен  

 

Буџет донатора 

Буџет ГО Земун 

Формирана 
канцеларија  

Број регистрованих 
посетилаца 

НЕ 1 

 

1.1.4.2 Покретање 
иницијативе за 
постављање 
туристичке 
сигнализације и 
инфо табли 

ГО Земун Градска 
управа, Завод 
за заштиту 
споменика 
културе града 
Београда 

2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број покренутих 
иницијатива 

НЕ 1 

1.1.4.3 Израда промотивног 
материјала, 
(брошуре, флајери, 
банери,промо 
пултови, roll-upova, 
back-board, 

ГО Земун ТКЦ Земун 2019. 460.000,00 Буџет ГО Земун Број урађеног промо 
материјала 

НЕ 2 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

рекламне ограде, 
итд) и визуелног 
идентитета Земуна 

1.1.4.4 Обавештавање 
јавности  о 
туристичкој понуди у 
медијима и на 
порталу ГО Земун  

ГО Земун ТКЦ Земун Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број објава НЕ 2 

Приоритет 1.2: Заштита, очување, валоризација и презентација културне баштине Земуна 

Мера 1.2.1: Обезбеђивање простора за културни центар Индикатори: Површина обезбеђеног простора 

1.2.1.1 Покретање 
иницијативе за 
обезбеђивање 
простора за 
културни центар  

ГО Земун 

 

Град Београд 

(Секретаријат 
за имовинске 
и правне 
послове, 
Секретаријат 
за културу), 
Завод за 
заштиту 
споменика 
културе града 
Београда и др.  

2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Закључак Већа ГО 
Земун 

НЕ 1 

1.2.1.2 Покретање 
иницијативе за 
обезбеђивање 
простора за 
оснивање Музеја 
карикатуре 

ГО Земун 

 

Град Београд 
(Секретаријат 
за имовинске 
и правне 
послове, 
Секретаријат 
за културу), 
Музеј града 
Београда и др. 

2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Закључак Већа ГО 
Земун 

НЕ 2 

1.2.1.3 Покретање 
иницијативе за 
обезбеђивање 
простора за 
културни центар у 
Батајници 

ГО Земун 

 

Град Београд 
(Секретаријат 
за имовинске 
и правне 
послове, 
Секретаријат 

2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Закључак Већа ГО 
Земун 

НЕ 3 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

за културу), 
ОЦД и др. 

1.2.1.4 Покретање 
иницијативе за 
израду сталне 
поставке галерије на 
отвореном у 
Градском парку 
Земун 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

Завод за 
заштиту 
споменика 
културе града 
Београда, ЈКП 
„Зеленило 
Београд“, КБЦ 
„Земун“, ОЦД, 
неформалне 
групе 

2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Закључак Већа ГО 
Земун 

 

НЕ 3 

1.2.1.5 Покретање 
иницијативе за 
израду и 
постављање 
музичког павиљона 
на главном 
шеталишту у 
Градском парку 
Земун 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

Завод за 
заштиту 
споменика 
културе града 
Београда, ЈКП 
„Зеленило 
Београд“ , МШ 
„Коста 
Манојловић“, 
Урбанистички 
завод Београд 
и др. 

2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Закључак Већа ГО 
Земун 

 

НЕ 3 

Мера 1.2.2: Брендирање манифестација и других културних садржаја 
у Земуну 

Индикатори: Број брендираних манифестација и културних садржаја 

1.2.2.1 Организовање 
сталних 
манифестација од 
значаја за културу ГО 
Земун 
(брендираних)  

ГО Земун ТКЦ Земун 

 

Континуирано 27.155.000,00 Буџет ГО Земун Број организованих 
брендираних 
манифестација 

Број учесника 

НЕ 1 

1.2.2.2 Утврђивање 
календара 
манифестација које 
задовољавају 
критеријуме 

ГО Земун ТКЦ Земун 

 

2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Утврђен календар НЕ 2 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

1.2.2.3 Дефинисање 
критеријума за 
брендирање 
манифестација, 
догађаја, програма и 
др. 

ГО Земун ТКЦ Земун Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број брендираних 
манифестација, 
догађаја, програма 

НЕ 3 

Мера 1.2.3: Унапређење културне понуде Земуна подршком 
иницијативама цивилног сектора 

Индикатори: Број подржаних програма/пројеката из области културе 

Број посетилаца 

1.2.3.1 Подршка 
програмима и 
пројектима у 
области културе 
кроз припрему и 
спровођење Јавног 
конкурса за 
финансирање и 
суфинансирање  

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

ОЦД и правна 
лица 
регистрована 
за обављање  
културне 
делатности, 
верске 
заједнице 

Континуирано 5.300.000,00 
годишње 

Буџет ГО Земун  

 

 

 

Број  пријављених 
Број одобрених 
програма 

 

НЕ 2 

1.2.3.2 Организовање  
састанака са ОЦД  и 
спровођење  
програма у циљу 
унапређења 
културне понуде 
Земуна 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

ОЦД Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број одржаних 
састанака 

Број одржаних 
програма 

НЕ 2 

1.2.3.3 Осмишљавање и 
спровођење 
манифестације Дани 
европске баштине 

ГО Земун/ 
Одељење за 
друштвене 
делатности, 
привреду и 
развој 

Установе 
културе, ОЦД и 
неформалне 
групе 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број спроведених 
програма 

НЕ 3 

1.2.3.4 Развој система 
обавештавања о 
расположивим 
изворима 
финансирања  у 
области културе 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

Установе 
културе, ОЦД и 
неформалне 
групе 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број обавештених НЕ 3 

Мера 1.2.4: Подршка иницијативама заштите, очувања, валоризације 
и презентације културне баштине Земуна 

Индикатори: Број подржаних програма/пројеката из области културе 

Број посетилаца 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

1.2.4.1 Покретање 
иницијативе за 
израду студије 
туристичких 
потенцијала 
Гардоша 

ГО Земун ТОБ, Завод за 
заштиту 
споменика 
културе града 
Београда 

2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број иницијатива НЕ 1 

1.2.4.2 Покретање 
иницијативе о 
спровођењу 
пројекта 
Дигитализација 
библиотечке грађе  

ГО Земун Библиотека 
града 
Београда- 
Одељење 
Земун 

2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број иницијатива НЕ 2 

1.2.4.3 Континуирана 
логистичка подршка 
програмима за 
презентацију и 
промоцију културног 
наслеђа Земуна   

ГО Земун/ 
Одељење за 
друштвене 
делатности, 
привреду и 
развој 

Јавни и 
цивилни 
сектор  

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број подржаних 
програма  

НЕ 2 

1.2.4.4 Покретање 
иницијативе за 
ревитализацију Трга 
Бранко Радичевић   

ГО Земун Завод за 
заштиту 
споменика 
културе града 
Београда, 
Секретаријат 
за културу,  
Музеј града 
Београда и др. 

 2019 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број иницијатива НЕ 2 

1.2.4.5 Конзервација и 
рестаурација 
девастираног 
Римског саркофага у 
Градском парку 
Земуна 

ГО Земун Завод за 
заштиту 
споменика 
културе града 
Београда, 
Музеј града 
Београда и др. 

2020. Буџет ће бити 
накнадно 
утврђен  

 

Буџет ГО Земун 
Буџет донатора 

Урађена 
конзервација и 
рестаурација 

НЕ 2 

1.2.4.6 Покретање 
иницијативе за 
обнову земунских 
јавних бунара 

ГО Земун Завод за 
заштиту 
споменика 
културе града 
Београда 

2019-2020 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Закључак Већа ГО 
Земун 

Број обновљених 
бунара 

НЕ 2 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

 

1.2.4.7 Конзервација икона 
на Заветном крсту-
Урошевића у старом 
језгру Земуна 

ГО Земун Завод за 
заштиту 
споменика 
културе града 
Београда 

2020. Буџет ће бити 
накнадно 
утврђен  

 

Буџет донатора 

Буџет ГО Земун 

Урађена 
конзервација 

 

НЕ 

3 

1.2.4.8 Одржавање 
споменика и спомен 
обележја који нису 
споменици културе 

ГО Земун Секретаријат 
за културу  

2019 Буџет ће бити 
накнадно 
утврђен  

Буџет ГО Земун Број обновљених 
споменика и спомен 
обележја 

НЕ 3 

Стратешки циљ 2: Подршка развоју пољопривреде и малих и 
средњих предузећа и предузетништва 

Кључни 
индикатори: 

Повећане инвестиције у нова основна средства у пољопривреди, шумарству и 
водопривреди у ГО Земун у 2023. години за 100% у односу на 2016. годину (када 
су износиле 13.142.000 РСД3); 

Повећане инвестиције у нова основна средства на подручју ГО Земуна у 2023. 
години за 30% у односу на 2016. годину када су износиле скоро 7 милијади 
динара (6.988.094,00 РСД)4 

Приоритет 2.1: Подршка пољопривредним газдинствима, задругама, привредним субјектима и другим организацијама у области пољопривреде 

Мера 2.1.1: Помоћ пољопривредним газдинствима и другим 
субјектима у области пољопривреде у циљу ефективног и ефикасног 
коришћења доступних финансијских средстава и других видова 
подршке 

Индикатори: Број корисника (којима је пружена подршка) – (број пољопривредних 
газдинстава; број задруга; број привредних субјеката; број других 
организација) 

Износ привучених средстава 

2.1.1.1 Развој система 
обавештавања 
пољопривредних 
произвођача о 
доступним изворима 
финансирања 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

- Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број информисаних 
газдинстава 

НЕ 1 

2.1.1.2 Организовање 
трибина за обуку 
пољопривредних 
произвођача за 
подношење пријава 
за подстицајна 
средства 
Министарства 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

- Континуирано  Нису 
потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број одржаних 
трибина и  

Број присутних на 
трибинама  

НЕ 1 

                                                           
3 Извор: „Општине и градови у Републици Србији“, 2017., Републички завод за статистику 
4 Извор: „Општине и градови у Републици Србији“, 2017., Републички завод за статистику 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

пољопривреде и 
заштите животне 
средине, града 
Београда и ИПАРД 
програма 

2.1.1.3 Логистичка подршка 
пољопривредним 
газдинствима за 
коришћење 
доступних 
финансијских 
средстава 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

- Континуирано 
по расписаним 
јавним 
позивима 

Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број поднетих 
захтева  

Износ добијених 
средстава 

НЕ 1 

2.1.1.4 Логистичка подршка, 
за регистровање 
газдинства и 
унапређења 
пољопривредне 
производње  

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

- Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број регистрованих 
газдинстава 

НЕ 1 

Мера 2.1.2: Подршка удруживању (оснивању и оснаживању задруга 
и сл) 

Индикатори: Број корисника укључених у активности (број пољопривредних газдинстава; 
број задруга) 

Број новооснованих задруга 

2.1.2.1 Организовање 
трибина, обука и 
предавања о значају 
удруживања  
газдинстава  

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Стручне 
службе  

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број новооснованих 
задруга  

Број чланова 
задруге 

НЕ 1 

2.1.2.2 Подршка 
умрежавању и 
преношењу 
искустава и знања 
пољопривредним 
газдинствима 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Пољопривред-
не стручне 
службе 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број  умрежених 
газдинстава 

НЕ 1 

2.1.2.3 Покретање 
иницијатива о 
значају формирања 
пољопривредних 
кластера и 
унапређења 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Пољопривред-
не стручне 
службе 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број иницијатива 
Број формираних 
кластера 

НЕ 1 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

пословања, као и  
повећања 
конкурентности и 
решавања проблема 
у пословању 

Приоритет 2.2: Подршка сектору МСП  

Мера 2.2.1: Пружање информација, савета, обука и других видова 
нефинансијске („меке“) подршке сектору МСП 

Индикатори: Број корисника (којима је пружена подршка) – (број микро, малих и средњих 
предузећа; број предузетника; број „start-up“-а) 

Износ привучених средстава 

2.2.1.1 Подршка и 
тумачење поступка 
регистровања 
делатности и развој 
система 
обавештавања 
ММСПП о 
расположивим 
изворима 
финансирања 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду-
послови 
локално-
економског 
развоја 

 
 
 
- 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број регистрованих 
Број обавештених  

Број поднетих 
захтева 

НЕ 2 

2.2.1.2 Подршка и 
тумачење јавних 
позива и конкурса и  
контрола пријаве и 
пратеће 
документације 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду-
послови 
локалног-
економског 
развоја  

Стручне 
службе 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број одобрених 
захтева и одобрених 
средстава 

НЕ 2 

2.2.1.3 Покретање 
иницијатива и 
логистичка подршка 
програмима 
менторства за 
предузетнике у 
првим годинама 
пословања  

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Стручне 
службе, 
Министарства 
привреде и 
РАРЕИ 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

Средства на 
основу јавних 
позива и 
конкурса 
домаћих 
донатора и ЕУ 

Број спроведених 
програма и број 
предузетника који је 
добио подршку 

НЕ 2 

2.2.1.4 Промоција 
предузетничког духа 
код младих и жена 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Стручне 
службе и 
агенције 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број спроведених 
промоција и број 
присутних 

ДА 2 
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Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
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т 
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Мера 2.2.2: Подршка микро, малим и средњим предузећима и 
предузетницима у области туризма 

Индикатори: Број корисника (којима је пружена подршка) – (број микро, малих и средњих 
предузећа; број предузетника) 

Износ привучених средстава 

2.2.2.1 Развој система 
обавештавања 
ММСПП о 
расположивим 
изворима 
финансирања у 
области туризма 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Стручне 
службе 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број обавештених 
Број предатих 
захтева 

НЕ 2 

2.2.2.2 Покретање 
иницијатива за 
пружање 
консултантских 
услуга у области 
туризма (посебно 
информатичких) и 
припрема програма 
обуке за ММСП у 
области туризма 
(посебно 
информатичких) 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Консултантске 
агенције из 
области 
туризма и 
стручне 
службе, РАРЕИ 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број покренутих 
иницијатива 

Број ММСПП из 
области туризма 
којима су пружене 
услуге 

НЕ 2 

2.2.2.3 Промоција програма 
умрежавања 
заинтересованих 
страна у туризму и 
развој туристичког 
кластера  

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Стручне 
службе 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број умрежених  

Број чланица 
кластера 

НЕ 

 

2 

2.2.2.4 Покретање 
иницијатива и 
подршка 
сувенирском 
програму жена  

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Удружења из 
области 
туризма 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број укључених у 
програм 

ДА 2 

Стратешки циљ 3: Развијене нове и побољшан квалитет постојећих 
услуга за становништво 

Кључни 
индикатори: 

Родитељи деце која похађају основну школу на подручју градске општине 
Земун услове за основно образовање у Земуну у 2023. оценили су оценом која 
је за 10% већа него у 2017.5, односно оценом већом од 4,07 на скали од 1 до 5; 

                                                           
5 У септембру 2017. године организовано је анкетирање родитеља деце у основним школама на подручју ГО Земун, у коме је учествовало 3.067 испитаника. Они су услове за основно образовање оценили 
просечном оценом 3,7 на скали од 1 до 5. 
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Родни 
утицај 
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Број основних школа на подручју градске општине Земун која задовољавају 
основне услове за образовање у 2023. повећан је за 10% у односу на 2018.6   

Родитељи деце која похађају основну школу на подручју градске општине 
Земун бригу о предшколској деци у Земуну у 2023. години оценили су оценом 
која је за 10% већа него у 2017.7, односно оценом већом од 3,88 на скали од 1 
до 5; 

Број дечијих вртића на подручју градске општине Земун која задовољавају 
основне услове за предшколско образовање и васпитање у 2023. години 
повећан је за 10% у односу на 2018.8 

Више од 50% младих који су учествовали у анкетирању 2023. године је оценило 
да су услови у Земуну унапређени у односу на 2018. годину по питању: 1) 
економског оснаживања младих (запошљавање или самозапошљавање); 2) 
укључивању младих у друштво;  

Грађани који користе услуге ГО Земун су 2023. године квалитет рада 
службеника у ГО Земун оценили просечном оценом која је за 10% већа него 
просечна оцена коју су дали у 2017. години 

Приоритет 3.1: Обезбеђивање безбедних и једнаких услова у свим основним школама и дечијим вртићима 

Мера 3.1.1: Обезбеђивање једнаких услова у свим основним 
школама 

Индикатори: Број укључених основних школа у којима се спроводе пројекти текућег 
одржавања и број ученика у тим школама 

Број укључених основних школа за које су покренуте и спроведене 
иницијативе за капиталне пројекте и број ученика у тим школама 

3.1.1.1 Израда плана 
текућег одржавања 
за период 2019-
2020. 

ГО Земун Основне 
школе 

2019. Нису потребна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Израђен план НЕ 1 

3.1.1.2 Реализација плана 
текућег одржавања 

ГО Земун Основне 
школе 

Континуирано 53.801.344,00 
годишње 

Буџет ГО Земун Број школа 

Број ученика 

НЕ 1 

3.1.1.3 Организовање 
превоза деце и 
ученика и њихових 
пратилаца 

ГО Земун Основне 
школе и ПУ 

Континуирано 27.500.000,00 
годишње 

Буџет ГО Земун Број деце и ученика 
Број деце са 
сметњама у развоју 

НЕ 1 

                                                           
6 Да би овај индикатор могао да се прати, ГО Земун ће током 2018. године, на основу закона и подзаконских аката утврдити који су то критеријуми које свака основна школа треба да задовољи у погледу основних 
услова за образовање. Ти критеријуми се односе на површину и стање школских дворишта, школских зграда, карактеристика просторија у којима се изводи настава и сл. 
7 Анкетирани родитеља деце у основним школама на подручју ГО Земун, бригу о предшколској деци су оценили просечном оценом 3,53 на скали од 1 до 5. 
8 Да би овај индикатор могао да се прати, ГО Земун ће током 2018. године, на основу закона и подзаконских аката утврдити који су то критеријуми које сваки дечији вртић треба да задовољи у погледу основних 
услова за бригу о предшколској деци. Ти критеријуми се односе на површину и стање дворишта, зграда, карактеристика просторија и сл. 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

3.1.1.4 Награђивање 
ученика 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

Школе  Континуирано 2.500.000,00 
годишње 

Буџет ГО Земун Број ученика  НЕ 1 

3.1.1.5 Превоз деце на 
републичка и 
међународна 
такмичења 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

Школе Континуирано 2.500.000,00 

годишње 

Буџет ГО Земун Број ученика 

Број школа 

НЕ 2 

Мера 3.1.2: Обезбеђивање једнаких услова у свим дечијим вртићима Индикатори: Број укључених дечијих вртића (радних јединица ПУ „Др Сима Милошевић“) у 
којима се спроводе пројекти текућег одржавања и број деце у тим вртићима; 

Број укључених дечијих вртића (радних јединица ПУ „Др Сима Милошевић“)  
за које су покренуте и спроведене иницијативе за капиталне пројекте и број 
деце у тим вртићима 

3.1.2.1 Израда плана 
текућег одржавања 
за период 2019-
2020. 

ГО Земун ПУ „Др Сима 
Милошевић“ 

Континуирано Нису потребна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Израђен план НЕ 1 

3.1.2.2 Реализација плана 
текућег одржавања 
у предшколским 
установама 

ГО Земун ПУ „Др Сима 
Милошевић“ 

Континуирано 18.000.000,00 
годишње 

Буџет ГО Земун Број укључених 
дечијих вртића 

НЕ 1 

Мера 3.1.3: Заштита и безбедност деце Индикатори: Број школа у којима су изведени радови на школским објектима/теренима/ 
двориштима који доприносе подизању заштите и безбедности ученика  

Број обухваћених ученика 

Број превентивних програма из заштите и безбедности и број обухваћених 
ученика 

3.1.3.1 Израда плана 
активности (радови, 
превентивни  
програми...) које 
треба извести у свим 
школама ради 
подизања заштите и 
безбедности деце  

ГО Земун Школе Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Израђен план НЕ 1 

3.1.3.2 Спровођење 
активности на 

ГО Земун Основне 
школе 

Континуирано 4.703.000,00 
годишње 

Буџет ГО Земун Број школа НЕ 1 
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подизању заштите и 
безбедности деце 

3.1.3.3 Спровођење 
превентивних 
програма 

ГО Земун Основне 
школе 

Континуирано 5.500.000,00 
годишње 

Буџет ГО Земун Број школа 

Број програма 

Број ученика 

НЕ 1 

Мера 3.1.4: Развој партнерстава (за рад са специфичним циљним 
групама; за развој нових програма, за припрему и имплементацију 
пројеката и др.) 

Индикатори: Број реализованих програма 

Број укључене деце 

3.1.4.1 Набавка часописа 
„Светосавско 
звонце“ 

ГО Земун Основне 
школе 

Континуирано 1.200.000,00 

годишње 

Буџет ГО Земун Број часописа 

Број деце 

НЕ              2 

Приоритет 3.2: Повећање социјалне укључености 

Мера 3.2.1: Идентификовање стварних потреба грађана у стању 
социјалне потребе и подршка иницијативама које су прилагођене 
тим потребама 

Индикатори: Број лица у стању социјалне потребе за које су идентификоване стварне 
потребе  

Број нових услуга 

Број корисника пружених услуга 

Степен задовољства корисника 

3.2.1.1 Подршка деци и 
ученицима са 
сметњама у развоју 
– за смештај и 
исхрану  

ГО Земун Основне школе Континуирано 17.000.000,00 
годишње 

Буџет ГО Земун Број деце и ученика 
(корисника) 

НЕ 1 

3.2.1.2 Подршка 
програмима и 
пројектима 
удружења, односно 
друштвено 
осетљивих група 
кроз припрему и 
спровођење јавног 
конкурса за  

финансирање и 
суфинансирање  

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

ОЦД Континуирано 17.000.000,00 

годишње 

Буџет ГО Земун Број  ОЦД 

 

НЕ 1 

3.2.1.3 Једнократне 
новчане помоћи и 
други облици 

ГО Земун/ 
Одсек за 

Институције и 
установе 

Континуирано 18.744.474,00  
годишње 

Буџет ГО Земун Број корисника 

Степен задовољства 
корисника 

НЕ 1 
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помоћи посебно 
осетљивим 
социјалним групама 

друштвене 
делатности 

социјалне  
заштите и др. 

3.2.1.4 Идентификовање и 
формирање базе 
података ОЦД и 
удружења који 
активно раде са 
осетљивим групама 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

Установе 
социјалне 
заштите и ОЦД 

2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број ОЦД и 
удружења  у бази 

Број корисника у 
бази 

НЕ 2 

3.2.1.5 Истраживање 
потреба осетљивих 
група 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

Центар за 
социјални рад, 
ОЦД и 
удружења 

2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број лица укључених 
у истраживање 

Израђена база 
података 

НЕ 2 

3.2.1.6 Развијање  система 
обавештавања о 
изворима 
финансирања 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

ОЦД Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број ОЦД и 
удружења 

НЕ 2 

3.2.1.7 Организовање 
трибина и округлих 
стова у циљу 
подизања 
капацитета и 
умрежавања 
друштвено 
осетљивих група и 
институција 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

ОЦД  и 
институције 
социјалне 
заштите 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број учесника НЕ 3 

3.2.1.8 Подршка пројекту 
мапирање места 
приступа особама са 
инвалидитетом - 
рампе 

ГО Земун ОЦД  2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број места 

 

НЕ 3 

3.2.1.9 Спровођење јавних 
радова за 
друштвено осетљиве 
групе 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

НСЗ Континуирано Буџет ће бити 
накнадно 
утврђен  

 

Буџет НСЗ Број корисника НЕ 3 

3.2.2.10 Израда социјалне 
карте Земуна 

ГО Земун/ 
Одсек за 

Градски центар 
за социјални 

2019-2020. Нису потребна 
додатна 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број корисника за 
које је урађена 
социјална карта 

НЕ 3 
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друштвене 
делатности 

рад-Одељење 
Земун 

финансијска 
средства 

Мера 3.2.2: Подршка деци кроз „Фонд мала Милица Ракић из 
Батајнице“ 

Индикатори: Број корисника (број деце-корисника; број осталих грађана (корисника)) 

3.2.2.1 Финансирање и 
подстицање 
различитих облика 
самопомоћи и 
солидарности 

ГО Земун „Фонд мала 
Милица Ракић 
из Батајнице“ 

Континуирано 6.000.000,00 

годишње 

Буџет ГО Земун Број деце-корисника 

Број осталих 
грађана-корисника 

НЕ 1 

Мера 3.2.3: Подршка повећању наталитета Индикатори: Број реализованих активности 

3.2.3.1 Финансијска 
подршка мајкама за 
прворођено женско 
и мушко дете у 
Новој години 

ГО Земун КБЦ „Земун“ На годишњем 
нивоу 

244.000,00 

годишње 

Буџет ГО Земун Број деце ДА 1 

3.2.4.2 Организовање 
трибина за  
подстицање рађања 
и подизање 
наталитета  

ГО Земун Установе 
здравствене и 
социјалне 
заштите 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број трибина 

Број учесника 

НЕ 1 

Мера 3.2.4: Подршка развоју социјалног и женског предузетништва Индикатори: Број подржаних нових социјалних предузећа/кооператива 

Број подржаних предузећа основаних од стране жена 

3.2.4.1 Развијање система 
обавештавања о 
подстицајима за 
развој социјалног 
предузетништва 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

ОЦД и 
удружења 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број обавештених ДА 1 

3.2.4.2 Организовање 
обука, трибина и 
округлих столова о 
предностима 
социјалног 
предузетништва  

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

ОЦД и  

удружења 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број обука, трибина 
и округлих столова 

Број учесника 

ДА 2 

3.2.4.3 Покретање 
иницијатива за 
умрежавање свих 
субјеката из домена 

ГО Земун/ 
Одељење за 
друштвене 
делатности, 

ОЦД и 
удружења 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број иницијатива 

Број умрежених 
учесника 

НЕ 3 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

социјалног 
предузетништва 

привреду и 
развој 

Мера 3.2.5: Промоција друштвене одговорности и филантропије Индикатори: Број организованих догађаја 

Број учесника на догађајима 

Број акција које су покренуте захваљујући спроведеним активностима 

3.2.5.1 Организовање 
трибина/ округлих 
столова за 
привреднике и друге 

ГО Земун Стручне 
службе 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број организованих 
догађаја 

Број учесника 

 

НЕ 

 

2 

3.2.5.2 Развијање система 
подршке 
програмима 
привредних 
субјеката као 
друштвено 
одговорним 
компанијама 

ГО Земун/ 
Одељење за 
друштвене 
делатности, 
привреду и 
развој 

Привредни 
субјекти 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број учесника НЕ 2 

3.2.5.3 Организовање 
догађаја на којима 
се  промовишу 
друштвено 
одговорне 
компаније 

ГО Земун/ 
Одељење за 
друштвене 
делатности, 
привреду и 
развој 

Привредни 
субјекти 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број догађаја 

Број учесника 

НЕ 2 

3.2.5.4 Организовање 
догађаја на којима 
се унапређује свест 
грађана о 
филантропији и 
друштвеној 
одговорности 
привредних 
субјеката 

ГО Земун/ 
Одељење за 
друштвене 
делатности, 
привреду и 
развој 

Привредни 
субјекти 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број догађаја 

Број учесника 

НЕ 2 

Мера 3.2.6: Унапређење сарадње са социјалним партнерима Индикатори: Број споразума 

Број спроведених иницијатива 

Број корисника 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

3.2.6.1 Покретање 
иницијативе за 
секторско 
умрежавање 
социјалних актера 

ГО Земун Установе 
социјалне и 
здравствене  
заштите, ОЦД, 
образовне 
институције, 
полиција 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број иницијатива 

Број социјалних 
актера 

НЕ 1 

3.2.6.2 Покретање 
иницијатива за 
развој иновативних 
услуга за осетљиве 
циљне групе 

ГО Земун Установе 
социјалне и 
здравствене  
заштите 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број иницијатива 

Број корисника 

НЕ 2 

Приоритет 3.3: Подршка развоју спорта 

Мера 3.3.1: Промовисање спорта и здравих стилова живота Индикатори: Број акција/догађаја 

Број учесника 

3.3.1.1 Израда Програма 
развоја спорта  

ГО Земун Секретаријат 
за спорт и 
омладину, 
ОССЗ, спортски 
клубови, 
удружења и 
организације 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Усвојен Програм 
развоја спорта 

НЕ 1 

3.3.1.2 Прикупљање и 
ажурирање базе 
података спортских 
клубова, 
организација и 
удружења 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

Спортски 
клубови, 
удружења и 
организације 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број клубова, 
удружења и 
организација у бази 

НЕ  2 

3.3.1.3 Ажурирање базе 
података спортске 
инфраструктуре на 
подручју ГО Земун 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

Инспекцијске 
службе 
општине,   

Одељење за 
имовинско-
стамбене 
послове, 

Завод за спорт 
и омладину  

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број спортских 
објеката у бази 

НЕ 2 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

3.3.1.4 Организовање 
састанака и трибина 
у циљу промоције 
спорта и спортских 
активности 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

Секретаријат 
за спорт и 
омладину, 
ОССЗ, спортски 
клубови, 
удружења и 
организације 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број одржаних 
састанака и трибина 
Број учесника 

НЕ 2 

3.3.1.5 Развој система 
обавештавања о 
расположивим 
изворима 
финансирања  у 
области спорта 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

Клубови, 
удружења и 
организације 

 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број обавештених НЕ 2 

Мера 3.3.2: Подршка развоју спорта деце и омладине Индикатори: Број опремљених школа и вртића 

Број спортских програма 

Број деце укључене у спортске  програме (број деце из осетљивих циљних група 
укључених у спортске програме) 

3.3.2.1 Подршка систему 
школских спортских 
такмичења 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

ОССЗ Континуирано 2.986.000,00 
годишње 

Буџет ГО Земун Број укључене деце 
у систем за школску 
2017/2018. 

НЕ 1 

3.3.2.2 Припрема и 
реализација 
програма бесплатне 
обуке у  пливању за 
децу и младе  

ГО Земун/ 
Одељење за 
друштвене 
делатности, 
привреду и 
развој 

Спортски 
центри 

Континуирано 247.500,00 

годишње 

Буџет ГО Земун Број  издатих 
ваучера  

НЕ 2 

3.3.2.3 Подршка осталим 
бесплатним 
спортским 
програмима за децу 
и младе 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

Спортски 
клубови, 
организације и 
удружења 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број спроведених 
програма 

НЕ 2 

3.3.2.4 Покретање 
иницијативе за 
набавку спортске 
опреме и реквизита 
за учеснике у 
систему спорта 

ГО Земун Основне 
школе  

2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број деце 
обухваћене 
иницијативама 

НЕ 2 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

3.3.2.5 Подршка за одлазак 
на спортска 
такмичења  

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

ОССЗ Континуирано Буџет ће бити 
накнадно 
утврђен  

 

Буџет ГО Земун Број подржане деце НЕ 2 

Мера 3.3.3: Повећање обухваћености грађана општине Земун 
спортом кроз реализацију програма рекреативних активности 

Индикатори: Број програма (бесплатних и субвенционисаних)/број манифестација/број 
спортске инфраструктуре која је прилагођена 

Број укључених корисника 

3.3.3.1 Припрема и 
реализација 
програма бесплатног 
рекреативног 
пливања  

ГО Земун/ 
Одељење за 
друштвене 
делатности, 
привреду и 
развој 

Спортски 
центри 

Континуирано 300.000,00 
годишње 

Буџет ГО Земун Број издатих карата  
Број дневних 
термина 

НЕ 1 

3.3.3.2 Припрема и 
реализација 
програма спортских 
корективних вежби 

ГО Земун/ 
Одељење за 
друштвене 
делатности, 
привреду и 
развој 

Спортски 
центри и 
спортски 
клубови 

Континуирано 50.000,00 

годишње 

Буџет ГО Земун Број одржаних 
термина  

Број учесника 

НЕ 2 

3.3.3.3 Подршка 
бесплатним 
рекреативним 
програмима у 
оквиру туристичке и 
мултимедијалне 
манифестације Лето 
на Лиду 

Програмски 
савет 
манифестације 
Лето на Лиду  

 

ТКЦ Земун Континуирано Средства 
опредељена 
кроз Лето на 
Лиду 

Буџет ГО Земун Број спроведених 
програма 

НЕ 3 

3.3.3.4 Подршка осталим 
бесплатним 
рекреативним 
програмима 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

Спортски 
клубови, 
организације и 
удружења 

Континуирано Буџет ће бити 
накнадно 
утврђен  

 

Буџет ГО Земун Број спроведених 
програма  

Број учесника 

НЕ 3 

3.3.3.5 Подршка 
бесплатним 
рекреативним 
програмима за жене 
и особе са 
инвалидитетом 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

Спортски 
клубови, 
организације и 
удружења 

Континуирано Буџет ће бити 
накнадно 
утврђен  

 

Буџет ГО Земун Број спроведених 
програма 

Број учесника 

ДА 3 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

Мера 3.3.4: Подршка развоју и унапређењу врхунског спорта Индикатори: Број подржаних спортиста 

3.3.4.1 Обезбеђивање 
награда и признања 
за постигнуте 
спортске резултате 

ГО Земун ОССЗ 2019. Буџет ће бити 
накнадно 
утврђен  

 

Буџет ГО Земун Број додељених 
награда и признања 

Број награђених 

НЕ 1 

Мера 3.3.5: Подршка развоју и унапређењу спортске инфраструктуре Индикатори: Број спортских објеката укључених у базу података у којој се води евиденција 
о стању спортске инфраструктуре 

Број новоизграђених/реновираних/опремљених објеката 

3.3.5.1 Учешће у изградњи, 
опремању и 
одржавању 
спортских објеката  

ГО Земун Градска управа 
града Београда 

Континуирано 55.364.499,00 

годишње 

Буџет ГО Земун Број изграђених , 
опремљених и 
одржаваних 
објеката 

НЕ 1 

3.3.5.2 Изградња и 
ревитализација 
школских спортских 
објеката  у оквиру 
Годишњег програма 
за текућу годину 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

Школе  Континуирано Буџет ће бити 
накнадно 
утврђен  

 

Буџет ГО Земун Број објеката НЕ 1 

3.3.5.3 Покретање 
иницијативе за 
ревитализацију 
вежбалишта на 
отвореном  

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

ЈКП „Зеленило-
Београд“ 

2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број покренутих 
иницијатива 

НЕ 2 

3.3.5.4 Покретање 
иницијативе за 
изградњу 
бициклистичких 
стаза 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

Градска управа 
града Београда 

2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број покренутих 
иницијатива 

НЕ 2 

Мера 3.3.6: Подизање капацитета учесника у спорту Индикатори: Број укључених спортских организација 

3.3.6.1 Организовање 
састанака,трибина и 
едукативних 
програма и 
информисања 
спортиста и осталих 
учесника у систему 
спорта  

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

ОССЗ 2019. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број спроведених 
састанака, трибина и 
едукативних 
програма 

НЕ 1 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 
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3.3.6.2 Подршка спортским 
програмима и 
пројектима за 
финансирање и 
суфинансирање  

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

ОССЗ, спортски 
клубови, 
организације и 
удружења 

Континуирано Буџет ће бити 
накнадно 
утврђен  

 

Буџет ГО Земун Број спроведених 
програма 

Број пријављених на 
Јавни позив 

НЕ 1 

3.3.6.3 Покретање 
иницијатива за 
подизање 
капацитета 
наутичког спорта 

ГО Земун/ 
Одељење за 
друштвене 
делатности, 
привреду и 
развој 

Наутички 
клубови, ТКЦ 
Земун, 
Секретаријат 
за привреду  

Континуирано  Нису 
потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број спроведених 
иницијатива 

НЕ 2 

3.3.6.4 Подршка спортском 
активизму  

 

ГО Земун/ 
Одсек за 
друштвене 
делатности 

ОССЗ, спортски 
клубови, 
организације и 
удружења 

Континуирано 2.000.000,00 

годишње 

Буџет ГО Земун Број  

учесника 

НЕ 2 

Приоритет 3.4: Подршка младима 

Мера 3.4.1: Подршка иницијативама неформалног образовања, 
преквалификације, доквалификације и свим другим облицима 
подстицања економског оснаживања младих (запошљавање, 
самозапошљавање, развој предузетништва и сл) 

Индикатори: Број подржаних иницијатива 

Број корисника (младих) 

3.4.1.1 Развијање система 
информисања 
младих 

КЗМ Земун КЗМ Београд Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број информисаних 
младих 

НЕ 1 

3.4.1.2 Спровођење 
програма 
неформалног 
образовања и 
економско 
оснаживање младих  

КЗМ Земун КЗМ Београда, 
Министарство 
омладине и 
спорта, РАРЕИ 
и др. 

Континуирано 3.515.000,00 

годишње 

Буџет донатора  

 

Број обука 

Број обучених 

НЕ 2 

3.4.1.3 Програм обуке са 
НСЗ-  Пут до 
успешног 
предузетника  

КЗМ Земун НСЗ Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број обука и 
програма 

Број корисника 

НЕ 2 

3.4.1.4 Истраживање 
потреба младих 

КЗМ Земун КЗМ Београд Континуирано Нису потребна 
додатна 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број  младих  НЕ 3 
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финансијска 
средства 

Мера 3.4.2: Подршка иницијативама за укључивање младих у све 
аспекте живота и неговање вредности у свим областима 

Индикатори: 

 

Број подржаних иницијатива 

Број младих укључених у спровођење иницијатива 

Број корисника (младих) 

3.4.2.1 Спровођење 
програма 
припремна настава 
за малу матуру  

КЗМ Земун Основне 
школе 

Континуирано 900.000,00 

годишње 

Буџет ГО Земун Број  група 

Број младих 

НЕ 1 

3.4.2.2 Спровођење 
програма за младе- 
курс страних језика 

КЗМ Земун Центар за 
стране језике 

Континуирано 500.000,00 

годишње 

Буџет ГО Земун Број програма 

Број младих 

НЕ 2 

3.4.2.3 Промоција и 
спровођење 
програма БГ пракса  

КЗМ Земун Центар за 
развој 
каријере 

Континуирано 200.000,00 

годишње 

Буџет ГО Земун Број младих –
корисника праксе 

НЕ 2 

3.4.2.4 Активирање 
простора у 
изложбене сврхе    
Канцеларије за 
младе 

КЗМ Земун ОЦД, 
удружења и 
др. 

2019 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број изложби   

НЕ 

 

2 

3.4.2.5 Укључивање младих 
у туристичке 
програме Земуна –
одбојка на песку  

КЗМ Земун ТКЦ Земун Континуирано 50.000,00 

годишње 

Буџет ГО Земун Број програма 

Број младих 

НЕ 3 

Приоритет 3.5: Подизање капацитета Управе ГО Земун 

Мера 3.5.1: Увођење модерног система управљања људским 
ресурсима 

Индикатори: Број процедура/радних упутстава које су прописане и које се и спроводе (а 
које се односе на управљање људским ресурсима) 

3.5.1.1 Израда и доношење 
Кадровског плана 

ГО Земун/ 
Одсек за опште 
послове 

 

- 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Донет Кадровски 
план 

НЕ 1 

3.5.1.2 Припрема и 
спровођење 
интерног и јавног 
конкурса за пријем у 
радни однос  

ГО Земун/ 
Одсек за опште 
послове 

 

 

- 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број спроведених 
процедура 

НЕ 2 
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3.5.1.3 Припрема аката за 
поступак 
оцењивања 
службеника и 
управљање 
поступком 

ГО Земун/ 
Одсек за опште 
послове 

Одељења и 
службе Управе 
ГО Земун 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број упутстава  

Број решења  

НЕ 2 

3.5.1.4 Припрема 
аналитичког 
извештаја о 
ефектима 
оцењивања и 
успешности 
службениика, као 
основа за  
награђивање, 
напредовање и 
развој  

 

ГО Земун/ 
Одсек за опште 
послове 

Одељења и 
службе Управе  

 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Урађен извештај 

 

 

НЕ 

 

3 

Мера 3.5.2: Стручно усавршавање запослених Индикатори: Број реализованих обука, семинара, радионица 

Број укључених запослених 

3.5.2.1 Израда анализе 
потреба за  стручним 
усавршавањем на 
основу података из  
Извештаја о 
оцењивању  

ГО Земун/ 
Одсек за опште 
послове 

  

            - 

 Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Урађена анализа НЕ 1 

3.5.2.2 Израда годишњег 
плана усавршавања 
службеника 

ГО Земун/ 
Одсек за опште 
послове 

 

- 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Годишњи план НЕ 1 

3.5.2.3 Спровођење плана 
усавршавања 
службеника 

ГО Земун/ 
Одсек за опште 
послове 

СКГО 

Национална 
академија за 
јавну управу 

Континуирано 1.759.060,00 Буџет ГО Земун Број обучених 
службеника 

 

НЕ 

2 
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3.5.2.4 Припрема извештаја 
о процени резултата 
и ефеката стручног 
усавршавања 

ГО Земун/ 
Одсек за опште 
послове 

Одељења и 
службе Управе  

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број урађених 
извештаја 

НЕ 3 

Мера 3.5.3: Увођење механизама за оцену рада службеника од 
стране грађана (коришћење мобилних апликација и сличних онлајн 
платформи и сл) 

Индикатори: Број развијених апликација 

Број укључених грађана (месечно, годишње) 

3.5.3.1 Спровођење анкета 
о задовољству 
грађана о услугама 
које добијају од 
стране службеника 
постављених на   
сајту ГО Земун 

ГО Земун/ 
Одсек за опште 
послове 

Фирма 
„WEBOTICO“ 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број спроведених 
анкета   

Број анкетираних 

НЕ 1 

3.5.3.2 Спровођење анкета 
и попуњавање 
упитника на 
шалтерима ГО Земун 
о задовољству 
грађана за услуге 
које добијају од 
стране службеника 

ГО Земун/ 
Одељење за 
општу управу и 
скупштинске 
послове  

 

- 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број спроведених 
анкета   

Број анкетираних 

НЕ 1 

3.5.3.3 Припрема Кодекса 
понашања 
запослених  

ГО Земун/ 
Одељење за 
општу управу и 
скупштинске 
послове 

Одељења и 
службе Управе  

2019.  Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

 

Урађен Кодекс  

НЕ 2 

3.5.3.4 Припрема, праћење 
и анализирање 
„Књиге утисака“ 

ГО Земун/ 
Одељење за 
општу управу и 
скупштинске 
послове 

Одељења и 
службе Управе  

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број грађана 

Број примедби и 
сугестија 

 

НЕ 

 

3 

Стратешки циљ 4: Заштита животне средине Кључни 
индикатори: 

Број дана са лошим квалитетом ваздуха на мерним местима смањен за 20% у 
2023. години у односу на 2017. годину; 

Измерени ниво буке на годишњем нивоу у 2023. години смањен за 20% у 
односу на годишњи ниво у 2017. на пет карактеристичних мерних  места; 

Еколошки статус воде реке Дунав у 2023. години на свим профилима одговара 
најмање добром еколошком статусу; 
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Присуство регистрованих штетних и опасних материја (полутаната) у земљишту 
на територији ГО Земун је смањено у 2023. години у односу на 2017. годину;  

Повећане зелене површине у 2023. години у односу на 2017. годину за 10% 

Приоритет 4.1: Побољшање квалитета воде, ваздуха и земљишта и смањење буке 

Мера 4.1.1: Покретање и подршка иницијативама за побољшање 
квалитета ваздуха 

Индикатори: Број покренутих иницијатива за побољшање квалитета ваздуха 

4.1.1.1 Покретање 
иницијатива за 
формирање 
заштитног појаса 
између коловоза и 
школа, 
обданишта,болница, 
зона становања 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Секретаријат 
за заштиту 
животне 
средине и ЈКП 
„Зеленило-
Београд“ 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број садница  
заштитног зеленила 

Резултати аеро 
загађења 

НЕ 1 

4.1.1.2 Организовање 
трибине о штетности 
загађујућих материја 
у ваздуху и 
предности 
коришћења 
природног гаса 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Стручне 
службе 
Секретаријата 
за заштиту 
животне 
средине  

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број присутних на 
трибинама 

НЕ 1 

4.1.1.3 Утврђивање 
површине под 
коровским и 
алергеним биљкама 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Комунална 
инспекција 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број ха или ари под 
алергеним биљем 

НЕ 1 

4.1.1.4 Спровођење 
програма за 
уништавање 
алергених и 
коровских биљака 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Комунална 
инспекција 

Континуирано 300.000.00 

годишње 

Буџет ГО Земун Број ха или ари са 
којих је скинуто 
коровско и алергено 
биље 

НЕ 1 

Мера 4.1.2: Покретање и подршка иницијативама за смањење буке Индикатори: Број покренутих иницијатива за смањење буке 

4.1.2.1 Покретање 
иницијативе за 
повећање броја 
мерних места за 
мерење нивоа буке 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Градски завод 
за јавно 
здравље  

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број покренутих 
иницијатива 

НЕ 1 
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4.1.2.2 Промовисање 
бициклизма као 
алтернативни вид 
саобраћаја 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Секретаријат 
за саобраћај  

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број промотивних 
догађаја  

 

НЕ 2 

4.1.2.3 Организовање 
трибина  и 
информисање 
јавности о стању 
буке и резултатима 
мерења 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Градски завод 
за јавно 
здравље 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број трибина 

Број присутних 

НЕ 2 

4.1.2.4 Покретање 
иницијативе за 
контролу буке из 
угоститељских 
објеката 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Комунална 
инспекција, 
Секретаријат 
за привреду   

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број иницијатива НЕ 3 

Мера 4.1.3: Покретање и подршка иницијативама за побољшање 
квалитета воде за пиће 

Индикатори: Број покренутих иницијатива за побољшање квалитета воде за пиће 

4.1.3.1 Покретање 
иницијатива за 
проширење 
водоводне мреже и 
повећање броја 
прикључака на 
водоводну мрежу 

ГО Земун ЈКП 
„Београдски 
водовод и 
канализација“ 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број иницијатива НЕ 1 

4.1.3.2 Покретање 
иницијативе за 
повећање броја 
мерних места за 
испитивање 
квалитета воде 

 

ГО Земун Градски завод 
за јавно 
здравље, 
Секретаријат 
за заштиту 
животне 
средине  

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број иницијатива НЕ 1 

4.1.3.3 Праћење квалитета 
воде током 
купалишне сезоне 
на Лиду 

ГО Земун Градски завод 
за јавно 
здравље, 

ТКЦ Земун 

 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број извештаја 

Резултати  воде 

НЕ 2 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
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Укупна 
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Мера 4.1.4: Покретање и подршка иницијативама за заштиту 
водотокова, лесног одсека и канала мелиорационе мреже 

Индикатори: Број покренутих иницијатива (мера) за заштиту водотокова, лесног одсека и 
мелиорационе мреже 

4.1.4.1 Покретање 
иницијативе за 
измештање црпне 
станице Карађорђев 
трг 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Стручне 
службе 

Континуирано 
до измештања 

Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број покренутих 
иницијатива 

НЕ 1 

4.1.4.2 Покретање 
иницијативе за 
редовно 
измуљивање 
Дунавског рукавца 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

ЈВП 
Београдводе, 

ЈВП 
Србијаводе 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 1 

4.1.4.3 Покретање 
иницијативе за 
реконструкцију и 
текуће одржавање 
каналске мреже 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

ЈВП Галовица Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број  покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 1 

4.1.4.4 Покретање 
иницијативе за 
контролу објеката на 
води 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Инспекцијске 
службе 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број  покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 1 

Мера 4.1.5: Покретање и подршка иницијативама за унапређење 
система управљања комуналним отпадом 

Индикатори: Број покренутих иницијатива (мера) за унапређење система управљања 
комуналним отпадом 

4.1.5.1 Идентификација 
дивљих депонија 

ГО Земун/ 
Комунална 
инспекција  

Одсек за 
привреду 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број депонија НЕ 1 

4.1.5.2 Покретање 
иницијатива за 
уклањање дивљих 
депонија 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

ЈКП Градска 
чистоћа 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број иницијатива НЕ 1 

4.1.5.3 Уклањање депоније 
са атарског пута у 
Белегишкој-
Батајница и уређење 
истог 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Секретаријат 
за привреду  

Континуирано 4.000.000,00 

годишње 

Буџет ГО Земун Број м урађеног 
атарског пута 

НЕ 2 
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4.1.5.4 Организовање 
трибина за грађане о 
правилном 
одлагању отпада и 
значају управљања 
отпадом 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

ЈКП Градска 
чистоћа и 
еколошка 
удружења 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број трибина  

Број присутних на 
трибинама 

НЕ 3 

Приоритет 4.2: Повећање броја зелених површина и редовно одржавање 

Мера 4.2.1: Унапређење система редовног одржавања зелених 
површина 

Индикатори: Повећање зелених површина које су у систему редовног одржавања 

4.2.1.1 Спровођење 
пројеката за 
уређење паркова и 
дечјих игралишта 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

ЈКП „Зеленило- 
Београд“, 

друштвено 
одговорне 
компаније 

Континуирано Буџет ће бити 
накнадно 
утврђен  

 

Буџет донатора Број уређених 
паркова и 
игралишта и 
рекреативних 
површина 

НЕ 1 

4.2.1.2 Организовање рада 
ЕКО патроле  

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Комунална 
инспекција 

Континуирано 10.000.000,00 

годишње 

Буџет ГО Земун Број ари  уређене 
површине 

НЕ 2 

4.2.1.3 Покретање 
иницијативе за 
постављање 
заштитног зеленила 
између коловоза и 
школа, болница, 
зона становања и 
обданишта 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Секретаријат 
за заштиту 
животне 
средине  

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број иницијатива НЕ 2 

4.2.1.4 Организовање и 
спровођење јавног 
рада и уређење 
јавних зелених 
површина 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

НСЗ Континуирано Око 850.000,00 

годишње 

Буџет донатора Број  ари уређених 
јавних површина 

НЕ 2 

Мера 4.2.2: Покретање и подршка иницијативама за уређење и 
повећање броја зелених површина 

Индикатори: Површина нових зелених површина 

4.2.2.1 Подизање дрвореда 
у новим насељима 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Секретаријат 
за заштиту 
животне 
средине  

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Дужина дрвореда НЕ 1 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

4.2.2.2 Покретање 
иницијатива за 
озелењавање 
саобраћајница и 
индустријских зона 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Секретаријат 
за заштиту 
животне 
средине 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 2 

4.2.2.3 Покретање 
иницијативе за 
уређење Урбаног 
џепа - простора  око 
стамбене зграде у 
Карловачкој бр. 37. 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Секретаријат 
за заштиту 
животне 
средине 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 3 

4.2.2.4 Покретање 
иницијативе за 
уређење Урбаног 
џепа - простора  уз 
степениште које 
воде на Гардош, ул. 
Стара. 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Секретаријат 
за заштиту 
животне 
средине 

Континуирано 
до уређења 

Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 3 

Приоритет 4.3: Подизање еколошке свести грађана 

Мера 4.3.1: Подизање нивоа информисаности грађана о еколошким 
питањима 

Индикатори: Број информисаних грађана 

4.3.1.1 Едукација и 
подизање  свести 
грађана о значају 
очувања животне 
средине и 
природних ресурса 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Завод за 
заштиту 
природе 
Србије 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број едукација  

Број едукованих 

НЕ 3 

4.3.1.2 Организовање 
трибина и 
информисање 
грађана  о стању 
животне средине  

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Секретаријат 
за заштиту 
животне 
средине 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број одржаних 
трибина  

Број информисаних 
грађана 

НЕ 3 

4.3.1.3 Организовање и 
спровођење 
догађаја/акција 
којима се унапређује 
еколошка свест 
грађана 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Секретаријат 
за заштиту 
животне 
средине 

Континуирано  200.000,00 Буџет ГО Земун Број догађаја/акција НЕ 3 
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4.3.1.4 Уређење сајта са 
информацијама о 
значају заштите 
животне средине и 
резултатима мерења 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Стручне 
службе 

Континуирано Зависно од 
садржаја 

 

Буџет ГО Земун Уређен сајт  

Број информисаних 

НЕ 3 

Мера 4.3.2: Едукација деце и одраслих о очувању и унапређењу 
животне средине, о селекцији и рециклажи отпада, употреби 
обновљивих извора енергије и др. 

Индикатори: Број акција/иницијатива 

Број учесника (број деце; број одраслих; број пољопривредних произвођача) 

4.3.2.1 Организовање 
промотивних 
догађаја који се 
односе на примере 
добре праксе  из 
области ОИЕ 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Стручне 
службе 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број промоција 

 Број присутних 

НЕ 1 

4.3.2.2 Организовање 
едукација за 
пољопривредне 
произвођаче о 
значају коришћења 
биомасе и отпада од 
пољопривредне 
производње 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Пољопривред
не стручне 
службе 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број 
радионица(обука)  
Број обучених 

НЕ 

 

2 

4.3.2.3 Организовање и 
спровођење акција и 
тематских догађаја о 
очувању животне 
средине 

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Основне 
школе и 
вртићи 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број акција/ 
догађаја  

Број присутних 

НЕ 3 

4.3.2.4 Организовање 
предавања за децу у 
ОШ  о значају 
селекције и 
рециклаже отпада   

ГО Земун/ 
Одсек за 
привреду 

Основне 
школе 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број предавања  

Број деце присутних 
на предавањима 

НЕ 3 

Приоритет 4.4: Повећање енергетске ефикасности 

Мера 4.4.1: Увођење система енергетског менаџмента у градску 
општину 

Индикатори: Број реализованих активности 

4.4.1.1 Систематизовати 
радно место и 

ГО Земун Секретаријат 
за енергетику 

2019.  3.000.000,00 

годишње 

Буџет ГО Земун Број запослених на 
радном месту 

НЕ 1 
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увести систем 
енергетског 
менаџера 

4.4.1.2 Покретање 
иницијатива и 
едукација грађана за 
уградњу мерача 
топлоте 

Енергетски 
менаџер 

Стручне 
службе и 
удружења 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број едукованих  
Број уграђених 
мерача 

НЕ 2 

4.4.1.3 Организовање 
трибина и програма 
којима се подстиче 
ефикасније 
коришћење енергије 

Енергетски 
менаџер 

Стручне 
службе и 
удружења 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број трибина, 
програма   

Број присутних 

НЕ 2 

4.4.1.4 Припрема базе 
података о 
утрошеној енергији у 
јавним објектима 

Енергетски 
менаџер 

Стручне 
службе 

Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број објеката у бази 
података 

НЕ 3 

Мера 4.4.2: Покретање и подршка иницијативама за повећање 
енергетске ефикасности у јавним објектима (вртићима, основним 
школама, згради ГО Земун, зградама месних заједница и сл) 

Индикатори: Број покренутих иницијатива за повећање енергетске ефикасности 

Остварене уштеде у потрошњи енергената (по једној иницијативи) 

4.4.2.1 Замена осветљења у 
основним школама 
и вртићима 

ГО Земун Основне 
школе и 
вртићи 

Континуирано Зависно од 
пројекта 

Буџет ГО Земун Број објеката у 
којима је извршена 
замена 

НЕ 1 

4.4.2.2 Замена осветљења у 
згради ГО Земун и 
МЗ 

ГО Земун Секретаријат 
за енергетику 

Континуирано Зависно од 
пројекта  

Буџет ГО Земун Број објеката у 
којима је извршена 
замена 

НЕ 2 

4.4.2.3 Покретање 
иницијативе за 
замену осветљења 
ефикаснијим у 
осталим јавним 
објектима 

Енергетски 
менаџер 

Јавне установе Континуирано Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

У оквиру 
редовних 
активности 

Број иницијатива  
Број јавних објеката 
у којима је 
замењено 
осветлење 

НЕ 3 

Стратешки циљ 5: Развијена инфраструктура Кључни 
индикатори: 

Покривеност градске општине Земун планском документацијом повећана са 
80% на 95% до 2023. године; 

Покривеност домаћинстава канализационом мрежом повећана са 50% на 80% 
до 2023. године; 
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Приорите
т 

1/2/3 

Обезбеђена потпуна покривеност домаћинстава са подручја ГО Земун 
водоводном мрежом до 2023. године; 

Обезбеђена употребна дозвола за целу дистрибутивну гасну мрежу до 2023. 

Приоритет 5.1: Израда недостајуће планске документације 

Мера 5.1.1: Покретање и спровођење иницијатива за израду 
недостајућих планова генералне регулације за инфраструктуру 

Индикатори: Број покренутих иницијатива 

Покривености подручја градске општине Земун израђеном планском 
документацијом 

5.1.1.1 Покретање 
иницијатива за  
израду ПДР-а 
саобраћајнице  која 
повезује насеље 
Угриновци и Земун  
поље 

 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу 

2019-2021. Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 1 

5.1.1.2 Покретање  
иницијативе за  
израду ПДР-а  
пешачког моста за  
Велико ратно острво 

 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу 

2019-2021 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 1 

5.1.1.3 Покретање 
иницијативе за  
израду ПДР-а зоне 
између  
насеља Бусије и  
Шангај и зоне јужно  
од саобраћајнице 
Угриновци-Батајница  
( јужно од насеља  
Бусије) 

 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу 

2019-2021 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 1 

5.1.1.4 Покретање 
иницијативе за  
израду ПДР-а Земун  
поље – Камендин  
север 

 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу 

2019-2021 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 2 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

5.1.1.5 Покретање 
иницијативе за  
измену плана  
Камендин из  
1989. године са 
проширењем  
граница на околне  
зоне 

 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу 

2019-2021 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 2 

5.1.1.6 Покретање 
иницијативе за 
измену плана 
подручја Горњи 
Земун из 2001. 
године 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу 

2019-2021 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 2 

Приоритет 5.2: Покретање и спровођење иницијатива за изградњу и унапређење инфраструктуре 

Мера 5.2.1: Покретање и спровођење иницијатива за радове на 
водоводној мрежи - реконструкција и замена дотрајалих водоводних 
мрежа, увођење свих корисника у регуларну мрежу и систем наплате 

Индикатори: Број покренутих иницијатива 

Број домаћинстава обухваћених реализованим иницијативама 

5.2.1.1 Покретање 
иницијативе за 
пројектовање и 
реконструкцију 
Главне улице са 
реконструкцијом 
водоводне мреже 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу и 

ЈКП 
Београдски 
водовод и 
канализација  

2019-2020 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива 

НЕ 1 

Мера 5.2.2: Покретање и спровођење иницијатива за радове на 
канализационој мрежи и увођење канализације 

Индикатори: Број покренутих иницијатива 

Број домаћинстава обухваћених реализованим иницијативама 

5.2.2.1 Покретање 
иницијативе за 
пројектовање и 
извођење 
канализационе 
мреже у делу 
Плавих Хоризоната 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу и 

ЈКП 
Београдски 
водовод и 
канализација  

2019-2020 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 1 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

 

 

5.2.2.2 Покретање 
иницијативе за 
пројектовање и 
реконструкцију 
Главне улице са 
реконструкцијом 
канализационе 
мреже 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу и 

ЈКП 
Београдски 
водовод и 
канализација  

 

 

2019-2020 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 1 

5.2.2.3 Покретање 
иницијативе за 
изградњу фекалног 
колектора у ул. Цара 
Душана који би 
прикупљао отпадне 
воде из Горњег 
Земуна, између 
Дунава-Прегревице 
и Т6 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу и 

ЈКП 
Београдски 
водовод и 
канализација  

 

2019-2020 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 2 

5.2.2.4 Покретање 
иницијативе за 
изградњу кишне и 
фекалне 
канализације у 
старом језгру 
Земуна и напуштање 
зиданих канала  

 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу и 

ЈКП 
Београдски 
водовод и 
канализација  

 

2019-2020 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 2 

5.2.2.5 Покретање 
иницијативе за 
укидање фекалног 
излива у центру 
Земуна везано је за 
изградњу КЦС Ушће 
и  активирање 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу и 

ЈКП 
Београдски 

2019-2020 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 2 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

фекалног колектора 
од КЦС Карађорђев 
трг ка КЦС Ушће 
нова 
 

водовод и 
канализација  

 

5.2.2.6 Покретање 
иницијативе за 
изградњу фекалне  и 
кишне канализације 
у насељима Алтина 
1, Алтина 2 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу и 

ЈКП 
Београдски 
водовод и 
канализација  

 

2019-2020 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 2 

Мера 5.2.3: Покретање и спровођење иницијатива за доградњу, 
реконструкцију и проширење градских саобраћајница 

Индикатори: Број покренутих иницијатива 

Реализоване иницијативе – дужина дограђених, реконструисаних или 
проширених саобраћајница 

5.2.3.1 Покретање 
иницијативе за 
изградњу 
инфраструктуре у 
насељу Батајница 

 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу 

 

2019-2020 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 1 

5.2.3.2 Покретање 
иницијативе за 
изградњу 
инфраструктуре у 
насељу Шангај  

 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу 

 

2019-2020 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 1 

5.2.3.3 Покретање 
иницијативе за 
изградњу 
инфраструктуре у 
насељу Грмовац 

 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу 

 

2019-2020 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива 

 

НЕ 2 

Мера 5.2.4: Покретање и спровођење иницијатива за изградњу 
мреже бициклистичких стаза 

Индикатори: Број покренутих иницијатива 

Реализоване иницијативе – дужина изграђених бициклистичких стаза 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

5.2.4.1 Покретање 
иницијативе за 
изградњу мреже 
бициклистичких 
стаза 

 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу и 
Секретаријат 
за саобраћај  

 

2018-2023 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива 

HE 1 

Мера 5.2.5: Покретање и спровођење иницијатива за изградњу 
нових и унапређење постојећих паркинг гаража и плацева 

Индикатори: Број покренутих иницијатива 

Реализоване иницијативе – број нових паркинг места 

5.2.5.1 Покретање 
иницијативе за 
израду пројекта 
подземне гараже на 
окретници аутобуса 
на Земунском кеју 

 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу 

ЈКП Паркинг 
сервис 

2019-2020 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива  

 

НЕ 1 

5.2.5.2 Покретање 
иницијативе за 
израду пројекта 
подземне гараже –
плато спортског 
центра Пинки 

 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу 

ЈКП Паркинг 
сервис 

2019-2021 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива  

 

НЕ 2 

Мера 5.2.6: Покретање и спровођење иницијатива за изградњу 
путничког пристаништа на Дунаву, у Земуну, као и уређење и 
изградња обала 

Индикатори: Израђена документација 

Изграђено пристаниште 

Уређена/ изграђена десна обала Дунава 

5.2.6.1 Покретање 

иницијативе за 

уређење и 

реконструкцију 

обалоутврде дуж 

реке Дунав од 

ресторана Радецки 

до улице Стевана 

Марковића, 

завршетак радова на 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу и  

ЈП Србијаводе  

2019-2021 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива  

 

НЕ 1 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

круни насипа. (око 

450 метара) 

5.2.6.2 Покретање 

иницијативе за 

уређење дела 

обалоутврде од 

ресторана Шаран до 

улице Стевана 

Марковића, 

реконструкцијом и 

уређењем 

обухватити 

шеталишта и 

парковске површине 

у контактном 

подручију (око 750 

метара) 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу и 

ЈП Србијаводе 

2019-2021 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива  

 

НЕ 1 

5.2.6.3 Покретање 

иницијативе за 

уређење 

обалоутврде 

(заштита лесног 

одсека) од 

ресторана Радецки 

до Пупиновог моста 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Дирекција за 
грађевинско 
земљиште и 
изградњу и 

ЈП Србијаводе 

2019-2021 Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Број покренутих 
иницијатива  

 

НЕ 1 

5.2.6.4 Израда техничке 

документације и 

покретање 

иницијативе за 

изградњу 

међународног 

речног пристаништа 

на реци Дунав, на 

кат. парц. бр. 2402 и 

2636 КО Земун 

 ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

Агенција за 
управљање 
лукама, ЈВП 
Београдводе 

2019-2021 Око 
120.000.000,00 

динара 

Буџет ГО Земун 
и буџет 
партнера 

Урађена пројектна 
документација 

Прибављена 
дозвола и урађена 
пријава радова 

Изградња 
пристаништа и 
прибављена 
употребна дозвола 

НЕ 1 

Мера 5.2.7: Гасификација Земуна Индикатори: % изграђене мреже за коју је обезбеђена употребна дозвола 



Бр. Пројекат/активност Носилац Партнери 
Временски 

оквир 

Укупна 
вредност 

(РСД) 
Извори Индикатори 

Родни 
утицај 

Приорите
т 

1/2/3 

Број организованих догађаја/припремљених материјала намењених 
информисању грађана 

5.2.7.1 Учешће у 
реализацији 
пројекта 
гасификације ГО 
Земун 

ГО Земун/ 
Одељење за 
грађевинско-
комуналне 
послове и ЈП 
Србијагас - 
инвеститор 

MILLENNIUM 
TEAM – 
стратешки 
партнер, 
(извођач 
радова) 

Крај 2019. 
године 

Нису потребна 
додатна 
финансијска 
средства 

 Обављене 
промоције 
гасификације 

Број маркетиншких 
активности  

Број иницијатива за 
израду планских 
аката 

Обављена стручна 
помоћ  

НЕ 1 

Приоритет 5.3: Уређење некатегорисаних путева и путних прелаза на железници 

Мера 5.3.1: Наставак уређења некатегорисаних путева и путних 
прелаза на железници на подручју градске општине Земун према 
утврђеним приоритетима 

Индикатори: Број метара санираног/изграђеног сеоског, пољског или другог 
некатегорисаног пута 

5.3.1.1 Уређења 
некатегорисаних 
путева  

ГО 
Земун/Одеље
ње за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

 Континуирано Окo 
170.000.000,00 
годишње 

Буџет ГО Земун Број метара 
санираног/ 
изграђеног сеоског, 
пољског или другог 
некатегорисаног 
пута 

НЕ 1 

5.3.1.2 Одржавање пружних 
прелаза  

ГО 
Земун/Одеље
ње за 
грађевинско-
комуналне 
послове 

ЈП Железнице 
Србије 
(извођач 
радова) 

Континуирано  Око 
1.050.000,00 
годишње 

Буџет ГО Земун Одржавана два 
пружна прелаза  

НЕ       1 

 

5 Скраћенице 

КБЦ „Земун“ Клиничко болнички центар „Земун“ РАРЕИ Регионална агенција за развој и европске интеграције 

КЗМ Канцеларија за младе СКГО Стална конференција градова и општина 

МШ „Коста Манојловић“ Музичка школа „Коста Манојловић“ ТДЗ Туристичко друштво Земун 



НСЗ Национална служба за запошљавање ТКЦ Земун Туристичко-културни центар Земун 

ОЦД Организације цивилног друштва ТОБ Туристичка организација Београда 

ОССЗ Омладински спортски савез Земуна ТОС Туристичка организација Србије 

ПУ Предшколска установа МоР 

 

Меморандум о разумевању 

МСП Мала и средња предузећа ММСПП Микро, мала, средња предузећа и предузетници 

ОИЕ Обновљиви извори енергије ПДР План детаљне регулације 

КЦС  Канализациона црпна станица   

 


