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Уводна реч Председника општине  

 

 

 

Брига о развоју је наша одговорност пред цивилизацијом коју наслеђујемо. Само појам је 

увек жив јер је за њега свако друштвено стање основа за почетак. А за тај почетак су 

корисни: анализа стања, визија, енергија, претходна пракса и стратегија. У усменој 

комбинацији, ови елементи не морају имати редослед ни по значају ни по времену. Они 

могу бити ерупција решавања нагомиланих потреба као у случају Сурчина коме је 

општина украдена 1965. године па враћена крајем 2004. године. Та ерупција после 40 

година надања, остаје под контролом искуства ентузијаста и претворила се за само 6 

година у број и квалитет резултата по којима се Општина сврстава међу најуспешније у 

Граду и Републици. Али то јесте био ризик. Писана Стратегија коју смо донели као врсту 

законитости, драгоцена је из више разлога. Легализује досадашњу оствареност у облику 

информатора – водича и установљава три најважнија правца развоја: економски, 

друштвени и еколошки, указујући на адекватне ресурсе и као најважије указује на појам 

одрживости којом се мери свака визија и развој. Оно што не покрива своје трошкове мора 

бити друштвено корисно да би се звало одрживим. Одрживост није лако постизати јер, та 

тешкоћа личи на избор човекових занимања, кад би постојало оно које гарантује успех сви 

би се њиме бавили.  

Општини Сурчин глобална одрживост скоро да је загарантована њеним најбољим 

географским односно саобраћајним и демографским положајем у Србији и њеним 

природним, привредним и људским ресурсима. То је оно што ће обавезивати свакога ко 

буде водио ову Општину. Овај уопштени стратешки документ треба остваривати у правцу 

борбе против сиромаштва, унапређења слободе и културе живљења и извођења јавних 

радова који ће од општине Сурчин направити зелену оазу Београда. 

 

 

 

 

Председник oпштине Сурчин 

     

                     Војислав Јаношевић 
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Учесници у изради стратегије 

 

Координациони  тим 

Војислав Јаношевић Председник општине 

Александра Јелесијевић Глигорић 

Шеф одсека за привреду,пољопривреду и 

заштиту животне средине, координатор израде 

Стратегије 

Бранка Давидовић Начелник општинске управе 

Весна Сретковић Директор ЈП за спорт и културу 

Сања Колешан Члан Већа општине Сурчин 

Олга Карабува Одборник Скупштине општине Сурчин 

Мироје Видаковић Члан Већа општине Сурчин 

Јован Миливојевић Директор ЈКП Сурчин 

 
Методологија и техничка подршка 

Александар Маринковић 
Координатор за стратешко планирање, Стална 

конференција градова и општина 

 
Радне групе 

Биљана Бранковић Шеф одсека за финансије 

Ранко Бојанић Управник рибњака Бечменска бара 

Зорица Бузгановић 
Шеф одсека за општу управу и друштвене 

делатности 

Бојан Вукеновић Одборник Скупштине општине Сурчин 

Живко Стевановић Директор ЈП за гас 

Миленко Јовановић Самостални стручни сарадник 

 

Радна група за економски развој 

Јасмина Николић ГО Сурчин 

Борисав Ђорђевић Удружење пензионера Сурчин 

Добросав Косанић ИМТ ФРЦ Добановци ДОО 

Добринка Тошић ГО Сурчин 

Силвана Ђурђевић „Центропроизвод“ а.д. 
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Тамара Мандић Нац. служба за запошљавање  

Стеван Васиљевић Газ. „ПКБ 7. јули“ 

Дарко Селаковић МЗ Сурчин 

Милош Козомора Џудо  клуб „Свети Ђорђе“ 

Мирјана Частван ГО Сурчин 

Владимир Новицки ГО Сурчин 

Митар Радовић ГО Сурчин 

Бисерка Марковић Заменица начелнице 

Верица Јакшић ГО Сурчин 
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Зорица Родић ГО Сурчин 

Весна Недељковић ГО Сурчин 

Миле Томић ГО Сурчин 

Мирослава Ненадовић ЈП за туризам 

Марко Срдановић ГО Сурчин 

Драгана Милетић ГО Сурчин 

Жељко Арсенијевић Черубџија 

Сувад Чизмић Бечмен 

 

Радна група за друштвени развој 

Зоран Марковић КУД „Будућност“ 

Петар Јовановић Удружење Рома Сурчин 

Михаило Живковић СПЦ Прогар 

Драгојле Секулић ОШ „Вук Караџић“ 

Драган Митровић ОК „Метеор“ Сурчин 

Франц Венк Удруж. пензионера Бечмен-Петровчић 

Драган Илић КУД „Срем“ Јаково 

Марина Бунчић НВО „Велики мали свет“ 

Перица Мирковић Клуб стрелаца „Вожд“ 

Весна Станишић-Богић ГЦ за социјални рад  

Владислав Крстић Спортски инвалидски клуб 

Тања Аћимовић ЈП за културу и спорт 

Весна Сретковић ЈП за културу и спорт 

Марија Радосављевић Удружење  „Чудесна шума“ 

Зденка Ћалић Дом здравља Земун 

Милица Ковач Дом здравља Земун 

Веселин Челебић Спортски клуб „Ставор“ 

Зора Милановић Црвени крст Сурчин 

Страхиња Голијан СПЦ Сурчин 

Момчило Покрајац Шаховски клуб 

Марко Митић Тениски клуб „Сет“ Сурчин 

др Бруно Фекете  КСВ „Скалар 2000“  

Виолета Андрејевић ОШ „Стеван Сремац“ 

Звонко Лозанчић Атлетски клуб Сурчин 

Јован Бандин Клуб „Марина“ Прогар 

Бранка Мраовић Удруж. грађ. „Бољи начин“ 

Жељко Чапеља КУД „Шафарик“ 

Зорица Митровић ОШ „Вожд Карађорђе“ 

Сава Кромпић КУД „Будућност“               

Дејан Милосављевић Кик-бокс клуб Сурчин 

Драган Јањић  ГО Сурчин 

Драгица Миловановић ГО Сурчин 

Милорад Узелац Добановци 
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Зоран Остојић ГЦ за социјални рад 

Бранка Селаковић ОШ „ 22. Октобар“ 

 

Радна група за заштиту животне средине и комуналну инфраструктуру 

Марица Брзић Сек. зашт. жив.средине 

Славко Маџар  ГО Сурчин 

Љубиша Кљајић Општ. орг. инвалида рада 

Михајло Митровић Одборник ГО Сурчин 

Ћемал Зејнуловски  Удружење Рома 

Влада Александров ГО Сурчин 

Драган Мијушковић СРД „Бандар“ 

Бранка Селаковић ОШ „22. Октобар“ 

Гордана Вукасовић ОШ „ Душан Вукасовић-Диоген“ 

Бранислав Зековић ЈП Сурчин-Гас 

Ђорђе Радосављевић Рибњак „Живача“ 

Душан Шарац МЗ Прогар 

Тубић Бранислав ЈП „Аграр“ 

Ненад Кнежевић ГП „Планум“ 

Јанко Магловски ОШ „Вожд Карађорђе“ 

Верица Јакшић ГО Сурчин 

Миливоје Вуковић ГО Сурчин 
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Поглавље 1: Увод 

 

Стратегија локалног одрживог развоја градске општине Сурчин (у даљем тексту 

Стратегија) је општи стратешки план развоја који треба да пружи смернице и подстицаје 

за будући развој локалне заједнице, али и да буде користан инструмент у прилагођавању 

променљивом окружењу у коме живимо. 

Скупштина Градске општине Сурчин донела је Одлуку о приступању изради Стратегије 

локалног одрживог развоја да би се утврдило постојеће стање, мобилисали и повезали сви 

релевантни актери у нашој општини да одреде приоритетне проблеме и предложе 

активности за њихово ублажавање или решавање. Израдом и спровођењем једног оваквог 

стратешког документа очекујемо унапређивање унутарсекторске и међусекторске 

сарадње, стварање партнерских односа на локалном нивоу, могућност учествовања 

грађана у доношењу одлука, информисаност и повећање нивоа знања на локалном нивоу, 

подизање стручности у креирању локалне  политике, одређивање приоритетних  проблема 

и циљева за њихово решавање, повећање могућности  локалне заједнице да се суочи и 

реши проблеме, постизање саглaсности  о  приоритетима, утицање на економски 

рационално доношење одлука, очување и побољшање  услова животне средине. 

 

Временски оквир за имплементацију Стратегије је 2012 - 2021. година, односно 10 година. 

Стратегија је рађена у складу са националним плановима и стратегијама развоја али се 

највише наслања на недавно израђену Стратегију града Београда са циљем да унапреди 

имплементацију тог плана али и да оствари одређене специфичне циљеве које се 

конкретно односе на општину Сурчин. Такође, Стратегија одрживог развоја се наслања на 

Просторни план за део градске општине Сурчин, као и на Националну Стратегију 

одрживог развоја Републике Србије као кровном националном документу чијој 

имплементацији жели да допринесе.  

Стратегија се дефинише, усваја и спроводи на нивоу градске општине и односи се на 

територију градске општине Сурчин. Ипак, у многим циљевима и активностима, 

Стратегија подразумева заједнички приступ Града и градске општине у решавању 

одређених проблема и изазова, па се у наведеним циљевима и активностима подразумева 

координисано делoвање. 

 

Стратегија локалног одрживог развоја Градске општине Сурчин  се састоји од неколико 

целина:   

 У првом делу су представљени  основни подаци о општини као и преглед и оцена 

развоја како би се стекла општа слика о самој територији, постојећим ресурсима, 

становништву и привреди као и трендовима везаним за ове категорије. 

 У другом делу је приказана SWОТ анализа, која  омогућава да сагледамо сопствене 

снаге и слабости, као и да дефинишемо претње и могућности за општину Сурчин. 

 Трећи део је „ срце Стратегије“ у ком су дефинисани визија, приоритети и циљеви  

уз активно учешће најшире друштвене заједнице 
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 У четвртом делу су приказани механизми примене и праћења Стратегије, јер је то 

десетогодишњи процес, који мора да се прати и прилагођава променљивом 

окружењу у ком живимо 

 Пети део је акциони план у ком су побројане конкретне активности усмерене на 

остваривање поставњених циљева 

 И на крају, у анексима, су побројани сви  индикатори одрживог развоја 

 

Поглавље 2: Методологија и процес израде Стратегије одрживог развоја 

 

Методологија за израду Стратегије одрживог развоја општине креирана је у овиру 

пројекта Exchange 2   (2008. – 2010. године) у циљу методолошке стандардизације процеса 

стратешког планирања у Србији,  а у изради су учествовала најрелевантнија министарства 

Владе Републике Србије и међународни развојни партнери.  

 

Стратегија одрживог развоја односи се на одрживи развој живота, рада и функционисања 

на територији општине Сурчин и уводи интегисани систем планирања који обухвата сва 

битна питања локалне заједнице укључујући и питања од међусекторског значаја 

(социјалну инклузију, општу друштвену информисаност, заштиту животне средине и сл.).  

Методологија је заснована на партиципативном приступу, што подразумева директну 

укљученост свих заинтересованих јавних и приватних страна у току трајања целокупног 

процеса, и не односи само на заједничку израду стратешког документа и акционог плана, 

него омогућује шире учешће заједнице и у идентификацији, активирању и координацији 

партнерстава за имплементацију појединих активности и пројеката.   

 

Различити субјекти, са различитим улогама и функцијама су били укључени у процес 

израде Стратегија одрживог развоја почев од фазе планирања па до фазе дефинисања 

реализације пројеката и управљачких активности. Партнерски Форум окупио је јавне и 

приватне заинтересоване стране који живе и раде на територији градске општине и  био је 

задужен за општу елаборацију Стратегије одрживог развоја и имао је стручну подршку 

Тематских радних група и координационог тима општине, као и других локалних 

институција.  

 

На првом Форуму, одржаном у новембру 2010. године, чланови Партнерског форума су 

дефинисали следеће тематске радне групе:   

 Група за заштиту животне средине  

 Група за друштвени развој и 

 Група за економски развој  

 

Процес израде Стратегије одрживог развоја састојао се од 5 главних фаза које је 

неопходно поновити у будућим десетогодишњим циклусима: 
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Фазе Документа 

0.Покретање процеса стратешког планирања Организациона структура  

1. Анализа текућег стања  Извештај о одрживости  

2. Дефинисање приоритета, визије и циљева Стратешки документ 

3. Програми и активности за одређене резултате Акциони план 

4. Имплементација, управљање, праћење Управљачки систем 

 

 

Циклус израде Стратегије одрживог развоја општине почео је израдом Анализе текућег 

стања – профилисањем заједнице којом се текуће стање и фактори одрживости у 

заједници идентификовани и процењени. Као следећи корак следи дефинисање визије, 

циљева и приоритета у оквиру Стратешког документа на локалном нивоу. Након ове фазе, 

следило је дефинисање активности и пројеката у оквиру локалног Акционог плана. На 

крају ради постизања резултата у фази имплементације пројеката треба да је успостављен 

управљачким и мониторинг систем.   
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Поглавље 3: КОНТЕКСТ – Профил општине 
 
3.ОЦЕНА СТАЊА РАЗВОЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 

 
3.1. Основни подаци о Градској општини Сурчин 

 
Градска општина Сурчин се налази у Панонској низији, на њеном 

јужном ободу уз реку Саву. Представља најзападнији део 

равничарског простора територије града Београда, обухвата 

најплоднија земљишта, а територијом општине пролазе важни 

саобраћајни правци.  Граничи се са градским општинама Нови 

Београд, Земун, Обреновац и Чукарица, као и са општином 

Пећинци.  

 

Насеље Сурчин налази се на само 20 км од центра Београда, а на 

15 км од Земуна и Новог Београда (са којим је Сурчин преко 

насеља Ледине, скоро спојен).  

 

Подручје општине Сурчин се налази у оквиру саобраћајних коридора који се рангирају 

као примарна саобраћајна мрежа. Територијом градске општине пролазе делови европског 

коридора 10, делови магистралне железничке мреже, пловни пут реке Саве а на самој 

територији општине се налази најзначајнији национални међународни аеродром 'Никола 

Тесла'.   

 

Градска општина Сурчин конституисана је 24. новембра 2004. године као 17. општина 

Града Београда и као таква је најмлађа градска општина. Обухвата седам насељених 

места, од којих свако има своју Месну заједницу и представља катастарску општину  за 

себе. 

Упоредни преглед Града Београда и градске општине Сурчин 

 

Насељено место Број 

становник

а (2011) 

Број 

становник

а (2002) 

Број 

домаћинста

ва (2011) 

Број домаћинстава 

(2002) 

Бечмен 3700 3409 1087 1024 

Бољевци 4017 4056 1212 1231 

Добановци 7928 8128 2389 2353 

Јаково 6182 5949 1733 1685 

Петровчић 1386 1406 423 415 

 Административно 

подручје Града 

Београда 

ГО 

Сурчин 

Удео ГО    

Сурчин у АПГБ 

(у %) 

Површина (км2)     3227 288 8,9 

Број насеља      157 7 2,8 

Становништво 2011.     1639121 42012 2,6 

Извор: Републички завод за статистику, први резултати пописа 
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Прогар 1443 1455 449 445 

Сурчин 17356 14292 5152 4318 

Укупно 42012 38695 12445 11471 

 

Постоје поуздани подаци да је садашња урбана територија Сурчина била густо насељена у 

време Келта, о чему сведоче бронзани и сребрни новац пронађен на овим просторима. 

Први помени о насељу на овом простору су из 1404. године када је краљевском повељом 

даривано феудалној породици Моровић. После пожаревачког мира 1718. године улази у 

састав Хабсбуршке монархије а од 1745. укључен је у војну границу. Уочи Првог светског 

рата постојале су три школе: српска, немачка и хрватска. 

 
Градска општина Сурчин једна је од ретких општина у Србији у којој је повећан број 

становника, тако да на територији општине по првим прелиминарним резултатима живи 

нешто више од 42 000 становника што је скоро 10% више него што је било на претходном 

попису. На територији ГО Сурчин, као и на територији Града Београда већинско 

становништво је српске националности, док су значајније присутни Словаци, Роми, 

Хрвати и други. Просечан број чланова домаћинства на територији ГО Сурчин износи 

2,96. У општини Сурчин је, по попису становништва 2002. године старосна структура 

била повољнија у односу на град Београд и целу Републику, док је образовна структура 

становништва незадовољавајућа и удео становника са високим односно вишим 

образовањем је знатно нижи у односу на град Београд.  

 
3.2. Локална управа 

 

Организација и систем локалне самоуправе и администрација уређени су Статутом града 

Београда, Статутом Градске општине Сурчин и другим прописима. Скупштина градске 

општине броји 35 одборника.  

 

Веће градске општине Сурчин има укупно 9 чланова, а Председник општине уједно је и 

Председник већа. У Управи градске општине Сурчин ради укупно 76 запослених. Управу 

чине Кабинет председника и 7 унутрашњих организационих јединица – одељења, и то: 

Одељење за привреду, пољопривреду, заштиту животне средине и друштвене делатности, 

Одељење за грађевинске и комуналне  послове, Одељење за инспекцијске послове, 

Одељење за имовинско-правне, стамбене и послове правне помоћи, Одељење за општу 

управу, Одељење за финансије и Одељење за заједничке послове. 

Општина Сурчин је својим актима основала шест јавних предузећа: 

 

1. ЈП 'Сурчин' основан 2005. године са задатком одржавања и управљања пијацама, 

пословним простором, наплата паркинг простора, пружање погребних услуга и 

управљање гробљима, одржавање и уређивање јавних површина, одржавање јавне 

хигијене, димничарске услуге, експлоатација грађевинског песка у Јакову и 

одржавање и управљање рибњаком. 

2. ЈП 'Сурчин-гас', основано 2008. године са задатком дистрибуције гаса и свих врста 

гасовитих горива преко система цеви као и постављање гасних инсталација  

3. ЈП за туризам основано 2008. године са циљем да обезбеди услуге које се односе  

уређивање и допринос успешнијем пословању привреде, посебно туризма, 



13 

 

приређивање сајмова, саобраћаја унутрашњим воденим путевима,  реклама и 

пропаганда, туристички смештај у домаћој радиност, делатност путничких агенција 

и туроператера 

4. ЈП 'Аграр-Сурчин' 2007. обављање пољопривредних делатности и занатских услуга 

5. ЈП за обављање послова из области културе и спорта основано 2008. са задатком 

организовање културних и спортских манифестација,  сарадња са спортским 

клубовима и културно-уметничким друштвима 

6. ЈП за информисање 2008. производња радио и телевизијских програма, услуге 

рекламе и пропаганде,  издавање часописа и телекоминикације 

 

3.3. Привреда  

 
Општина Сурчин је карактеристична пре свега по пољопривредно-прерађивачком 

сектору, а затим по трговинским и услужним делатностима. У периоду након 2000. 

значајно је порасла  предузетничка иницијатива, што потврђује велики број 

новооснованих предузећа. У привреди општине Сурчин доминира сектор малих и 

средњих предузећа. Највећи број предузетника определило се за обављање трговинских, 

угоститељских, занатских, транспортних и других послова, претежно у сектору пружања 

услуга. Потребно је истаћи и значајне промене на страни понуде финансијских услуга, 

што се огледа у отварању све већег броја филијала пословних банака.  
 

Просторни развој привреде у општини Сурчин дефинишу две главне привредне зоне : 

 

1. Сурчин-Добановци са бројним трговинским, финансијским и предузећима за 

складиштење, прераду, дораду и дистрибуцију робних токова  

2. Остала насеља као мали развојни центри са производним, прерађивачким и услужним 

делатностима   

Зона Сурчин-Добановци уз обилазни Аутопут и аеродром "Никола Тесла" имају изузетне 

локационе предности за развој привредних делатности које захтевају велики обим 

транспорта терета али и индустрије. Завршетком изградње регионалног пута Сремска 

газела и остала насеља ће добити већи привредни значај. 

 

Пољопривреда у Сурчину има надпросечне могућности за даљи развој. Удео 

пољопривредног земљишта на територији градске општине Сурчин износи 72,7% (20 

928,4 ha). Сремска лесна зараван пружа повољне услове за ратарство, али и воћарство и 

сточарство. Укупне пољопривредне површине износе 19,883ха, што чини око 9% 

пољопривредних површина Београда. Под ораницама и баштама је 18,446ха, или 97% 

обрадивог земљишта, а под шумом 2453ха. Према врсти усева, под житарицама се налази 

54% ораничног земљишта, под индустријским биљем 12%, поврћем 9% и сточно-крмним 

биљем 14%. Од ратарских пољопривредних култура најзаступљенија је пшеница, потом 

кукуруз, соја и у последње време уљана репица. У оквиру сточарства, развијено је 

говедарство, свињарство и живинарство. Мешовиту тржишну пољопривреду Сурчина 

одликује је релативно високо учешће крупних пољопривредних организација у структури 

коришћења обрадивих површина, низак степен радног улагања, високо улагање капитала, 

механизације и ђубрива и висока продуктивност, са превагом једногодишњих биљака. 
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Ипак, квалитет земљишта је значајно угрожен неодговарајућим депоновањем отпада и 

применом агрохемикалија (вештачка ђубрива и пестициди) у зонама интензивне 

пољопривреде, док пољопривредне отпадне воде, поред осталих, се испуштају у 

површинске токове што за последицу има загађење површинских вода. Интенција је да се 

системи за одводњавање претворе у комплексне мелиорационе системе за функције 

одводњавања и наводњавања  

 

Општина располаже природним лепотама а главни туристички потенцијал општине чини 

река Сава са својим природним лепотама којом је могућа пловидба на целом потезу (46 

км), јавно заштићено природно добро Бојчинска шума као излетиште са бројним 

садржајима (рекреативне стазе, јахање, летња позорница, етно ресторан) као и манастир 

Фенек који припада групи фрушкогорских манастира. Ту су и шуме Церова Греда, 

Гибавац, Црни луг, Зидине и Добановачки забран,  ловишта Забран и Црни луг као и 

рибњаци Бечменска бара и Живача.  

 

Постојеће угоститељско-туристичке услуге је могуће допуњавати и другим пратећим 

садржајима и капацитетима, посебно за купалишне активности и забаву уз воду и на води, 

не само поред реке Саве, већ и у унутрашњости подручја.  

 

За целокупано улагање енергије и средстава у развој и унапређење туристичких 

потенцијала ГО Сурчин је 2010. године добила престижну награду „Туристички цвет“. 

Река Сава, очувана флора и фауна, споменици културе и историје, су свакако нешто чиме 

се  општинa Сурчин  може  поносити. Тренутно су у понуди излетнички, манастирски, 

наутички, спортско-рекреативни, риболовачки, ловни, роштиљски, сеоско-домаћински, 

културно-забавни или сендвич туризам. 

 

Комунална инфраструктура 

 
Свих седам насеља општине Сурчин је умрежено у јединствен интеркомунални систем, 

што је остварено повезивањем на Београдски регионални водоводни систем, којим се 

остварује висока поузданост функционисања и прописан, стално контролисан квалитет 

воде, осим појединих делова Сурчина (Радио фар и Кључ) у којима  је у току умрежавање. 

Урађена је гасификација на целој територији општине. У току је изградња канализационог 

система на целој територији општине Сурчин. Генералним пројектом одвођења 

употребљених вода општине прихваћен је концепт одвођења отпадних вода са предметне 

територије на ППОВ Батајница и реципијент Дунав.  

 

3.3. Друштвени развој 

 

Образовање 

 

Градска општиан Сурчин добро је покривена са инситуцијама основног образовања се 

шест основних школа, и то:  
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  Редовне основне школе – ГО Сурчин, школска 2010/2011. година 

Назив школе Место Број 

ученика 

Број 

одељења 

Вук Караџић Сурчин   659 24 

22. октобар Сурчин   717 27 

Стеван Сремац Добановци   644 26 

Вожд Карађорђе Јаково   570 23 

Бранко Радичевић Бољевци и Прогар   426 25 

Душан Вукасовић Диоген Бечмен и  Петровчић   426 20 

  3442 145 

 

У периоду од школске 2007/2008 до 2009/2010 године бележи се пораст броја ученика у 

односу на број наставника од приближно 1:13,5 до приближно 1:14,5, док број ученика у 

одељењима остаје приближно исти, нешто изнад 23 ученика по одељењу. 

 

С циљем инклузије ученика, не само у васпитно-образовни систем, већ и у друштвени 

живот уопште, учињени су први кораци да се јединственим приступом институција 

(школа, локална заједница, Центар за социјални рад и Удружења Рома) решавају ови 

проблеми. Општина Сурчин је 2011. године добила признање „ Доста“  Савета Европе за 

подршку Ромској интеграцији у друштво. 

 

Школе су активно укључене у пројекте и програме1 које финансирају ресорна 

министарства,град Београд, општина као и међународне организације.  

 

Капацитети предшколских установа не задовољавају потребе родитеља у дневном 

збрињавању деце.У прилог томе говори чињеница да је све већи број неуписне деце због 

недовољног капацитета, као и све већи број деце уписане преко објективних капацитета.  

 

Здравство 

 

Градска општина Сурчин, као релативно млада општина нема развијен систем, односно 

мрежу установа здравствене заштите, па тако Дом здравља Земун пружа здравствене 

услуге за кориснике здравствене заштите са територије општине Сурчин док се не заврши 

изградња дома здравља Сурчин,  планирана за крај 2012. године. Такође, скоро свако 

насељено место у Сурчину има Здравствену станицу, односно амбуланту2.  

 

Према подацима Дома здравља Земун,  на територији општине регистровано је 40.564 

лица корисника разних услуга из области здравствене заштите.  
 

 

                                                 
1 „Помоћ у учењу“, „Семинар о репродуктивном здрављу“, „Безбедност ученика у саобраћају“, „Школа без 

насиља“, „Превенција преступничког понашања“, „Буквар дечијих права“, „Инклузивно образовање – деца 

са тешкоћама у раду и развоју“, „Инклузивно образовање – деца са изузетним резултатима у развоју“, 

"Дигитална школа", "Креативна школа" итд 
2 пацијенти из Петровчића се лече у Бечмену, а пацијенти из Прогара се лече у Бољевцима 
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Социјална политика 

 

Надлежности  Градске општине  лимитиране су,  када је реч о свим деловима социјалне 

политике, јер су надлежности смештене на нивоу Града. Као одговор на захтеве грађана, 

чији захтеви су превазшли финансијске могућности – буџет општине, Председник градске 

општине Сурчин покреће иницијативу за хуманитарну акцију „Устанак доброте“  2007. 

године.  Идеја је била да се организје сусрет привредника, организација и физичких лица 

који би својом донацијом помогли угрожене породице.У претходне четири године, 

акцијом је обухваћено у просеку 120 социјално угрожених породица месечно. Висина 

новчане помоћи износи од 2000,00  до 5000,00  динара у зависности од материјалне 

ситуације  породице. Помоћ  је превасходно намењена особама са инвалидитетом, 

старачким домаћинствима, избеглим и интерно расељеним  лицима, самохраним  мајкама 

и тешко оболелим  лицима. 

 

Градски центар за социјални рад Београд-Одељење Сурчин, основан је у фебруару 

2009.године, чије услуге социјалног рада и социјалне заштите су усмерене кроз рад са 

децом и омладином и рад са одраслим и старим лицима.  

 
Цивилни сектор 

 

На територији ГО Сурчин постоји значајан број регистрованих Удружења грађана као што 

су "Друштво жена" ,- Добановци, "Бољи живот" – Добановци, Месни одбор "Удружење 

пензионера - Добановци", Месни одбор " Удружење пензионера - Бољевци", "Каламус" – 

Бољевци, Клуб младих "ИКС/ОКС - Бољевци", "Ћелије које живот значе" – Бољевци, 

"Удружење Рома", „Велики мали свет“, „Чудесна шума“. За већину ових организација 

карактерстичнно је да им недостају средстава али и вештине. У том смислу од великог 

значаја ће имати даљи развој кроз умрежавање и партнерство са јавним и приватним 

сектором. 

 
Култура 

 
На подручју општине Сурчин налазе се разноврсна културна добра која потичу од периода 

праисторије до наших дана, утврђена културна добра и добра под претходном заштитом. 

Утврђена културна добра заступљена су у виду 2 културна добра од великог значаја 

(споменик културе Манастир Фенек и знаменито место Бојчинска шума), као и 10 

културних добара (осам у врсти споменика културе и два у врсти археолошких 

налазишта). На подручју Општине налази се и 6 добара која уживају статус претходне 

заштите, заступљена у виду објеката народног градитељства, објеката сакралне 

архитектуре, археолошких налазишта, јавних споменика и спомен обележја, као и Музеј 

ваздухопловства – Београд смештен у модерној згради од стакла и бетона на београдском 

аеродрому "Никола Тесла". 

 

Значајна културна манифестација која се одржава викендом, четврту годину за редом, у 

трајању од пет месеци, од маја до септембра је 'Бојчинско културно лето', на аутентичној 

летњој позорници у Бојчинској шуми.Такође,на истој локацији је основана уметничка 
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колонија- вајарска и сликарска. Традиционални и нови медији овде су у равноправној 

позицији,  у широком распону схватања улоге материјала и технолошких поступака. 

 

Такође, сваког августа Салаш 'Стремен' организује такмичење у препонском јахању које 

окупља велики број љубитеља коњичког спорта, а на овом салашу се одржава и сајам 

старих заната. 'Атлетска трка  мира ' која се већ дуги низ година одржава на улицама 

Сурчина окупља ђаке, рекреативце, активне спортисте и војнике . Притом, свака месна 

заједница има своју сеоску славу која се увек прославља кроз низ културних и спортских 

манифестација. 

  

Позоришна смотра мале форме у Бољевцима3 настала је као пројекат 2007.године. 

Основни циљ је приближавање позоришног живота становницима руралног подручја. 

Најчешће форме су  монодраме, дуо драме и кабареи.  

 

Културно-уметничко друштво „Душан Вукасовић-Диоген“,  Сурчин спада у најбоље 

ансамбле у нашој земљи и већ дужи низ година спада у десет ансамбала прве категорије 

на нивоу града Београда. Такође, већина њених насељених места има своје Културно – 

уметничко друштво: КУД "Срем", Јаково КУД "Будућност", Добановци,   КУД "Шафарик" 

,словачко културно-уметничко друштво , Добановци , КУД "Бранко Радичевић", Бољевци, 

КУД "Сладкович" словачко културно-уметничко друштво, Бољевци 

 

 „Стајкова кућа“ у Бољевцима је изложбени простор са сталном поставком српске и  

словачке собе и заједничком кухињом са циљем да се покаже како се живело у једном 

сеоском домаћинству тридесетих година прошлог века. Етно кућа „Дацевић“ у Прогару 

има сличан циљ: отргнути од заборава живот сеоског домаћинства – гонак, стара оруђа, 

намештај, ловачке трофеје итд. 

 
3.5. Животна средина 
 
Један од најважнијих приоритета за достизање одрживог развоја у градској општини 

Сурчин односи се на заштиту и унапређење животне средине и рационално коришћење 

природних ресурса. То подразумева интеграцију и усаглашавање циљева и мера у свим 

секторима, примену свих домаћих закона и прописа као и међународно признатих 

прописа.Најзначајније природне вредности на подручју Сурчина су Бојчинска шума и 

влажна и забарена подручја уз Саву. Приобаље Саве је подручје значајно са аспекта 

заштите предела и богатства биодиверзитета, посебно у погледу птица мочварица и 

влажних станишта. 
 

У општини Сурчин под шумама се налази око 3500 ha (Г.Ј. Бојчин 968,46 ha, Г.Ј. Црни луг 

1 319,03 ha, ВУ Карађорђево око 800 ha, Приватно око 5 ha).  

 

Категоризација животне средине према степену загађености за подручје општине Сурчин 

дата је у следећој табели4 

                                                 
3 Смотру подржава Министарство за културу Републике Србије и Градска општина Сурчин. Позоришну 

Смотру реализује удружење грађана „Каламус“ из Бољеваца уз помоћ КУД „Сладкович“ и КУД „Бранко 

Радичевић“ из Бољеваца 
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категорија подручје 

II Аеродром "Никола Тесла", градско подручје Општине, општински 

центар, јужни делови Општине 

III Подручја аутопутева и железничке пруге, река Сава и канал Галовица, 

околина локалитета II категорије на растојању од 10 км у правцу СЗ-ЈИ  

IV Приградска насеља, магистрални путеви, сточне фарме, подручја 

интензивне пољопривреде 

V Локални путеви, приградске зоне са неконтролисаном градњом 

VI Сеоска насеља, подручја око непокретних културних добара 

VII Природна добра, шумска и ловна подручја 

 

Река Сава није у прописаној II класи квалитета, што индиректно представља узрок 

загађивања земљишта и подземних вода, посебно јер је приобаље уз реку Саву извориште 

подземних вода. Такође, значајан део територије општине се налази у ужој зони санитарне 

заштите водоизворишта у којој су лоцирана 28 рени бунара и 20 цевастих бунара.  

 

Квалитет ваздуха на подручју општине, угрожен је у већој мери на северном и источном  

делу општине где се налази аеродром "Никола Тесла" и где су интензиван саобраћај, 

становање и привредне делатности основни извори загађивања, односно у мањој мери на 

осталом делу општине где су основни извори загађивања становање и пољопривреда. 

 

Један од основних узрока загађивања земљишта је неодговарајућа примена агротехничких 

мера (вештачка ђубрива и пестициди).  

 

Комунални, индустријски и пољопривредни отпад не третира се на одговарајући начин, 

већ се ове врсте отпада одлажу на неуређене депоније. Неадекватно поступање са отпадом 

један је од најозбиљнијих проблема у животној средини.Организовано одношење 

комуналног отпада врши  се преко ЈПК Градска чистоћа (евидентирано 12.433 корисника 

од којих 10.598 поседује канте за смеће5). озбиљно је питање непостојања организованог 

кафилеријског збрињавања отпада анималног порекла6.  

        

Развој чистијих технологија, повећање енергетске ефикасности и коришћење обновљивих 

извора енергије, свакако ће утицати на смањење загађења животне средине.  

 

 

 

                                                                                                                                                             
4 Категоризација квалитета животне средине подручја Општине урађена је на основу категоризације из Просторног плана Републике 

Србије и Регионалног просторног плана АП Београда 
5 Општина Сурчин је обезбедила 100 жичаних контејнера и равномерно распоредила по свим месним 

заједницама а одношење ПЕТ амбалаже поверила ЈП Аграр. 
6 Регулисање ове области захтева изградњу нових капацитета за прихват, прикупљање, транспорт и 

нешкодљиво уништавање тих врста отпада, односно просторно, санитарно и функционално позиционирање 

сточног гробља за свих 7 насеља, с тим да је могуће овај проблем решити на регионалном нивоу у оквиру 

града Београда 
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Поглавље 4 – Изазови и могућности - СВОТ анализа 

 

Економски развој 

 
СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Географски положај општине-

Аеродром, аутопут, обилазница око 

Београда  

 22.000 ха обрадивог пољопривредног 

земљишта,3500 ха шуме, рибњаци 

150 ха 

 Близина града  

 Близина водотокова, 46 км Саве, 

мелиорациони канали 

 Донет просторни план 

 Постојање индустријске зоне са 

слободним локацијама за 

потенцијалне инвеститоре 

 Постојање капацитета за смештај и 

прераду пољопривредних производа 

 20 копнених туристичких дестинација 

(укључујући манастир Фен.) и 

развијен излетнички туризам 

 Постојање политичке воље као 

подршка економском развоју 

 Застарела пољопривредна механизација 

 Недостатак планског приступа 

 Недовољно развијена инфраструктура 

(путеви локалног карактера) 

 Недовољна образованост становништва које 

се бави пољопривредом 

 Неодговарајућа старосна структура 

становништва које се бави пољопривредом 

 Запуштен систем за одводњавање 

 Неразвијен систем за наводњавање 

 Монопол на пољу смештајних капацитета за 

пољ.производе 

 Мањак смештајних капацитета 

 Непрепознавање могућности за 

искоришћавање обновљивих извора 

енергије 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 Директне стране инвестиције 

 7650 хектара пољопривредног земљишта 

у државној својини 

 Враћање имовине локалној самоуправи 

 Изградња голф терена и марине на Сави 

 

• Централизација власти на нивоу Београда 

• Нестабилност политичке сцене 

• Неоправдано широка зона заштите 

водоизворишта (6км) 

• Природне непогоде 

• Висок ниво подземних вода 

 
Друштвени развој 

 
СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• Људски ресурси и пораст броја 

становника 

• Посећеност културних и спортских 

манифестација, препознатљивост 

туристичких потенцијала 

• Сарадња и добра комуникација 

општине са институцијама, удружењима 

грађана и верским заједницама као и са 

институцијама града Београда 

 Предузимљивост општине по питању 

социјалне политике - Устанак доброте 

 Образовна структура становништва на нивоу 

општине 

 Недовољна финансијска средства (опште 

стање) 

 Недостатак средња школа 

 Недостатак дома здравља 

 Недостатак места у вртићима и предшколском 

 Недостатак репрезентативне културне 

установе-позоришта 

 Недовољна комуникација и сарадња међу 

самим институцијама, удружењима грађана  
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 Постојање мреже институција у 

здравству, социјалној заштити,основном 

образовању, спорту и предшколском 

образовању 

 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

 Издвајање надлежности предшколских 

установа 

 Изградња Дома здравља 

 Изградња канализације 

 Израда пројеката за градњу друштвених 

институција 

 

 Не препознавање приоритета општине од 

стране града Београда 

 Неповољна политичка клима-заустављање 

реформи у сфери друштвених делатности 

 Неповољни макроекономски утицаји 

 

 

 

Заштита и унапређење животне средине 

 
СНАГЕ СЛАБОСТИ 

• Река Сава 46км 

• 7 шума 

• Каналска мрежа 

• Рибњаци 

• Организовано прикупљање 

комуналног отпада у свим насељима  

• Пет амбалажа - прикупљање 

• Гасификација  

• Градски водовод 

• Пројекти и средства за изградњу 

канализације 

 

 Непостојање канализације 

 Депоновање кабастог и индустријског 

отпада 

 Дивље депоније 

 Одржавање канала 

 Непречишћавање отпадних вода  

 Нестручно руковање амбалажом за заштиту 

биља  

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

• Враћање надлежности општини за 

изградњу линијских инфраструктурних 

водова (Закон о планирању и изградњи) 

• Примена просторног плана по питању 

развоја: ловног,риболовног,излетничког 

и спортског туризма 

• Земљиште за производњу здраве  и 

органске хране 

• Канал Галовица 

• Комунална полиција 

 Елементарне непогоде 

 Широка зона заштите водоизворишта  

• Коридор 11 (кроз Доње поље) 

• 2. писта аеродрома: 

-бука и аерозагађења од: аеродрома, ауто пута, 

обилазнице, железнице 

•   Термо-електрана Обреновац (Пепелиште) 

•  Висок ниво подземних вода 
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Поглавље 5 – Визија и стратешки правци развоја градске општине Сурчин 

 

ВИЗИЈА 

 
 

Градска општина Сурчин 2022. године је: 

 

 Добро организован јавни сервис у коме грађани  и привреда на брз и ефикасан 

начин остварују своја права а управа,  у сталном дијалогу са грађанима и кроз 

успостављене мреже  јавно-приватних партнерстава креира и спроводи 

локалне политике по највишим европским стандардима 

 Заједница са високом стопом запослености, са институцијама и привредним 

сектором усмереним ка повећању конкурентности и иновативности где je 

северни део територије као највећа саобраћајна раскрсница место великих 

инвестиција  а југ општине са својим природним предиспозицијама је  

атрактивно излетиште Београда где се уз лаку привреду и пољопривреду 

преплићу култура, туризам и спорт. 

 Здрава и солидарна заједница у којој је образовање доступно свима, 

функционално прилагођено потребама локалне заједнице и захтевима 

модерног друштва и безбедно место за живот где се поштују људске вредности 

и достојанство а промовишу култура и спорт  

 Чиста, очувана и енергетски ефикасна средина, са високим квалитетом 

становања и уређеном комуналном  инфраструктуром, зеленим површинама и 

спортским садржајима, еколошки запад Београда. 
 

 

 

 

Мисија 

 

Кроз јачање партнерства између локалне управе, пословоног сектора и грађанског 

друштва  спроводити јавне политике које ће остварити већи степен друштвене 

кохезије, ојачати социјални капитал и повећати квалитет живота у градској 

општини Сурчин 
 

 
 

Стратешки 

правац  1 

 

Јачати концепт 

       добре управе 
 
 
 

 

Стратешки 

правац  2 

 

Подстаћи и 

подржати 

економски развој 
 

 

Стратешки правац  

3 

 

Унапредити 

друштвени 

развој и  

безбедност 

 

Стратешки 

правац  4 

 

Заштити и 

унапредити 

животну средину  
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Стратешки правци Циљеви 
 

Мере/Активности 

Јачати концепт 

добре управе 

Транспарентност, јачање учешћа 

грађана у креирарању и 

спровођењу локалних политика и 

развој партнерства и међусекторске 

сарадње 

 

Успостављање „ Call центра» , смс 

система и интерактивне интернет 

презентације намењен за пријем предлога 

и сугестија грађана и постављање кутије 

за жалбе грађана 

Јачање и дефинисање положаја месне 

самоуправе и подршка локалним 

иницијативама на нивоу месних заједница  

Спровођење истраживања о ставовима и 

потребама грађана 

Институционализација  

Форума партнера и  креирање панела за 

повећање учешћа грађана 

 

 

 

 

 

Унапређење организације 

општинске управе кроз  

унапређења интерних процедура и 

ефикаснију употребу ИТ 

технологије 

Увођење праксе промоције и награђивања 

запослених 

Годишња евалуација ефикасности 

интерних процедура 

Стандардизација поступака и процедура  

комуникације са грађанима и 

привредницима путем интернета, е-маил 

односно увођење ИСО стандарда у рад 

општинске управе 

Унапређење е-управе где грађани могу да 

поднесу захтев и путем општинског 

портала прате решавање, односно статус 

предмета 

Електронске седнице скупштине општине 

и општинског већа 

Дигитализација свих релевантних 

информација о раду локалне самоуправе и 

њено постављање на интернет 

Редовно Извештавање о раду корисника 

јавних средстава 

Развој људских ресурса 

Професионализација општинске управе 

кроз подршку програмима 

дошколовавања и континуираног 

образовања запослених кроз адекватне 

обуке (управљање пројектима, стратешко 

планирање, програмско буџетирање, 

комуникација са грађанством...) 

Подршка запосленим у учешћу у 

иницјативама и пројектима струковних 

удружења и другух јавних тела (одбори и 

тела СКГО, удружење рачуновађа, 

стручни одбори, комисије и савети на 

нивоу града или државе) 
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Подстаћи и подржати 

економски развој 

Успостављање пожељног 

пословног амбијента 

Промоција садржаја (локација, објеката, 

фирми) потенцијално атрактивних за 

инвеститоре и унапређење услова за 

привлачење страних и домаћих 

инвеститора кроз стварање базе података 

за «brownfield» инвестиције 

Доношење нове и унапређење постојеће 

планске документације 

Изградња и завршетак изградње 

инфраструктуре потребене за инвестиције 

( Сремсак газела, гасификација, опремање 

индустријске зоне ) 

Интезивирање јавно-приватног 

партнерства 

Усаглашавање и доношење нових 

нормативно правних aката у надлежности 

општине а који  «креирају» пословни 

амбијент 

Развој предузетништва и МСП 

Промоција предузетништва код младих и 

подстицање женског предузетништва 

Подизање капацитета постојећих МСПиП 

кроз унапређење нивоа знања и вештина 

запослених 

Подршка приликом конкурисања за 

подстицајна средства и код развојних 

фондова 

Подстицај и подршка програмима 

самозапошљавања 

Формирање удружења МСПП/клуба 

предузетника 

Промоција предузетничких потенцијала у 

циљу јачања и отварања и уласка на нова 

тржишта ( сајмови,студијске туре, 

увођење система квалитета) 

Унапређење пољопривредне 

производње  

Унапређење каналске мреже, уређење 

атарских путева и објеката са функцијом 

заштите земљишта 

Подизање капацитета постојећих 

пољопривредних произвођача кроз 

унапређење нивоа знања и вештина и 

подршка удруживању 

Подршка програмима модернизације и 

диверсификације пољопривредне 

производње ( пластехници, сточарство, 

мини погони ) 
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Развој туризма и угоститељства 

Промоција ГО Сурчин као туристичке 

дестинације ( сајт и база туристичке 

понуде, туристички сајмови,израда 

идејног решења сувенира општине ) 

Подршка развоју сеоског туризма ( 

едукација, категоризација, промоција и 

медијска презентација) 

Припрема студије за кључне туристичке 

дестинације и секторских програма за 

развој појединих видова туризма 

Унапређење туристичке инфраструктуре  

(Голф терени, Марина, уређење плажа на 

Сави, бициклистичке стазе,кампа) 

Унапређење знања и вештина власника и 

менаџера МСП у области туризма и 

угоститељства 

Организовање и унапређење туристичких 

манифестација ( дани Сурчина, фестивал 

фолклора, рок и дечији фестивал, стари 

занати ) 

                                     

 

Унапредити 

друштвени 

развој и безбедност 

Заштита културних добара и јачање 

културне и спортске понуде 

Унапређење и изградња објеката културе ( 

позориште/биоскоп, дом културе у 

Бечмену и Јакову ) 

Организација културних манифестација у 

сарадњи са другим иинституцијама ( 

Бојчинско културно лето,.......... 

Унапређивање културне сарадње са 

цивилним сектором и градским 

културним институцијама и 

успостављање континуиране сарадње и 

комуникације са постојећим задужбинама 

и фондовима  

Унапређивање заштите културно 

историјског наслеђа (покретна и 

непокретна културна добра) 

Унапређење и изградња инфраструктуре у 

служби спорта ( спортски терени, хале ) 

Унапређење образовања и бриге о 

деци 

Изградња средње школе 

Адаптација основних школа , изградња 

фискултурних сала и осавремењавање 

наставних средстава и школске 

библиотеке 
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Подршка инклузивном образовању ( деца 

Ромске националности и деца са 

посебним потребама ) 

Увођење нових наставних и ваннаставних 

активности у школе ( музичко 

образовање,страни језици, рачунарство ) 

Унапређење система предшколских 

установа, проширење смештајних и 

дворишних капацитета  

Промоција концепта доживотног учења 

кроз неформално образовање и подршка 

програмима и институцијама 

неформалног образовања 

Успостављање мреже партнерстава са 

институцијама образовања 

 

 

Развој и унапређење здравствене 

заштите 

Изградња дома здравља 

 

Промоција здравих стилова живота и 

превенције (мамографски прегледи, 

мерење шећера у крви, притиска...) 

Јачање службе помоћи и службе за кућно 

лечење 

Унапређење постојећих и развој 

нових социјалних услуга 

Евидентирање социјалних потреба 

грађана – успостављање Социјалне карте 

Унапређење превентивне социјалне 

заштите 

Пружање услуга помоћи у кући 

Унапређење пружања подршке 

породицама и деци са сметњама у развоју 

Унапређење пружања подршке особама са 

инвалидитетом и другим социјално 

угроженим групама 

Унапређење пружања подршке 

хранитељским породицама и деци у тим 

породицама 

Унапређење нивоа безбедности у 

локалној заједници 

Стварање безбеднијег окружења кроз 

унапређење саобраћајне културе и 

инфраструктуре 

Анализа безбедности на територији 

општине и предлози неопходних мера 

Постављање безбедносних камера и 

развој мониторинг центра ради повећања 

безбедности деце и других грађана 

 

 

 

Унапређење квалитета ваздуха, 

земљишта и воде и смањење нивоа 

Смањити саобраћај планирањем 

одговарајуће сигнализације и пропусне 

моћи саобраћајница у центру у сарадњи са 
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Заштитити и 

унапредити 

животну средину 

буке градом  

Унапредити мониторинг квалитета 

ваздуха и воде - повећати учесталост 

мерења и број мерних места  

Контрола примене хемијских средстава на 

пољопривредним површинама 

Сузбијање амброзије и других 

алергогених биљака 

Заштита природних вредности 

 

Унапређење и заштита рибњака 

Бечменска бара 

Унапређење заштићеног природног добра 

Бојчинска шума 

Унапређење концептуалне 

инфраструктуре 

Изградња и уређење површина 

намењених рекреативним спортским 

активностима  

Обнова и уређење парковских и других 

зелених површина  намењених  деци и 

старијима  

Унапређење система управљања 

отпадом и комуналном 

инфраструктуром 

Завршетак изградње канализационе 

мреже у свим насељима 

Уклањање и рекултивација дивљих 

депонија 

Постављање канти за одвајање отпада у 

сарадњи са ЈКП на пилот локацијама уз 

кампању о значају сепарације 

Изградња рециклажног центра 

Изградња гробља за кућне љубимце и 

азила за псе 

Унапређење енергетске 

еифкасности 

Израда студије о могућностима 

експлоатације обновљивих извора 

енергије 

Едукација становништва о ОИЕ 

Увођење система енергетске ефикасности 

у јавним зградама и службеним возилима 

у општини 
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Поглавље 6: Систем управљања и праћења реализације Стратегије 

 

Процес стратешког планирања је динамичан процес и финални документи се посматрају 

као динамични, односно променљиви алати. У том контексту, целокупан процес 

планирања је дефинисан као десетогошњи циклус анализе – планирања – програмирања – 

имплементације – реализације – праћења – процене – поновне анализе итд... Процес се 

комплетно преиспитује на 10 година, односно након 10 година би требало развити нову 

стратегију одрживог развоја локалне заједнице. Процес је комплетно приказан на 

следећем дијаграму: 

 

 

Процес имплементације стратегије мора бити јасно дефинисан. Извршна власт због тога 

мора: расподелити одговорност/задатке тако да се циљеви могу ефикасно реализовати а 

кључни актери морају бити свесни својих улога и одговорности.  

Систем управљања обухвата процесе планирања, организације, одабира људи, 

координирања, руковођења и контроле, укључујући и ангажовање људских, финансијских, 

технолошких и природних ресурса.  

Сама примена стратегије мора бити разматрана и преиспитивана од стране свих 

укључених у процес израде и имплементације стратегије. Начин на који се овај процес 

провере и преиспитивања реализује даје одрживост систему управљања и мониторинга, 

остварујући различите везе у оквиру и ван организације процеса имплементације. 

Циклус Стратегије одрживог развоја локалне 
заједнице 

Година 1 

Година 10 

Година 6-7–8-9 

Година 5 

 

Година 2-3-4 

Извештај о одрживости  
2/3 Стратешки документ са дијаграмима 
Локални акциони план 
Оцена одрживости 

Извештај о одрживости 
a.праћење имплементације Локалног акционог плана  

б. Једногодишње ажурирање индикатора  

Извештај о одрживости 
a. ажурирање свих индикатора 

Локални акциони план 

Извештај о одрживости 
a.праћење имплементације Локалног акционог плана  
б. Једногодишње ажурирање индикатора  
 

Извештај о одрживости +1 
2/3 Стратешки документ са дијаграмима +1 
Локални акциони план +1 
Оцена одрживости +1 
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Фаза примене стратегије одрживог развоја локалне заједнице је заснована на 

имплементацији акционог плана, доброј организационој структури и ангажовању 

заинтересованих актера. Процес имплементације стратегије одрживог развоја локалне 

заједнице је инкорпориран и користи постојећу структуру у локалне администрацији, пре 

свега централни  део организационе структуре Координационог тима у који су укључена 

све општинска одељења. Координациони тим је постављен у оквиру локалне 

администрације тако да може да координира целокупним системом управљања и 

мониторинга и  именован је од стране Председника општине.  

Координациони тим је одговоран за интеграцију стратешког документа и локалног 

акционог плана, првенствено у смислу: директне повезаности акционог плана са израдом 

и актима општинског/градског буџета, тј, за сваку активност у оквиру акционог плана 

морају се обезбедити финансијска средства или, бар, извори финансирања; директне 

повезаности са свим општинским/градским оперативним плановима и 

одељењима.Стратешки документ и локални акциони план морају у потпуности бити 

интегрисани са редовним општинским/градским радним процедурама. Систем управљања 

треба прецизно да идентификује носиоце одговорне за имплементацију појединих 

активности и да пружи прецизно дефинисана овлашћења и одговорности свих начелника 

одељења/управа за спровођење тог интегрисаног процеса у разумном временском року (до 

усвајања наредног градског/општинског буџета); интеграције акционог плана и 

стратешког документа са плановима, пројектима и активностима свих јавних и приватних 

институција које су укључене као главни носиоци имплементације акционог плана 

(различите институције, органи јавне управе, јавна комунална предузећа итд). Велики број 

редовних управљачких активности се одвија у области урбанистичког сиситема и 

територијалне организације, а под ингеренцијом различитих градских/општинских 

институција и органа. Њихова потпуна укљученост у имплементацију локалног акционог 

плана је од виталног значаја за одрживост и развој. 

Систем управљања процесом израде Стратегије одрживог развоја локалне заједнице 

 

 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ обавезује 

Координациони тим да 
спроведе имплементацију 

САВЕТ ЗА РАЗВИЈ екстерно 

координира, прати и 
подржава примену 

акционог          плана 

ВИШЕ-СЕКТОРСКИ КООРДИНАЦИОНИ 
ТИМ је одговоран за пуну интеграцију 

Стратегије у средства планирања и 
управљања 

Финансијско 
интегрисање са 

општинским 
буџетом 

Крос интграција 
са општинским и 

градским 
одељењима и 

управама 

Техничка 
интеграција са 

ЈКП и 
инсититуцијама, 

итд 



29 

 

Успешност и статус имплементације стратегије одрживог развоја локалне заједнице се 

константно прати и процењује путем годишњих циклуса евалуације. Приликом евалуације 

се користе индикатори одрживости (односе се на стратешки документ али и на стање 

комплетне локалне заједнице) и индикатора учинка (везани су за статус имплементације 

локалног акционог плана). Индикатори су основа за потпун систем мониторинга 

имплементације стратегије, и представљају основу система управљања. Индикатори 

пружају основне информације и сазнања везана за успешност процеса имплементације 

стратегије и динамику усаглашавања.  Све промене индикатора, и сви резултати годишње 

евалуације, су доступни свим грађанима путем извештаја који је једноставан и лак за 

читање. 
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Поглавље 7 – Акциони план  

СТРАТЕШКИ ПРАВАЦ 1 

Јачати концепт добре управе 

ВИЗИЈА 

 

Градска општина Сурчин 2022. године је добро организован јавни сервис у коме грађани  и привреда на брз и ефикасан начин 

остварују своја права а управа,  у сталном дијалогу са грађанима и кроз успостављене мреже  јавно-приватних партнерстава 

креира и спроводи локалне политике по највишим европским стандардима 

 

Стратешки циљ 1.1.  

Транспарентност, јачање учешћа грађана у креирарању и спровођењу локалних политика и развој партнерства и међусекторске 

сарадње 

Р. бр. 
Посебни циљеви 

Активност 
Носилац/Партнери 

Временски 

оквир 

Извор 

средстава 
Индикатори 

1.1.1. 

Успостављање „Call“ центра, смс 

система и интерактивне интернет 

презентације намењен за пријем 

предлога и сугестија грађана 

ГО Сурчин 2014 буџет 
Формиран и 

фукционалан центар 

1.1.2. 
Дефинисање и унапређења положаја  и 

рада месних заједница 

ГО Сурчин /НВО 

сектор 
2012 - 2013 буџет 

Број истраживања и 

извештаја 

1.1.3. 
Подршка локалним иницијативама на 

нивоу месних заједница 

ГО Сурчин /месне 

заједнице, НВО 

сектор 

2012 – 2022 

Буџет, Град 

Београд, Страни 

фондови 

Број подржаних 

иницијатива 

1.1.4. 
Институционализација форума 

Партнера 

ГО Сурчин/Град 

Београд, ЈП, НВО, 

пословни сектор 

2012 буџет 
Број чланова и 

седница форума 

1.1.5. 
Креирање панела за повећање учешћа 

грађана 
ГО Сурчин/НВО 2013 буџет 

Број грађана који 

учествују на панелима 

Стратешки циљ 1.2.  

Унапређење организације општинске управе кроз унапређења интерних процедура  и ефикаснију употребу ИТ технологије  
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Р. бр. 
Посебни циљеви 

Активност 
Носилац/Партнери 

Временски 

оквир 

Извор 

средстава 
Индикатори 

1.2.1. 
Увођење праксе промоције и 

награђивања запослених 
ГО Сурчин 2012 - 2022 буџет 

Број награђених 

запослених 

1.2.2. 
Годишња евалуација ефикасности 

интерних процедура 

ГО Сурчин/НВО 

сектор, Агенције 
2012 - 2022 буџет 

Ефикасност 

унапређена за 5% на 

годишњем нивоу 

1.2.3. 

Стандардизација поступака и 

процедура  комуникације са грађанима 

и привредницима путем интернета, е-

маил односно увођење ИСО стандарда 

у рад општинске управе 

ГО Сурчин/ИПА 

фондови, НВО, 

Агенције 

2013 - 2015 

ИПА програм, 

страни 

донатори, буџет 

оптшине и града 

Сертификат надлежне 

институције 

1.2.4. 

Унапређење е-управе где грађани могу 

да поднесу захтев и путем општинског 

портала прате решавање, односно 

статус предмета 

ГО Сурчин 2012 - 2014 

ИПА програм, 

страни 

донатори, буџет 

Број захтева поднетих 

преко општинског 

портала 

1.2.5. 
Електронске седнице скупштине 

општине и општинског већа 
ГО Сурчин 2013 - 2015 буџет 

«Безпапирне» 

седнице, смањена 

потрошња папира и 

другог потрошног 

материјала 

1.2.6. 

Дигитализација свих релевантних 

информација о раду локалне 

самоуправе и њено постављање на 

интернет 

ГО Сурчин/Град 

Београд, ЈП и друге 

јавне установе и 

организације 

2013 - 2016 
Буџет, град 

београд 

Изграђен и ажуран 

Интернет портал  

1.2.7. 
Редовно Извештавање о раду 

корисника јавних средстава 

ГО Сурчин/НВО и 

други корисници 

јавних средстава 

2012 - 2022 буџет 

Број корисника који 

подносе извештаје и 

број извештаја 

1.2.8. 

 

Функционална анализа и 

реструктурање јавних предузећа 

ГО Сурчин 2012 -2015 
Буџет, Град 

Београд 

Урађана анализа 

Реструктуирана ЈП 
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Стратешки циљ 1.3.  

Развој људских ресурса 

Р. бр. 
Посебни циљеви 

Активност 
Носилац/Партнери 

Временски 

оквир 

Извор 

средстава 
Индикатори 

1.3.1. 

Професионализација општинске 

управе кроз подршка програмима 

дошколовавања и континуираног 

образовања запослених кроз адекватне 

обуке (управљање пројектима, 

стратешко планирање, програмско 

буџетирање, комуникација са 

грађанством...) 

ГО Сурчин/ Град 

Београд образовне 

установе, НВО 

2012 - 2022 

Буџет, град 

Београд, 

донације 

Број диплома и 

одслушанех курсева 

1.3.2. 

Вођење евиденције о стручном 

усавршавању запослених, 

сертификованим вештинама и њихове 

кадровске карте 

ГО Сурчин 2012 - 2022 буџет 

Успостављена и 

ажурна база података 

о запосленима и 

њиховом стручном 

образовању 

1.3.3. 

Подршка запосленим у учешћу у 

иницјативама и пројектима 

струковних удружења и другух јавних 

тела (одбори и тела СКГО, удружење 

рачуновађа, стручни одбори, комисије 

и савети на нивоу града или државе) 

ГО Сурчин/СКГО, 

струковна 

удружења, Град 

Београд, Република 

Србија 

2012 - 2022 

Буџет, град 

Београд, 

донације 

Број запослених – 

чланова одбора, 

удружења, комисија и 

др. 
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СТРАТЕШКИ ПРАВАЦ 2 

Подстаћи и подржати економски развој 

ВИЗИЈА 

Сурчин 2022. године је заједница са високом стопом запослености, са институцијама и привредним сектором  усмереним ка 

повећању конкурентности и иновативности где је северни део територије као највећа саобраћајна раскрсница место великих 

инвестиција  а југ општине са својим природним предиспозицијама  атрактивно излетиште Београда где се уз лаку привреду 

и пољопривреду преплићу култура, туризам и спорт 

Стратешки циљ 2.1.  

Успостављање пожељног пословног амбијента за привлачење инвестиција 

Р. бр. 
Посебни циљеви 

Активност 
Носилац/Партнери 

Временски 

оквир 
Извор средстава Индикатори 

2.1.1. 

Изградња и завршетак изградње 

инфраструктуре потребене за 

инвестиције  

( Сремсак газела, гасификација, 

опремање индустријске зоне ) 

Град Београд, 

општиан Сурчин,  
2012-2015 

Град Београд, 

Република 

Србија, Општина 

Сурчин 

Унапређена 

инфраструктура  

Завршена Сремсак 

гаѕела 

2.1.2. 

Промоција садржаја (локација, 

објеката, фирми) потенцијално 

атрактивних за инвеститоре 

СИЕПА/Град 

Београд  
2012 - 2022 

ИПА програм, 

страни донатори, 

буџет 

Број нових 

инвеститора повећан 

за 20% 

 

2.1.3. 

Унапређење услова за привлачење 

страних и домаћих инвеститора кроз 

стварање базе података  

Град Београд/ГО 

Сурчин 
2012 - 2013 

ИПА програм, 

страни донатори, 

буџет 

90% објеката унетих 

у базу 

 

2.1.4. Доношење нове и унапређење 

постојеће планске документације 

Град Београд/ГО 

Сурчин 
2012 - 2022 

Град Београд, 

Република 

Србија, Општина 

Сурчин 

Урађена планска 

документација 

 

2.1.5. Интизивирање јавно-приватног 

партнерства 

Град Београд/ГО 

Сурчин 
2012 -20122 

Град Београд, 

Република 

Србија, Општина 

Сурчин 

Број јавно приватних 

партнерстава 
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2.1.6. 

Усаглашавање и доношење нових 

нормативно правних aката у 

надлежности ЛС а који  «креирају» 

пословни амбијент 

Град Београд/ГО 

Сурчин 
2012-2014 буџет 

% измењених и 

новоусвојених одлуа 

Стратешки циљ 2.2.  

Развој предузетништва и сектора малих и средњих предузећа (МСП) 

Р. бр. 
Посебни циљеви 

Активност 
Носилац/Партнери 

Временски 

оквир 
Извор средстава Индикатори 

2.2.1. 
Промоција предузетништва код 

младих 

ГО Сурчин/Град 

Београд, образовне 

институције, НВО 

2013 - 2017 

ИПА програм, 

страни донатори, 

буџет 

Број младих 

обухваћених 

програмом 

 

 2.2.2. Подстицање женског предузетништва 
ГО Сурчин/Град 

Београд, НВО 
2012 - 2016 

ИПА програм, 

страни донатори, 

буџет 

Повећан број жена 

предузетница за 20%  

 

 

 2.2.3. 

Подизање капацитета постојећих 

МСПиП кроз унапређење нивоа знања 

и вештина запослених 

Град Београд, 

Привредна комора 

Београд/ образовне 

институције, 

пословна удружења 

2012 - 2022 

ИПА програм, 

страни донатори, 

буџет 

Број полазника обуке 

  

 

2.2.4. 

Подршка предузетницима и МСП 

приликом конкурисања за постицајна 

средства и код развојних фондова 

ГО Сурчин, Град 

Београд 
  2012- 2022 

Го Сурчин и Град 

Београд  

Прој подржаних 

предузетника и МСП 

приликом 

конкурисања за 

постицајна средства 

 

 2.2.5. 

 

Подстицај и подршка програмима 

самозапошљавања 

НСЗ/Град Београд, 

образовне 

институције 

2012 - 2020 
страни донатори, 

буџет 

Број подржаних 

програма 

  

 2.2.6. 

 

Формирање удружења МСПП/клуба 

предузетника 
ГО Сурчин/ МСПП 2013 Буџет 

Број чланова 

удружења 

   

 2.2.7. 

Промоција предузетничких 

потенцијала на територији ГО 

ГО Сурчин/СИЕПА, 

Град Београд 
2013 - 2020 

 

Буџет, СИЕПА  

Број учествовања у 

промотивним 
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Сурчину циљу јачања и отварања и 

уласка на нова тржишта (сајмови, 

студијске туре, увођенје квлаитета 

производа) 

наступима 

Стратешки циљ 2.3.  

Унапређење пољопривредне производње 

Р. бр. 
Посебни циљеви 

Активност 
Носилац/Партнери 

Временски 

оквир 
Извор средстава Индикатори 

2.3.1. Уређење каналске мреже 
ГО Сурчин, Град 

Београд Г 
2012 - 2018 

Го Сурчин и Град 

Београд 
Км уређених канала 

2.3.2. Уређење атарских путева 
ГО Сурчин, Град 

Београд 
2012 - 2022 

Го Сурчин и Град 

Београд 
Км атаарских путева 

2.3.3. 
Проширење мреже противградних 

станица 

ГО Сурчин, Град 

Београд 
2012 - 2016 

Го Сурчин и Град 

Београд 

Број противградних 

станица 

2.3.4. Формирање пољочуварске службе 
ГО Сурчин, Град 

Београд 
2012 - 2013 

Го Сурчин и Град 

Београд 

Формирана 

пољочуварска 

служба 

2.3.5. 

Подизање капацитета постојећих 

пољопривредних произвођача кроз 

унапређење нивоа знања и вештина и 

подршка удруживању 

ГО Сурчин, Град 

Београд Г 
2012 - 2018 

Го Сурчин и Град 

Београд 

Број едукованих 

произвођача 

2.3.6. 

Подршка програмима модернизације и 

диверсификације пољопривредне 

производње ( пластеници, сточарство, 

мини погони ) 

ГО Сурчин, Град 

Београд 
2012 - 2022 

Го Сурчин и Град 

Београд 

Број програма и број 

подржаних пољ. 

произвођача 

Стратешки циљ 2.4.  

Развој туризма и угоститељства 

 

Р. бр. 
Посебни циљеви 

Активност 

ГО Сурчин, Град 

Београд 
Временски 

оквир 
Извор средстава Индикатори 

2.4.1. 
Промоција ГО Сурчин као туристичке 

дестинације (веб презентација, 

ТОС, ТОБ/ГО 

Сурчин 
2012 - 2022 

Град Београд, 

буџет 

Повећан број 

туриста/излетника за 
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туристички сајмови, израда идејног 

решења општине) 

10% 

2.4.2. 

Унапређење знања и вештина 

власника и менаџера МСПП у области 

туризма и угоститељства 

МСПП у области 

туризма/ образовне 

институције 

2013 - 2016 

 

Град  Београд, 

ТОБ,  страни 

донатори, буџет 

Приход од туризма и 

угоститељства 

повећан за 10% 

2.4.3. 

Организовање  и унапређење 

туристичких манифестација (Дани 

Сурчина, фестивал фолклора, рок и 

дечији фестивал, стари занати) 

ТОБ/ТОС МСПП 2012 - 2022 

ГО Сурчин, Град 

Београд, 

донатори 

Број манифестација и 

број присутних 

2.4.4. Изградња модерног  голф терена 

Приватни 

инвеститор/ГО 

Сурчин, Град 

Београд 

2014 - 2016 

Приватни 

инвеститор 

Град Београд, ГО 

Сурчин 

Приход од туризма и 

угоститељства 

2.4.5. Изградња марине на Сави 

Приватни 

инвеститор/ГО 

Сурчин, Град 

Београд 

2013 -2016 

Приватни 

инвеститор 

Град Београд, ГО 

Сурчин 

Приход од туризма и 

угоститељства  

2.4.6. Изградња кампа 

Приватни 

инвеститор/ГО 

Сурчин, Град 

Београд 

2013 -2016 

Приватни 

инвеститор 

Град Београд, ГО 

Сурчин 

Приход од туризма и 

угоститељства  

2.4.7. Уређење плажа на Сави 
ГО Сурчин, Град 

Београд 
2013 -2016 

Град Београд, ГО 

Сурчин 
Урађене плаже 

2.4.8. Изградња бициклистичке стазе 
ГО Сурчин, Град 

Београд 
2013 -2017 

Град Београд, ГО 

Сурчин 

Бициклистичка стаза  

у км 

2.4.9. 

Припрема студије за кључне 

туристичке дестинације и секторских 

програма за развој појединих видова 

туризма 

ГО Сурчин, Град 

Београд 
2013 -2017 

Град Београд, ГО 

Сурчин 

Број студија и 

секторских програма 
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СТРАТЕШКИ ПРАВАЦ 2 

Унапредити друштвени развој  

ВИЗИЈА 

Сурчин 2022  је здрава и солидарна заједница у којој је образовање доступно свима, функционално прилагођено потребама 

локалне заједнице и захтевима модерног друштва и безбедно место за живот где се поштују људске вредности и достојанство а 

промовишу култура и спорт  

 

Стратешки циљ 3.1.  

Заштите културних добара и јачање културне и  спортске понуде 

Р. бр. 
Посебни циљеви 

Активност 
Носилац/Партнери 

Временски 

оквир 
Извор средстава Индикатори 

3.1.1. 
Изградња позоришта/биоскопа у 

Сурчину 

ГО Сурчин, Град 

Београд 
2013 - 2015 

Град Београд и 

ГО Сурчин 
Изграђено позориште 

3.1.2. Изградња дома културе у Бечмену 
ГО Сурчин, Град 

Београд 
2013 - 2015 

Град Београд и 

ГО Сурчин 

Изграђен дом 

културе 

3.1.3. Изградња дома културе у Јакову 
ГО Сурчин, Град 

Београд 
2013 - 2015 

Град Београд и 

ГО Сурчин 

Изграђен дом 

културе 

3.1.4. 

Организација културних 

манифестација у сарадњи са другим 

иинституцијама (Бојчинксо лето ....) 

Институције у 

области културе/ ГО 

Сурчин, Град 

Београд, НВО 

2012 - 2022 

ИПА програм, 

страни донатори, 

буџет 

Број манифестација 

3.1.5. 

Унапређивање културне сарадње са 

цивилним сектором и градским 

културним институцијама 

ГО Сурчин/Град 

Београд, 

институције у 

области културе, 

НВО 

2012 - 2022 
Град Београд и 

ГО Сурчин 

Број заједничких 

програма и пројеката 

3.1.6. 

Унапређивање програма заштите 

културно историјског наслеђа 

(покретна и непокретна културна 

добра) 

Република Србија – 

надлежно 

министарство, Завод 

за заштиту 

споменика, Град 

2012 - 2022 
Град Београд, 

страни донатори,  

Број заштићених 

културних добара 
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Београд 

Стратешки циљ 3.2.  

Унапређење образовања и бриге о деци 

Р. бр. 
Посебни циљеви 

Активност 
Носилац/Партнери 

Временски 

оквир 
Извор средстава Индикатори 

3.2.1. 

Израда студије оправданости за 

изградњу средње школе у Сурчину и 

изградња школе 

Град Београд/ ГО 

Сурчин 
2012 -2016 

Град Београд и 

ГО Сурчин 

Изграђена студија и 

изграђена школа 

3.2.2. 
Обнова и реконструкција основних 

школа 

Град Београд/ ГО 

Сурчин 
2012- 2016 

Град Београд и 

ГО Сурчин 
 

   

   3.2.3. Подршка образовању и инклузији 

Рома 

Основне школе/ГО 

Сурчин 
2012-2019 

Град Београд и 

ГО Сурчин, 

страни донатори 

Повећање броја Рома 

који завшре основно 

и упишу средње 

образовање 

 

 

  3.2.4. 

Увођење нових наставних и 

ваннаставних активности у школе ( 

музичко образовање,страни језици, 

рачунарство 

Основне школе, Го 

Сурчин 
2012-2019 

Град Београд и 

ГО Сурчин, 

страни донатори 

Повећање 

вананаставних 

активности и број 

ученика који их 

похађа 

   

  3.2.5. 

 

Промоција концепта доживотног 

учења кроз неформално образовање 

Образовне 

институције/ медији 
2012 - 2022 

Град Београд и 

ГО Сурчин 

Број промотивних 

кампања 

   

  3.2.6. 

Подршка програмима и институцијама 

неформалног образовања 

Образовне 

институције/ НВО 
2012 - 2022 

Град Београд и 

ГО Сурчин 

Број подржаних 

програма 

   

 3.2.7. 

 

Успостављање мреже партнерстава са 

институцијама образовања 

ГО 

Сурчин/Образовне 

институције, НВО,  

2012 - 2016 ГО Сурчин Број чланова мреже 

 3.2.8. Унапређење система предшколских 

установа, проширење смештајних и 

дворишних капацитета 

Град Београд, ГО 

Сурчин, 
2012- 2016 

Град Београд, Го 

Сурчин 

Проширење 

капацитета 

Стратешки циљ 3.3.  
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Развој здравствене заштите и промоција концепта јавног здравља 

Р. бр. 
Посебни циљеви 

Активност 
Носилац/Партнери 

Временски 

оквир 
Извор средстава Индикатори 

3.3.1. Изградња Дома здравља  
ГО Сурчин, Град 

Београд 
2012 -2013 

Град Београд/Го 

Сурчин 

Изграђен Дом 

здравља 

   

 

   3.3.2. 
Промоција здравих стилова живота 

Институције 

примарне 

здравствене 

заштите, образовне 

институције/ ГО 

Сурчин, Град 

Београд 

2012 - 2022 
ГО Сурчин, дом 

здравља 

Број кампања и 

програма промоције 

   

  3.3.3. Организовани мамографски прегледи 

за жене 

Институције 

примарне 

здравствене 

заштите, ГО Сурчин 

2012 - 2022  
Број прегледаних 

жена 

   

  3.3.4. 

Подршка саветовалиштву за младе 

дома здравља и координација са 

активностима омладинског центра 

 

Дом здравља, 

НВО/ГО Сурчин 
2014 - 2022 

ГО Сурчин, дом 

здравља 

Број кампања 

ипрограма подршке 

   

   3.3.5. 

Једном месечно бесплатни преглед 

притиска и мерење шећера у крви за 

грађане Општине 

 

Дом здравља/, 

институције 

здравствене заштите 

2013 - 2022 
ГО Сурчин, дом 

здравља 

Број извршених 

контрола 

   

   3.3.6. 

  

Јачање  службе за кућно лечење  

 

 

ГО Сурчин/ Град 

Београд 
2013-2021 

ГО Сурчин, дом 

здравља 

Број подржаних 

услугом 

Стратешки циљ 3.4.  

Унапређење постојећих и развој нових социјалних услуга 

Р. бр. 
Посебни циљеви 

Активност 
Носилац/Партнери 

Временски 

оквир 
Извор средстава Индикатори 
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3.4.1. 

Евидентирање социјалних потреба 

грађана – успостављање Социјалне 

карте 

Центар за социјални 

рад /ГО Сурчин, 

Град Београд, 

надлежна 

министарства 

2013 - 2015 

Република, 

Србија, Град 

Београд и СО 

Сурчин 

Број евидентираних 

социјалних карти 

3.4.2. 
Унапређење превентивне социјалне 

заштите 

Центар за социјални 

рад /Град Београд 

ГО Сурчин  

2015 - 2016 
СО Сурчин, Град 

Београд 

Смањење социјално 

угрожених 

3.4.3. 

Унапређење пружања подршке 

породицама и деци са сметњама у 

развоју 

Центар за социјални 

рад /Град Београд, 

Удружења ОССУР, 

надлежна 

министарства РС 

2012 - 2022 
СО Сурчин, Град 

Београд 

Број реализованих 

пројеката 

3.4.4. 

 

Отварање дневног центра за децу са 

посебним потребама 

 

Центар за социјални 

рад /Град Београд, 

Удружења ОССУР, 

надлежна 

министарства РС 

2013-1014 Донатори, буџет  

3.4.5. Пружање услуга у кући 
Центар за социјални 

рад /Град Београд 
2012-2016 

СО Сурчин, Град 

Београд 
Број корисника 

3.4.6. 

Унапређење пружања подршке 

особама са инвалидитетом и другим 

социјално угроженим групама 

Удружења 

ОСИ/Град Београд, 

ЦСР, надлежна 

Министарства РС 

2012 - 2022 
СО Сурчин, Град 

Београд 

Број реализованих 

пројеката 

3.4.7. 

Унапређење пружања подршке 

хранитељским породицама и деци у 

тим породицама 

Центар за социјални 

рад /Град Београд, 

Удружење 

хранитеља, 

надлежна 

Министарства РС 

2012 - 2022 
СО Сурчин, Град 

Београд 

Број реализованих 

пројеката 

Стратешки циљ 3.5.  

Унапређење нивоа безбедности у локалној заједници 
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Р. бр. 
Посебни циљеви 

Активност 
Носилац/Партнери 

Временски 

оквир 
Извор средстава Индикатори 

3.5.1. 

Стварање безбеднијег окружења кроз 

унапређење саобраћајне културе и 

инфраструктуре 

Град Београд/МУП 

РС, Дирекција за 

изградњу града, ГО 

Сурчин 

2012 - 2022 

ГО Сурчин, 

МУП, Град 

Београд 

Смањен број 

саобраћајних незгода 

за 20% 

3.5.2. 
Анализа безбедности на територији 

општине и предлози неопходних мера 

МУП РС, ГО 

Сурчин, град 

Беогарад/, Црвени 

крст, НВО, 

образовне 

инситуције 

2013 - 2015 СО Сурчин 
Усвојен Програм 

мера 

3.5.3. 

Постављање безбедносних камера и 

развој мониторинг центра ради 

повећања безбедности деце и других 

грађана 

МУП РС, Град 

Београд/ ГО Сурчин, 

образовне 

институције 

2013 - 2016 
Град Београд, 

буџет 

Формиран и 

оперативан 

мониторинг центар 

 

 

СТРАТЕШКИ ПРАВАЦ 4 

Заштитити и унапредити животну средину 

ВИЗИЈА 

Сурчин 2022 је чиста, очувана и енергетски ефикасна средина, са високим квалитетом становања и уређеном комуналном  

инфраструктуром, зеленим површинама и спортским садржајима, еколошки запад Београда 
 

Стратешки циљ 4.1.  

Унапређење квалитета ваздуха,земљишта и воде  и смањење нивоа буке 

Р. бр. 
Посебни циљеви 

Активност 
Носилац/Партнери 

Временски 

оквир 
Извор средстава Индикатори 

4.1.1. 
Регулисање режима кретања возила, 

нарочито у ноћним сатима 

 Град 

Београд/Надлежно 

министарство РС, 

2012 - 2019 Буџет ГО Сурчин 

Смањен ниво буке, 

смањен ниво 

загађења  
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ГО Сурчин 

4.1.2. 

Унапредити мониторинг квалитета 

ваздуха - повећати честину мерења и 

број мерних места  

Институт за заштиту 

здравља/Град 

Београд, ГО Сурчин 

2013 - 2015 

ИПА програм, 

страни донатори, 

буџет 

Повећан број 

прецизних извештаја 

4.1.3. 
Контрола примене хемијских средстава на 

пољопривредним површинама 

Министарство 

пољопривреде/Град 

Београд, ГО Сурчин 

2012 - 2019 Буџет ГО Сурчин 
Хемијска анализа 

земљишта 

4.1.4. 

Сузбијање амброзије и других 

алергогених биљака 

Институт за заштиту 

здравља/Град 

Београд, ГО Сурчин 

2012-2021 Буџет ГО Сурчин 

Смањен број 

пријављених 

случајева оболелих 

од поленских 

алергија 

Стратешки циљ 4.2.  

Унапређење концептуалне инфраструктуре 

Р. бр. 
Посебни циљеви 

Активност 
Носилац/Партнери 

Временски 

оквир 
Извор средстава Индикатори 

4.2.1. 

Изградња и уређење површина 

намењених рекреативним спортским 

активностима  

ГО Сурчин/ ЈП, 

спортски клубови 
2012 - 2022 

Буџет ГО Сурчин 

и Град Београд 

Повеђан проценат 

урећених површина 

4.2.2. 

Обнова и уређење парковских и 

других зелених површина  намењених  

деци и старијима  

ЈКП/Град Беогд 2012 - 2022 

ИПА програм, 

страни донатори, 

буџет ГО Сурчин 

Повећан проценат 

уређених и 

одржаваних 

површина 

Стратешки циљ 4.3.  

Унапређење система управљања отпадом и комуналном инфраструктуром 

Р. бр. 
Посебни циљеви 

Активност 
Носилац/Партнери 

Временски 

оквир 
Извор средстава Индикатори 

4.3.1. 
Завршетак изградње канализационе мреже 

у свим насељима 

ГО Сурчин, Град 

Београд, 2012-2018 

Буџет Републике 

Србије и града 

Београда 

Број прикључака на 

камализациону 

мрежу 
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4.3.2. Уклањање дивљих депонија ЈКП/ НВО 2012 - 2022 Буџет ГО Сурчин 
Смањен број дивљих 

депонија 

4.3.3. Изградња рециклажног центра 
ГО Сурчин, Светка 

здравствена 

организација 

2012-2013 Донације  
Изграђен 

рециклажни центар 

4.3.4. 

Постављање канти за одвајање отпада 

у сарадњи са ЈКП на пилот локацијама 

уз кампању о значају сепарације 

ГО Сурчин/ЈКП, 

НВО 
2013 - 2016  

Број постављених 

канти 

Број реализованих 

кампања 

4.3.5. 

Стварање услова за развој рециклажне 

индустрије 

ГО Сурчин, Град 

Београд,  2012-2022. 

Буџет Републике 

Србије и града 

Београда 

Број привредних 

субјеката који се баве 

рециклажом 

4.3.6. 

Успостављање партнерства између 

Рома, рециклера и локалне самоуправе 

ГО Сурчин, Град 

Београд, Удружења 

Рома, рециклажна 

индустрија и 

ресорна 

министарства 2012-2022. 

Буџет Републике 

Србије, привреда, 

донатори 

Број Рома укључених 

у легалне токове 

сакупљања 

секундарних 

сировина, број 

сакупњачких и 

трансфер станица, 

количина 

прикупљеног 

рециклабилног 

отпада 

4.3.7. 

Повећање капацитета за примарну 

селекцију отпада 

ГО Сурчин, Град 

Београд,  рециклери, 

скупштине станара, 

грађани 

 

2012-2022. 

Буџет ГО Сурчин 

и града Београда, 

рециклери 

Број домаћинстава  

који прикупљају 

рециклабилни отпад 

у еко кесе, количина 

прикупљеног отпада 

4.3.8. 

Изградња гробља за кућне љубимце и 

азила за псе 

Град Београд, ГО 

Сурчин 

2012-2015 Буџет Републике 

Србије и града 

Београда 

Број паса у азилу 

Гробље за кућне 

љубимце 

Стратешки циљ 4.4.  

Заштита природних вредности 
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Р. бр. 
Посебни циљеви 

Активност 
Носилац/Партнери 

Временски 

оквир 
Извор средстава Индикатори 

4.4.1. 
Унапређење и заштита рибњака 

Бечменска бара 
Град Београд/ЈП 

Сурчин 
2012 - 2014 Буџет ГО Сурчин Заштићено добро 

4.4.2. 
Унапређење заштићеног природног добра 

Бојчинска шума 
Град Београд/ГО 

Сурчин 
2012 - 2014 Буџет ГО Сурчин Заштићено добро 

Стратешки циљ 4.5.  

Унапређење енергетске еифкасности 

Р. бр. 
Посебни циљеви 

Активност 
Носилац/Партнери 

Временски 

оквир 
Извор средстава Индикатори 

4.5.1. 
Израда студије о могућностима 

експлоатације обновљивих извора 

енергије 
ГО Сурчин 2013-2014 

ГО Сурчин, Град 

Београд 
Израђена студија 

4.5.2. 

Едукација привредника  и грађана о 

могућностима коришћења обновљивих 

извора енергије и  повеђању 

енергетске ефикасности  

ГО Сурчин, град 

Београд, НВО, 

Привредна комора 

Београда, ЦЕДЕФ 

2012. - 2022. 

Фонд за 

енергетску 

ефикасност, 

Буџет, донатори 

Број едукативних 

радионица, број 

полазника, 

4.5.3. 

Увођење система енергетске 

ефикасности у јавним зградама и 

службеним возилима у општини 

ГО 

Сурчин/Надлежна 

министартсва, Град 

Београд 

2014 - 2015 

Надлежна 

министартсва, 

Град, МСПП,  

Смањени трошкови 

енергије у јавним 

зградама и 

службеним возилима 
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Анекс 1  Индикатори одрживог развоја  

Увод/Историја 

 

Градска општина Сурчин конституисана је 24.новембра 2004.године као најмлађа, 

седамнаеста општина Града Београда. Простире се на површини од 28.485 хектара на 

северо-западу Београда, у сремској равници. Према попису из 2011. године територију 

ГО Сурчин насељава 44 635 становника, 15 752 домаћинстава. Општина обухвата 

седам насељених места, од којих свако има своју Месну заједницу и представља 

посебну Катастарску општину. 

 

Археолошка налазишта сведоче о давној насељености ових простора. Оруђа од камена 

и орнаметисана керамика и праисторијске статуе виничанске култура сведоче о 

насељености ових простора у каменом добу. Постоје поуздани подаци да је садашња 

урбана територија била густо насељена у време Келта, о чему сведоче бронзани и 

сребрни новац пронађен на овим просторима. 

 

Римска освајања овим просторима доносе нове облике културе, а са пропашћу царства 

овде се смењују: византијска, бугарска и угарска власт. У средњем веку овде је био 

значајан прелаз преко Саве до ког се стизало са Цариградског и са Сребреничког 

друма. Заједно са Београдом  1521. године, простор садашњег Сурчина  потпада под 

турску власт. 

Први писани подаци о насељу на овом простору датирају из 1404. године када је 

краљевском повељом даривана феудална породица Моровић. После пожаревачког 

мира 1718. године улази у састав земунског властелинства грофа Шенборна. 

О административној припадности пре турске власти не може се ниста закључити јер је 

сремска област често мењала господаре. Зна се да је у време османлијске управе 

Сурчин био у саставу земунске нахије. До укидања граница Сурчин је континуирано 

припадао војној граници,сурчинској чети. По укидању границе улази у састав 

земунског среза, и до осамостаљења, 2004. године, припада административном 

подручју општине Земун. 

 

 

Градска општина          

Сурчин 

         Град Београд 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%99%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/1521
http://sr.wikipedia.org/wiki/1404
http://sr.wikipedia.org/wiki/1718


 

 

Основне карактеристике 

Географски положај  

 

Градска општина Сурчин се налази у северозападном делу Беграда на 44°47'21″ 

северне географске ширине и 20°16'29″источне географске дужине. Простире се по 

јужном ободу сремске лесне терасе и на алувијалној равни леве обале реке Саве, на 

просечној надморској висини од 73 метра. Северну границу општине чини ГО Земун, 

источну ГО Нови Београд, западну општина Пећинци док је јужна страна омеђана 

реком Савом у укупној дужини од 46 км. Географски, општина Сурчин се налази на 

јако повољном месту. Од центра Београда удаљена је 15 км док је веза са осталим 

деловима Србије и света омогућена пресецањем општине најзначајнијим путним 

правцима: ауто пут Е70, Коридор (обилазница око Београда) и међународни аеродром 

Никола Тесла.Кроз насеља Сурчин и Добановце пролази железничка пруга Батајница-

Сурчин. 

Клима 

 

Територије општине Сурчин припада умереноконтиненталној клими. Под утицајем 

панонске низије поднебље има степско континентални карактер и четири 

издиференцирана годишња доба. Зиме су релативно хладне са мало снега, лета топла и 

најчешће сува, а јесени умерено топле и влажне, пролећа топлија и са мање падавина 

од јесени. Иако је распоред падавина уједначен по годишњим добима, чести су 

периоди суше тако да ово подручје карактерише недостатак воде у земљишту током 

целе године. Средња годишња температура ваздуха је 120С, а годишња количина 

падавина (1991-2002) је 628.7 mm (табеле 1 и 2). Како је подручје равничарско,  

изложено је ветровима. Најучесталији ветрови су који дувају из правца запада 123%о, 

затим југоисточни 89%о и источни-југоисточни 87%о. 

У  задњих десет година дошло је до промене климатских услова. Нестале су границе 

преласка једног годишњег доба у друго. Тако су у току лета могуће велике падавине са 

снижењем температуре  и до 10° C у току  24h. Као последица глобалног загревања  

током  зиме и почетком пролећа долази до наглог отопљавања што изазива  негативне 

последице у повртарству и воћарству. 

 

Табела 1: Средње месечне и годишње температуре ваздуха, оС   
М е с е ц Просек 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

0.9 3.1 7.1 11.9 17.5 20.8 22.5 22.6 17.3 12.5 6.6 1.0 12.0 

 

Табела 2: Средње месечне и годишње количине падавина, mm 
М е с е ц Укупно 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

36.5 24.7 33.3 55.6 55.5 77.0 64.9 55.4 68.8 51.7 50.2 55.2 628.7 
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Природни ресурси 

 

Ваздух 

 

Квалитет амбијенталног ваздуха условљен је емисијама SО2, NОx, СО, чађи и 

прашкастих, органских и неорганских материја које потичу из термоенергетских 

постројења, привредних делатности, саобраћаја, сагоревања у индивидуалним 

котларницама итд. Велики загађивачи су термоенергетска постројења у Обреновцу и 

аеродром „Никола Тесла“. 

Концентрације угљенмоноксида и лако испарљивих угљоводоника повећане су у 

зимском периоду што се објашњава утицајем метеоролошких параметра (повећана 

влажност, снижена температура).  

Највећи део емисија штетних материја потиче од камиона и путничких возила као и 

рада котларнице на лож уље. 

Емисија загађујућих материја пореклом из возила условљена је интензитетом 

саобраћаја, структуром саобраћајних возила као и метеоролошким условима.   

 Табела 3: Имисије загађујућих материја - сумпордиоксида, суспендованих честица, 

озона и азотових оксида 

загађујућа 

материја 

ГВИ (24 

h) 

настањен

а 

подручја 

мај јун јул авг септембар  

мин макс мин макс мин мин мин макс мин макс 

SO2 (µg/m3) 150  8 37 18 58 10 10 10 24 10 43 

PM10 (µg/m3) 120  15.5 39.8 17.1 57.9 8.4 8.4 12.4 69.3 8.4 78.2 

O3 (µg/m3) 85  34 71 8 69 24 24 29 73 32 56 

NO2 (µg/m3) 85  14 71 20 72 10 10 15 77 10 105 

NOX (ppb) - 7.7 89.7 19.3 84.1 5.9 5.9 8.6 124.7 5.9 238.3 

NO (µg/m3) - 9.1 75.4 10.6 66.8 3.7 3.7 9.9 111 3.7 230.1 
Извор: Градски завод за јавно здравље 

Воде 

 

Градска општина Сурчин располаже довољним количинама воде за задовољавање 

својих потреба, али само ако их рационално користи и штити од случајног или 

намерног загађивања. 

Река Сава (приобаље реке око 40km) није у прописаној II класи квалитета, што 

индиректно представља узрок загађивања земљишта и подземних вода. Ово је од 

посебног значаја јер је приобаље уз реку Саву извориште подземних вода. Такође, 

значајан део територије општине се налази у ужој зони санитарне заштите 

водоизворишта у којој су лоцирана 28 рени бунара и 20 цевастих бунара.  

Табела 4: Стање квалитета реке Саве у 2006. години 
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Шабац II III II III I I II II III I I I III I 

Остружница II 
II/II

I 
II II II I II II III I I I III I 

      Извор: РХМЗ 
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Квалитет воде канала Галовица погоршан је у односу на претходне године и углавном 

се не налази у прописаној II класи квалитета. Канал Галовица прикупља санитарне и 

отпадне воде насеља, фарми и агрокомплекса па је у протеклих 10 година константно 

велико загађење органским материјама и микробиолошко загађење док је утицај 

технолошких отпадних вода мањи. При испуштању отпадних вода са фарми 

концентрација амонијака, нитрита, нитрата и органских материја је екстремно висока 

што доводи до одсуства кисеоника и помора водених организама, али има и неповољан 

утицај на подземне воде у приобаљу и ужу зону санитарне заштите београдског 

водовода. Вода мелиорационих канала на подручју oпштине Сурчин који се користе за 

пољопривредну производњу такође је незадовољавајућег квалитета. 

Земљиште 

 

Удео пољопривредног земљишта на територији градске општине Сурчин износи 72,7% 

(20 928,4 ha). Земљиште у ГО Сурчин претежно чине обрадиве површине намењене за 

пољопривредну производњу. 

Један од основних узрока загађивања земљишта у приградским насељима на подручју 

oпштине је неодговарајућа примена агротехничких мера (вештачка ђубрива и 

пестициди). Резултати испитивања квалитета земљишта показују да су вредности 

пестицида и тешких метала испод максимално допуштених концентрација. Значајан 

извор загађивања земљишта су и неуређене депоније. 

У педолошком погледу, најраспрострањенији типови земљишта на подручју општине 

Сурчин представљају ритске црнице, черноземи и гајњаче, које спадају у групу 

климатогених земљишта. 

 

Табела 5: Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама   

р.бр

. 

катастарск

а општина 

пољопривредно земљиште у ха 

обрадиво пољопривредно земљиште у ха 

пашњаци 

трстици 

и 

мочваре 

остало 

земљиште укупно њиве вртови 

воћњац

и 

виногра

ди ливаде укупно 

1 2 3 4 5 

6 

7 8 9 10(6+7+8+9) 

(1+2+3+4+5

) 

1 ЈАКОВО 2315,9336 1,1596 1,2634 6,5551 0 2324,9117 8,3602 0,3882 11,9407 2345,6008 

2 БОЉЕВЦИ 3386,5301 0 18,7885 18,1916 35,2507 3458,7609 47,1841 200,7466 0,396 3707,0876 

3 ПРОГАР 2277,203 0 6,8832 3,8742 28,3876 2316,348 51,6405 43,8404 14,0221 2425,851 

4 

ПЕТРОВЧ

ИЋ 1548,964 0 2,016 0,6286 41,0165 1592,6251 0,9896 5,691 66,4463 1665,752 

5 БЕЧМЕН 1367,5534 0,1504 0,0357 0 0 1367,7395 10,1173 0 165,9369 1543,7937 

6 СУРЧИН 4369,5645 1,2166 64,2781 15,5898 0,074 4450,723 58,4871 34,1531 3,527 4546,8902 

7 

ДОБАНОВ

ЦИ 3777,1001 0 16,7729 3,9917 16,6045 3814,4692 52,3899 35,0555 5,3771 3907,2917 

Укупно 

19042,848

7 2,5266 

110,037

8 48,831 121,3333 19325,5774 229,1687 319,8748 267,6461 20142,267 
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Биодиверзитет и заштита природе 

 

Општа карактеристика биолошке разноврсности општине Сурчин је велики генетички, 

специјски и екосистемски диверзитет, али су биолошки ресурси, како потенцијални, 

тако и они који се у већој или мањој мери користе, релативно ограничених капацитета. 

Природне вредности на планском подручју су Бојчинска шума и влажна и забарена 

подручја уз Саву. Приобаље Саве је подручје значајно са аспекта заштите предела и 

богатства биодиверзитета, посебно у погледу птица мочварица и влажних станишта. 

Шуме 

 

Општина Сурчин је у децембру 2007. године усвојила Просторни план којим је тачно 

дефинисан плански основ за организацију, коришћење, уређење и заштиту простора 

општине Сурчин, односно планско коришћење грађевинског, 

пољопривредног,шумског и воденог земљишта Сл.лист града Београда бр.9/08 од 

16.априла 2008.године. 

Међу приоритетима просторног развоја подручја општине Сурчин значајно место 

заузима и повећање површина под шумама.При планском коришћењу,нези и заштити 

постојећих биће спроведени радови на формирању нових површина под шумама,и то: 

- Формирање нових шумских површина на необраслом шумском земљишту 

- Формирање заштитног зеленила у оквиру линије експропријације уз путеве  

- Формирање мањих површина под заштитним зеленилом око депонија 

комуналног отпада,радних комплекса 

- Формирање зелених површина свих категорија у грађевинском рејону насеља. 

У општини Сурчин под шумама се налази око 3500ha и то: 

 

Табела 6: 
Р. 

бр. 

Назив КО Газдовање Површина(ha) 

1 Церова греда Прогар Г.Ј. Бојчин 21,49 

2 Бојчинска шума Прогар Г.Ј. Бојчин 629,51 

3 Прогарска ада Прогар Г.Ј. Црни луг 23,35 

4 Гибавац Бечмен Г.Ј. Бојчин 219,65 

5 Дража Петровчић Г.Ј. Бојчин 81,50 

6 Вишњик Петровчић Г.Ј. Бојчин 16,31 

7 Црни луг Бољевци-Прогар Г.Ј. Црни луг 784,59 

8 Зидине Бољевци Г.Ј. Црни луг 262,04 

9 Дренска Јаково Г.Ј. Црни луг 249,05 

10 Јаковачки кључ Сурчин-Јаково ВУ Карађорђево око 500 

11 Добановачки забран Добановци ВУ Карађорђево око 300 

12 Приобални појас Саве(од Бисера 

до блока 45) 

Сурчин-Бежанија, 

Јаково-Бољевци 

Галовица око160 

13 Врбаци Прогар Приватно око 5 

Демографија 

 

Градска општина Сурчин обухвата седам насељених места и то: 

Бечмен,Бољевци,Добановци, Јаково, Петровчић, Прогар и Сурчин. 
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Табела 7:  Подаци о насељима 
Насељено 

место 

Број 

становни

ка (2011) 

Број 

становни

ка (2002) 

Раст 

броја 

становни

ка 

Број 

домаћинста

ва (2011) 

Број 

домаћинс

тава 

(2002) 

Раст 

броја 

домаћинс

тава 

Просечан 

број 

чланова 

домаћинс

тва 

(2011) 

Просечан 

број 

чланова 

домаћинс

тва 

(2002) 

Раст 

броја 

чланова 

домаћинс

тава 

Бечмен 3700 3409 +419 1087 1024 292 2,91 3,33 -0,42 

Бољевци 4017 4056     +104 1212 1231 238 2,83 3,29 -0,46 

Добановци 7928 8128 +574 2389 2353 734 2,82 3,45 -0,63 

Јаково 6182 5949 +561 1733 1685 405 3,11 3,53 -0,42 

Петровчић 1386 1406 +7 423 415 108 2,70 3,39 -0,69 

Прогар 1443 1455 +45 449 445  173 2,43 3,27 -0,84 

Сурчин 17356 14292 +4189 5152 4318 2326 2,78 3,31 -0,53 

Укупно 42012 38695 +5896 12445 11471 4276 2,83 3,37 -0,54 

 

Структура становника према типу насеља у 2002. години била је следећа: 57,9 % чини 

градско становништво а  42,06%  сеоско, што је приближно просечним резултатима за 

Србију. 

 

Табела 8:  Структура становништва према етничкој или националној припадности 

2002.година 
 Општина Сурчин Град Београд 

Број Учешће (%) Број Учешће (%) 

Срби 34056 88.01 1417187 89,92 

Црногорци  167 0.43 21190 1,35 

Југословени 223 0.58 21161 1.35 

Албанци 28 0.07 1492 0.09 

Бошњаци 4 0.01 1188 0.08 

Бугари 3 0.01 1272 0.08 

Горанци 21 0.05 3340 0.22 

Мађари 43 0.11 2080 0.13 

Македонци 82 0.21 8372 0.54 

Муслимани 76 0.19 4617 0.29 

Немци 15 0.04 481 0.03 

Роми 922 2.38 19191 1.23 

Румуни 7 0.02 1379 0.09 

Русини 3 0.01 216 0.01 

Чеси 3 0.01 422 0.03 

Руси 9 0.02 1049 0.08 

Словаци 1417 3.67 2199 0.14 

Словенци 22 0.06 2084 0.14 

Украјинци 10 0.03 433 0.04 

Хрвати 460 1.19 10381 0.66 

Остали 57 0.15 4369 0.28 

Неизјашњени и 

неопредељени 

610 1.58 29312 1.86 

Регионална 

припадност 

29 0.07 586 0,04 

Непознато 428 1.11 20869 1,32 

Укупно 38695 100 1576124 100 



51 

 

 

Табела 9: Структура становништва према старости – ГО Сурчин, 2002. године 
 Бечмен Бољевци Добановци Јаково Петровчић Прогар Сурчин  Укупно 

0-29 1452 1478 3063 2434 563 520 5696 15207 

30-44 709 858 1806 1239 331 277 3220 8440 

45-79 1203 1633 3093 2153 496 633 5125 14336 

80 и више 26 75 148 60 13 19 170 511 

Непознато 19 12 18 63 2 6 81 201 

Просек 35.9 39.5 38.6 36.8 36.8 40.1 37.2  

Кретање становништва  Београд - ГО Сурчин 

Табела 10: Рођења, умирања и бракови  -  2008. и 2009.година 
Рођења, умирања и бракови  -  2008. и 2009. година Београд Сурчин 

  Рођени 17069 435 

  мушки 8837 232 

  женски 8232 303 

  Живорођени 17000 432 

  мушки 8797 232 

2008 женски 8203 200 

  Мртворођени 69 3 

  Умрли 20294 465 

  мушки 10242 232 

  женски 10052 233 

  Умрла одојчад 107 3 

  Природни прираштај -3294 -33 

  Склопљени бракови 9442 228 

  Разведени бракови 1899 13 

  Рођени 18524 522 

  мушки 9515 256 

  женски 9027 266 

  Живорођени 18463 522 

  мушки 9467 256 

2009 женски 8996 266 

  Мртворођени 79 0 

  Умрли 20682 464 

  мушки 10390 240 

  женски 10292 224 

  Умрла одојчад 123 5 

  Природни прираштај -2219 58 

  Склопљени бракови 9948 217 

  Разведени бракови 1924 25 

  СТОПЕ на 1000 становника     

  Живорођени 10,3 10,8 

  Умрли 12,3 11,6 

2008 Природни прираштај -2 -0.8 

  Склопљени бракови 5,7 5,7 

  Умрла одојчад на 1000 живорођених 6,3 6,9 

  Мртворођени на 1000 живорођених 4,1 6,9 

  Живорођени 11,1 13,1 

  Умрли 12,4 11,6 

2009 Природни прираштај -1.3 1,5 

  Склопљени бракови 6,0 5,4 

  Умрла одојчад на 1000 живорођених 6,7 9,6 

  Мртворођени на 1000 живорођених 4,3   
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Запосленост  

 

Табела 12: Структура становништва ГО Сурчин старог 15 и више година према 

школској спреми и писмености 2002.година 
Без школске спреме 729 

1-3 разреда школске спреме 241 

4-7 разреда школске спреме 2206 

Основно образовање 5729 

Средње образовање 9273 

Више образовање 583 

Високо образовање 388 

Непознато 329 

 

Табела 13: Запослени по секторима делатности и насељеним местима ГO Сурчин, 

2009.година  

 

Према подацима Републичког пензијско-инвалидског осигурања радника – Филијала 

Београд, у Градској општини Сурчин , на дан 30.11.2010.године структура лица која 

остварују приходе је следећа:  

Табела 14:  
Ред.бр. Основ за остбаривање прихода Број лица 

1. запослени ( одређено/неодређено)                 8300 

2. привремени и повремени послови, Уговор о делу 200 

3. предузетништво 700 

4. регистровани предузетници 300 

5. приватни сектор 1400 

6. пензионери 7866 

 УКУПНО 18766 

 

Према подацима Завода за информатику и статистику Града Београда на подручју 

градске  општине Сурчин у 2009. години евидентирано је 6324 корисника пензија, од 

чега је 3245 лица остварило старосну пензију, 1537 лица остварило је право на 

инвалидску пензију, а 1542 лица породичну пензију, са просечним износом од 

21.865,00 динара.Према подацима Републичког пензијско-инвалидског осигурања 

радника – Филијала Београд, на дан 30.11.2010.године право на пензију остварило је 

7866 лица, тако да је број корисника овог права увећан за  1542 у односу на 

Сурчин Добановци Јаково Бољевци Бечмен Прогар Петровчић Укупно

Пољопривреда, шумарство и водопривреда 236 244 214 257 159 85 162 1357

Рибарство 2 19 1 3 25

Вађење руде и камена 13 2 2 1 1 19

Прерађивачка индустрија 1151 829 614 388 389 121 117 3609

Производња електричне енергије, гаса и воде 54 16 42 27 7 36 6 188

Грађевинарство 232 154 94 63 71 23 20 657

Трговина на велико и мало, оправке 868 506 344 190 157 53 60 2178

Хотели и ресторани 156 73 44 13 35 9 8 338

Саобраћај, складиштење и везе 605 316 205 122 121 19 35 1423

Финансијско посредовање 57 22 18 7 11 2 4 121

Послови са некретнинама, изнајмљивање 237 123 98 50 43 19 11 581

Државна управа и социјално осигурање 304 90 68 55 59 18 26 620

Образовање 194 108 94 62 50 15 12 535

Здравствени и социјални рад 380 221 168 84 116 33 29 1031

Друге комуналне, друштвене и личне услуге 170 79 63 21 25 13 7 378

Приватна домаћинства 7 5 2 5 1 1 21

Екстериторијалне организације и тела 2 3 5

Непознато 41 13 22 9 13 6 2 106

Укупно 4707 2804 2094 1373 1258 454 502 13192

Приватни предузетници и запослени код њих 1529
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2009.годину.Запосленост на територији Општине у 2010.години остао је на приближно 

истом нивоу из 2009.године. Тачан број није могуће да се утврди обзиром да званични 

статистички подаци за 2010.годину нису објављени.Према подацима Завода за 

информатику и статистику Града Београда за 2009.годину,  број запослених на 

територији Општине био је 14271., а за 2010. годину коришћени су подаци 

Републичког пензијско-инвалидског осигурања радника – Филијала Београд , према 

којима је на дан 30.11.2010.године за 10900 лица извршена пријава обавезних видова 

осигурања и 7866 корисника пензија.При том треба имати у виду да је у 2009.години и 

2010.години за технолошки вишак проглашено 686 лица, да је 1542 лица у 2010.години 

остварило право на пензију (немамо података о броју остварених права на породичну 

пензију од наведеног броја) и да је поређењем расположивих података 181 лице остало 

без запослења у приватном сектору.Такође се при овој констатацији пошло од 

претпоставке  да је 1357 лица остало запослено у пољопривреди, шумарству и 

водопривреди. 

 

Табела 15: Просечне бруто и просечне нето зараде по секторима делатности Град 

Београд - ГО Сурчин 

 

Анализа података указује да су просечне бруто и просечне нето зараде у ГО Сурчин 

изнад просека за Град Београд, а највеће разлике забележене су у 2008.години.У 

2009.години ове разлике се смањују обзиром да је просечна бруто зарада и просечно 

нета зарада у ванпривреди за Град Београд већа од просека ГО Сурчин.Просечне бруто 

и просечне нето зараде у 2009.године бележе пад у односу на 2008.годину, како на 

нивоу Града, тако и на нивоу општине.Највеће просечне бруто и просечне нето зараде 

биле су у Секторима : Државне управе и обавезног социјалног осигурања, Саобраћаја, 

Трговине на велико и мало, а најмање у Сектотима за : Здравствени и социјални рад, 

Друге комуналне, друштвене и личне услуге, Финансијско посредовање, Хотели и 

ресторани, а за које је карактеристично и да су далеко испод просека Града Београда. 

 

Табела 16: Незапослена лица по полу и степену стручне спреме у октобру 2010.године 

(Градска општина Сурчин, стање на дан 31.10.2010.године) 

 

Незапослен

а лица 

Претходно радно 

искуство 
 

 

Особе 

са 

инвали

дите-

том 

Држављанство 
Национ

алност 

У
к

у
п

н
о
 

Ж
ен

е 

Први пут 

траже 

запослењ

е/без 

радног 

искуства 

Били у 

радном 

односу/радн

о 

ангажовани 

 

Република 

Србија 

 

Избе-

глице 

 

Интер-

но 

расеље

на 

лица 

 

Страни 

држав-

љани 

 

Роми 
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Ж
ен

е 

У
к
у
п

н
о
 

Ж
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Ж
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Ж
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о
 

Ж
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е 

У
к
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п

н
о
 

Ж
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е 

У
к
у
п

н
о
 

Ж
ен

е 

 2.063 1.115 394 270 1.669 845 82 23 2.031 1.096 9 6 20 10 3 3 23 11 

Просечне Бруто зараде Нето зараде 

 Просек 

Град 

Београд 

Просек ГО 

Сурчин 

Просек Град 

Београд 

Просек ГО 

Сурчин 

2005 32.209 36.167 22.025 24.808 

2008 50.831 60.553 36.422 43.369 

2009 55.627 59.891 39.862 42.839 
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I 390 197 76 51 314 146 18 4 375 188 4 2 8 4 3 3 15 10 

II 96 55 6 6 90 49 4 1 96 55 0 0 0 0 0 0 2 0 

III 656 284 105 62 551 222 39 10 650 280 1 1 5 3 0 0 6 1 

IV 651 417 136 97 515 320 18 7 643 413 3 2 5 2 0 0 0 0 

V 48 6 0 0 48 6 1 0 47 5 0 0 1 1 0 0 0 0 

VI-1 94 69 14 11 80 58 0 0 93 68 1 1 0 0 0 0 0 0 

VI-2 20 15 7 6 13 9 0 0 20 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

VII-1 107 71 49 36 58 35 2 1 106 71 0 0 1 0 0 0 0 0 

VII-2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII                   

Предшколске установе 

 

Предшколска установа Сурчин издвојена је из састава предшколске установе „Сима 

Милошевић“ Земун и почела самостално да фунционише у октобру 2011. године. 

Евидентно је да постојећи капацитети предшколских установа не задовољавају потребе 

родитеља у дневном збрињавању деце. У прилог томе говори чињеница да је све већи 

број неуписне деце због недовољног капацитета, као и све већи број деце уписане 

преко објективних капацитета. У 2009.години преко капацитета уписано је чак 

четрдесеторо деце, а укупан број уписане деце са 1019 у 2008.години нарастао је на 

1070 у 2009.години. 

 

Табела 17: Предшколске установе, 2010.година 
Ред.

бр. 

Назив предшколске 

установе 

Место Број деце Број група Број 

васпитача 

1. "Дуга" Сурчин 364 14,5 25 

2. "Патуљак" Добановци 308 12,5 24 

3. " Ластавица" Јаково 213 8,5 15 

4. При ОШ" Бранко Радичевић " Бољевци 36 2 2 

5. При ОШ "Бранко Радичевић" Прогар 9 1 1 

6. "Бамби" Бечмен 117 10 14 

7. При ОШ "Душан Вукасовић  

Диоген" 

Петровчић 13 1 1 

                                           Укупно 1060 49,5 82 

Образовање 

На територији ГО Сурчин налази се шест основних школа, и то: две основне школе у 

Сурчину, једнa у Добановцима, једнa у Јакову, једна у Бољевцима са издвојеним 

одељењем у Прогару од I доVIII разреда и једна основна школа у Бечмену са 

издвојеним одељењем у Петровчићу од I до IV разреда. 

 

Табела 18: Редовне основне школе – ГО Сурчин, школска 2010/2011. година 

 Назив школе Место Број ученика Број 

одељења 

Број ученика 

Ромске 

националности од 

укуп. бр.  % 

1. "Вук Караџић" Сурчин   659 24 8  

2. "22. октобар" Сурчин   717 27 242 33,75 

3. Стеван Сремац Добановци   644 26  -    

4. Вожд Јаково   570 23 15  
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Карађорђе 

5. Бранко 

Радичевић 

Бољевци и 

Прогар 

  426 25 15  

6. Душан 

Вукасовић 

Диоген 

Бечмен и 

Петровчић 

  426 20 56  

   3442 145 336 9,4 

 

У периоду од школске 2007/2008 до 2009/2010 године бележи се пораст броја ученика 

у односу на број наставника од приближно 1:13,5 до приближно 1:14,5, док број 

ученика у одељењима остаје приближно исти, нешто изнад 23 ученика по одељењу.  

Здравствена заштита 

 

Градска општина Сурчин, као релативно млада општина нема развијену мрежу 

установа здравствене заштите. Дом здравља Земун пружа здравствене услуге у 

Општини Земун и у Општини Сурчин, а свако насељено место у Сурчину има 

Здравствену станицу, односно амбуланту.  

Према подацима Дома здравља Земун,  на територији општине регистровано је 40.564 

лица корисника разних услуга из области здравствене заштите.  

 

Табела 19:  Корисници здравствене заштите 
Узраст 0-6 7-14 15-19 20-34 35-49 50-64 65-74 >75 Укупно 

Број 2664 3618 2613 9190 8699 8152 3684 1944 40564 

 

Табела 20:  Здравствене станице  
Р.бр. С л у ж б а Површина 

м² 

Број лекара Број сестара Број картона 

1. Сурчин 455 15 24 20457 

2. Добановци 700 7 14 14129 

3. Јаково 300 5 9 7745 

4. Бољевци 960 5 8,5 11013 

5. Бечмен 440 3 3,5 4758 

6. Петровчић 60 1 1,5 1540 

7. Прогар 60 1 1,5 1050 

 

Социјална заштита 

 

Поред предшколских установа, ако изузмемо Геронтолошки центар у Јакову који је у 

приватном сектору, од установа социјалне заштите функционише једино Центар за 

социјални рад . 

Центар за социјални рад, као кључна установа у систему социјалне заштите пружа 

помоћ деци (угроженој породичном ситуацијом, са поремећајима у понашању, 

ментално заосталој, ометеним у физичком развитку, са комбинованим сметњама и 

осталима), као и ордаслим и старим лицима (са поремећајима у понашању, физички и 

психички ометеним,материјално необезбеђеним, незбринутим лицима и осталима). 

Развијеним системом мера и облика социјалне заштите пружа се помоћ породици и 

појединцу, да се бар  делимично санирају њихови проблеми и тешка материјална 

ситуација. 
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Деца и омладина 2009. 2010. 

Деца без родитељског старања 106 102 

Усвојење / 2 

Социо-материјално угрожена 316 176 

Смештај у установу соц. Заштите 35 28 

Ометена у развоју 20 20 

Из породица са пор.пород.однос. 308 257 

Злостављана и занемарена 89 40 

Са поремећајем у понашању 39 42 

Смештена у вп и кп установе / 1 

Укупан број 913 666 

 
Одрасли и стари 2009. 2010. 

Моп 177 469 

Тнп 168 205 

Поремећени пор.односи 12 5 

Злостављање 22 22 

Смештај 39 45 

Старатељство 41 42 

Инвалидна лица 50 65 

Укупно 507 853 

 

Право из области борачко-инвалидске заштите корисници остварују у општини, а 

надлежност се утврђује по месту пребивалишта.У ГО Сурчин у 2008.години за 122 

корисника утврђено је својство ратног војног инвалида са признатим припадајућим 

правима, а за 85 корисника право на породичну инвалиднину.У 2009.години за 121 

корисника утврђено је својство ратног војног инвалида са признатим припадајућим 

правима, а за 84 корисника право на породичну инвалиднину.У 2010.години за 124 

корисника утврђено је својство ратног војног инвалида са признатим припадајућим 

правима, а за 86 корисника право на породичну инвалиднину.  

Општа економска криза за последицу има пад друштвеног стандарда и осиромашење 

становништва, тако да је све већи број лица која се налазе у стању социјалне потребе, а 

услед недостатка материјалних средстава Општина није у могућности да увек 

благовремено реагује на потребе грађана и позитвно реши њихове захтеве. Право на 

материјалне помоћи признато је за 190  подносилаца захтева, 99 је увршћено у списак 

корисника фонда "Устанка доброте", што значи да је за укупно 289 подносилаца 

захтева обезбеђена, свакако не довољна помоћ у решавању егзистенцијалних питања, 

али је изузетно неповољна материјална ситуација појединаца  породица бар делимично 

санирана.  

Као одговор на захтеве грађана, чији захтеви су превазишли финансијске могућности – 

буџет општине, Председник градске општине Сурчин покреће иницијативу за 

хуманитарну акцију „ Устанак доброте“  2007. године.  Идеја је била да се организје 

сусрет привредника, организација и физичких лица који би својом донацијом помогли 

угрожене породице.Помоћ добијају особе са инвалидитетом, старачка домаћинства, 

избегли и расељени,самохране мајке и тешко оболела лица. 

У претходне четири године, акцијом је обухваћено у просеку 120 социјално угрожених 

породица месечно. Висина новчане помоћи износи од 2000,00  до 5000,00  динара у 

зависности од материјалне ситуације  породице.  
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2008 Износ 

у РСД 

Бр. 

корисн

ика 

2009 Износ у 

РСД 

Број 

кори

сн 

2010 Износ у 

РСД 

Број 

кори

сн 

2011 Износ у 

РСД 

Број 

кори

сн 

I 551000 182 I 522000 170 I 285000 105 I 306000 105 

II - - II 525000 172 II 285000 105 II 332000 111 

III - - III 531000 174 III - - III 361000 122 

IV - - IV 533000 176 IV - - IV 367000 124 

V 488500 154 V 533000 176 V 274000 84 V 370000 125 

VI 503500 166 VI - - VI 274000 84 VI   

VII 503500 166 VII - - VII 286000 92 VII   

VIII 508500 167 VIII - - VIII 292000 93 VIII 349000 126 

IX 513500 168 IX 407000 124 IX 292000 93 IX 390000 119 

X 513500 168 X 265000 102 X 292000 93 X 403000 121 

XI 510000 166 XI 276000 104 XI - - XI   

XII - - XII 285000 105 XII 296000 94 XII 441000 134 

Укуп

но 
409200

0 

 Укуп. 3877000  Укуп. 2575000  Укуп. 3319000  

 

КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Гасификација 

 

Уговор о пословно-техничкој сарадњи на изградњи дистрибутивне гасне мреже на 

територији Градске општине Сурчин, потписан је у септембру 2006. године између ЈП 

Србијагас (инвеститор), ГО Сурчин (учесник у изградњи), Велстан-инжењеринг 

(извођач грађевинских радова) и Енерготим (извођач машинских радова).  

Овим Уговором предвиђена је изградња дистрибутивне гасне мреже у пројектованој 

дужини од 300.000 метара на локацији Сурчин, Добановци, Јаково, Бољевци, Бечмен, 

Петровчић и Прогар и 8.000 кућних гасних прикључака, од 10.000 укупно 

пројектованих прикључака. 

 

Одлуком Скупштине ГО Сурчин од 31. јула 2008. године основано је Јавно предузеће 

за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуције гаса (ЈП Сурчин-

гас), које наставља послове на гасификацији који су до тада успешно обављани преко 

општинске управе.  

 

Од предвиђених 8.000 прикључака, до сада је потписано 3.842 уговора са грађанима, 

где грађани плаћају надокнаду за прикључење у висини од 90.000 динара једнократно 

или у 40 месечних рата по 2.800 динара. Грађани стичу право да буду прикључени на 

гасоводну мрежу када плате 20 месечних рата по 2.800 динара, или једнократно 45.000 

динара. 

 

У предходном периоду урађено је следеће: 

 Реконструисана је Главна мерно-регулациона станица (ГМРС) Сурчин 

при чему је повећан капацитет са постојећих 1.400 на 4.500 м3/h. 

 Изграђен је челични гасовод средњег притиска од 6 до 12 бара, до насеља 

Јаково, Бољевци, Бечмен, Петровчић и Прогар укупне дужине од 24.550 

м. 

 Изграђене су четири Мерно-регулационе станице (МРС) у насељима 

Јаково,  Бољевци, Бечмен и Петровчић. 
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 Изграђена је Дистрибутивна гасоводна мрежа (ДГМ) ниског притиска до 

6 бара у насељима Сурчин, Добановци, Јаково, Бољевци, 

Бечмен,Петровчић укупне дужине од 250.638 м, при чему је гас пуштен у 

насеља Сурчин, Добановци, Јаково, Бољевци, Бечмен и Петровчић. 

 Изграђено је 1768 кућних гасних прикључка (КГП) укупне дужине од 

26.086 м. 

 Прегледана је и технички примљена 1201 унутрашња гасна инсталација 

(УГИ) 

Тренутно су у току:  

 Радови на изградњи ДГМ у насељима Прогар и Нови Сурчин 

 Радови на  израдњи кућних гасних прикључака на свим локацијама на 

којима је  изграђена мрежа. 

 Припремни радови на изградњи МРС Прогар . 

 

 Водовод 

 

Свих седам насеља општине Сурчин је умрежено у јединствен интеркомунални 

(општински) систем, што је остварено повезивањем на Београдски регионални 

водоводни систем, којим се остварује висока поузданост функционисања и прописан, 

стално контролисан квалитет воде, осим појединих делова Сурчина (Радио фар и 

Кључ) где је у току умрежавање. 

Перспективни развој водоводних система подразумева следеће критеријуме: 

- стриктно поштовање режима заштите изворишних подземних и 

површинских вода у макро изворишту у приобаљу и алувијуму леве обале 

реке Саве; 

- смањивање специфичне потрошње воде у домаћинствима, политиком 

реалних цена воде, мерењем утрошка воде и мерама планске 

рационализације потрошње; 

- управљачко-информацино осавремењавање водоводних система, увођење 

мерног-мониторинг система, који ће омогућити праћење динамике 

потрошње у свим важнијим гранама мреже, као и брзу дијагностику 

поремећаја и кварова у раду система; 

- вода за технолошке потребе у привредним зонама која не захтева воду 

квалитета воде за пиће, не може се захватати из водовода насеља, већ се 

потрошачи технолошке воде упућују на влстите захвате површинских и 

подземних вода нижег квалитета и на мере рециркулације и планске 

рационализације потрошње; 

- воду за наводњавање пољопривредних површина и култура обезбедити из 

постојећих канала и водотокова; и 

- ужу зону заштите београдског водоизворишта задржати, са строгим 

режимом коришћења пољопривредног и водног земљишта и функционисања 

привредних и осталих делатности. Планским решењем ужу зону заштите 

београдског изворишта дефинисати као водно земљиште и тако га 

користити. 

 

У домену снабдевања насеља водом за пиће, консолидовати водоводне системе што 

подразумева: 

- санирање неповољних утицаја на постојеће извориште ( бушене бунаре-рени 

бунаре), изградњом канализационе мреже; и 
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- интервенције на дистрибутивној мрежи и изградњу резервоарског простора, 

како би се повећала поузданост и континуитет водоснабдевања, а нарочито 

смањили прекомерени губици у мрежи. 

Општина Сурчин ће се дугорочно водоснабдевати са београдског водоизворишта и 

водоводног система, чији је интегрални део. У функцији поузданости водоснабдевања 

потребно је сачувати постојеће извориште на левој обали Саве.  

Канализација 

Крајем 2011. године започети су радови на изградњи главног колектора, потисне 

станице и цевовода, који су завршени почетком текуће године тако да су већ у марту 

2012. године прва домаћинства прикључена на канализациону мрежу. 

У плану је завршетак изградње канализационог система на целој територији општине 

Сурчин. Канализациони систем је планиран као дистрибуирани систем, тако да са 

гледишта транспорта отпадних вода и препумпавања представљају заокружене, 

економски оправдане целине, које се могу заокружити изградњом будућег ППОВ у 

оквиру Батајничког канализационог система. 

Развој канализације спроводи се по сепарационом систему: посебно за отпадне воде 

насеља и оних индустрија које се након предтретмана смеју прикључити на 

канализације за отпадне воде, а посебно за кишне канализације.  

Сва отпадна вода насеља биће третирана на постројењу за пречишћавање отпадних 

вода (ППОВ) у Батајници. У циљу рационалног коришћења простора користиће се 

целовити групни системи, са могућом изградњом канализације под притиском, 

повезани магистралним колекторима са одговарајућим канализационим црпним 

станицама (КЦС). 

При каналисању насеља која нису имала канализационе системе, стриктно се спроводи 

принцип обавезности прикључења домаћинства, без обзира на дотадашња привремена 

решења. Стриктно се забрањује евакуација отпадних вода у напуштене бунаре и упојне 

јаме. 

Отпадне воде из привредних погона смеју се упуштати у градску канализацију тек 

након предтретмана, којим се пречишћавају до нивоа да смеју да буду усмерене према 

ППОВ. Посебно је забрањено уводити у градску канализацију опасне материје и 

супстанце које би ометале и разбијале процес биолошког пречишћавања у ППОВ.  

Димензионисање кишне канализације треба примерити значају подручја које се штити 

и величини потенцијалних штета од плављења делова насеља и саобраћајница. 

Капацитети не би требало да буду мањи од оних који су потребни за прихватање тзв. 

двогодишње кише, нити већи од тзв. десетогодишње кише.  

Категоризација животне средине 

 

Категоризација животне средине према степену загађености за подручје општине 

Сурчин дата је у табели7 21:  

 Табела 21: Категоризација животне средине општине Сурчин према постојећем стању 

категорија подручје 

II 
Аеродром "Никола Тесла", градско подручје Општине, општински центар, 

јужни делови Општине 

                                                 
7 Категоризација квалитета животне средине подручја Општине урађена је на основу категоризације из Просторног плана 

Републике Србије и Регионалног просторног плана АП Београда 
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III 
Подручја аутопутева и железничке пруге, река Сава и канал Галовица, 

околина локалитета II категорије на растојању од 10 км у правцу СЗ-ЈИ  

IV 
Приградска насеља, магистрални путеви, сточне фарме, подручја 

интензивне пољопривреде 

V Локални путеви, приградске зоне са неконтролисаном градњом 

VI Сеоска насеља, подручја око непокретних културних добара 

VII Природна добра, шумска и ловна подручја 

 

Програми комуналне зоохигијене 

 

На седници Скупштине општине, одржаној 31. децембра 2007. године донета је 

Стратегија решавања паса луталица на територији ГО Сурчин која је у сагласности са 

Стратегијом решавања паса луталица Града Београда. До ступања на снагу ове 

стратегије, проблем све већег броја паса луталица на улицама општине решавамо у 

сарадњи са ЈВС Београд и службом зоохигијене, у складу са Стратегијом Града 

Београда. 

 

Број паса непознатих власника из дана у дан се повећава као и број притужби људи 

који се осећају угроженим од стране невласничких паса а са друге стране капацитети 

службе зоохигијене и Ветеринарске станице Београд нису довољни  да у потпуности 

реше проблем. ГО Сурчин разматра могућности формирања азила за незбринуте псе и 

мачке на територији КО Прогар. У том смислу предузете су конкретне акције са 

Секретаријатом за стамбене и комуналне послове града Београда које би у току 2012. 

године требале да се реализују. 

Бука 

 

Бука постоји као проблем у насељеним местима и представља ризик по здравље 

становништва. Основни узроци буке у животној средини јесу сви видови саобраћаја и 

разна индустријска постројења. Посебан проблем представља бука локалних извора 

(угоститељских и занатских радњи и сл.). 

 

Дневни и ноћни ниво комуналне буке на свим мерним местима у Београду је висок, 

што се може узети као индикативно и за део подручја општине у оквиру Генералног 

плана Београда. Посебан извор буке и вибрација је аеродром „Никола Тесла“и путни 

саобраћај дуж ауто-пута и главних саобраћајница. 

  

На основу саобраћајног оптерећења на путу Добановци-Угриновци, брзина протока 

возила и квалитета хабајућег слоја, искуствено се може проценити да ниво буке дуж 

ове саобраћајнице на растојању од 25 м од коловоза износи да 60 dB дању и 50 dB 

ноћу. Ниво буке дању и ноћу повремено прелази наведене дозвољене вредности, 

посебно при проласку тешких теретних и неисправних аутомобила или 

пољопривредних машина. 

  

          Табела 22:    Ниво буке коју стварају превозна средства 
Превозно средство Спољашњи ниво буке   

dB (А) 

Аутомобил при брзини од 90 км/х 72 - 75 

Аутобус 82 - 87 
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Камион 82 -89 

Камион (лер гас) 70 - 75 

 

Отпад 

Управљање отпадом се дефинише у контексту одрживог развоја чији се  принципи 

управо и заснивају на ефикасној заштити животне средине. Неадекватно поступање са 

отпадом је један од највећих и најсложенијих проблема који се односе на животну 

средину. Неадекватан третман свих врста отпада (комуналног, индустријског, опасног, 

медицинског итд.) и његово неконтролисано и неорганизовано одлагање, поред 

нарушавања пејзажних карактеристика простора, неминовно доводи до загађења 

подземних и површинских вода, земљишта, ваздуха, али представља и опасност за 

здравље становништва. Управљање отпадом је комплексан задатак, који захтева 

одговарајуће организационе капацитете и сарадњу извеђу бројних заинтересованих 

страна у приватном и јавном сектору. 

 

Према месту настанка отпад се дели на: 

 комунални отпад; 

 индустријски отпад; 

 амбалажни отпад; 

 пољопривредни и баштенски отпад;  

 отпад из експлоатације и екстракције руда и минералних сировина;  

 грађевински отпад; 

 медицински и животињски отпад; 

 муљеви, талози, пепео, шљака и сл. 

 

Комунални отпад укључује отпад из домаћинства као и други отпад који је због своје 

природе и састава сличан отпаду из домаћинства.  На територији ГО Сурчин 

комунални отпад  организовано сакупља и односи  ЈКП „Градска чистоћа“. По 

подацима из 2009. године  уклоњено је 16 948 тона комуналног отпада са територије 

општине Сурчин. Услугу ЈКП „Градске чистоће“ користи 12 433 корисника од којих 

10598 поседују канте за смеће, запремине 240л. Приликом пражњења власник канту 

износи на пут где се креће возило „Градске чистоће“ које их празни по унапред 

утврђеном распореду. 

 

 Амбалажни отпад јесте свака амбалажа или амбалажни материјал који не може да се 

искористи у првобитне сврхе, изузев остатака насталих у процесу производње. 

Општина Сурчин је обезбедила 100 жичаних контејнера намењених сакупљању ПЕТ 

амбалже, најлона и лименки и равномерно их распоредила по свим месним 

заједницама, а одношење је поверила ЈП „Аграр“. 

 

Табела 23. Годишња количина сакупљеног и балираног амбалажног материјала 
Врста отпада 2008. 

година (т) 

2009. 

година (т) 

2010. 

година (т) 

2011. 

година (т) 

Укупно 

Пресована ПЕТ амбалажа 16 23 20 34 93 

Пресован најлон 5 4 8 7 24 

Пресоване лименке - 0.24 - - 0.24 
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Како пољопривреда, посебно интензивна, захтева употребу хемизације у заштити биља 

и плодова, посебан су проблем „сеоске депоније“, где би се ова врста отпада одлагала и 

евентуално уништавала. На територији општине Сурчин евидентирано је око 20 

дивљих депонија које се периодично чисте. 

Са аспекта ветеринарске делатности озбиљно је питање непостојања организованог 

кафилеријског збрињавања отпада анималног порекла. Регулисање ове области захтева 

изградњу нових капацитета за прихват, прикупљање, транспорт и нешкодљиво 

уништавање тих врста отпада, односно просторно, санитарно и функционално 

позиционирање сточног гробља за свих седам насеља, с тим да је могуће овај проблем 

решити на регионалном нивоу у оквиру града Београда.  

Закон о управљању отпадом обавезује власника отпада да отпад разврстава према 

месту настанка, пореклу и према предвиђеном начину поступања. Власник отпада има 

обавезу да, између осталог, сакупља отпад на начин који минимално утиче на здравље 

људи и животну средину и да преда отпад лицу које је овлашћено за управљање 

отпадом. Поступајући у складу са овим законом, у Градској општини Сурчин су 

предузете следеће мере: 

 

 постављени су контејнери за секундарне сировине (картон, папир); 

 са ЈКП „Градска чистоћа“ закључен је уговор о купопродаји секундарних 

сировина (папир и картон); 

 обезбеђен је магацински простор за одлагање електричног и електронског 

отпада у просторијама Градске општине Сурчин; 

 закључен је уговор са Д.О.О. „Божић и синови“ за преузимање електричног и 

електронског отпада, ради даљег поступања са отпадом у складу са прописима 

који регулишу област животне средине 

 

ПРИВРЕДА 

 

Општина Сурчин је карактеристична пре свега по пољопривредно-прерађивачком 

сектору, а затим по трговинским и услужним делатностима. У периоду транзиције 

значајно расте предузетничка иницијатива, што потврђује велики број новооснованих  

предузећа. Највећи број предузетника определило се за обављање трговинских, 

угоститељских, занатских, транспортних и других послова, претежно у сектору 

пружања услуга.   

 

Табела 24: Структура предузећа по облицима организовања 
Шифра 

организ. 

Назив шифре организовања Број привредних субјеката 

1 Ортачко друштво 6 

2 Командитно друштво 2 

3 Друштво са ограниченом одговорношћу 490 

4 Отворено акционарско друштво 6 

5 Затворено акционарско друштво 1 

6 Привредни субјекти регистровани до 28.12.2004 17 

8 Јавно предузеће 6 

9 Задруга 10 

11 Друго 4 

13 Представништво страног правног лица 7 

65 Предузетници-самостална радња 1093 

66 Предузетници-ортачка радња 4 
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73 Органи јединица локалне самоуправе и месне 

заједнице 

11 

82 Друштвена организација 27 

83 Удружење грађана 120 

85 Установа 11 

94 Синдикална организација-подружница 19 

95 Скупштина станара 1 

 УКУПНО 1835 

 

У привреди општине Сурчин доминира сектор малих и средњих предузећа. 

  

Табела 25: Структура предузећа према броју запослених 
Мала (10-49 запослених) 68 

Микро (0-9 запослених) 585 

Непознато 1930 

Средња (50-249 запослених) 23 

 

Потребно је истаћи и значајне промене на страни понуде финансијских услуга, што се 

огледа у отварању све већег броја филијала домаћих и страних пословних банака. 

Њихова понуда стимулативно делује на обезбеђење кредитних линија за све привредне 

субјекте.  

 

Када говоримо о просторном развоју привреде , у општини Сурчин се уочава модел 

развоја две привредне зоне : 

- зона Сурчин-Добановци са бројним трговинским, финансијским и 

предузећима за складиштење, прераду, дораду и дистрибуцију робних токова  

- остала насеља као мали развојни центри са производним, прерађивачким и 

услужним делатностима   

Јавна предузећа 

 

Општина Сурчин је својим актима основала шест јавних предузећа - Табела 26: 

 
Број Назив 

предузећа 

Година 

оснивања 

Делатност 

1. ЈП 'Сурчин' 2005 -одржавање и управљање  

 пијацама 

-управљање пословним простором 

-наплата паркинг простора 

-пружање погребних услуга и управљање гробљима 

- одржавање и уређивање јавних површина  

- одржавање јавне хигијене 

-димничарске услуге 

-експлоатација грађевинског песка у Јакову 

- одржавање и управљање рибњаком 

2. ЈП 'Сурчин-гас' 2008 -дистрибуција гаса и свих врста гасовитих горива преко 

система цеви 

- постављање гасних инсталација  

3. ЈП за туризам 2008 -уређивање и допринос успешнијем пословању 

привреде,посебно туризма 

-приређивање сајмова 

-саобраћај унутрашњим воденим путевима 

- реклама и пропаганда 

- туристички смештај у домаћој радиности 

- делатност путничких агенција и туроператера 
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4. ЈП 'Аграр-

Сурчин' 

2007 - обављање пољопривредних делатности и занатских 

услуга 

5. ЈП за 

обављање 

послова из 

области 

културе и 

спорта 

2008 - организовање културних и спортских манифестација 

- сарадња са спортским клубовима и културно-уметничким 

друштвима 

6. ЈП за 

информисање 

2008 - производња радио и телевизијских програма 

- услуге рекламе и пропаганде 

- издавање часописа 

- телекоминикације 

 

САОБРАЋАЈ 

 

Подручје општине Сурчин се налази у оквиру саобраћајних коридора који се рангирају 

као примарна саобраћајна мрежа. Територијом наше општине пролазе делови 

европског коридора 10, делови магистралне железничке мреже, пловни пут реке Саве и 

међународни аеродром 'Никола Тесла'.   

Друмски саобраћај 

Као основни вид транспорта путника и роба друмски саобраћај има велики значај. Кроз 

територију општине Сурчин пролазе важне саобраћајнице ,што повезаност општине 

Сурчин са осталим делом регије доводи на завидни ниво. На плану локалних путева , 

треба истаћи лошу међусобну повезаност насеља у општини,што ће се са изградњом 

пута  'Сремска газела' довести на задовољавајући ниво.  

Железнички саобраћај 

 

Подручје општине Сурчин пресеца једноколосечна пруга Батајница-Сурчин-

Остружница-Ресник у дужини од око 18 километара. На територији општине постоји 

железничка станица Сурчин за коју је  планирано повећање станичних капацитета. 

Ваздушни саобраћај 

 

На територији општине смештен је међународни аеродром „Никола Тесла“. Аеродром 

је пуштен у саобраћај 1962. године. Имао је једну писту дужине 3000 метара, рулну 

стазу дужине 3350 метара, пристанишну зграду за пријем путника, контролни торањ, 

велику платформу за опслуживање летелица и другу савремену опрему. Касније је 

изграђена и нова зграда за пријем путника, проширена је платформа за пријем авиона, 

продужена је писта, а 1997. године уграђена је опрема за Категорију II и тиме 

омогућена употреба аеродрома по лошијим временским условима. 

У јулу 2005. пуштено је у рад шест најсавременијих авио-мостова, у мају 2006. отворен 

је реконструисани међународни Терминал 2, а од новембра 2008. Аеродром "Никола 

Тесла" Београд  функционише у пуном капацитету и у условима изузетно смањене 

видљивости захваљујући употреби опреме и процедура за CAT IIIb, која је први пут у 

историји београдског аеродрома употребљена 04. јануара 2009. године. 

На Аеродрому "Никола Тесла" Београд смештено је предузеће Јат Техника, техничка 

база авио-компаније Авиогенекс, оперативна одељења Агенције за контролу летења, 

Управе царина и авио-компаније Јат Airways, Музеј ваздухопловства, школски центри 
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авио-компаније Јат Airways и Агенције за контролу летења, Хеликоптерска јединица 

МУП-а и други. 

Водени саобраћај 

 

46 км пловног пута реке Саве  протиче кроз територију општине Сурчин. 

 

ПОЉОПРИВРЕДА 

 

Основни подаци 

 

Податак да од укупно 28.814 хектара на колико се простире територија општине 

Сурчин 20.928,4 хектара обухвата пољопривредно земљиште, јасно указује да је главна 

привредна оријентација општине Сурчин -пољопривреда. У односу на укупну 

површину општине,пољопривредно земљиште заузима 72,7%. Највеће је учешће 

ораница и башта, чак 89,9 %.  У укупном пољопривредном земљишту града Београда, 

општина Сурчин заузима 9,8 %. У структури ораничне површине, највеће је учешће 

житарица (51,7%) и сточног крмног биља (14,3%).  

Особине земљишта 

 

Према подацима о процентуалном учешћу појединих типова  земљишта, 

пољопривредне површине територије Сурчин су врло погодне за интензивну ратарску 

производњу.  

 

Табела 27: Заступљеност појединих типова земљишта у општини Сурчин 

    

Квалитет земљишта је веома  различит. Најбоље површине су у Сурчину око 

аеродрома, део Добановаца и Јакова, док су нешто ниже класе у Бољевцима , Бечмену , 

Прогару и Петровчићу. 

Општина Сурчин је у сарадњи са Министарством пољопривреде урадила хемијску 

анализу узорака земљишта и добијени резултати су дати у следећој табели. 

 

Табела 28: Просечне вредности хемијских анализа 

  Калцијум pH Хумус Укупни Фосфор Калцијум 

Катастарска  карбонат u 1M (%) неорг.N пентоксид оксид 

општина (%) KCl  (мг/кг) (мг/100г) (мг/100г) 

БОЉЕВЦИ 2.2 6.3 2.4 12.02 18.5 125.5 

ПРОГАР 3.5 6.6 2.3 14.7 91.9 147.6 

СУРЧИН 0.7 5.3 2.4 17.8 13.3 72.06 

ДОБАНОВЦИ 1.9 6.5 2.7 17.4 36.4 117.3 

Тип земљишта Заступљеност % 

Чернозем 15 

Алувијум 22 

Ливадска црница карбонатна 14 

Ливадска црница безкарбонатна 8 

Ритска црница карбонатна 10 

Ритска црница безкарбонатна 13 

Заслањена земљишта 18 

Укупно 100 
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ПЕТРОВЧИЋ 0.9 5.6 2.7 10.9 198.2 74.9 

БЕЧМЕН 1.5 6.3 2.6 16.67 268.8 112.5 

ЈАКОВО 4.2 7.1 2.1 12.5 25.9 190.4 

 

Након детаљне анализе која је обухватила одређивање текстуре, киселости – pH, 

садржаја активног фосфора и калијума као и проценат садржаја хумуса, добијени су 

следећи резултати: 

 у 35 % узорака, земљиште је потпуно и адекватно обезбеђено ђубривом 

 у 39% узорака земљишта констатован је недостатак азота, фосфора и калијума  

 у 26% узорака земљишта констатован је недостатк моноамонијумнитрата  

 у 2% узорака, земљиште је показало повећану киселост 

Подаци о пољопривредном становништву и пољопривредним газдинствима 

Учешће пољопривредног у укупном становништву општине је 3,7%. Број 

пољопривредног становништва је 1.433. На територији општине Сурчин регистровано 

је 935  пољопривредних  газдинставa , од тога 9 правних лица. Од укупног броја 

активно је 434 пољопривредних газдинства, а пасивно 501. 

 

Табела 29: Број регистрованих пољопривредних газдинстава по насељима 
Насеље Број пољопривредних 

газдинстава 

Бечмен 34 

Добановци 66 

Јаково 82 

Бољевци 74 

Прогар 33 

Сурчин 89 

Петровчић 56 

УКУПНО:  434 

 

ПОЉОПРИВРЕДНА ПРЕДУЗЕЋА 

БД АГРО а.д., Добановци 

 

БД АГРО, а.д. је једно од највећих пољопривредних предузећа на територији општине 

Сурчин  и једно од најмодернијих у Србији. Производни програм је првенствено 

производња сировог млека, а поред тога и одгој товних јунади и приплодних јуница. 

Сви производни процеси на фарми: одгој телади, јуница, производња млека 

производња хране и исхрана су у складу са процедурама ISO 9001:2000. Фарма 

поседује око 2400 крава Холштајн-Фризијске расе, пореклом из Канаде. 

Пољопривредно газдинство ' ПКБ – 7. јули' , Јаково 

 

Газдинство „7. Јули“ припада корпорацији ПКБ које је трансформисано у јавно 

предузеће града Београда. Предузеће, на територији општине Сурчин обрађује 4.000 

хектара пољопривредног земљишта, од чега је 2.550 хектара у друштвеном власништву 

и 1.450 у државном власништву. Бави се ратарско-сточарском производњом. Поседује 

фарму јунади у Бечмену са 1.000 грла у турнусу, фарму оваца у Сурчину са  око 2.000 

грла, фарму приплодних јуница у Сурчину са 400 грла. У саставу предузећа је и 
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фабрика луцеркиног брашна у Сурчину.Ово предузеће наводњава око 600 хектара 

земље. Располажу са одличном механизацијом и радионицама за одржавање. 

Јавно предузеће 'Аграр-Сурчин' 

 

У жељи да пружи максималну подршку пољопривредницима са овог терена , општина 

Сурчин је 2007. године основала Јавно предузеће 'Аграр-Сурчин' са циљем  да се 

ревитализују некадашње земљорадничке задруге. Ј.П. "Аграр Сурчин" покренуло је 

замрле активности у организовању уговорене производње основних ратарских култура 

на бази паритетне размене (семенска роба, заштитна средства, минерална ђубрива) за 

готове пољопривредне производе и то по најповољнијим условима и гарантованог 

квалитета. У оквиру овог ЈП покренут је низ коонтинуираних пројеката као што су 

Пројекат стимулисања пластеничке производње и Пројекат формирања и очувања 

запата аутохтоне расе свиња Ласаста мангулица. У оквиру предузећа регистрована је 

основна матична служба. Запослени стручњаци пружају стручну и консултативну 

помоћ кооперантима. 

ГРАНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

Ратарство 

 

У производњи житарица доминира кукуруз, који се сеје на  59% укупних површина 

под житарицама на територији општине. Следи производња пшенице на 28% 

површина, док остале житарице попут ражи, јечма и овса обухватају мање од 10 % 

површина. У производњи индустријског биља доминира производња соје, која се сеје 

на  53% површина под индустријским биљем. Шећерна репа заузима 23% 

површина,сунцокрет 20% и уљана репица свега 3%.  

У структури сточног-крмног биља доминира производња луцерке и производња 

кукуруза за крмну  силажу. 

СТОЧАРСТВО 

Говедарство  

 

Сточарска производња на територији општине је оријентисана на производњу млека, 

меса и јаја. Производња млека и тов јунади су  организовани кроз веће говедарске 

фарме ( БД Агро из Добановаца, фарма Радосављевић из Петровчића ) , као и кроз 

индивидуална  пољопривредна газдинства која држе једну до две краве или по 

неколико товних грла. Последње две године, због ниске откупне цене меса и високе 

цене хране за животиње осетила се тенденција великог пада у броју говеда на 

територији општине. 

 

Табела 30: Број говеда у ГО Сурчин 2011. 

Место Јунице Краве Укупно Домаћинства 

Сурчин 11 35 46 20 

Јаково 30 107 137 35 

Бољевци 10 49 59 26 

Добановци 21 65 86 30 
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Прогар 19 25 44 15 

Петровчић 34 161 195 33 

Бечмен 6 14 20 10 

Укупно 131 456 587 169 

 

Свињарство 

 

Тов свиња у општини је углавном заступљен код пољопривредних произвођача 

неорганизовано и без селекције и  стручног праћења исхране.  

Општина Сурчин је основала запат ласастих мангулица на рубу шуме Бојчин, у 

Прогару. Почетно стадо које је бројало 27 назимица, две крмаче и једног нераста, у 

готово идеалним условима у слободном узгоју, на 670 хектара шуме се увећало за 

преко 250 јединки. Све јединке су уматичене и обележене у сладу са важећим 

прописима. Идеја о оснивању запата мангулица није профит већ помоћ 

пољопривредницима који живе и раде на  територији ГО Сурчин. Заинтересованим 

сточарима, који имају услова за узгој мангулица, додељена су по три прасета на узгој 

са обавезом да се по истеку две године раздуже, истом тежином у утовљеној мери. 

Овчарство  

 

На фарми оваца ПКБ 7. јули Сурчин одгајају се оваце расе ''Витерберг'', првенствено за 

производњу меса. Фарма броји око 2000 јединки. 

Живинарство 

 

У општини Сурчин постоји развијена производња товних пилића на фармама у  

Бечмену, Сурчину, Јакову, Петровчићу и Бољевцима. У Бољевцима и Петровчићу 

постоји неколико већих фарми товних пилића са по 5.000 до 20.000 бројлера у турнусу. 

У овом сегменту пољопривредне производње значајно место припада фирми Пиљан 

комерц из Бољеваца који поред кланице за производњу живинског меса има и 

сопствени одгој товних пилића са 100.000 бројлера у турнусу. 

У живинарској производњи поред бројлера значајно место заузима и одгој кока 

носиља. 

Коњарство 

 

У последњих неколико година вратио се  ентузијазам за  одгој коња. Општина Сурчин 

је прва у Србији по броју регистрованих коња ( око 200 Липицанера,око 50 Арапских 

коња и око 50 Босанско-брдских коња ).Традиционално за Срем, најзаступљенија је 

раса Липицанер са већим бројем регистрованих ергела: Коњички клуб Бојчин, Прогар, 

КК Срем, ергела Булић из Сурчина. Поред фолклорних коња у Сурчину се налази и 

неколико ергела које се баве узгојом спортских и такмичарских коња: 'Марковић' у 

Сурчину  'Стремен' у Јакову и ергела 'Јагош' у Бечмену. 

Воћарство и повртарство 

 



69 

 

На територији општине, воћарство, као грана пољопривреде је слабо заступљена са 

неколико засада воћа мањих површина.  

Повртарска производња се углавном одвија кроз пластеничку производњу и уз помоћ 

општине. ГО Сурчин је издвојила средства за бескаматно кредитирање 

пољопривредника заинтересованих за покретање сопствене пластеничке производње. 

После грејс периода од годину дана средства су се враћала у периоду од наредне 4 

године, у једнаким, кварталним ратама.На овај начин, у периоду од три године, 37 

породица је успешно покренуло производњу поврћа. 

Пласман пољопривредних производа 

 

Откуп, прерада и складиштење пољопривредних производа обавља се путем 

прерађивачких капацитета. Близина тржница двомилионског града Београда 

представља значајан потенцијал када се говори о пласману пољопривредних 

производа.  

 

У откупу ратарских култура, пре свега житарица, доминантну тржишну позицију на 

подручју општине има 'Силос Јаково' а.д., које је са складишним капацитетом од 36.000 

тона пшенице највећи откупљивач житарица и најзначајнији организатор ратарске 

производње са индивидуалним пољопривредни произвођачима. Поред овог силоса 

појављују се још и млин ''МС-Сурчин'' са капацитетом од 4.000 тона, као и фабрике 

сточне хране које се пре свега баве откупом кукуруза и сточног јечма. Значајне 

тржишне вишкове откупљују и фарме  за сопствене потребе. 

 

Пласман крупне стоке и товних пилића се углавном врши преко бројних кланица 

лоцираних на нашој територији (''Котекс'', ''Амбар'', ''Миљуш'', ''Пиљан-комерц'', 

'ИнтерКаја'', ''Вукеновић''), затим на сточним пијацама, угоститељским објектима, 

печењарама. 

 

Млеко се пласира млекарама ('Муза', 'Сирибела' и 'Имлек') или се прерађује на 

газдинствима и продаје као сир и кајмак на београдским пијацама. 

ТУРИЗАМ 

 

За целокупано улагање енергије и средстава у развој и унапређење туристичких 

потенцијала ГО Сурчин је 2010. године добила престижну награду „Туристички цвет“. 

Река Сава, очувана флора и фауна, споменици културе и историје, су свакако нешто 

чиме се  општинa Сурчин  може  поносити. Тренутно су у понуди излетнички, 

манастирски, наутички, спортско-рекреативни, риболовачки, ловни, роштиљски, 

сеоско-домаћински, културно-забавни или сендвич туризам. 

Туристичка  инфраструктура 

 

Општина Сурчин је једно од ретких места под српским туристичким небом у које се 

може доћи ваздухом, водом и копном. Аеродром 'Никола Тесла' лоциран је на 

територији општине Сурчин, на 46 километара реке Саве у сваком месту, Сурчин, 

Јаково, Бољевци и Прогар уређена је обала у пристане. Постављене су плутајуће стазе 

и платформе које су уједно „плаже на води“ и пристаништа за мања пловила, чамце и 

водене скутере. До сваког од ових пристана од обале у блоку 45 на Новом Београду 

возе наши непотопиви, савремени и налик сплаву уређени бродићи. У службу туризма 
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купљени су луксузни, Мерцедес мини-бусеви.Путну инфраструктуру чине 30 км два 

аутопута: аутопут Београд-Загреб и обилазница аутопута Београд-Загреб (Добановци-

Остружница), два моста преко Саве и Сремска газела која повезује југозападну Србију 

са аутопутем Београд-Загреб. 

Туристичка инфраструктура као претпоставка реализације туристичке привреде између 

осталог обухвата: 

–    обезбеђење смештајног капацитета, 

– обезбеђење инфраструктуре за потребе одређених видова туризма (специфичне гране 

туризма) и 

– обезбеђење довољно информација о туристичкој дестинацији (туристички 

информациони центри, туристички сајтови, проспекти, база података туристичке 

привреде, постављање туристичких ознака у насељима итд.) 

 

Смештајни капацитети 

 

Општина Сурчин укупно располаже са 195 лежаја, 95 у Сурчину, 55 у Јакову, 45 у 

Бољевцима и 14 у Прогару распоређених у следећим смештајним јединицама: 

Наутичко село Бисер у Бољевцима, хотел Клуб С у Јакову,мотел Малињак, апартман 

Златибор у Сурчину и уметничка колонија у Прогару. 

 

Ловни туризам  

 

Ловиште 'Црни луг', се налази у Доњем Срему, а добило је назив према истоименом 

шумском комплексу , који се налази у оквиру ЈП 'Србијашуме'и ШГ 'Београд', а којим 

газдује ШУ 'Земун' и улази у састав ГЈ 'Прогарска Ада ,Црни Луг,Зидина,Дренска'.  

Ловиште се простире уз леву обалу Саве, између села Бољевци и Прогар, на око 30 км 

од Београда. Укупна површина ловишта је 973 ха, ограђени део је 720 ха, а неограђени 

253 ха, укључујући и 100 ха воде реке Саве. 

 

У овом ловишту је предвиђено гајење дивљих свиња и јелена као главних врста, а мање 

заступљене врсте су срна, зец, фазан и дивља пловка. 

Лов се спроводи као узгојни за кориснике ловишта и комерцијални за ловце туристе. 

Лов јелена се  врши појединачно, прописаним врстама и калибром оружја, а лов 

дивљих свиња се обавља групно и појединачно. Групни лов се организује током 

зимских месеци. У овом ловишту је до сада било и трофејних улова и то:  

- дивља свиња: 1 злато, 11 сребра и 21 бронза 

- јелен: 2 сребра и 10 бронзи 

Риболовни туризам 

 

Рибњак 'Живача' – Бољевци 

 

Шарански рибњак "Живача" један je од највећих у земљи.Стари банатски рибар, Ђура 

Штрајхер, дошао је почетком XVIII века у ове крајеве Срема и направио овај рибњак, 

који постоји до данашњих дана. Налази се на путу Бољевци - Прогар на површини од 

175 хектара, и остатак је корита реке Саве, а заједно са шумама окружује ово мало 

сремско село. Капацитет је око 100 тона шаранске рибе (шаран,амур,толстолобик).На 

уређеном рибњаку са одличним прилазом, пецароши имају прилику да уживају у овом 

спорту.  
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Рибњак 'Бечменска бара'- Бечмен 

 

Рибњак 'Бечменска бара' је површине 53 хектара. Састоји се од три језера која су 

међусобно подељена изграђеним насипима. 

Језеро број један има површину од 17 хектара и служи за спортско-рекреативни 

риболов. Извршено је комплетно чишћење и дезинфекција дна рибњака и сређивање 

насипа као и  ревитализација испуста и брана на језеру и просторно уређење околине 

језера. 

Језеро број два има површину од 11 хектара. Дно рибњака је комплетно уређено и 

изграђен је насип испод села, тако да су елиминисане отпадне воде из септичких јама, 

које су долазиле у рибњак. Ово језеро је намењено спортском риболову и такмичењу 

риболоваца. 

Језеро број три има површину од 25 хектара. На овом делу су у току радови чишћења и 

уређења. Првих 10 хектара овог језера одвојено је за спортове на води и школу скијања 

као и такмичења у скијању на води. Осталих 15 хектара намењено је риболову на 

штуку у потпуно природним условима.  

У саставу рибњака изграђени су инфраструктурни објекти, путеви, каналска мрежа. Од 

објеката изграђена је управна зграда са рибљим рестораном, зграда рецепције рибњака 

у којој се налази чуварска служба, теренска кућа за чуваре и две осматрачнице за 

осматрање рибњака. Насип поред рибњака број два је насут туцаником, урађен је 

паркинг простор за возила и уграђен базен за  продају свеже рибе. Сеоски бунар који је 

служио за снабдевање села пијаћом водом, користи се за допуњавање рибњака водом.    

Рибњак је почео са радом 01.05.2009. године и у тој години је имао 8550 продатих 

дозвола. У 2010. години продато је 15700 дозвола, што је 80 %  више него претходне 

године. На овом рибњаку се гаје шаран, штука, смуђ, сом, толстолобик, амур и 

бабушка.Отворено је петнаест нових радних места и употпуњена туристичка понуда 

општине. 

Етно туризам 

 

Стајкова кућа 

 

Да је заједнички живот могућ, без обзира на етничке или националне припадности, 

један од примера је „Стајкова кућа“ у Бољевцима, где више од 200 година заједно живе 

Срби и Словаци. Ово је изложбени простор који у себи садржи сталну поставку 

„Бољевачка кућа са почетка XX века“, са циљем да се покаже како се живело у једном 

сеоском домаћинству тридесетих година прошлог века. Право богаство ове изложбе су 

две културе које она у себи носи-Срба (православаца) и Словака (евангелиста). 

 

Етно кућа 'Дацевић ' 

 

Етно кућа „Дацевић“ у Прогару има сличан циљ: отргнути од заборава живот сеоског 

домаћинства – гонак, стара оруђа, намештај, ловачке трофеје итд. 

 

Етно кућа 'Смиљанић' 
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Етно кућа „Смиљанић“ у Бољевцима представља живот Срба и Словака, изложбу 

старих предмета и сеоских оруђа са изузетном колекцијом цветних аранжмана. 

Верски туризам 

 

Као дугогодишњи доказ сложног суживота и богатства различитих народа и 

вероисповести на простору општине Сурчин говори и десет цркви у седам села. Ипак, 

туристичко-историјски предњачи манастир Фенек у Јакову. 

 

Манастир Фенек 

 

Иако географски не припада Фрушкој Гори постоји велика историјска повезаност са 

фрушкогорским манастирима. Манастирска црква посвећена је светој мученици 

Параскеви. Према народном предању манастир је саграђен у другој половини 15. века, 

а основали су га Стефан и Ангелина Бранковић. Први писани запис о манастиру налази 

се у минеју јеромонаха Захарија из 1563. године. За разлику од фрушкогорских 

манастира, Фенек је остао под турском влашћу све до 1717. године. Записи из 18. века 

сведоче о томе да је стара манастирска црква била подигнута у периоду од1793. до 

1797. године и освештана је за време игумана Викентија Ракића који је написао 

историју манастира. Манастирска капела посвећена св. Петки сазидана је 1800. године 

на месту старе, над бунаром за који се верује да га је саградила мати Ангелина 

Бранковић. За ову воду се у народу веровало да има чудотворна лековита дејства.  

Крајем 18. и почетком 19. века Фенек је био у центру неколико историјских догађаја. У 

њему су се 1788. године састали кнез Алекса Ненадовић и аустријски цар Јосиф Други. 

После пропасти Првог српског устанка 1813. године у њему су месец дана боравили 

вожд Карађорђе и његов син Алекса.  

У Првом светском рату манастир је запаљен, а  1942. године готово је сасвим разорен. 

Манастир је обновљен 1991. године. До 2006. године Фенек је био женски манастир, а 

тада у манастир долази мушко монаштво.   

 

Цркве  

 

 Црква Свете Петке у Сурчину подигнута је 1777. године, у барокном стилу, 

као једнобродна грађевина са полукружном апсидом, припратом и високим 

звоником. Барокни позлаћени иконостас израдио је 1801. године познати 

новосадски дрворезац, Марко Вујатовић. Иконе које украшавају иконостас 

(укупно 37) насликао је 1807-1809. године најпознатији карловачки сликар 

онога времена, Стефан Гавриловић. 

 Храм Вазнесења Господњег  у Јакову -поред манастира у Јакову је у периоду 

од 1804. до 1810.године подигнут Православни Храм посвећен Вазнесењу 

Господњем. 

 Храм оца Николаја у Добановцима саграђена је 1732.године у 

класицистичком духу, уз комбинацију савременог барока.Није познат њен 

неимар, као што је то случај са дограђеним звоником који су 1847.године 

подигли протомајстор Карло Биндер из Новог Сада и цимерман Карло Вехтер из 

Сремске Митровице. Иконостас је саграђен 1842.године и дело је Петра 

Чортановића. 

 Храм Преподобне мати Параскеве у Бољевцима подигнут је у периоду од 

1797.-1800. године.   
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 Храм  Светог Саве у Бечмену посвећен је Светом Сави. Почет је са градњом 

1795.године, а завршен је 1810.године. Црква у Бечмену је под заштитом државе 

као културно добро. 

 Храм  Јована Претече у Петровчићу основана је 1845.године и посвећена је 

рођењу светог Јована Крститеља и Претече (Ивандањ).  Она је једини културно 

историјски споменик у насељу Петровчић који је под заштитом Завода за 

заштиту споменика Републике Србије од  2002.године. 

 Свети Архангел Гаврило у Прогару изграђен је 1799.године и посвећен је 

Светом Архангелу Гаврилу. 

 Римикатоличка црква Свето Тројство у Сурчину изграђена је крајем XIX 

века, 1896. године. Посвећена Пресветој Тројици.  

 Словачка евангелистичка а.в./аугсбуршке вероисповести-лутхеранска/ 

црквена општина у Добановцима реновирана је и освешћена 2009.године. 

  Словачка евангелистичка а.в./аугсбуршке вероисповести-лутхеранска/ 

црквена оштина у Бољевцима-Словаци из Старе Пазове  масовније су почели 

да се досељавају у Бољевце 1847.године. Те исте године основана је и црквена 

општина. Дана 24.септембра 1899. црквена општина је проглашена за 

самосталну.  

 

Сеоске славе и вашари 

 

Свако насељено место слави своју сеоску славу која се увек прославља кроз низ 

културних и спортских манифестација .Посетиоцима су понуђени различити садржаји: 

луна парк, лицидерска срца, дечје представе, културно-уметнички програм, спортски 

програм ... Петровчић слави Ивандан (7. Јула), Прогар Петровдан (12. јула), Бечмен 

Огњену Марију (30. јула), Јаково Свету Петку (8. августа), Добановци Преображење 

(19. августа), Бољевци Велику Госпојину (28. августа) и Сурчин Малу Госпојини 21. 

септембра.  

Спортско-рекреативни туризам 

 

Спортско-рекреативни центар Сурчин 

 

Спортско-рекреативни центар Сурчин је омиљено излетиште које се простире на 

површини од 120 хектара. Садржи терене за фудбал, тенис и кошарку и стазе за вожњу 

бициклом.  У оквиру СРЦ Сурчин налази се језеро намењено спортском риболову и 

одржавању риболовачких такмичења. Поред самог језера налази се ресторан, а цео 

простор је погодан за камповање и роштиљање. У СРЦ се организују атлетске трке и 

међународне изложбе паса. 

 

Ергела Сурчин 

 

Бави се узгајањем и  тренирањем пунокрвних грла. Налази се 12 км западно од 

Београда, а 4км од леве обале реке Саве. Ергела има капацитет од 74 бокса, при чему је 

4 бокса за пастуве, 4 бокса за ждребљење који су изоловани и зими се загревају, 34 

бокса у штали за тренирање. Постоји покривени простор за 2000 бала сена и силос за 

180 тона зоби. Близу мањежа је шеталица за 6 коња. Тренирање се обавља на стази од 

1300 метара, са подлогом од песка. Стаза је у облику елипсе, слично америчким 

стазама. Тркачка штала је веома успешна, имала је неколико шампиона у нашој земљи.  
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Фудбалски клубови 

 

Сви фудбалски клубови који егзистирају на подручју општине, регистровани су у 

Фудбалском савезу Београда, који врши организацију такмичења по ранговима и 

селекцијама. 

Поред терена за фудбал које имају сва насеља општине Сурчин, постоје и школске 

сале, и то:  у основној школи „Вук Караџић“ у Сурчину, у основној школи „22.октобар“ 

у Сурчину, у основној школи „Вожд Карађорђе“ у Јакову, у  основној школи „Бранко 

Радичевић“ у Бољевцима и Прогару. Основна школа у  Добановцима у току 2012. 

године треба да добије школску салу , која је тренутно у изградњи. 

Поред ромског центра у Сурчину постоји кошаркашки терен. У Добановцима постоји 

тениски терен, терен за мали фудбал и кошаркашки терен. У Бојчинској шуми постоји 

трим стаза. У Спортском центру се налазе 4 тениска терена и терен за мали фудбал. У 

Бечмену постоји рибњак „Бечменска бара“. 

 Фудбалски клуб „Јединство“ – Сурчин, има главни и помоћни фудбалски терен 

и балон салу са свлачионицама изграђену 2011. године од стране ГО Сурчин. 

ФК „Јединство“ такмичи се у Другој београдској лиги-група Дунав. 

 ФК „Срем“ – Јаково, има главни и неколико помоћних терена. Комплекс овог 

клуба ГО Сурчин је обогатила трибинама за 2000 гледалаца,модерно 

опремљеним свлачионицама и рестораном. На овим теренима су се одигравале 

утакмице у оквиру Универзијаде 2009. године и Балкански крос. ФК „Срем“ се 

такмичи у Српској лиги. 

 ФК „Добановци“ - Добановци, има главни и помоћни терен и такмичи се у 

Зонској лиги Београд. 

 ФК „Посавац-Тишма“- Бољевци, има главни терен  и такмичи се у Зонској лиги 

Београд, док ФК „Бољевци“ нема сопствени терен и такмичи се у Трећој 

београдској лиги Б група. 

 ФК „Шумадинац“- Бечмен, има главни терен и такмичи се у Другој београдској 

лиги-група Дунав. 

 ФК „Борац“ – Прогар,  има главни терен и такмичи се у Другој београдској 

лиги-група Дунав. 

 ФК „Петровчић“ – Петровчић, има главни терен и такмичи се у Трећој 

београдској лиги Б група. 

 

Клуб за спортове на води „Марина -Прогар“ кајак-кану клуб 

 

Клуб за спортове на води „Марина -Прогар“ кајак-кану клуб је члан Кајакашког савеза 

Србије и Кајакашког савеза Београд.Такмичи се у: мини-кајак лиги. Организатори су 

Еко-купа Прогара (кајакашка регата посвећена заштити животне средине) и свих 

манифестација које им доделе Кајакашки савез Србије и Кајакашки савез Београда. У 

2009.години освојили су 50 медаља, имају вицешампионке државе у категорији МК2 

пионирке 1998.године и треће место на државном првенству МК1 за 1998.годиште.У 

2010.години освојили су 80 медаља, друго место на државном првенству МК2 за 

годиште 1999., треће место МК2 за годиште 1998., треће место МК1 мини-кајак лига, а  

проглашени су за најуспешнији клуб у Београду за пионире 2010.године и победници 

су отвореног првенства Београда за пионире. 
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Клуб за скијање на води “СКАЛАР 2000“ у Бечмену 

 

КСВ “СКАЛАР 2000“ као члан Савеза за скијање на води и вејкборд Србије и   

Београдског савеза за скијање на води и вејкборд већ неколико година  организује и 

спроводи , у складу са усвојеном и важећом Стратегијом спорта, школу скијања, 

бесплатну за школску омладину од 7 до 14 година – 2009. и 2010. године је та школа 

одржана у Бечмену  и имала је преко 300 полазника. 

Савез за скијање на води и вејкборд Србије и Београдски савез за скијање на води и 

вејкборд организују два Међународна такмичења највишег хомологацијског нивоа, 

која би могла да буду далеко посећенија, јер би на оваквом полигону могли да се одрже 

у погодно календарско време, а не у октобру, на измаку сезоне, на Савском језеру. 

Самом поставком полигона и његовим сталним употребним могућностима, смањили 

би се трошкови организације ових такмичења (поставка привремених полигона уз 

ангажовање ронилаца, превоз опреме и чамаца, изнајмљивање и постављање видео 

опреме неопходне за одржавање такмичења превоз чамаца и комплетне инфрастуктуре 

потребне за одржавање такмичења) а знатна средства која се на овај начин троше би 

могла бити усмерена на рад са најмлађим категоријама и стварању нових врхунских 

спортиста. 

 

Одбојкашки клубови 

 

На територији општине Сурчин постоје два одбојкашка клуба: „Ставор“ и  „Метеор“. 

Оба клуба су чланови Одбојкашког савеза Београд.Такмиче се у првенственим 

такмичењима Одбојкашког савеза Београда и у Лиги пријатељства ( на нивоу града 

Београда).Остварили су запажене резултате у пионирској и кадетској лиги. У Лиги 

пријатељства кадеткиње су освојиле 3.место, а пионирке 2.место. 

Одбојкашки клуб „Ставор“ учесник је многих хуманитарних турнира. Освојили су 16 

пехара и 7 медаља. Дечаци су прваци Београд А2 2008.године, имају прво место на 

међународном турниру 2010. у пионирској конкуренцији и друго место на 

Митровданском турниру. На нивоу општине Баве се и рекреацијом грађана, кошарком 

и фудбалом. 

 

Кошаркашки клуб „Сурчин“ 

 

Члан је Кошаркашког савеза Србије, Кошаркашког савеза Београд и Удружења 

кошаркашких клубова. Такмичи се у 2.српској лиги (4.лига по категорији). Пионири су 

им први у групи (тројица су у репрезентацији Србије).Организатори су Међународних 

дана кошарке на отвореном у 2009. и 2010.години. 

 

Кик-бокс клуб „Сурчин“ 

 

Члан је Кик-бокс савеза Србије и Кик-бокс савеза Београда. Такмичи се на првенству 

Србије и на првенству Београда. Организовали су Првенства Београда 2009.године. 

Трећи су клуб у Београду за 2009.годину и седми клуб у Србији за 2009.годину.  Више 

пута су били прваци Србије и Београда у свим узрастима. Имају три такмичара у 

репрезентацији Србије. 
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Атлетски клуб „Сурчин“ 

 

И поред бројних проблема, финасијских и услова за тренинг, успешан је и амбициозан 

спортски тим. То потврђује велики број освојених трофеја на бројним такмичењима у 

земљи и иностранству. 

 

Карате клуб „Сурчин“ 

 

Основан је 1993.године и има око 70 активних чланова. 

Поред наведених, пажњу свакако заслужују и: 

 Аикидо клуб „Сурчин“; 

 Куглашки клуб „Сурчин“; 

 Џудо клуб „Свети Ђорђе“- Сурчин; 

 Коњички клуб „Доњи Срем“- Добановци; 

 Стрељачки клуб „Вожд“- Јаково; 

 Рвачки клуб „ Партизан„- Сурчин 

 

Удружења грађана у области спорта  
 

 Ловачка секција „Сурчин“-Сурчин; 

 СРД „Смуђ“-Сурчин; 

 Добровољно ватрогасно друштво Добановци; 

 Ловачка секција „Радован Матановић“-Добановци; 

 Клуб спортских риболоваца Добановци; 

 Друштво голубара  „СС53“-Добановци; 

 Ловачко друштво Земун-Секција Јаково; 

 Друштво голубара „Срем“-Јаково; 

 Ловачко друштво Земун – Секција Бечмен; 

 Ловачко друштво Земун – Секција Петровчић; 

 Ловачко друштво Земун – Секција Прогар; 

 Секција риболоваца „Гргеч“-Прогар. 

 

УГОСТИТЕЉСТВО 

 

Формирањем општине Сурчин и њеним развојем расла је и понуда туристичко 

угоститељских објеката. Ресторан „Бојчинска колеба“ у Прогару и салаш „Стремен“ у 

Јакову поред богате гастрономске  пунуде  имају  и додатне садржаје (школу јахања, 

вожњу запрежним колима...), Љубитељима реке на располагању је „Савска тераса“ у 

Бољевцима и чарда код Пере Бабушке у Прогару. У Прогару се налазе и ресторани 

„Нова романтика“ и „Тројка“, а у Сурчину Театар и Палермо. 

ИСТОРИЈСКИ ТУРИЗАМ 

Музеј ваздухопловства – Београд 
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Основан је 1957.године при команди РВ и ПВО. Од 1989.године смештен је у модерној 

згради од стакла и бетона на београдском аеродрому у Сурчину.У збиркама музеја има 

преко 200 летелица од којих посетиоци могу да виде 50 летелица у згради и десетак на 

платоу испред зграде. Неки од експоната налазе се у депоу и чекају рестаурацију. Међу 

њима свакако најзначајније место заузима ловац италијанске производње ФИАТ  Г-50 

који представља једини сачувани примерак на свету. Од историјског значаја је и Олуј 

11, први наоружани авион коришћен у српској војсци. Изложен је и први авион 

произведен у Србији – Физир ФН, произведен у "ИКАРУС-у". Међу авионима 

властитог развоја и производње почасно место заузима Г-2 Галеб, први домаћи авион с 

млазним мотором. Збирка садржи и велики број авиона из II светског рата, различитог 

порекла из више земаља учесница. Значајнији међу страним експонатима су делови 

америчког тзв. невидљивог бомбардера  Ф-117 Ноћни соко и америчког ловца 

бомбардера Ф-16 обореног у Буђановцима. 

 

Златни крст 

 

Стуб од камена са уклесаним крстом и старословенским натписом на изласку из 

Јакова. Подигнут је у 18. веку као међаш манастирске земље. То је било прво зборно 

место и српска територија у Аустро-Угарској монархији на коме су се Срби осећали 

безбедно, јер до њега ниједно турско тане више није могло да добаци, док је конак 

манастира Фенек био надохват руке. 

 

Пумпа на Воку и Фенечка пумпа 

 

Саграђене су 1911.године, заједно са Кевином пумпом удаљеном 7 километара 

насипом  чине систем који је регулисао ниво воде у Сави. Машине из тог периода још 

увек су у функцији. 

Културне и туристичке манифестације 

 

Уметничке колоније у Бојчинској шуми 

 

Вајарска колонија  

 

Колонија је једна чудесна радионица, у слободном простору: између огромних стабала 

прастарих храстова, одекују ударци и звуци длета, секире, моторних тестера и уз 

помоћ руке вајара и снажне уобразиље израњају облици задивљујуће лепоте. 

Традиционални и нови медији овде су у равноправној позицији,  у широком распону 

схватања улоге материјала и технолошких поступака. 

 

Сликарска  колонија 

 

Младе академске сликарке из Србије и Македоније сликају три своја дела. Једну слику 

су поклониле општини, а преостале две су задржале за себе. 

 

Атлетска трка  мира која се већ дуги низ година одржава на улицама Сурчина окупља 

ђаке,рекреативце, активне спортисте и војнике . 

 

Бојчинско културно лето 
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Значајна културна манифестација која се одржава викендом, четврту годину за редом, 

у трајању од пет месеци, од маја до септембра је 'Бојчинско културно лето', на 

аутентичној летњој позорници у Бојчинској шуми. 

Програм се састоји од позоришних представа,  музичких  концерата (изводи се 

народна, рок, поп, диксиленд,фадо,џез и класична музика) и  других облика сценске 

делатности.  Организацију помаже велики број  волонтера, а медијску подршку пружа 

ЈП за информисање Сурчин.За три године приказано је укупно 150 програма које је 

видело преко 90. 000 гледалаца.  Иако сцена има око 500 места за седење, неким 

програмима присуствовало  је и до 8000 гледалаца. О успеху манифестације говори и 

награда „Туристички цвет“ коју је Градска општина Сурчин добила за амбијенталну 

целину и организацију Бојчинског културног лета.  

Улаз на Бојчинско културно лето за сваки програм  је бесплатан, а уколико им се 

програм допадне, посетиоци могу да дају свој допринос хуманитарној акцији „Устанак 

доброте“. Циљ ове манифестације садржан је у томе да приближи културу мештанима 

и гостима  наше Општине и омогући им да имају увид у веома разноврсне културне 

садржаје, при чему је, у уредничком смислу, квалитет главни критеријум. 

 

Позоришна смотра мале форме у Бољевцима 

 

Позоришна смотра настала је као пројекат 2007.године. Основни циљ је приближавање 

позоришног живота становницима руралног подручја главног града. Смотра едукује – 

пре свега – најмлађу популацију којој је ова врста културе недоступна. Пуна сала дома 

културе у Бољевцима, најбоље говори о интересовању за ову смотру. Представе су 

прилагођене скромним условима сцене те су најчешће форме: монодраме, дуо драме, 

кабареи.  

Смотру подржава Министарство за културу Републике Србије и Градска општина 

Сурчин.Позоришну Смотру реализује удружење грађана „Каламус“ из Бољеваца уз 

помоћ КУД „Сладкович“ и КУД „Бранко Радичевић“ из Бољеваца. 

 

Библиотеке 

 

Библиотека у Сурчину 

 

Основана је 1960. године, а у  саставу библиотеке „Свети Сава“ из Земуна. Када је 

1989. године земунска библиотека изгубила самосталност,  интегрисана је у 

Библиотеку града Београда, што је случај и са библиотеком у Добановцима.Библиотека 

ради као мешовита:  за одрасле читаоце, и за децу.Површине је око 80м2 , што је и за 

огранак библиотеке врло мало.  

Тренутно се у библиотеци налази нешто преко 13.000 књига. Поседује лектире за све 

разреде основне и средње школе, речнике, приручнике, енциклопедије, сликовнице, 

белетристику .Превасходна делатност је духовно обогаћивање кроз књигу. Грађани 

старији од 65 година,  деца предшколског узраста  и прваци, деца са посебним 

потребама и инвалиди рата не плаћају чланирину,а знатне су бенефиције за колективни 

упис и за два и више чланова домаћинства. 

 

Библиотеку у Добановцима 

 

Основана је 1961. године.Библиотека ради као мешовита:  за одрасле читаоце и за 

децу.Површина је око 60м2 , што је  за огранак библиотеке врло мало.Тренутно се у 
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библиотеци налази нешто преко 12.000 књига. Поседује лектире за све разреде основне 

и средње школе, речнике, приручнике, енциклопедије, сликовнице, белетристику.  

 

 


