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УВОДНА РЕЧ
Чукарица, као једна од 17 београдских општина, је део Града Београда,
доминантног развојног и економског центра у Србији. Пратећи водећу улогу Града
Београда, а у складу са надлежностима које има, ГО Чукарица је припремила
стратешки план развоја Чукарице за наредни петогодишњи период. Стратегија
развоја ГО Чукарица 2020.-2025. је резултат иницијативе која је укључила Управу
ГО Чукарица, грађане, привреднике, као и представнике јавног сектора и
организација цивилног друштва, са визијом да заједничким активностима
допринесемо бољем задовољењу потреба и бољем квалитету живота грађана
Чукарице.
Циљеви Стратегије су дефинисани у складу са кровним документима Града
Београда и Републике Србије, као и релевантим документима везаним за процес
приступања Србије Европској Унији. Стратегија представља путоказ за развој ГО
Чукарица у наредном периоду, са циљем обезбеђења већег броја услуга грађанима,
подизања нивоа квалитета тих услуга, модернизације канала комуникације са
грађанима и неопходним унапређењима у функционисању службеничког система.
Фокус Стратегије је на унапређењу квалитета живота свих грађана Чукарице, што
подразумева једнаке услове за живот свих грађана, а посебно квалитетну и
доступну социјалну и здравствену заштиту, једнаке услове за школско и
предшколско образовање, квалитетне културне програме и програме за развој
спорта и омладине, уз одржив развој просторног уређења и инфраструктуре.
Значајан допринос квалитету живота грађана има економски развој. Из тог разлога
ГО Чукарица ће спровести низ активности намењених развоју локалне привреде,
повећању запошљивости локалног становништва, али и развоју туризма као
делатности која може позитивно утицати и на остале привредне гране.
Стратегија развоја ГО Чукарица 2020.-2025. пружа оквир за развој Чукарице и
поставља циљеве и индикаторе за праћење имплементације тих циљева. Уз
коришћење нових паметних технологија, укључивање грађана у процесе
планирања и доношења одлука и охрабривање за активно учешће у развоју
општине, али и ефикасну и професионалну администрацију и активно партнерство
са свим заинтересованих странама, сигуран сам да ћемо заједничким напорима
унапредити квалитет живота становника Чукарице.
Срђан Коларић
Председник ГО Чукарица
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УВОД
Стратегија развоја Градске општине Чукарица је плански документ којим се
дефинишу кључни правци развоја за период 2020-2025. година. Градска општина
Чукарица, као једна од 17 градских општина на ниову Региона Београд, не може
самостално деловати и решавати све своје проблеме, због чега је од изузетне
важности препознати и користити предности и могућности локалних потенцијала,
са ослонцем на решења из законодавног оквира Републике Србије и ЕУ.
Стратегијом развоја Градске општине Чукарица, у складу са позитивним
законским проприсима Републике Србије, дефинисани су општи и посебни циљеви,
мере и кључне перформансе успешности.
Приликом израде Стратегије развоја Градске општине Чукарица примењиван је
партиципативни приступ, који подразумева учешће заинтересованих страна из
јавног, приватног и цивилног сектора.
Стратегија развоја Градске општине Чукарица је усклађена са:
- позитивним законским прописима Републике Србије
- кровним стратешким документима Републике Србије
- кровним стратешким документима Града Београда
- стратешким оквиром, правилима и директивама Европске уније.

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГО ЧУКАРИЦА
Методологија израде Стратегије развоја ГО Чукарица почива на кључним
принципима одрживог планирања развоја локалне заједнице и подразумева:
-

интегрални и партиципативни приступ планирању локалног развоја,
ефикасно и ефективно управљање развојем територије,
међусекторска сарадња и размена информација,
укључивање и координација јавног, приватног и цивилног сектора у процес
планирања и успостављање партнерства међу институцијама,
промовисање одрживих образаца живота, здравља и добробити грађана, уз
њихово укључивање у све процесе у заједници.

Процес израде Стратегије реализован је кроз следеће фазе:
Фаза 1: Припремна активност
Фаза 2: Анализа и оцена тренутног стања
Фаза 3: Стратешки оквир
Фаза 4: Акциони план
Фаза 5: Мониторинг и евалуација
Фаза 1: Припремна активност
Припремна активност представља почетну фазу у процесу израде стратегије
развоја током које је успостављена организациона структура, као и дефинисани
начини укључивања заинтересованих страна и информисања грађана о потреби и
процесу израде Стратегије.
При изради документа је коришћен партиципативни приступ, однсоно укључене
су све заинтересоване стране, како из јавног, тако и из приватног и цивилног
сектора.
Фаза 2: Анализа и оцена тренутног стања
У фази анализе и оцене тренутног стања спроведене су следеће активности:
1. Прикупљање података – мапирани су све релевантни изворе информација и
израдио упитник за спровођење истраживања. Упитник је одобрен од
стране именованог радног тела градске општине Чукарица. Након одобрења
упитника приступило се спровођењу истраживања.
2. Додатна истраживања – у оквиру ове активности урађен је упитник за
испитивање ставова заједнице, као и истраживање ставова локалне
заједнице.
3. SWOT анализа – кроз израду SWOT анализе идентификоване су кључне
предности и шансе, као и слабости и претње Градске општине Чукарица.
Најважнији корак у реализацији ове активности била је организација
радионица по областима које су у ингеренцији ГО Чукарица.
4. Радионице су обухватиле представнике свих релевантних заинтересованих
страна. На радионицама су учествовали представници заинтересованих
страна који су идентификовани током припремних активности. Оцена стања
– подразумева идентификацију кључних проблема и израду дрва проблема
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на основу резултата добијених у оквиру истраживања и SWOT анализе.
Урађен је нацрт анализе стања, која је прослеђена свим заинтересованим
странама.
Фаза 3: Стратешки оквир
Ова фаза израде Стратегије подразумевала је дефинисање главних стратешких
праваца развоја Општине, тј. дефинисање визије, мисије, општих циљева као и
посебних циљева и мера за остваривање општих циљева.
Фаза 4: Акциони план
У циљу обезбеђивања ефикасности у спровођењу дефинисане стратегије ГО
Чукарица биће израђен Акциони план са јасно дефинисаним надлежностима,
временским оквирима и активностима као и буџетом за реализацију истих.
Израда акционог плана обухвата реализацију следећих активности :
1) Идентификација пројеката/програма
2) Идентификација носилаца пројекта/програма, као и партнера
3) Идентификација времена потребног за имплементацију, као и потребних
финансијских средстава и извора финансирања
4) Дефинисање индикатора за сваки пројекат/програм
У циљу спровођења прве три активности развијен је модел/алат за
идентификацију пројеката/програма.
Затим ће бити организоване минимум три радионице на којима ће се
заинтересованим странама представити значај укључивања у процес израде
стратешког документа.
Фаза 5: Мониторинг и евалуација
Стратегијом развоја ГО Чукарица јасно су дефинисани механизми за мониторинг и
евалуацију као и кључни индикатори остварења задатих стратешких циљева.
Акционим планом ће бити јасно дефинисане активности, буџет, временски оквир
као и надлежности за реализацију задатих активности.
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ВИЗИЈА И МИСИЈА ГО ЧУКАРИЦА

ВИЗИЈА:
Чукарица 2025. године је отворена и модерна градска општина која, уз партнерство
јавног, приватног и цивилног сектора, задовољава потребе својих грађана и бележи
тенденцију раста квалитета живота.

МИСИЈА:
Кроз активно партнерство свих заинтересованих страна унапредити квалитет
живота грађана Чукарице, створити једнаке шансе за све кроз активно учешће
грађана у доношењу одлука, као и могућности за доступност услуга грађанима у
средини у којој живе. У ГО Чукарица ће одговорно функционисати све службе, кроз
примену ефикаснијих процедура и механизама за пружање услуга грађанима и
побољшање квалитета живота и рада.
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ОПШТИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ГО ЧУКАРИЦА
Стратегијом развоја ГО Чукарица дефинисана су три општа циља који треба да
допринесу остваривању визије ГО Чукарица: “Чукарица 2025. године је отворена и
модерна градска општина која, уз партнерство јавног, приватног и цивилног
сектора, задовољава потребе својих грађана и бележи тенденцију раста квалитета
живота”:
1. Паметна управа у служби грађана
2. Унапређење квалитета живота грађана
3. Унапређење услова за локални економски развој
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ОПШТИ ЦИЉ 1: Паметна управа у служби грађана
Eфикасан и транспарентан рад ГО Чукарица који, са употребом информационих и
комуникационих технологија, подстиче максималну укљученост грађана у
доношење важних одлука и пружа свима релевантне информације кроз различите
медије и формате информисања, оствариће се кроз следеће посебне циљеве и мере:
Слика 1: Посебни циљеви и мере за циљ „Паметна управа у служби грађана“

ОПШТИ ЦИЉ 1

Паметна управа у служби грађана

ПОСЕБНИ ЦИЉ 1.1.

ПОСЕБНИ ЦИЉ 1.2.

Модернизација
канала
комуникације са
грађанима

Унапређење
организације рада
и квалитета услуга
грађанима

МЕРА 1.1.1:

МЕРА 1.2.1:

Унапређење система еуправе

Ширење мреже услужних
центара

МЕРА 1.1.2:
Унапређење електронских
канала комуникације са
грађанима

ПОСЕБНИ ЦИЉ 1.3.

Модернизација
службеничког
система

МЕРА 1.3.1:
Модернизација процеса
управљања људским
капиталом

МЕРА 1.2.2:
МЕРА 1.3.2:

Успостављање јединствене
методологије извештавања у
складу са ИСО 9001
стандардима

Контуинуирано обучавање и
усавршавање запослених

МЕРА 1.2.3:

МЕРА 1.3.3:

Увођење нових и
унапређење постојећих
услуга за грађане

Унапређење капацитета
општинске управе за
управљање пројектима
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Индикатори:
•

•

Учешће грађана који су упознати са услугама ГО Чукарица
o Циљна вредност: повећање броја грађана упознатих са услугама ГО
Чукарица за 10% до 2025. године у односу на 2020. годину.
Учешће грађана који користе услуге ГО Чукарица
o Циљна вредност: повећање броја грађана упознатих са услугама ГО
Чукарица за 5% до 2025. године у односу на 2020. годину.

ПОСЕБНИ ЦИЉ 1.1: Модернизација канала комуникације са грађанима
Индикатори на нивоу посебног циља:
•

Број корисника електронских услуга
o Циљна вредност: Повећање броја корисника електронских услуга до 2025.
године за 20% у односу на 2019 годину

Повећање ефикасности, брзине и квалитета пружања услуга, уз истовремену
примену савремених модела комуникације, реализоваће се кроз следеће мере:
МЕРА 1.1.1: Унапређење система е-управе
Како би грађанима и привредним субјектима омогућила да послове према ГО
Чукарица обаве без одласка на шалтер, чекања у редовима и уз бројне новчане
уштеде, управа ГО ће реализовати следеће активности:
•
•

•
•
•
•
•
•

Попис свих услуга које су у надлежности ГО Чукарица;
Прилагођавање
организационих
процеса
примени
информационокомуникационих технологија и увођењу нових електронских услуга у управи ГО
Чукарица;
Креирање е-каталога услуга грађанима и постављање услуга на порталу Е-управе;
Објављивање каталога електронских услуга на интернет презентацији ГО
Чукарица и повезивање са порталом Е-управе;
Промовисање електронских сервиса и предности које њихови корисници имају у
односу на класичне сервисе;
Подизање нивоа приступачности електронских услуга за све групе корисника, а
посебно угрожене групе;
Едукација грађана о начину коришћења електронских услуга;
Унапређење информационог система, апликација и ИТ инфраструктуре ГО
Чукарица.

Индикатори:
•
•

Израђен каталог е-услуга
Уведено минимум 20 нових е-услуга
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МЕРА 1.1.2: Унапређење електронских канала комуникације са грађанима
Побољшана размена информација са грађанима, кроз дигиталну трансформацију и
двосмерну комуникацију, реализоваће се кроз:
•
•
•
•

Анализу ефикасности досадашњих електронских канала комуникације;
Истраживање потреба грађана;
Унапређење постојећих канала комуникације у складу са потребама грађана;
Креирање нових канала комуникације у складу са потребама грађана.

Индикатор:
•

5 унапређених и/или креираних елактронских канала комуникације

ПОСЕБНИ ЦИЉ 1.2: Унапређење организације рада услуга грађанима
Индикатори на нивоу посебног циља:
•

Учешће корисника нових услуга у укупном броју грађана ГО Чукарица
o Циљна вредност: минимум 10% грађана до 2025. године

Унапређење постојећег модела рада ГО Чукарица реализваће се кроз следеће мере:
МЕРА 1.2.1: Ширење мреже услужних центара
Повећање доступности информација и услуга које грађанима пружа ГО Чукарица
реализоваће се кроз:
•
•
•
•

Стварање услова за отварање нових услужних центара у складу са потребама
грађана;
Обуку запослених за рад у новим услужним центрима;
Отварање нових услужних центара;
Промоцију нових услужних центара.

Индикатор:
•

Отворен минумум 1 нови услужни центар

МЕРА 1.2.2: Успостављање јединствене методологије извештавања у складу са
ИСО 9001 стандардима
Креирање јединствене методологије извештавања треба да допринесе
ефикаснијем праћењу резултата рада и пружања услуга ка грађанима. Ова мера
реализоваће се кроз следеће кључне активности:
•
•
•
•

Попис свих процедура извештавања;
Дефинисање шеме кретања извештаја;
Израда јединствене методологије извештавања;
Дефинисање кључних индикатора на годишњем нивоу.
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Индикатор:
•

Израђена и усвојена јединствена методологија извештавања у складу са ИСО 9001

МЕРА 1.2.3: Увођење нових и унапређење постојећих услуга за грађане
У циљу пружања квалитетнијих и економичнијих услуга за све грађане,
реализоваће се следеће активности:
•
•
•

Истраживање потреба грађана;
Унапређење постојећих услуга у складу са потребама грађана;
Креирање нових услуга у складу са потребама грађана и надлежностима ГО
Чукарица.

Индикатори:
•
•

Уведене минимум 2 нове услуге грађанима до 2025. године
Унапређено минимум 5 постојећих услуга грађанима до 2025. године

ПОСЕБНИ ЦИЉ 1.3: Модернизација службеничког система
Индикатори на нивоу посебног циља:
•

% запослених који редовно учествују обукама, семинарима и другим облицима
стручног усавршавања на годишњем нивоу
o Циљна вредност: минумум 30% запослених годишње

У циљу повећања ефикасности рада ГО Чукарица, неопходно је успостављање
модерног и ефикасног службеничког система, пре свега кроз унапређења функције
управљања људским ресурсима, што би омогућило континуирано стручно
усавршавање и напредовање службеника. Овај приоритет реализоваће се кроз
следеће мере:
МЕРА 1.3.1: Модернизација процеса управљања људским капиталом
Модернизација система управљања људским ресурсима је кључна мера која
омогућава да градска општина буде сервис грађана. У том циљу ће се спровести
следеће активности у оквиру ове мере:
•
•
•
•

Унапређење процеса планирања људских ресурса;
Унапређење процедура за запошљавање;
Унапређење процедура за вредновање рада и оцењивања запослених;
Посебне обуке и едукација запослених који обављају послове управљања људским
ресурсима.

Индикатори:
•
•

Унапређене минимум 3 процедуре које се односе на управљање људским ресурсима
до 2025 године
Број обука запослених у људским ресурсима – минимум 2 обуке на годишњем нивоу
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МЕРА 1.3.2: Контуинуирано обучавање и усавршавање запослених
Непрекидно стицање и унапређење знања, способности и вештина неопходних за
обављање послова из утврђеног делокруга и надлежности сваког запосленог,
реализоваће се кроз следеће кључне активности:
•
•
•
•

Израду и спровођење програма усавршавања запослених;
Израду и спровођење плана обуке практиканата;
Израду интерне базе знања, водича и упутстава за обављање послова из делокруга
рада запослених;
Организовање и учествовање на стручним обукама, семинарима и радионицама.

Индикатор:
•
•

Израђено минимум 20 водича и упутстава до 2025 године
Број обука запослених – минимум 10 обука годишње

МЕРА 1.3.3: Унапређење капацитета општинске управе за управљање
пројектима
Јачање капацитета запослених, информисање о доступним програмима за
финансирање пројeката и о неопходним активностима за њихово спровођење,
реализоваће се кроз:
•
•
•

Израду методологије и програма обуке из области развоја и управљања
пројектима;
Редовно учествовање запослених на програмима обуке за развој и управљање
пројектима;
Редовну комуникацију и размену информација са надлежном Регионалном
агенцијом за развој и европске интеграције Београд.

Индикатори:
•
•

Број обука запослених – минимум 1 обука годишње
Развијена минумум 3 пројектна предлога годишње
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ОПШТИ ЦИЉ 2: Унапређење квалитета живота грађана
Унапређењем квалитета и ефикасности услуга и омогућавањем једнаког приступа за
све грађане услугама у областима образовање, култура, спорт, социјална и
здравтствене заштите, као и побољшањем стања у области заштите животне средине,
просторног уређење и развоја инфраструктуре, стварају се основни предуслови за
квалитетан живот грађана.
ГО Чукарица тежи да, у складу са својим надлежностима континуирано ради на
унапређењу квалитета живота својих грађана, остваривањем следећих посебних
циљева и спровођењем припадајућих мера:
Индикатор:
•

Степен задовољства грађана квалитетом живота на Чукарици
o Циљна вредност: повећање учешћа грађана који су задовољни квалитетом
живота на Чукарици до 2025. године у односу на 2020. годину.
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Слика 3: Посебни циљеви и мере за општи циљ „Унапређење квалитета живота
грађана“
ОПШТИ ЦИЉ 2

Унапређење квалитета живота грађана
ПОСЕБНИ ЦИЉ
2.1.

Обезбеђење
једнаких
услова за
предшколско
и школско
образовање

МЕРА 2.1.1:

ПОСЕБНИ ЦИЉ
2.2.

Развој спорта
и омладине

ПОСЕБНИ ЦИЉ
2.3.

Квалитетна и
доступна
здравствена и
социјална
заштита

ПОСЕБНИ ЦИЉ
2.4.

Развој и
унапређење
културне
понуде

МЕРА 2.2.1:
МЕРА 2.3.1:

МЕРА 2.4.1:

Текуће одржавање
вртића и основних
школа

Друштвена брига за
здравље становника
ГО Чукарица

Повећање
доступности
културних садржаја

МЕРА 2.1.2:

МЕРА 2.2.2:

МЕРА 2.3.2:

МЕРА 2.4.2:

Реализација уписне
политике

Опремање и
одржавање спортске
инфраструктуре

Израда социјалне
карте и креирање
мера социјалне
заштите

Подршка
функционисању
локалних установа
културе

МЕРА 2.1.3:

МЕРА 2.1.4.
Подршка
талентованим
ученицама

МЕРА 2.2.3:
Подршка
предшколском и
школском спорту

Унапређење
стања у области
заштите животне
средине,
просторног
уређење и
развоја
инфраструктуре

МЕРА 2.5.1:

Развој превентивних
програма и подизање
свести о важности
бављења спортом и
рекреацијом

Спровођење мера
заштите и
безбедности деце у
вртићима и
основним школама

ПОСЕБНИ ЦИЉ
2.5.

МЕРА 2.4.3:
МЕРА 2.3.3:
Подршка осетљивим
групама

Подршка
одржавању
локалних културних
манифестација

Праћење стања и
спровођење
комуналног реда у
области животне
средине

МЕРА 2.5.2:
Подизање нивоа
еколошке свести
грађана

МЕРА 2.5.3:
Уређење јавних
површина и
игралишта

МЕРА 2.2.4.

МЕРА 2.5.4.

Подршка спортским
клубовима,
удружењима,
савезима и
спортским
секцијама у
школама

Праћење стања,
давање иницијатива
и спровођење мера
за унапређење
просторног и
инфраструктурног
развоја

МЕРА 2.4.4:
Унапређење
инфраструктуре у
области културе

МЕРА 2.5.5.
МЕРА 2.2.5.
Реализација
програма за младе

Изградња,
одржавање,
управљање и
коришћење
сеоских, пољских и
других
некатегорисаних
путева
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ПОСЕБНИ ЦИЉ 2.1: Обезбеђење једнаких услова за предшколско и школско
образовање
Индикатори на нивоу посебног циља:
•
•

Проценат вртића и ОШ обухваћених текућим одржавањем на годишњем нивоу
o Циљна вредност: 90% вртића и ОШ на годишњем нивоу
Проценат вртића и школа обухваћен програмима заштите и безбедности деце на
годишњем нивоу
o Циљна вредност: 90% вртића и ОШ на годишњем нивоу

Под обезбеђењем једнаких услова за предшколско и основно образовање подразумева
се стварање безбедног, здравог и сигурног окружења у објектима основних школа и
вртића и допринос градске општине у креирању уписне политике усклађене са
стварним стањем и потребама.
Овај посебни циљ ће се остварити спровођењем следећих мера:
МЕРА 2.1.1: Текуће одржавање вртића и основних школа
У циљу унапређења услова у школама и вртићима, ГО Чукарица, у складу са својим
надлежностима, реализује следеће активности:
• Креирање средњерочног плана текућег одржавања са дефинисаним
приоритетима;
• Реализација послова текућег одржавања.
Индикатори:
• Минимум 15 објеката годишње је обухваћено редовним текућим одржавањем
• Минимално учешће од 3% у годишњем буџету ГО Чукарица
МЕРА 2.1.2: Реализација уписне политике
Обезбеђивањем релевантних и прецизних информација о броју деце која су стасала за
похађање припремног предшколског програма и која треба да упишу први разред
основне школе на подручју општине, ГО Чукарица доприноси бољем планирању
уписне политике. То ће се постићи спровођењем следећих активности:
• Развој модела за прикупљање података;
• Прикупљање и евиденција података;
• Дистрибуција података;
Индикатори
• Израђена и усвојена методологија, и прикупљени подаци о броју деце
• Минимум 90% родитеља, или других законских заступника, деце обавештено о
припремном предшколском програму
•

Обавештено минимум 90% родитеља, или других законских заступника, деце која треба
да се упишу у први разред основне школе.
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МЕРА 2.1.3: Спровођење мера заштите и безбедности деце у вртићима и основним
школама
У оквиру ове мере, ГО Чукарица, у сарадњи са ПУ и основним школама ради на
спровођењу законом дефинисаних мера из области заштите и безбедности деце.
Унапређење овог процеса оствариће се кроз:
• Додатно мапирање потреба вртића и основних школа и приоритизацију истих;
• Извођење радова на школским објектима, теренима и двориштима;
• Спровођење превентивних програма који утичу на подизање знања и вештина
код деце и младих у вези са заштитом од насиља, злостављања и занемаривања;
• Спровођење програма који доприносе подизању знања и вештина код
наставника и родитеља из области безбедности.
Индикатори
• Спроведено минимум 3 програма едукације деце на годишњем нивоу.
• Спроведено минимум 3 програма едукације наставника и родитеља на
годишњем нивоу.
• Потпуна (100%) покривеност вртића и ОШ видео надзором до 2025. године.
МЕРА 2.1.4: Подршка талентованим ученицима
Подршка талентованим ученицима оствариће се:
• Финансијском подршком талентованим ученицима;
• Промоцијом остварених резултата талентованих ученика.
Индикатори
• Пружена подршка свим (100%) ученицима који су освојили 1-3 место на
међународним и републичким такмичењима.
• Пружена подршка свим (100%) ученицима и спортистима генерације.
• Пружена подршка свим (100%) ученицима „вуковцима“.

ПОСЕБНИ ЦИЉ 2.2: Развој спорта и омладине
Индикатори на нивоу посебног циља:
•
•

•

% грађана укључених у промотивне кампање и спортске манифестације
o Циљна вредност: минимум 10% грађана
Број чланова у спортским клубовима, удружењима, савезима и спортским секцијама
који су подржани од стране ГО Чукарица
o Циљна вредност: минимум 4.000 чланова годишње
Број младих укључених у програме које реализује КЗМ
o Циљна вредност: минимум 1.500 младих годишње

ГО Чукарица, као заједница која брине о својим грађанима, континуирано ради на
стварању услова за системски развој спорта, унапређењу ресурса и подршци
реализацији спортских активности за све узрасте.
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У овиру овог посебног циља дефинисане су четири мере усмерене на развој спорта, као
и једна мера која се односи на креирање и спровођење омладинске политике.
МЕРА 2.2.1: Развој превентивних програма и подизање свести о важности
бављења спортом и рекреацијом
Циљ ове мере је да се што више грађана упозна са добробитима које доносе бављење
спортом и рекреацијом и да се креира што већи број превентивних програма који
доприносе унапређењу здравља становништва. У оквиру ње ће се реализовати:
• Промотивне кампање у циљу развоја здравих стилова живота;
• Подршка организовању спортских манифестација.
Индикатори
• Број одржаних спортских манифестација – минимум 10 годишње
• Број одржаних промотивних кампања – минимум 1 годишње

МЕРА 2.2.2: Опремање и одржавање спортске инфраструктуре
Развој и одржавање спортске инфраструктуре подразумева:
• Праћење стања спортске инфраструктуре;
• Идентификовање потреба за новом спортском инфраструктуром;
• Одржавање и опремање постојеће спортске инфраструктуре;
Индикатори
• Потпуна (100%) покривеност опремања и одржавања постојеће инфраструктуре

МЕРА 2.2.3: Подршка предшколском и школском спорту
Сврха мере је да се помогне школама и предшколским установама да развију и понуде
ученицима што више програма организованих, ваннаставних спортских активности.
То се остварује кроз реализацију следећих активности:
• Одржавање спортских објеката,
• Опремање школских спортских објеката справама и реквизитима;
• Подршка реализацији ваннаставних активности.
Индикатори
• Сви настали дефекти спортских објеката, справа и реквизита у току године су
отклоњени
• Подржана реализација минимум 5 ваннаставних активности годишње
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МЕРА 2.2.4: Подршка спортским клубовима, удружењима, савезима и спортским
секцијама у школама
Кроз подршку спортским клубовима, удружењима, савезима и спортским секцијама у
школама, ГО Чукарица доприноси повећању броја спортских програма, обухвата деце,
младих и свих генерација спортским и рекреативним програмима.
Мера се реализује спровођењем следећег:
• Реализација програма подршке спортским клубовима, удружењима, савезима и
спортским секцијама у школама
Индикатори
• Минимум 1 конкурс објављен сваке године
• Минимално издвајање 4% годишњег буџета ГО Чукарица за ову меру

МЕРА 2.2.5: Реализација програма за младе
У циљу спровођења Стратегије за младе и Акционог плана политике за младе града
Београда, ГО Чукарица ће радити на следећем:
• Јачање капацитета Канцеларије за младе;
• Доношење Акционог плана за младе;
• Реализација програма за младе.
Индикатори
• Припремљен и усвојен Акциони план за младе
• Спроведене минимум 3 обуке запослених у КЗМ годишње
• Реализована минимум 3 програма за младе годишње
• Минимално учешће од 0,3% у годишњем буџету ГО Чукарица

ПОСЕБНИ ЦИЉ 2.3. Квалитетна и доступна здравствена и социјална
заштита
Индикатори на нивоу посебног циља:
•
•

Број корисника обухваћен програмима из области здравља годишње
o Циљна вредност: Минимум 30% грађана обухваћено програмима годишње
Број корисника услуга социјалне заштите подржаних од стране ГО Чукарица (посредно
или непосредно) годишње
o Циљна вредност : 700 корисника услуга социјалне заштите на годишњем нивоу

У оквиру овог циља, ГО Чукарица ради на унапређењу квалитета услуга здравствене и
социјалне заштите и повећању њихове доступности у складу са надлежностима. То
подразумева развој партнерстава са другим актерима из области здравствене и
социјалне заштите, стварање услова за спровођење посебних програма из области
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здравља, задовољење социјалних потреба најугроженијих лица и подршка
организацијама особа са инвалидитетом и другим социјално-хуманитарним
организацијама. Реализоваће се кроз следеће мере:
МЕРА 2.3.1: Друштвена брига за здравље становника ГО Чукарица
У складу са дефинисаним надлежностима, ГО Чукарица планира да у наредном периоду
ради на следећим активностима које доприносе унапређењу здравља становништва:
• Образовање Савета за здравље;
• Доношење Плана јавног здравља;
• Финансирање/суфинансирање посебних програма из области јавног здравља.
Индикатори
• Образован Савет за здравље ГО Чукарица;
• Усвојен План јавног здравља ГО Чукарица;
• Минимум 3 посебна програма из области јавног здравља финансијски подржано
годишње
МЕРА 2.3.2: Израда социјалне карте и креирање мера социјалне заштите
Циљ ове мере је да се идентификују стварне потребе грађана у стању социјалне потребе
и креирају мере и услуге у складу са њима, а које нису задовољене постојећим системом
социјалне заштите.
Мера подразумева реализацију следећих активности:
• Израда социјалне карте по насељима
• Развој нових мера/услуга
• Развој пилот пројеката за нове услуге
Индикатори
• Израђене социјалне карте за сва насеља
• Реализован минимум 1 пилот пројекат за нове услуге

МЕРА 2.3.3: Подршка осетљивим групама
ГО Чукарица у наредном планском периоду посебну пажњу планира да посвети
следећим осетљивим групама: особама са инвалидитетом, Ромима и избеглим и
интерно расељеним лицима и повратницима по Споразуму о реадмисији.
Мера подразумева реализацију следећих активности:
• Јачање капацитета Мобилног тима за социјално укључивање Рома и Ромкиња
• Израда ЛАП-а за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и
повратника по Споразуму о реадмисији
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•
•
•
•
•

Спровођење ЛАП-а за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица
и повратника по Споразуму о реадмисији
Израда ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња
Спровођење ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња
Помоћ особама са инвалидитетом
Подршка удружењима из области социјалне заштите

Индикатори:
• Усвојен ЛАП за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица и
повратника по Споразуму о реадмисији
• Усвојен ЛАП-а за социјално укључивање Рома и Ромкиња
• Минималано учешће од 3% у годишњем буџету ГО Чукарица

ПОСЕБНИ ЦИЉ 2.4: Развој и унапређење културне понуде
Индикатори на нивоу посебног циља:
•

•

Годишњи број посетилаца културних садржаја и манифестација који су подржани од
стране ГО Чукарица
o Циљна вредност: минимум 15.000 посетилаца годишње
Број посетилаца Културног центра Чукарица и Галерије 73 годишње
o Циљна вредност: минимум 35.000 посетилаца годишње

ГО Чукарица, као одговорна општина, тежи да кроз активну партиципацију грађана у
креирању и спровођењу културних пројеката, програма и манифестација омогући свим
грађанима приступ културним садржајима, чиме доприноси друштвеном напретку,
толеранцији, поштовању различитости и повећању квалитета живота.
Овај посебни циљ реализоваће се кроз следеће мере:
МЕРА 2.4.1: Повећање доступности културних садржаја
ГО Чукарица подржава установе културе, удружења у култури и друге субјекте да
креирају и реализују културне садржаје прилагођене различитим циљним групама.
У оквиру ове мере споводиће се следеће:
• Подстицање културне продукције и уметничког стваралаштва
• Промоција културних садржаја (годишњи и месечни календари)
• Програми за посебне циљне групе
Индикатори
• Минимум 20 програма подржано годишње
• Урађен годишњи календар културних садржаја сваке године
• Месечни календари културних садржаја се правовремено креирају и објављују
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МЕРА 2.4.2: Подршка функционисању локалних установа културе
У оквиру ове мере унапређују се капацитети Културног центра Чукарица и Галерије 73.
Индикатори:
• Учешће у буџету ГО од минимум 5% годишње
• Одржано минимум 400 културних активности и догађаја годишње.

МЕРА 2.4.3: Подршка одржавању локалних културних манифестација
ГО Чукарица планира да у оквиру ове мере ради на даљем побољшању културних
манифестација, са нарочитим нагласком на унапређење промоције, кроз:
• Креирање годишњег календара манифестација
• Дефинисање праваца развоја манифестација
• Унапређење сарадње са актерима на локалном и градском нивоу
Индикатори
• Креиран Годишњи календар манифестација;
• Израђен план развоја манифестација;
• Одржано минимум 10 састанака годишње са представницима културних
организација;
• Минимум 2 програма или пројекта припремљено и поднето Граду Београду
МЕРА 2.4.4: Унапређење инфраструктуре у области културе
Циљ ове мере је да се идентификују отворени и затворени простори и, у складу са
надлежностима и могућностима градске општине, прилагоде за реализацију
културних садржаја. У оквиру ње ће се реализовати следеће:
• Функционисање летње сцене
• Идентификовање затворених простора који се могу користити за реализацију
културних догађаја
• Прилагођавање простора за реализацију догађаја из културе, са посебним
акцентом на рубним подручјима општине
Индикатори:
• Израда документа/мапирања простора за реализацију културних догађаја;
• Минимум 3 идентификована простора прилагођена за реализацију догађаја из
области културе.
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ПОСЕБНИ ЦИЉ 2.5: Унапређење стања у области заштите животне средине,
просторног уређење и развоја инфраструктуре

Индикатори на нивоу посебног циља:
•

•
•

Број реализованих комуналних поступака из области животне средине
o Циљна вредност: спроведено минимум 90% поступака на основу пријава и
захтева грађана
Број грађана обухваћених програмима подизања еколошке свести
o Циљна вредност: Минимум 30% грађана обухваћено програмима годишње
Дужина одржаваних некатегорисаних и сеоских путева
o Циљна вредност: Минимум 3 километра пута годишње

Просторно уређење и равој инфраструктуре, уз истовремену заштиту животне
средине, представљају лључне предуслове за одржив развој ГО Чукарица. Овај посебан
циљ ће се, у сарадњи са Градом Београдом и надлежним институцијама, реализовати
спровођењем следећих мера:
МЕРА 2.5.1: Праћење стања и спровођење комуналног реда у области животне
средине
Основни предуслов за очување и унапређење стања животне средине јесте
располагање неопходним информацијама о њеном стању и потребним унапређењима.
Ова мера има за циљ прикупљање потребних информација и поступање након
извршене анализе информација. Основне активности у овом процесу су:
• Израда и вођење Локалног регистра извора загађивања животне средине;
• Израда, доношење и спровођење акционих и санационих планова од значаја за
заштиту животне средине;
• Поступање на основу пријава и захтева грађана из области животне средине;
• Покретање и спровођење поступка уклањања дивљих депонија, те спречавање
стварања нових;
• Покретање и спровођење поступка уклањања штетних елемената на
неуређеном земљишту (нпр. уклањање амброзије).
Индикатори
• Израђен Локални регистар извора загађивања животне средине;
• Минимум 90% поступака на основу пријава и захтева грађана спроведено.
МЕРА 2.5.2: Подизање нивоа еколошке свести грађана
Кључни елемент дугорочне одрживе заштите животне средине је едукација локалног
становништва кроз организовање едукативних и информативних акција које имају
позитиван утицај на свест и понашање грађана. Ова мера ће се реализовати кроз
следеће кључне активности:
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•
•
•
•
•

Унапређење институционалних капацитета и осталих ресурса ГО за афирмацију
еколошке културе и едукације;
Побољшање квалитета, поузданости и доступности информација о животној
средини;
Креирање и спровођење информативних, едукативних и промотивних
пројеката из области екологије, за децу и одрасле;
Сарадња са удружењима грађана у области заштите животне средине;
Подршка спровођењу програма у области заштите животне средине;

Индикатори
• Минимум 2 пројекта/програма у области животне средине спроведена
годишње;

МЕРА 2.5.3: Уређење јавних површина и игралишта
Ова мера се спроводи у блиској сарадњи са надлежним институцијама Града Београда,
са циљем заштите, санирања, одржавања и унапређења опште уређености јавних
површина. Кључне активности које ова мера обухвата су:
• Предлагање мера надлежним институцијама за уређење јавних зелених
површина, дечијих игралишта и објеката јавног осветљења;
• Сарадња са институцијама и комуналним предузећима Града Београда;
• Уређење јавних површина које нису у програмима уређења и одржавања
надлежних институција Града Београда;
• Развој пројектних идеја и обезбеђивање њиховог финансирања из програма ЕУ
и националних програма за финансирање пројеката из области заштите
животне средине и просторног уређења;
• Доношења планова за постављање мањих монтажних објеката привременог
карактера на површинама јавне и друге намене по претходно прибављеној
сагласности надлежних организација;
• Доношење решења о постављању и уклањању мањих монтажних објеката
привременог карактера на површинама јавне намене.
Индикатори
• Минимум 1.5% буџета годишње се издваја за одржавање јавних зелених
површина
• Усвојен петогодишњи план за постављање привремених објеката
•

Минимум 1 пројектна идеја развијена годишње

МЕРА 2.5.4: Праћење стања, давање иницијатива и спровођење мера за
унапређење просторног и инфраструктурног развоја
У циљу одрживог урбаног развоја ГО Чукарица, управа ГО у оквиру ове мере спроводи
следеће кључне активности:
• Прикупљање информација и праћење стања јавних простора и инфраструктуре;
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•
•
•
•
•

Покретање и спровођење иницијатива за израду и измену планова просторног и
инфраструктурног уређења;
Покретање и спровођење иницијатива за радове на водоводној и
канализационој мрежи;
Покретање и спровођење иницијатива за унапређење градских саобраћајница и
паркинг простора;
Предлагање и финансирање измена постојећих, и доношење нових планских
докумената;
Унапређење својстава стамбених зграда.

Индикатор
• Усвојен годишњи програм за уређење јавних површина, и достављен Граду
Београду

МЕРА 2.5.5: Изградња, одржавање, управљање и коришћење сеоских, пољских и
других некатегорисаних путева
Сврха ове мере је да сеоски, пољски и други некатегорисани путеви буду у добром
стању за редовну употребу. Кључне активности у вези са спровођењем ове мере су:
• Прикупљање информација о стању сеоских, пољских и других некатегорисаних
путева;
• Приоритизација уређења сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;
• Редовно одржавање сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;
• Спровођење мера заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта
на свом подручју утврђене актима Града Београда.
Индикатор
• Учешће у буџету ГО од минимум 6% годишње
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ОПШТИ ЦИЉ 3: Унапређење услова за локални економски развој

Ефикасна локална самоуправа као основ за развој доброг пословног амбијента која се
заснива на квалитетној подршци свима актерима у циљу унапређења локалног
економског развоја и стварању услова за раст привреде реализоваће се кроз следеће
посебне циљеве и мере:

Слика 3: Посебни циљеви и мере за општи циљ „Унапређење услова за локални
економски развој“
ОПШТИ ЦИЉ 3

Унапређење услова за локални економски развој
ПОСЕБНИ ЦИЉ 3.1.

ПОСЕБНИ ЦИЉ 3.2.

Подршка развоју
привреде

Унапређење
запошљивости

МЕРА 3.1.1:

МЕРА 3.2.1:

Подизање капацитета микро,
малих и средњих предузећа,
предузетника и
пољопривредних газдинстава

Подршка програмима
неформалног образовања,
преквалификације и
доквалификације

МЕРА 3.1.2:
Подршка умрежавању
ММСПП и пољопривредних
газдинстава

ПОСЕБНИ ЦИЉ 1.3.

Развој туризма

МЕРА 3.3.1:

Формирање Туристичке
Организације ГО Чукарица

МЕРА 3.2.2:

МЕРА 3.3.2:

Мере активне политике
запошљавања

Организација скупова и
манифестација

МЕРА 3.1.3:
Унапређење канала
комуникације са
привредницима

МЕРА 3.3.3:
Промоција туристичке понуде

МЕРА 3.1.4:
Јачање капацитета КЛЕР-а
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Индикатор:
•

Број микро, малих и средњих предузећа и предузетника у ГО Чукарица
o Циљна вредност: број ММСПП повећан за 5% до 2025. године у односу на 2019.
годину.

ПОСЕБНИ ЦИЉ 3.1: Подршка развоју привреде
Индикатори на нивоу посебног циља:
•

•

Број ММСПП укључених у програме подршке
o Циљна вредност: Програмима подршке у периоду од 2020. до 2025. године
обухваћено минимално 5% од укупног броја ММСПП у ГО Чукарица
Број пољопривредних газдинстава укључених у програме подршке
o Циљна вредност: Програмима подршке у периоду од 2020. до 2025. године
обухваћено минимално 10% комерцијалних пољопривредних газдинстава

Подршка развоју привреде подразумева развијене институционалне механизме који
треба да допринесу бољем протоку информација које су значајне за ефикасније
коришћење постојећих мера финансијске и нефинансијске подршке, као и подизању
свести микро, малих и средњих предузећа и предузетника о значају развоја нових
механизама који доприносе подизању њихове конкурентности на локалном,
регионалном и међународном тржишту.
Овај посебни циљ реализоваће се кроз следеће мере:
МЕРА 3.1.1: Подизање капацитета микро, малих и средњих предузећа,
предузетника и пољопривредних газдинстава
Стварање могућности за унапређење перформански микро, малих и средњих
предузећа, предузетника и пољопривредних газдинстава реализоваће се кроз:
• Промоцију програма подршке ММСПП и регистрованим пољопривредних
газдинствима;
• Умрежавање са институцијама на локалном, регионалном, националном и
међународном нивоу;
• Подизање нивоа знања, вештина и кључних компетенција ММСПП кроз
реализацију обука/семинара/радионица;
• Праћење потреба ММСПП и креирању адекватних предлога за задовољење
њихових потреба, у складу са надлежностима.
Индикатори
• Број програма подршке који је промовисан – минимум 3 годишње
• Број одржаних радионица – минимум 5 годишње

МЕРА 3.1.2: Подршка умрежавању ММСПП и пољопривредних газдинстава
Подизање свести ММСПП и пољопривредних газдинстава о значају и ефектима
пословног умрежавања реализоваће се кроз:
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•
•
•
•
•

Промоцију механизама пословног умрежавања;
Представљање примера добре праксе ( кластери,пословна удружења,задруге);
Промоцију задругарства;
Промоцију програма који пружају подршку умрежавању;
Подршка у наступу на сајмовима.

Индикатори
• Минимум 3 промовисана програма годишње
• Минимум 15 одржаних састанака годишње
• Минимум 30 пољопривредника подржано за учешће на сајмовима годишње

МЕРА 3.1.3: Унапређење канала комуникације са привредницима
Успостављање квалитетних канала комуниакције са локалним привредницима
представља основ за подизање свести самих локалних привредника о могућностима
сарадње са ГО у циљу унапређења пословног амбијента, развоја привреде и бољег
живота читаве локалне заједнице. Ова мера реализоваће се кроз:
• Израду Стратегије комуникације са привредницима;
• Креирање адекватних канала комуникације у складу са потребама привредника;
• Израду електронског билтена
Индикатори:
• Израђена Стратегија комуникације
• Број привредника који редовно примају електронски билтен – минимум 100;

МЕРА 3.1.4. Јачање капацитета КЛЕР-а
Унапређење перформанси Канцеларија за локални економски развој реализоваће се
кроз:
• Подизање нивоа знања, вештина и компетенција за реализацију услуга из
домена локалног економског развоја;
• Креирање базе пројектних идеја на локланом ниову;
• Израду програма локалног економског развоја, у сарадњи привредницима и
кључним стејкхолдерима на локалном и регионалном ниову.
Индикатори:
• Минимум 2 обуке годишње из области локалног економског развоја
• Креирана база пројектних идеја
• Усвојен Програм локалног економског развоја
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ПОСЕБНИ ЦИЉ 3.2: Унапређење запошљивости
Индикатор на нивоу посебног циља:
•

Број незапослених лица укључених у активности које спроводи, односно подржава
ГО Чукарица
o Циљна вредност: Сваке године у програме које спроводи, односно подржава ГО
Чукарица укључено минимално 50 незапослених лица

Стварање могућности за унапређења запошљивости радно способног становништва,
са посебним акцентом на унапређење запошљивости дугорочно незапослених особа и
лица без квалификација, ради повећања њихове конкуретности на тржишту рада.
Овај посебни циљ реализоваће се кроз следеће мере
МЕРА 3.2.1: Подршка програмима неформалног образовања, преквалификације и
доквалификације
Креирање и подршке програмима неформалног образовања, преквалификације и
доквалификације који стварају услове за подизање нивоа знања, вештина и кључних
компетеција радно способног становништва. Ова мера реализоваће се кроз:
• Креирање, са кључним актерима на локалном ниову, предлога пројеката и
програма који доприносе подизању знања и вештина различитих циљних група;
• Креирање програма за подршку локалним удружењима која реализују програме
неформалног образовања;
• Реализовање радионица о могућностима преквалифиакције и доквалификације
у складу са потребама локланог тржишта рада;
• Промовисање концепта дуалног образовања;
• Организацију сајмова запошљавања.
Индикатори
• Број реализованих радионица – минимум 3
• Организован минимум 1 сајам запошљавања годишње
МЕРА 3.2.2: Мере активне политике запошљавања
Ефикаснији приступ мерама активне политике запошљавања реализоваће се кроз:
• Израду локалног акционог плана запошљавања на годишњем нивоу;
• Промоцију мера активне политике запошљавања Националне службе за
запошљавање;
• Промоцију мера активне политике запошљавања Града Београда;
• Организацијију дана отворених врата НСЗ у ГО.
Индикатори
• Израђен и усвојен ЛАП за запошљавање
• Организован дан отворених врата НСЗ у ГО
• Број дистрибуираних информација Града и НСЗ – минимум 15 годишње
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ПОСЕБНИ ЦИЉ 3.3: Развој туризма
Индикатори на нивоу посебног циља:
•

•

Број актера (организација, установа, привредних субјеката и др.) укључених у
креирање, промоцију и реализацију туристичке понуде ГО Чукарица
o Циљна вредност: Минимум 30 актера укључених годишње
Пораст укупног броја долазака туриста годишње
o Годишњи пораст од минимум 2% годишње

Одрживи развој туризма обухвата све активности неопходне за упознавање
потенцијалних посетилаца ГО Чукарица са богатом културном и природном баштином,
као и бројним манифестацијама које се одржавају током целе године. Развој туризма
подразумева и унапређење постојеће туристичке понуде и стварање нових
туристичких садржаја. Овај посебан циљ ће се реализовати кроз следеће мере:
МЕРА 3.3.1: Формирање Туристичке Организације ГО Чукарица
Формирање ТО Чукарица и њене редовне активности допринеће унапређењу
квалитета постојеће туристичке понуде ГО Чукарица и развоју нових туристичких
производа. Ова мера реализоваће се кроз следеће кључне активности:
• Формирање ТО Чукарица као посебне установе;
• Израду развојних пројеката из области туризма;
• Умрежавање заинтересованих страна из области туризма;
• Спровођење едукативних програма за активне субјекте из области туризма;
• Подршку приватним и јавним иницијативама и пројектима из области туризма;
• Креирање и подршка развоју нових туристичких производа;
• Успостављање система за праћење индикатора туристичких перформанси ГО
Чукарица;
• Дигитализација и мапирање туристичких потенцијала;
• Формирање информационог система о туристичким ресурсима ГО Чукарица;
• Сарадња са ТО Београд, као и националним институцијама из области туризма.
Индикатори
• Формирана ТО Чукарица као посебна установа;
• Креирана мапа туристичких потенцијала и ресурса Чукарице;
• Одржано минимум 10 састанака са актерима из области туризма
МЕРА 3.3.2: Организација скупова и манифестација
Манифестације, догађаји, фестивали, пословни скупови и остали облици окупљања
посетилаца и туриста су значајан алат за повећање броја посетилаца, броја ноћења и
економских перформанси туристичких субјеката. Кључне активности неопходне за
спровођење ове мере су:
• Подршка у организацији и спровођењу постојећих туристичких манифестација;
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•
•
•
•

Подршка развоју нових туристичких манифестација на територији општине;
Развој помоћне инфраструктуре и алата /сајт, брошуре и сл/ неопходних за
одржавање туристичких манифестација;
Умрежавање и сарадња са професионалним организаторима скупова и догађаја
(агенције, Београдски сајам, хотели и сл.);
Програми едукације из области туризма за организаторе скупова и
манифестација.

Индикатори
• Минимум 10 манифестација годишње подржано
• Минимум 3 туристичка алата годишње израђено
• Минимум 5 састанака са ПЦО (професионални организатори конгреса) годишње
• Минимум 1 програм едукације за организаторе годишње
МЕРА 3.3.3: Промоција туристичке понуде
Информисање свих заинтересованих страна о туристичкој понуди Чукарице ће се
реализовати кроз следеће кључне активности:
• Развој туристичког бренда ГО Чукарица;
• Развој промотивног материјала о туристичкој понуди Чукарице;
• Унапређење средстава за дигиталну комуникацију
• Спровођење кампања и активности за промоцију туристичке понуде Чукарице;
• Едукација и информисање јавности о туристичкој понуди Чукарице;
• Информисање професионалаца из области туризма (водичи, туристичке
агенције и сл.) о туристичкој понуди Чукарице;
• Презентација туристичке понуде Чукарице на сајмовима, манифестацијама и
скуповима из области туризма.
Индикатори
• Развијено минимум 5 промотивних материјала о туристичкој понуди Чукарице
• Спроведено минимум 5 кампања о туристичкој понуди Чукарице, укупно
• Број састанака и послатих информација професионалцима – 50 годишње
• Минимум 1 годишње учешће на сајмовима и скуповима
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